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Abstract 
 
The overall aim of this thesis is to investigate why history textbooks are used 
the way they are and to identify possible reasons for the contradictions and 
dilemmas regarding the role of the textbook in history education. This thesis 
describes a case study of the history teaching at an upper secondary school 
class and investigates the attitudes of the pupils, teachers and textbook au-
thors towards history, the teaching of history, textbooks and the use of text-
books. The study also investigates the textbook used in the history class and 
the attitudes that the authors expose in the textbook. The analyses are based 
on interviews with the pupils and teacher, the pupils’ responses in a question-
naire, lesson observations, parts of the textbook, and some other teaching ma-
terials used in the lessons. In addition to constituting research on attitudes, 
this study is also linked to cognitive dissonance theory since it highlights dis-
sonance among the attitudes of the teachers, pupils and textbook authors.  

The study shows that one main dilemma is the fact that the textbook is fre-
quently being used in the classroom, but many pupils find it dull and uninter-
esting. Other dilemmas are basically explanations for this and are discussed 
as such. The study also shows that the pupils prefer history lessons that follow 
certain strategies and that these strategies are only reflected in the textbook 
to a limited extent. However, these strategies are used to a large extent in the 
teaching and when other teaching materials are used instead of the textbook. 
Sometimes the language used in the textbook seems to prevent the pupils from 
being able to take in the content but they are not given any help to cope with 
this difficulty. However, the pupils are exposed to other teaching resources, 
such as films and lectures, which helps them to understand the subject matter 
and they appreciate such resources more than the textbook. Moreover, the use 
of this type of learning resources is combined with methodology that is popu-
lar among the pupils and they get help from each other and from the teacher 
when interpreting and working with these resources. The textbook is used pri-
marily individually and some of the pupils find it difficult to understand. In 
addition, the textbook is used with teaching methodology that the pupils find 
dull. This could explain why films and lectures are the main focus of the his-
tory lessons while the textbook is used primarily as a supplementary factual 
resource. This may also be a reason why the pupils have a negative attitude 
towards the textbook.  

 
Keywords: history, use of textbooks, history didactics, attitude research, ed-
ucation, pupil, teacher, textbook author, school, cognitive dissonance theory 
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1. Inledning och syfte 
 

One of the first questions to ask is: What makes a good history book? There are, perhaps, 
three ways of answering this. First, it is a good book if it is true. Is it a reliable record or 
reconstruction of some part of the past? Second, we judge it good if it succeeds in con-
veying this to its readers. Third, it may be good if it can be judged as a work of art in its 
own right. In brief, is it true? is it clear? is it fine (as in 'fine arts')? This does not often 
happen [. . .].1 

Läroboken har ända sedan folkskolans införande i Sverige varit det klart do-
minerande läromedlet i skolan. Många skolreformer och läroplaner senare så 
är det fortfarande så. En undersökning från 2003 visar att cirka 82 % av lä-
rarna säger att de använder läroboken regelbundet eller så gott som varje lekt-
ion.2 Skolans tilltagande digitalisering har inte heller ändrat på detta. Inköpen 
av läromedel har visserligen gått ner men istället ersatts av digitala läroböcker 
som i princip fyller samma funktioner som de gamla, med den skillnaden att 
de läses via läsplattor och datorer. Användningen av läroboken är emellertid 
långt ifrån okontroversiell. I en undersökning bland högstadie- och gymna-
sielever från 2001 framkom att 60 % av de tillfrågade eleverna tyckte att läro-
böckerna var tråkiga.3 Från en annan horisont konstaterar Paxton att den kri-
tik som förekommit mot läroböcker i amerikanska skolor inte bara handlar 
om att läroboken är tråkig utan också att den är full av felaktigheter, att den 
bara ger ytliga överblickar utan detaljer och att den är svår att läsa och förstå.4 
I Sverige så vill många lärare inte kännas vid att de använder läroboken.5 Sam-
tidigt delas läroböcker ut till nästan alla svenska elever och en studie från den 
svenska grundskolan visar att historieundervisningen i stor utsträckning är 
helt styrd av läroboken.6 Det framstår alltså som att bilden av läroboken och 
dess användning är splittrad och ibland också motsägelsefull, inte minst i äm-
net historia.  

                                                             
 
 
1 Michael Stanford, A Companion to the Study of History (Oxford: Blackwell, 1994), 81. 
2 Sören Levén, Lärares attityder till läromedel - Rapport om enkätundersökning bland lärare om läroböcker 
och läromedel (Q-steps I Sverige AB, december 2003), http://www.fsl.se/pdf/FSL- enkatrapport.pdf., 10. 
3 Boel Englund, ”Vad gör läroböcker?”, i Att spegla världen - läromedelsstudier i teori och praktik, red. Niklas 
Ammert (Lund: Studentlitteratur, 2011), 287. 
4 Richard J. Paxton, ”A Deafening Silence - History Textbooks and the Students Who Read Them”, Review of 
Educational Research, Vol. 69, No. 3, Autumn (1999): 323 f. 
5 Niklas Ammert, “Om läroböcker och studiet av dem”, i Att spegla världen – läromedelsstudier i teori och 
praktik, red. Niklas Ammert (Lund: Studentlitteratur, 2011), 27. 
6 Nanny Hartsmar, Historiemedvetande: elevers tidsförståelse i en skolkontext, Avhandling för doktorsexa-
men (Malmö: Institutionen för pedagogik, Lärarhögskolan, 2001). Hämtad från  
http://dspace.mah.se:8080/dspace/bitstream/handle/2043/6493/Microsoft%20Word%20-%20Historie-
medvetande%20avh.pdf., 95. 
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I den här licentiatavhandlingen har jag undersökt bilden av läroboken och 
dess användning i historia på gymnasiet och om det finns motsatta bilder och 
hur de i sådana fall kan ta sig uttryck. Jag har gjort det genom att i en fallstudie 
undersöka vilka attityder lärare, elever och läroboksfattare har till lärobok och 
läroboksanvändning samt till historia och historieundervisning. 

Läroboken som norm i skolan 
Läroböcker skall följa de av staten fastlagda riktlinjer som gäller för skolan 
och ta upp det innehåll som slagits fast i ämnes- och kursplaner. Lärobokstex-
ter speglar och återger på så vis det som är samhällets värderingar. 

Detta sker i olika grad och mer eller mindre medvetet. I diktaturer kan det 
vara ett led i en indoktrinering, men även i demokratier, där man strävar efter 
fritt tänkande, återspeglas samhällets värderingar i läroboken. Många lärare 
verkar använda sig av läroböcker just för att de tror att de är en garanti för att 
kunna följa ämnes- och kursplaner samt läroplaner.7 I förlängningen skulle 
man således kunna säga att läroboken för en del lärare blir en garanti för att 
de i sin undervisning följer samhällets normer.  

Det är emellertid inte bara värderingarna i läroböckerna som är norme-
rande för eleverna utan också urvalet av kunskaper. Det urval som lärome-
delsförfattarna gör när de skriver läroböcker blir i stor utsträckning vägle-
dande för vad elever, och kanske också lärare, kommer att anse vara viktigt att 
lära sig respektive undervisa om i ämnet.8  

Då läroboken ofta är det huvudsakliga läromedel som delas ut till alla elever 
så har den en demokratiserande uppgift i att se till att alla har samma tillgång 
till information i ämnet. För många svenskar är läroboken dessutom de enda 
böcker de har läst.9 Om de då inte förstår vad som står i dem så kan det få 
allvarliga effekter i form av dåligt självförtroende och misstroende mot det 
skrivna ordet.10 Det är därför väldigt viktigt att de är lättillgängliga och att alla 
kan ta till sig vad som står i böckerna. Reichenberg har forskat kring elever 
som aldrig lärt sig läsa faktatexter aktivt och kritiskt, och hon ställer den brän-
nande frågan: ”Vad händer om de helt enkelt ger upp och ansluter sig till dem 
som kan ge dem ett enkelt och auktoritärt svar?”.11 Om vi skall slippa att få 

                                                             
 
 
7 Johan Nelson, “Hur används läroboken av lärare och elever?”, i NorDina. Nordic Studies in Science Educat-
ion, 4, S. 16-27, red. Berit Bungum, Anita Wallin & Björn Andersson (Malmö: Lärarutbildningen, Malmö hög-
skola, 2009), 18. 
8 Boel Englund, Läsa ord i bok eller söka kunskap? (Stockholm: Pedagogiska institutionen, Stockholms uni-
versitet, 1999), 82. 
9 Ammert, “Om läroböcker och studiet av dem”, 28. 
10 Lena Lindh & Boel Söderberg, “Lärotextens makt och magi”, i Att spegla världen – läromedelsstudier i teori 
och praktik, red. Niklas Ammert, (Lund: Studentlitteratur, 2011), 195. 
11 Monica Reichenberg, Vägar till läsförståelse (Stockholm: Natur och Kultur, 2012), 13. 
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reda på svaret på den frågan och om läroboken skall kunna svara mot sin de-
mokratiserande uppgift så måste eleverna få tillgång till läroböcker som de 
kan förstå och ta till sig. Läroboken borde då leva upp till helt andra och 
strängare krav än andra böcker, avseende både innehållet, språket och läsbar-
heten. Om en lärobok skall vara lättillgänglig för alla så spelar språket en yt-
terst viktig roll. Strömquist säger att det är viktigt att vi ställer höga krav på 
våra lärobokstexter. Hon formulerar också något av en idealbild av språket i 
en god lärobok: 

 
Det språk som eleverna möter i sina läroböcker påverkar inte bara deras val av inlärn-
ings- och lässtrategier, det ger också mönster och förebilder för deras eget skrivande. 
Det säger sig självt att vi måste ställa höga krav på ett sådant språk. Det skall inte bara 
vara lättläst och begripligt; det måste också vara föredömligt i många andra avseenden. 
Det måste vara intresseväckande, vitalt och varierande. Och det måste följa gängse 
skrivkonventioner.12  

Detta verkar dock i stor utsträckning vara just ett ideal. Enligt Reichenberg är 
det i själva verket så att läroböckerna många gånger är så svårt skrivna, med 
meningar som är så informationstyngda att de blir väldigt svåra att ta till sig.13 
Att texterna är svåra påverkar elevernas sätt att läsa läroböckerna. Om de inte 
förstår det som står där kan det hända att de använder strategin att lära sig 
utantill utan djupförståelse, och det är också möjligt att en hel del elever strun-
tar helt i att läsa. Eftersom läroböckerna i många fall är de enda faktatexter, 
eller böcker överhuvudtaget, som elever kommer i kontakt med,14 så blir de 
inte bara normerande för hur elever läser faktatexter utan ibland blir de också 
den enda modell de har för hur de själva skall formulera faktatexter.15 Då läro-
bokstexterna, som diskuterats ovan, ofta har ett väldigt faktatätt språk som 
gör att eleverna har svårt att läsa dem, så kan man förstå att det känns ännu 
mer omöjligt för eleverna att tror att de själva skall kunna producera liknande 
texter. Risken finns att de då skriver av eller bara klipper ihop lösa faktadelar 
som är direkt plockade från Internettexter, utan bearbetning eller med bara 
ytliga språkliga förändringar.16  

                                                             
 
 
12 Siv Strömquist, ”Läroboksspråk – mönster eller monster?”, i Läroboksspråk, red. Siv Strömquist (Uppsala: 
Hallgren och Fallgrens studieförlag, 1995), 7.  
13 Monica Reichenberg, Röst och kausalitet i lärobokstexter: en studie av elevers förståelse av olika textvers-
ioner, Avhandling för doktorsexamen (Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis; 2000), 64 ff. 
14 Niklas Ammert, “Inledning”, i Att spegla världen – läromedelsstudier i teori och praktik, red. Niklas Am-
mert (Lund: Studentlitteratur, 2011), 17 och 28. 
15 Paxton, ”A Deafening Silence - History Textbooks and the Students Who Read Them”, 322. 
16 Lindh & Söderberg, “Lärotextens makt och magi”, 196. Se också Nils-Erik Nilsson, ”Elevers egen forskning 
– analys av textproduktion och annan empiri”, i Se skolan – forskningsmetoder i pedagogiskt arbete, red. Ca-
rina Rönnqvist & Monika Vinterek (Umeå: Umeå universitet, Fakultetsnämnden för lärarutbildning, 2008), 37. 
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Läroboken i historieämnet 
I en historievetenskaplig text framgår hur författaren steg för steg använder 
och tolkar olika källor som noggrant redovisas och refereras till. Varje led i 
förklaringarna utreds och bevisas och leder slutligen logiskt fram till de slut-
satser som sedan dras. Ett påstående som inte bevisats är inte ett historiskt 
adekvat påstående. I en lärobok däremot så finns nästan aldrig några referen-
ser eller fotnoter och i huvudtexterna finns ingen bevisning och inga resone-
mang om hur författarna kommit fram till de resultat de återger.17 Läroboken 
erbjuder i sitt nuvarande skick därför ingen hjälp för eleverna att förstå hur 
historia skrivs eller hur man kan tänka historiskt.18 Istället presenterar läro-
böckerna ett antal ”master narratives”, det vill säga i samhället allmänt accep-
terade beskrivningar av och förklaringar till det historiska skeendet. Dessa 
diskuteras eller ifrågasätts sällan eller aldrig i de flesta läroböcker utan fram-
ställs som ”sanna”. Traditionellt så har stora delar av historieundervisningen 
utgått ifrån återgivning och tolkning av dessa färdiga sanningar snarare än att 
den har lärt eleverna att själva tänka historiskt. Den kanadensiske historikern 
Chad Gaffield har använt metaforen att det är som en basketspelare som spen-
derar åtskilliga år åt att läsa om basket, studera spelets utveckling, historiska 
spelare och analysera och tolka gamla matcher, istället för att ge sig ut och 
spela själv.19  

Lévesque ser det som problematiskt om eleverna endast får del av den här 
typen av undervisning och aldrig får lära sig hur historia skrivs och att all 
historia bygger på tolkning och urval. Om de inte får verktyg för att ifrågasätta 
och kritisera samhällets och lärobokens ”master narratives” så finns risken att 
de tror att alla andra tolkningar är ”fel”. Det kan också bli så att när de stöter 
på andra tolkningar av vad de lärt sig så ifrågasätter de sina kunskaper och 
kan bli misstänksamma mot läroboken och hela ämnet.20  

I den nya, digitala eran finns det skolor som försöker lösa problemet med 
”tråkiga” och svårlästa läroböcker genom att helt ta bort dem ur undervis-
ningen. Eleverna uppmanas istället att söka information från andra texter än 
läroboken.21 I de allra flesta fall leder detta till att eleverna vänder sig till det 
brokiga och kvalitetsmässigt mycket skiftande material de kan hitta på Inter-

                                                             
 
 
17 Paxton, ”A Deafening Silence - History Textbooks and the Students Who Read Them”, 317. 
18 Ibid., 321. 
19 Stéfane Lévesque, Thinking Historically – Educating Students for the Twenty-First Century (Canada: Uni-
versity of Toronto Press, 2008), 14. 
20 Stéfane Lévesque, “Teaching Second Order Concepts in Canadian History: the Importance of Historical Sig-
nificance”, Canadian Social Studies, Volume 39, Number 2, Winter 2005, Special Issue: New Approaches to 
Teaching History (2005), 27. 
http://www2.education.ualberta.ca/css/css_39_2/ARLevesque_second-order_concepts.htm  
21 Se till exempel Nilsson, ”Elevers egen forskning – analys av textproduktion och annan empiri”. 
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net. Det är långt ifrån säkert att eleverna på Internet snabbt hittar vetenskap-
ligt korrekta, intressanta och välskrivna texter som är skrivna på ett för ele-
vens ålder anpassat språk och som handlar om just det de vill veta mer om.22 
Ett större urval av läromedel riskerar snarare att krångla till situationen för 
eleverna än hjälpa dem, särskilt i historia. Om utgångspunkten är densamma 
som ovan, att eleverna inte är medvetna om att all historia bygger på tolkning 
och urval och de inte fått redskap för att ifrågasätta och kritisera historiska 
berättelser och förklaringar, då är de ännu mer hjälplösa på Internet eftersom 
de texter eleverna finner där är skrivna med en mängd olika syften som de inte 
har fått lära sig att genomskåda och med skiftande kvalitet som de inte fått 
lära sig att bedöma. I den jämförelsen är det begripligt att läroboken, som 
ändå genomgått en omfattande redaktionell granskning och oftast är skriven 
av en eller flera kompetenta författare, kan kännas som ett tryggare alternativ. 
Det kan också vara en förklaring till att läroboken fortfarande är det mest an-
vända läromedlet i skolan, de digitala reformerna till trots.  

Användningen av läroboken 
Den beskrivna situationen kan låta som en hopplös ekvation för läroboken i 
historieundervisningen. Läroböckerna hjälper inte eleverna att lära sig att 
tänka historiskt och de texter de hittar själva på Internet gör det inte heller. 
Undervisningen innehåller emellertid så mycket mer än att eleverna läser i en 
lärobok. Lärarna använder ofta många olika läromedel och arbetssätt som 
presenterar eleverna för alternativa sätt att ta till sig ämnet. I detta har läro-
boken många gånger sin självklara roll. Den är sannolikt inte heller skriven 
för att läsas passivt utan i sin kontext i undervisningen och i samspel med 
andra människor och läromedel.23 Reichenberg och Lundberg konstaterar att:   
 

[A]llt inte kan stå utsatt i en läromedelstext/skönlitterär text. Det beror inte bara på den 
enkla anledningen att texten skulle bli tråkig utan också för att läromedelstexter och 
många skönlitterära texter förutsätter att man samtalar kring innehållet i dem. Det kan 
knappast ha varit författarnas avsikt att deras texter ska stå på egna ben, som läsarna 
ska hantera på egen hand. Snarare är meningen att texterna ska vara en del av samspelet 
mellan lärare/läsombud/handledare/elever och ämnesinnehållet. Detta förutsätter 
dock att läraren/läsombudet/handledaren återkommande har textsamtal med sina 
elever.24 

                                                             
 
 
22 Lindh & Söderberg, “Lärotextens makt och magi”, 196. 
23 Ingvar Lundberg & Monica Reichenberg, ”Vad är lättläst?”, 2nd uppl. (Härnösand: Specialpedagogiska skol-
myndigheten, 2009). 
 http://www.spsm.se/PageFiles/12868/Vad%20%C3%A4r%20l%C3%A4ttl%C3%A4st.pdf 
24 Lundberg & Reichenberg, ”Vad är lättläst?”.  
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Skall läroboken kunna hjälpa eleverna att ta till sig historieämnet, så blir det 
väldigt viktigt hur den används och att eleverna tränas i hur den kan använ-
das. Lärarens roll i detta är naturligtvis avgörande. Det finns dock forskning 
som tyder på att eleverna endast får ytterst begränsad undervisning i hur de 
skall arbeta med läroboken på ett effektivt sätt och att få elever har någon di-
rekt strategi för hur en lärobok kan läsas.25   

Utifrån ovanstående resonemang känns det som en rimlig slutsats att an-
vändningen av läroboken påverkas av de motsättningar och dilemman som 
råder i elevers och lärares attityder till den. Mitt bidrag till forskningen är 
tänkt att utveckla vidare kunskap om detta område. 

Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna licentiatavhandling är att öka kunskap om 
varför historieläroboken tas i anspråk på det sätt som görs och att utveckla 
kunskap om vad som kan ligga till grund för eventuella motsättningar och di-
lemman avseende lärobokens roll i historieundervisning. Som hjälp för att 
strukturera min undersökning har jag formulerat följande frågor:   

 
Hur ser läroboksförfattarnas attityder ut gällande historia, historieundervis-
ning, lärobok och läroboksanvändning? 
 
Hur ser lärarens attityder ut gällande historia, historieundervisning, lärobok 
och läroboksanvändning? 
 
Hur ser elevernas attityder ut gällande historia, historieundervisning, lärobok 
och läroboksanvändning? 

  

                                                             
 
 
25 Monika Vinterek, ”Svenska elevers läsning av undervisningstexter: Helhet eller Fragment?”, i Tekst i vekst - 
teoretiske, historiske, och analytiske perspektiver på pedagogiske tekster, red. Dagrun Skjelbred, Trine Solstad 
& Bente Aamotsbakken (Oslo: Novus forlag, 2007).  
Nelson, “Hur används läroboken av lärare och elever?”, 22.  
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2. Tidigare forskning 

Läroboksforskning 
Läroboksforskning är ett brett och disparat område som inte enkelt låter sig 
sammanfattas. Fuchs vid Georg Eckert Institute for International Textbook 
Research i Braunschweig anser att det är svårt att tala om läroboksforskning 
som en egen forskningsdisciplin utan att man hellre bör tala om läroboksrela-
terad forskning. Han säger vidare att det för närvarande finns fem domine-
rande trender inom läroboksforskningen. Dessa är: textboksrevision, vilket 
främst sker i länder som varit i infekterade konflikter; mönster för perception 
och identitet, vilket i första hand utgörs av innehållsanalyser; metodologiska 
variationer, till exempel diskursanalys, ikonografiska analyser eller metoder 
som lånats från samhällsvetenskaperna; textboken i relation till andra utbild-
ningsmedia, såsom dokumentärer och spelfilm, skolkartor eller planscher i 
klassrummet; textbokens roll i samhället, i relation till andra institutioner el-
ler till de nya multikulturella inslagen i samhället. Fuchs konstaterar vidare 
att det saknas systematisk forskning kring lärobokens användning. Bland an-
nat pekar han ut lärobokens roll och påverkan i klassrummet som ett obefors-
kat område.26 Det är i detta tomrum som min studie kommer att uppehålla 
sig, då jag bland annat kommer att undersöka just synen på läroboken och hur 
läroboken används i klassrummet. 

Ammert har definierat tre analytiska perspektiv som kan tillämpas inom 
forskning om bland annat läroböcker: ett processuellt perspektiv, ett struktu-
rellt perspektiv och ett funktionellt perspektiv. Det processuella perspektivet 
är enligt Ammert övergripande och handlar om lärobokens tillkomst, för-
medling och mottagande samt hur läroboken påverkar och påverkas av det 
omgivande samhället. Ammert skriver ”Det centrala är hur statsmakterna, lä-
roplaner och författarna som personer har satt avtryck i böckerna och den 
struktur som läroboken har tillkommit inom”.27 Funktionellt och strukturellt 
perspektiv utgör två olika varianter av det processuella perspektivet och blir 
två olika sätt att gruppera forskningen inom området. Det strukturella per-
spektivet handlar i första hand om de faktorer som kan påverka lärobokens 
tillkomst och utformning ”såsom lagstadgade styrdokument, marknadskrav, 
politiskt klimat, vetenskapliga rön och paradigm”.28 Det funktionella perspek-
tivet innebär ”lärobokens funktion i den konkreta undervisningssituationen 

                                                             
 
 
26 Eckhardt Fuchs, ”Current Trends in Textbook Research”, föreläsning, Umeå universitet, 28 augusti 2012. 
27 Ammert, “Om läroböcker och studiet av dem”, 29.  
28 Ibid. 
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och vad elever och lärare faktiskt gör med boken”.29 Till det funktionella per-
spektivet hör tre huvudsakliga forskningsområden: hur läroböcker väljs och 
används, själva innehållet och de perspektiv som anlagts i det och slutligen 
elevernas möte med och mottagande av läroboken.30 Den här avhandlingen 
rör det funktionella perspektivet och kommer att beröra dessa tre forsknings-
områden, med undantag för aspekten hur läroboken väljs. Huvudsakligt fokus 
kommer att ligga på användningen av läroboken och de dilemman och mot-
sättningar som kan finnas där. Jag kommer därför i första hand att behandla 
studier som rör användning av läroböcker och då främst läroböcker i historia, 
vid min genomgång av tidigare forskning.  
Youth and History som är en sameuropeisk undersökning av historieun-

dervisningen i 27 europeiska länder visar att de nordiska länderna tillsam-
mans med Storbritannien är de regioner där läroboken används mest.31 
Svenska ungdomar har ett högre förtroende för läroboken i historia än genom-
snittet i Youth and History-undersökningen, men ändå är läroboken inte den 
lärresurs som eleverna har störst förtroende för, utan det är historiska platser 
och museer som ligger på första plats.32 

I Skolverkets utvärdering av de samhällsvetenskapliga ämnena 2003 så var 
det betydligt färre lärare än i en liknande undersökning 1992 som sade sig utgå 
ifrån läroboken i sin undervisning.33 Den bilden stämmer emellertid inte med 
annan forskning där bland annat Hartsmar visat att den svenska historieun-
dervisningen i stor utsträckning styrs av kronologi och lärobok.34 Bland de 
svenska eleverna i Youth and History-undersökningen var det också 75 % som 
sade att de använde läroboken varje dag eller åtminstone varje vecka.35 Detta 
till trots så är det många lärare som tonar ner den betydelse läroboken spelar 
i deras undervisning. Detta kan bero på att det inte anses progressivt att an-
vända den i någon större utsträckning.36 

Som konstaterat ovan så finns det väldigt lite forskning om hur eleverna 
använder läroboken, både i historia och i andra ämnen.  Nelson har dock sam-
manställt en översikt över den forskning som finns om hur läroboken i natur-
vetenskapliga ämnen tas i bruk av lärare och elever i Sverige. I den har han 
påvisat att sättet som läroboken används på kan skifta väsentligt. En del lärare 
                                                             
 
 
29 Ammert, ”Inledning”, 19. 
30 Ammert, “Om läroböcker och studiet av dem”, 34-38. 
31 Ibid., 26. 
32 Ibid., 27. 
33 Karl-Gunnar Hammarlund, “Beyond the Bookcover: Curriculum Goals and Learning Materials”, i Opening 
the mind or drawing boundaries?: history texts in Nordic schools, red. Þorsteinn Helgason & Simone Lässig  
(Göttingen, Niedersachs: V&R unipress, 2010), 113 f. 
34 Hartsmar, Historiemedvetande: elevers tidsförståelse i en skolkontext, 109. 
35 Hammarlund, “Beyond the Bookcover: Curriculum Goals and Learning Materials”, 113 f. 
36 Ammert, “Om läroböcker och studiet av dem”, 27. 
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ger väldigt detaljerade läsanvisningar och uppgifter som skall göras med hjälp 
av läroboken medan andra helt lämnar till eleverna att på egen hand ta till sig 
innehållet i läroböckerna. Oavsett läraren så verkar få elever ha någon direkt 
strategi för hur de läser och elever läser över huvud taget väldigt lite i lärobo-
ken.37  En studie av Vinterek visar att 30 % av elever i åk 8 och årskurs 9 samt 
närmare 40 % av elever på några gymnasieprogram inte läste en enda sam-
manhängande textsida under lektionstid en vanlig skoldag.38  

Angående lärarna så finns det lite mer forskning om hur de vill att lärome-
del skall användas och vad de skall användas till. I en samnordisk survey-
undersökningen från 2010 fick 409 lärare från de nordiska länderna svara på 
frågor om läromedel.39 En av de frågor de fick var ”What are the most im-
portant roles of teaching materials in your opinion?”. Lärarna i undersök-
ningen fick fem olika alternativ att välja på och alla var överens om att det 
viktigaste är att läromedlen skall ”ge en historisk översikt”. De är också över-
ens om att det näst viktigaste är att läromedlen skall ”uppmuntra till själv-
ständigt tänkande”. Vad gäller de övriga alternativen så skiljer det sig åt mel-
lan lärarna i de olika länderna. I det totala resultatet så framgår emellertid att 
på tredje plats kommer ”Att definiera och stärka studentens identitet”. På 
fjärde plats kommer ”Att ge insikt i historiska principer och teorier” och på 
femte och sista plats kommer ”Att förmedla värden”. För svenskt vidkom-
mande har tredje och fjärdeplatsen bytt plats jämfört med det totala nordiska 
resultatet, men annars sammanfaller de.40 Sammanfattningsvis var att ge en 
historisk översikt och att främja individuellt tänkande de alternativ som fram-
hölls som viktigast av flertalet.  

Naeslund har i en studie från 1991 identifierat tre olika sätt på vilka lärarna 
använder läroboken: En grupp lärare använder läroboken som källa till nästan 
allt i undervisningen, en annan använder läroboken främst som utgångspunkt 
för elevernas övningar och uppgifter och en tredje grupp använder läroboken 

                                                             
 
 
37 Nelson, “Hur används läroboken av lärare och elever?”, 22.  Se även Monika Vinterek, ”Elevers textläsning 
– undersökning med hjälp av enkäter”, i Se skolan – forskningsmetoder i pedagogiskt arbete, red. Carina Rön-
nqvist & Monika Vinterek (Umeå: Umeå universitet, Fakultetsnämnden för lärarutbildning, 2008), 22. 
38 Monika Vinterek, ”Svenska elevers läsning av undervisningstexter. Helhet eller fragment.” 225. Studien var 
en pilotstudie men denna bild av den höga andelen elever som inte läser sammanhängande text under lektions-
tid bekräftades när huvudstudien med alla elever i årskurs 5 och årskurs 8 i en av Sveriges större kommuner 
genomfördes även om elever i gymnasieskolan inte var representerade i den.  
Monika Vinterek. “Läsning av texter i klassrummet. En undersökning om elevers läsvanor.“, i Lys på lesing, 
red. Susanne Knudsen, Dagrun Skjelbred & Bente Aamotsbakken (Oslo: Novus, 2009), s. 125-144. 
39 Denna undersökning redovisas i Opening the Mind or Drawing Boundaries? - History Texts in Nordic 
Schools, red. Thorsteinn Helgason & Simone Lässig (Göttingen: V&R unipress, 2010). 
40 Monika Vinterek, ”Different Kinds of Teaching Resources - Different Kinds of Learning”, i Opening the Mind 
or Drawing Boundaries? - History Texts in Nordic Schools, red. Thorsteinn Helgason & Simone Lässig (Göt-
tingen: V&R unipress, 2010), 129 f. 
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i första hand som referens och tolkningsunderlag.41 Samma lärobok kan vi-
dare användas på olika sätt av olika lärare och enligt Svensson så är det lära-
rens undervisningsstil/undervisningssätt som avgör om och i så fall i vilken 
utsträckning undervisningen är beroende av en lärobok.42  

Englund säger att läroboken närmast får rollen som kursplan för en del lä-
rare som förutsätter att läroboken följer styrdokumenten. Hon framhåller 
också en mängd praktiska fördelar som läroboksanvändningen har för lä-
rarna. I en sammanställning av tidigare forskning sammanfattar hon lärobo-
kens viktigaste funktioner för lärarna till följande: läroboken har en kunskaps-
garanterande-auktoriserande roll; läroboken har en gemensamhetsskapande-
sammanhållande roll, både tankemässigt, ideologiskt och praktiskt; lärobo-
ken underlättar – genom kombinationen av de två förstnämnda funktionerna 
– utvärderingen av eleverna och deras kunskaper för lärarna; läroboken un-
derlättar i övrigt arbetet och livet först och främst för lärarna, men också för 
eleverna; läroboken har slutligen en disciplinerande roll.43 

I Norge har läroboksanvändningen i klassrummen undersökts av Skjelbred, 
Solstad och Aamotsbakken i projektet ”Kartlegging av læremidler og lære-
middelpraksis”. Resultaten bygger på observationer som lärarkandidater gjort 
under sin praktik i 64 klassrum, klassrumsobservationer i tre klasser från 
olika stadier och intervjuer med deras lärare samt slutligen analyser av de 
läromedel som använts i de undersökta klasserna. Enligt den här undersök-
ningen används läroboken under cirka två tredjedelar av alla lektioner.44 An-
gående hur texten läses så visar det sig att det vanligaste är att läraren läser 
texten eller att eleverna läser den individuellt. Det förekom också att eleverna 
turades om att läsa högt eller att de läste i grupper, men det var inte alls lika 
vanligt. Det absolut vanligaste sättet att förbereda eleverna inför läroboksläs-
ning var att läraren förklarade ord och begrepp. Därefter följde tre sätt som 
var nästan lika vanliga: lärare och elever samtalade om textens ämne, eleverna 
började arbeta med texterna på en gång och texternas tema blev direkt relate-
rat till tidigare kunskaper genom samtal. På frågan om hur de för övrigt an-
vände läroboken i klassrummet så framgår att det i särklass vanligaste var att 
eleverna arbetade individuellt med uppgifter.45 Det visade sig vara betydligt 

                                                             
 
 
41 Ann-Christine Svensson, “Hur används läroboken?”, i Att spegla världen – läromedelsstudier i teori och 
praktik, red. Niklas Ammert (Lund: Studentlitteratur, 2011), 308. 
42 Svensson, “Hur används läroboken?”, 307. 
43 Englund, Läsa ord i bok eller söka kunskap?, 85 f. 
44 Dagrun Skjelbred, Trine Solstad, Bente Aamotsbakken, Kartlegging av læremidler og læremiddelpraksis  
(Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2005), 22. 
45 Skjelbred, Solstad, Aamotsbakken, Kartlegging av læremidler og læremiddelpraksis, 23 f. 
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mindre vanligt att läroboken användes till samarbetsuppgifter.46 Författarna 
konstaterar: 

 
Når elevene overlates så mye til seg selv, blir lærebokas faglige framstilling og pedagog-
iske utforming selvsagt viktig. Vi tror det er grunn til å reise spørsmål ved om dagens 
lærebøker er utformet for en slik arbeidsform.47 

Forskning om elevers och lärares attityder till historia och 
historieundervisning  
Behovet av att studera barns och skolelevers attityder till historia har bland 
annat betonats av Barton och McCully. Utifrån en studie av elevers attityder 
till historia i Nordirland visade forskarna att inslaget av identifikation med sin 
religiösa eller geografiska grupp växte i takt med att eleverna blev äldre, trots 
att kursplanen betonade en neutral historia. Av detta drog Barton och McCully 
slutsatsen att de som skapar läroplaner och kursplaner måste ta bättre reda 
på vilka attityder elever har till historia för att bättre veta hur historieunder-
visningen skall kunna utvecklas.48  

Yeager, Foster och Greer och betonar också betydelsen av att studera ele-
vers uppfattningar om vad som är viktigt i historia och inte minst vilka och 
vilkas berättelser som anses höra till ”den stora historiska berättelsen” och 
vilka som inte gör det.49 Från en svensk horisont så har Lozics i sin avhandling 
skildrat relationen mellan elevers, lärares och läroboksförfattares syn på 
historieämnets syfte i skolan och ungdomars etniska identifikation. 50 Han 
konstaterar att: 

 
Vad som kan verka anmärkningsvärt är att bara en begränsad del av den svenska histo-
riedidaktiska forskningen har handlat om analysen av ungdomars livsvärldar och deras 
syn på historieämnet. [- - -] Eftersom historieämnets legitimitet är beroende av att 
utbildare lyckas få elever att intressera sig för historia genom att få dem att inse att his-
toriska kunskaper är betydelsefulla just för dem och deras liv är det viktigt att ge-
nomföra fältstudier där man granskar och kontrasterar skolelevers, lärares och 
läroboksförfattares syn på historieämnet och dess roll.51 

                                                             
 
 
46 Skjelbred, Solstad & Aamotsbakken, Kartlegging av læremidler og læremiddelpraksis, 24. 
47 Ibid., 40. 
48 Keith C. Barton & Alan W. Mccully, “History, Identity, and the School Curriculum in Northern Ireland: an 
Empirical Study of Secondary Students' Ideas and Perspectives”, Journal of Curriculum Studies, 37:1, 85-116 
(2005): 111 f.  
49 Elizabeth Anne Yeager, Stuart J. Foster & Jennifer Greers, “How Eighth Graders in England and the United 
States View Historical Significance”, The Elementary School Journal, Volume 3, Number 2 (2002): 3. 
50 Vanja Lozic, I historiekanons skugga: historieämne och identifikationsformering i 2000-talets mångkul-
turella samhälle, Avhandling för doktorsexamen (Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola, 2010), 16. 
51 Lozic, I historiekanons skugga: historieämne och identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella 
samhälle, 13. 



 

12 
 

I min undersökning har jag tagit fasta på detta och kommer att försöka öka 
kunskapen om bland annat elevernas syn på historia, eller attityder till histo-
ria som jag kommer att kalla dem. Jag kommer också att jämföra deras atti-
tyder med de som lärare och läroboksförfattare ger uttryck för och därmed 
försöka skildra samspelet mellan dessa tre. 
 
Attityder till vad som är viktigt i historia 
En forskare som länge har undersökt elevers inställning till vad som är viktigt 
i historia är Seixas. I en undersökning från 1994 ställde Seixas frågor till ett 
antal elever i den canadensiska skolans tiondeklass om vad de anser vara hi-
storiskt viktigt och angeläget och varför detta är historiskt viktigt och angelä-
get.52 Seixas kom fram till att de allra flesta av eleverna ansåg att de viktigaste 
händelserna i historien var de som haft störst inverkan på nutida förhållan-
den.53 En del av eleverna ansåg vidare att vissa händelser var viktigare än 
andra för att de ansåg att de kan lära oss något idag. Genom att lära oss mer 
om historiska misstag så skulle vi kunna slippa att göra om dem i nutid tänkte 
eleverna.54 

Yeager, Foster och Greer genomförde under 2002 en undersökning av vad 
åttondeklassare i två klasser, en från USA och en från England, uppfattade 
som historiskt betydelsefullt. De undersökte också vilka kriterier eleverna an-
vände för att komma fram till vilka händelser som ansågs historiskt betydel-
sefulla. De elever som deltog i deras studie betonade i första hand händelser 
som varit viktiga i deras egen närtid. Författarna påpekar att eleverna i stor 
utsträckning missade betydelsefulla händelser i omvärldens historia, som 
ryska revolutionen och kommunismens maktövertagande i Kina. Istället valde 
de händelser som passade väl in i den ”stora nationella berättelse” som är den 
som återges i kursplaner och läroplaner i respektive land.55 Det visade sig 
också att många elever, precis som i Seixas undersökning, omfattade uppfatt-
ningen att historia hjälper människorna att lära sig av sina tidigare misstag.56  

När det gäller lärares ämnesuppfattning så har redan nämnts att det i den 
stora samnordiska surveyundersökningen framgår att det lärarna tycker är 
viktigast är att ge en historisk överblick. Lärarna fick vidare följdfrågan: Vad 
är viktigast när ett läromedel skall ge en historisk överblick? Av de fem svars-
alternativ de fick så uttryckte flest svenska lärare att det viktigaste var att ge 

                                                             
 
 
52 Peter Seixas, “Students Understanding of Historical Significance”, Theory and Research in Social Educa-
tion, summer, 1994, Volume XXII, Number 3, pp. 281-304 (1994). 
53 Ibid., 290 ff. 
54 Ibid., 293 ff. 
55 Yeager, Foster & Greer, “How Eighth Graders in England and the United States View Historical Significance”, 
213 ff. 
56 Ibid., 214 ff. 
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kontext och orsakssammanhang. Näst viktigast ansågs vara en känsla för tid 
och kronologisk ordning, därefter i tur och ordning: stora och dramatiska hän-
delser, en levande återgivning och slutligen, inflytelserika och viktiga perso-
ner.57 I en avhandling av Berg framgår att svenska historielärare tycker att det 
viktigaste syftet med ämnet är att ”ge orientering och kunskap om samhällets 
historia och kulturarv” och att ”kritiskt granska samhällets- och historiens 
strukturer och sammanhang”.58 Berg frågade också lärarna vilket rumsligt 
perspektiv de ansåg vara viktigast. Av resultatet framgår att flest lärare angett 
ett internationellt perspektiv och näst flest ett europeiskt.59  

Enligt Berg så är det två aspekter som alla lärare tar ställning till när de 
skall diskutera historieämnets syfte och det är för det första historia som de-
mokratifostran, på en glidande skala från rena faktakunskaper om vad demo-
krati är, till att hjälpa eleverna tillgodogöra sig demokratiska färdigheter som 
skall hjälpa dem att bli aktiva samhällsmedlemmar. För det andra så tar alla 
lärare ställning till historia som emancipation. I det avseendet glider skalan 
mellan å ena sidan den allmänna historiekunskap som varje människa behö-
ver ha för att orientera sig i livet och å andra sidan att kritiskt kunna granska 
samhället för att antingen kritisera maktstrukturer eller att ha en medveten-
het om att de själva kan påverka samhället.60 Berg urskiljer tre olika typer av 
”ämnesförståelse” hos de lärare han undersökt: den bildningsorienterade, den 
kritiskt orienterade och den identitetsorienterade ämnesförståelsen.61 

Hansson har också undersökt lärarnas uppfattningar om historia och histo-
rieundervisning och han har delat in lärarna i de som bedriver elevorienterad 
undervisning och de som bedriver ämnesorienterad undervisning. De elevori-
enterade lärarna ”betonar att eleverna genom historieundervisningen skall ut-
vecklas och förstå sin egen situation snarare än att det omgivande samhället 
skall förstås”62 och de ämnesorienterade lärarna ”ger uttryck för ett syfte som 
är samhällsinriktat och som rymmer referenser till färdigheter som är bety-
delsefulla i vetenskapen historia, snarare än att eleverna skall förstå sin egen 
plats i historien”.63 
 

                                                             
 
 
57 Hammarlund, “Beyond the Bookcover: Curriculum Goals and Learning Materials”, 114. 
58 Mikael Berg, Historielärares historier: ämnesbiografi och ämnesförståelse hos gymnasielärare i historia, 
Avhandling för doktorsexamen (Karlstad: Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Historia, Karlstads uni-
versitet; 2010). [Elektronisk resurs] Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-6631, 44 
f. 
59 Ibid., 46. 
60 Ibid., 128 f. 
61 Ibid., 165. 
62 Johan Hansson, Historieintresse och historieundervisning, Avhandling för doktorsexamen (Umeå: Institut-
ionen för idé-och samhällsstudier, 2012), 111. 
63 Ibid., 112. 
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Attityder till historieundervisning 
I den nationella utvärderingen av undervisningen 2003 visade det sig att den 
arbetsform som flest elever ville använda mer i historieundervisningen var 
diskussioner, både med läraren och i mindre grupper. De arbetssätt som minst 
antal elever ville ha mer av var de som syftade till att läraren pratar och ele-
verna är passiva. Det var också den typen av arbetssätt som oftast förekom.64 
Det var också vanligt att läraren pratade och ställde frågor samt att elever och 
lärare diskuterade. Att eleverna arbetade individuellt var också frekvent före-
kommande. Det var inte lika vanligt att de arbetade med grupparbeten och 
projekt.65 Skolverket sammanfattar rapporten:  
 

[M]ånga elever vill ha mer av elevaktiva arbetssätt som innefattar såväl diskussioner i 
mindre grupper som diskussioner med lärarna. En rimlig slutsats är att för att tillgodose 
de olika önskemålen behövs dels variation i arbetssätt, dels möjligheter till egna val.66  

I Hanssons undersökning var det vanligaste arbetssättet att eleverna sökte och 
bearbetade information samt att de förmedlade den informationen på olika 
sätt.67 Det eleverna uttryckte att lektionerna handlade om var grundläggande 
historiska kunskaper, begrepp och orsakssamband.68 

Clark visar från en australisk horisont att många lärare tycker att de använ-
der ett varierat arbetssätt. De anser att de inte har endast en enda metod som 
de använder kontinuerligt utan betonar vikten av att använda många olika ar-
betssätt som till exempel utflykter och diskussioner i klassrummet. 69 De an-
såg också att det var viktigt att blanda mer faktabaserad undervisning med 
analys och färdigheter.70 Nygren har undersökt historiedidaktiska strategier 
hos sju erfarna historielärare och även dessa ansåg att variation är viktigt och 
de uppgav allihop att de jobbade eklektiskt avseende val av metoder och 
material. De lärare Nygren har intervjuat ger uttryck för fyra olika strategier i 
sin historieundervisning som han benämner: flerperspektivitet, där olika per-
spektiv och tolkningar av historien är centrala; narrativ historia, där det är 
viktigt med en kronologisk struktur och att historien blir levande både i stora 
och små berättelser; samhällsvetenskaplig historia, i vilken historien används 
för att förklara dagens samhälle genom jämförelser och genom att söka efter 

                                                             
 
 
64 Vilgot Oscarsson & Gunilla Svingby, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU03): samhällso-
rienterade ämnen. Ämnesrapport till rapport 252 2005 (Stockholm: Skolverket, 2003), 31 ff. 
65 Ibid., 31. 
66 Ibid., 33. 
67 Hansson, Historieintresse och historieundervisning, 93. 
68 Ibid., 92 f. 
69 Anna Clark, History's Children: History Wars in the Classroom (Coogee, N.S.W.: University of New South 
Wales Press, 2008), 131. 
70 Ibid., 135. 
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generella mönster; och slutligen en eklektisk strategi som strävar efter variat-
ion och att låta eleverna möta historien på många olika sätt.71 Nygren påvisar 
emellertid att det inte finns några vattentäta skott mellan dessa utan att det 
finns aspekter som sammanfaller.72 

Resultaten av de undersökningar som nämnts ovan kan tolkas som att 
historielärare är ganska bra på att variera sin undervisning, åtminstone om 
man skall tro vad de själva uppger. Eleverna uttrycker emellertid att de inte 
upplever samma goda variation. Som lyfts fram tidigare så visar forskning att 
mycket av undervisningen bygger på att läraren pratar och eleverna lyssnar 
och att den svenska historieundervisningen i stor utsträckning styrs av läro-
böcker.73 

Det finns forskning som säger att lärares kunskapssyn och den undervis-
ning de sedan presenterar för eleverna ofta har väldigt lite med varandra att 
göra. Någonstans på vägen försvinner lärarens intentioner i ett hav av prak-
tiska och omedvetna val. Sådana val kan handla om tid, lokaler och material 
som kan bli till hinder på vägen.74 En annan anledning till att lärares under-
visning inte alltid stämmer överens med den kunskapssyn de säger sig stå för 
kan handla om en anpassning till eleverna.  

Gullberg har utifrån den stora samnordiska surveyundersökningen om 
läromedel visat upp en sådan motsättning inom den finska lärarkåren. Det 
visar sig i surveyundersökningen att finska lärare i högre grad än lärare från 
de andra nordiska länderna visar en stark medvetenhet om färdighetsoriente-
rad historieundervisning. När dessa resultat kompletterades med resultat av 
lektionsbesök så föreföll verkligheten vara en annan. Undervisningen visade 
sig styras av läroböckernas faktadominerade historieframställning och den 
multiperspektivism som verkade så utbredd i surveyundersökningen visade 
sig vara betydligt mindre vanlig vid lektionsbesöken.75 Här är således ytterli-
gare ett bevis för det glapp om kan råda mellan lärarens ideologi och praktik 
och som diskuterats ovan. 
 

                                                             
 
 
71 Tomas Nygren, Erfarna lärares historie- didaktiska insikter och undervisningsstrategier, Avhandling för 
doktorsexamen (Umeå: institutionen för idé- och samhällskunskap, Umeå universitet, 2009), 85-90. 
72 Ibid., 90. 
73 Hartsmar, Historiemedvetande: elevers tidsförståelse i en skolkontext, 94-96. 
74 Noel Entwistle, ”Olika perspektiv på inlärning”, i Hur vi lär, red. Ference Marton, Dai Hounsell & Noel 
Entwistle (Stockholm: Rabén och Sjögren, 1986), 15. 
75 Tom Gullberg, “Facts, Functions and Narratives in History Teahing in Finland: Attitudes Towards History 
as Reflected in the Use of Textbooks”, i Opening the Mind or Drawing Boundaries?: History Texts in Nordic 
Schools, red. Þorsteinn Helgason & Simone Lässig (Göttingen, Niedersachs: V&R unipress, 2010), 259-266. 
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Motsättningar och dilemman i användningen av läroboken 
Om man sammanfattar den tidigare forskningen så kan man ana ett antal di-
lemman och motsättningar avseende historieundervisningen och läroboken: 
 
� Läroboken används flitigt i skolsammanhang. 
� Många elever anser att läroboken är tråkig och ointressant 
� Många elever anser att läroboken är svår att förstå 
� Många elever har inte fått lära sig strategier för hur en lärobok kan läsas 

för att dess potential skall kunna utnyttjas väl 
� Många elever efterlyser samarbete och aktiva arbetssätt men möter i 

undervisningen i stor utsträckning passiva arbetssätt och individuellt ar-
bete i vilka arbetet med läroboken är en del 

� Att använda läroboken ger låg status och lärarna vill därför inte kännas 
vid att de gör det. 

 
I den här studien framträder ytterligare ett förhållande vid användningen av 
läroböcker som kan tolkas som ett dilemma: 
 
� Lärobokens innehåll motsvarar inte det som eleverna tycker är viktigt i 

historia.  
 

I min sammanfattande diskussion kommer jag att återkomma till dessa mot-
sättningar och dilemman som den tidigare forskningen indikerar. I de fall jag 
konstaterar att sådana också förekommer i min fallstudie kommer jag även att 
försöka resonera om hur lärare och elever har hanterat motsättningar och di-
lemman eller hur elever och lärare gjort för att undvika dem.  

Ytterligare ett dilemma som konstaterats av Skjelbred, Solstad och Aamots-
bakken är att läroboken i första hand används individuellt men att det är tvek-
samt om den är avsedd för det. 76 Detta dilemma handlar emellertid inte om 
lärobokens användning i första hand och kräver en mer djupgående lärobok-
sanalys än som föreligger i denna studie för att kunna diskuteras här.  

  

                                                             
 
 
76 Skjelbred, Solstad & Aamotsbakken, Kartlegging av læremidler og læremiddelpraksis, 40. 
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3. Teori och begrepp 
 
Centrala studieobjekt i den här licentiatavhandlingen är ett antal elever i en 
gymnasieklass, deras historielärare och deras lärobok. Det övergripande syftet 
är att öka kunskapen om varför historieläroboken tas i anspråk på det sätt som 
görs och att utveckla kunskap om vad som kan ligga till grund för eventuella 
motsättningar och dilemman avseende lärobokens roll i historieundervisning. 
En grundläggande utgångpunkt är att kunskaper inte kan betraktas som di-
stinkta element eller något som passivt överförs till exempel från lärare till 
elev. Istället är utgångspunkten att nya kunskaper som en person kommer i 
kontakt med interagerar med gamla kunskaper och att ny information kan 
uppfattas på olika sätt beroende på vilka förkunskaper och tidigare erfaren-
heter den lärande har. Därvid anknyter jag till ett konstruktivistiskt och soci-
okulturellt perspektiv inom historiedidaktisk forskning som varit vanligt före-
kommande under de senaste decennierna.77  

Några av de viktigaste begreppen i min licentiatavhandling är kognitiva dis-
sonanser och konsonanser samt attityder. Aktiv och passiv läsning är också 
begrepp som kommer att användas. Förståelser av dessa begrepp kommer att 
beskrivas i detta avsnitt. Begreppen är hämtade från olika kognitionspsykolo-
giska och språksociologiska sammanhang. Begreppens funktion i denna licen-
tiatavhandling, som har ett historiedidaktiskt perspektiv kommer också att 
närmare beskrivas i det här kapitlet. 

Kognitiva scheman  
Att elever inte är blanka blad, som läraren kan skriva kunskaperna på betonas 
så tidigt som 1932 av Bartlett, professor i experimentell psykologi vid univer-
sitetet i Cambridge. Bartlett lade fram en teori som kom att kallas ”kognitiv 
schemateori” i vilken han menade att kunskap inte skapas som ett enkelt ack-
umulerande av ny information utan att den nya informationen läggs till och 
interagerar med den gamla. Han menade att hjärnan sorterar kunskaper i 
olika scheman, i vilka vår samlade bank av erfarenheter och kunskaper orga-
niseras och struktureras. I och med att vi människor ständigt erövrar nya kun-
skaper skapas hela tiden nya scheman eller så omformas gamla.78 Bartlett lyf-
ter också fram att denna process inte nödvändigtvis fungerar kronologiskt, det 

                                                             
 
 
77 Barton & Mccully, “History, Identity, and the School Curriculum in Northern Ireland: an Empirical Study of 
Secondary Students' Ideas and Perspectives”, 90. 
78 F.C. Bartlett, Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology (Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 1932), 204-213. 
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vill säga att ny kunskap inte automatiskt knyter an till den närmast tidigare 
tillägnade.79  

Scheman är individuella men kan ha gemensamma drag. Detta konstateras 
av Anderson, Spiro och Anderson som har bidragit till att utveckla begreppet 
kognitiva scheman och gett det en utbildningsteoretisk ram.80 Deras bidrag 
till forskningen är att påvisa att scheman fungerar som behovet av vad han 
kallar ”ideational scaffolding”, vilket ungefär betyder ”ideationell byggställ-
ning” eller ”ideationell stödstruktur”. Med det menar de att schemana utgörs 
av redan färdiga strukturer i vilka det finns vad de kallar ”slots”, vilket ungefär 
motsvarar ’luckor’ på svenska, i vilka ny kunskap, om den är relevant, kan in-
fogas. Det vill säga att nya kognitiva element behöver dessa stöd och struk-
turer, scheman, att kopplas till, annars förblir dess mening och sammanhang 
obegripliga. Om ny information inte passar in i någon ”lucka” i schemat, blir 
den hängande i luften och glöms bort. I ett skolsammanhang skulle detta 
kunna betyda att om eleverna inte har några kognitiva scheman för det som 
undervisningen handlar om, och det inte i undervisningen byggs upp sådana, 
blir de nya kunskaperna bara lösa trådar som inte går att fästa in någonstans. 
Därmed riskerar nya kunskaper att bli obegripliga.81  

Kognitiva dissonanser och konsonanser samt relevanta och 
irrelevanta element  
Inom socialpsykologin har man utvecklat flera kognitiva modeller som alla ut-
går ifrån att människan strävar efter balans, efter harmoni mellan sig själv och 
omvärlden och blir orolig i de fall då denna harmoni störs. En sådan teori är 
den kognitiva dissonansteorin som formulerades av Festinger på 1950-talet. 
Festinger beskriver det så här:  
 

The basic background of the theory consists of the notion that the human organism tries 
to establish internal harmony, consistency, or congruity among his opinions, attitudes, 
knowledge, and values. That is, there is a drive toward consonance among cognitions.82 

Med ”cognition” eller kognition menar han sådant som en person vet om sig 
själv, sitt uppträdande och sin omgivning. Kognition består av olika ”kun-
skaper” som bland annat handlar om personen själv och dess omgivning. De 
kan också innefatta åsikter, värderingar och attityder. Festinger kallar dessa 

                                                             
 
 
79 Ibid., 203 f. 
80 Richard C Anderson, Rand J Spiro & Mark C Anderson, “Schemata as Scaffolding for the Representation of 
Information in Connected Discourse”, American Educational Research Journal, June 20, 1978 vol. 15, no. 3, 
pp. 433-440 (1978). 
81 Ibid., 438 f. 
82 Leon Festinger, A Theory of Cognitive Dissonance (Stanford, California: Stanford University Press, 2001), 
260. 
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för ”kognitiva element”.83 De obalanser som teorin försöker beskriva kallar 
Festinger för ”dissonanser” och de uppstår när vad han kallar par eller kluster 
av kognitiva element hamnar i motsatsförhållande till varandra. Detta kan de 
emellertid bara göra om de har med varandra att göra, antingen för att stödja 
en redan inrotad föreställning eller för att motsäga den och som Festinger ut-
trycker om de är ”relevanta” för varandra. Det kan vara så att två element inte 
alls har med varandra att göra, varken som stödjande eller som motsägande. 
Festinger kallar det då för att de är ”irrelevanta” för varandra. För att två ele-
ment skall hamna i dissonans krävs för det första att de är relevanta för 
varandra och för det andra att de står i ett motsatsförhållande till varandra.84 
Detta är obekvämt för människan som strävar efter vad Festinger kallar kon-
sonans, eller jämnvikt, och när en människa befinner sig i dissonans kommer 
hon därför automatiskt att försöka reducera dissonansen och även försöka 
undvika att hamna i situationer som skulle kunna förstärka den.85 Dissonans 
uppstår i nästan alla situationer där vi stöter på ny information men i de flesta 
fall blir dissonansen kortvarig eftersom vi antingen snabbt avvisar den nya 
informationen eller införlivar den nya informationen genom att ändra vårt be-
teende i något avseende eller ändrar våra kognitiva scheman genom att inte-
grera det nya med det gamla. Ibland kan det emellertid hända att vi inte kan 
eller inte vill ta till oss den nya informationen och då kommer dissonansen att 
kvarstå och bli längre och djupare.86 Om en elev till exempel är av uppfatt-
ningen att Sveriges befolkning var hjälpsam och tog emot alla judar som 
flydde hit under andra världskriget men sedan får lära sig att det inte var så, 
då kan eleven välja att anamma den nya kunskapen och anse att hennes tidi-
gare uppfattning var fel. Det kan emellertid också vara så att elevens tidigare 
uppfattning var en omhuldad sanning i hennes familj, att äldre släktingar har 
berättat historier om detta och att eleven har känt en djupgående stolthet och 
glädje över landets agerande. Då kan det bli svårare att acceptera en ny upp-
fattning. Dissonansen kan då för eleven bli längre och djupare och kanske väl-
jer hon att helt avvisa den nya uppfattningen. 

Festinger diskuterar vidare också att dissonanser kan uppstå på grund av 
vad han kallar ”forced compliance” vilket ungefär betyder framtvingat sam-
tycke. Dessa dissonanser uppstår då om någon mot sin vilja tvingas att accep-
tera och anpassa sig efter andra kognitiva element än de som hon själv egent-

                                                             
 
 
83 Ibid., 9 f. 
84 Festinger, A Theory of Cognitive Dissonance, 13 f.  
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20 
 

ligen omfattar. Då kan ofta fallet bli att personen ifråga ger uttryck för en upp-
fattning utåt men inte omfattar den privat.87 Undervisningen i skolan skulle 
kunna utgöra grund för ett sådant framtvingat samtycke. Där lyfts ofta kun-
skaper fram som viktiga fast eleven kanske inte alls tycker att de är det. I histo-
rieämnet kan det också vara så att en elev har en helt annan uppfattning än de 
som kommer till uttryck i undervisningen om händelser, personer eller före-
teelser i historien. Dessa uppfattningar kan de ha fått ifrån föräldrar, medier 
eller liknande.88 Festinger lyfter också fram hotet om bestraffning som en vik-
tig förklaring till varför människor går med på att låta sig tvingas till den här 
typen av samtycke. Löfte om belöning lyfter han fram som en annan förkla-
ring. 89 I skolvärlden skulle straffet för att inte acceptera lärarens eller kurs-
planens uppfattning om ett ämne kunna vara ett lägre betyg eller inget betyg 
alls och belöningen skulle kunna vara det omvända. Om eleven inte tycker att 
det läraren lyfter fram är relevant så kan motivationen för att arbeta bli lägre. 
Eleven kan eventuellt ändå arbeta för att nå ett bra betyg men förståelsen av 
ämnet riskerar då att inte bli särskilt djupgående.  

Det är vanligt att använda metaforer för att åskådliggöra kognitiv schema-
teori och dissonansteori. Anderson, Spiro och Anderson använder byggnads-
ställningen som metafor för ett kognitivt schema.90 En annan vanlig metafor 
för ett kognitivt schema är ett lapptäcke där olika delar måste hänga ihop med 
andra för att tillsammans bilda ett mönster. En metafor som skulle kunna an-
vändas i det här sammanhanget är ett pussel. För att en pusselbit skall kunna 
passa ihop med en annan krävs både att formen och motivet stämmer överens. 
Det framväxande kognitiva schemat kan då liknas vid ett pussel där varje kog-
nitivt element motsvarar en pusselbit. Om en pusselbit inte passar till varken 
form eller motiv med en annan motsvarar den ett kognitivt element som inte 
är relevant. Den har ingen koppling till de närliggande elementen/pusselbi-
tarna. En eller flera pusselbitar som däremot passar ihop i formen med en an-
nan bit motsvarar i den här analogin kognitiva element som är relevanta för 
varandra. Även pusselbitar som passar ihop i formen kan emellertid ha vad 
som först ser ut att vara helt olika motiv och då uppstår ändå en osäkerhet om 
huruvida biten ligger på rätt ställe. Analogin blir då att en person kommer i 
kontakt med element som är relevanta för schemat men som motsäger tidi-
gare relevanta element. Personens kognitiva schema hamnar då i dissonans. 
Då finns det två alternativ: antingen fortsätter man att bygga på pusslet och 
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efter ett tag ser man att det som först såg ut som fel motiv faktiskt visar sig 
vara det rätta. Detta motsvarar att personen i fråga inser att det nya kognitiva 
elementet verkar övertygande och passar ihop med det befintliga schemat och 
dissonansen kan övergå i konsonans. Eller så inträffar det andra alternativet; 
det visar sig att motivet på den nya pusselbiten faktiskt inte passar med någon 
av de intilliggande och att den helt stör pusslets totala bild. Om det då skall 
vara möjligt att bygga vidare på pusslet så måste biten tas bort och antingen 
passas in någon annanstans eller tills vidare bli liggande. Detta liknar då det 
som händer när ett kognitivt element hamnar i konflikt med det övriga sche-
mat och omplaceras eller avvisas av personen ifråga för att konsonans skall 
återinträda. 

Attitydforskning  
Inom bland annat socialpsykologi, språkvetenskap och forskning om tvåsprå-
kighet och hemspråksundervisning används ibland en teoribildning som kal-
las attitydforskning och som används just för att undersöka vilka attityder 
olika personer har gentemot olika företeelser. En attityd beskrivs som en typ 
av mentala scheman som också inkluderar en utvärderande dimension.91 Pre-
cis som kognitiva scheman är attityderna individuella till sin karaktär men kan 
ha sina rötter i och påverka ett kollektivt beteende.92 

En attityd kan bestå av tre olika komponenter: kognitiva, affektiva och ko-
nativa. Nyström Höög beskriver dem så här:  

 
Den kognitiva komponenten rör tankar och övertygelser. Den affektiva rör känslor gen-
temot objektet. [- - -] Den konativa komponenten, eller handlingsbenägenheten, rör just 
en beteendemässig intention att göra något.93 

Dessa komponenter behöver inte alltid ha samma inriktning och det händer 
att det råder dissonans mellan dem.94 En person kan till exempel tänka att det 
är bra att hon har möjlighet att läsa körkortsteori som valfri kurs i skolan, men 
själv känna att hon inte riktigt vågar och därför har han eller hon ingen hand-
lingsberedskap för att faktiskt anmäla sig till kursen. En attityd består av sum-
man av motsägelser och överensstämmelser mellan dessa tre komponenter. 
Det är inte alltid det uppstår en kognitiv konflikt när tankar/övertygelse och 

                                                             
 
 
91 Maria Wingstedt, Language Ideologies and Minority Language Policies in Sweden - Historical and Con-
temporary Perspectives, Avhandling för doktorsexamen (Stockholm: Centre for Research on Bilingualism 
Stockholm University, 1998), 11.  
92 Colin Baker, Key Issues in Bilingualism and Bilingual Education (Clevedon: Multilingual Matters, 1988), 
112. 
93 Catharina Nyström Höög, Teamwork? Man kan lika gärna samarbeta: svenska åsikter om importord 
(Oslo: Novus, 2005), 20. 
94 Baker, Key Issues in Bilingualism and Bilingual Education, 113. 
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känslor motsäger varandra. Personen kan helt enkelt ändra sina känslor eller 
sin övertygelse om något så att konsonans råder igen. Men ibland kan det fin-
nas hinder för detta och konflikten kan då kvarstå och bli till ett besvärligt 
psykologiskt tillstånd.95 Även om en persons attityd är i konsonans är det 
emellertid inte säkert att den agerar utifrån det. En persons handlingsbered-
skap och hennes faktiska agerande behöver inte överensstämma, eftersom det 
faktiska agerandet påverkas av kontext och utomstående, oförutsägbara fak-
torer.96 

Attityder är något man lär sig, inte något man har med sig genetiskt97  vilket 
skulle kunna betyda att skolan har ett stort utrymme att forma och påverka 
attityder. En attityd är tämligen beständig till sin karaktär men den kan på-
verkas och förändras.98 Baker har listat ett antal faktorer som kan påverka at-
tityder. En situation då en persons attityd kan förändras kan vara om perso-
nen kommer i kontakt med mer och ny kunskap.99 En annan situation då at-
tityden kan förändras kan vara att det råder kognitiv dissonans mellan de olika 
komponenterna i en persons attityd. Baker refererar till Festingers dissonans-
teori och säger att om det råder dissonans i personens attityd kan det påverka 
personen så att den måste välja att anpassa sig efter den ena eller ena eller 
andra komponenten.100 Baker, som undersöker tvåspråkighet, använder ex-
emplet att det är svårt för en person att ha en positiv attityd till det Walesiska 
språket och en negativ attityd till hemspråksundervisning i samma språk. Den 
ena måste då justeras för att stämma överens med den andra för att undvika 
dissonans.101 En ytterligare situation då attityden kan förändras är om en per-
son får en belöning eller bestraffning. Om en person belönas för att uttrycka 
eller agera i enlighet med en särskild attityd som den kanske inte från början 
hyser, så kan det vara en anledning till att ändra attityd.102 Samma sak gäller 
om personen får positiv förstärkning i form av beröm varje gång den uttrycker 
sig i enlighet med en särskild attityd.103 Vidare kan det också förekomma att 
en viss aspekt förknippas med en behaglig kontext eller omgivning och då har 
personen en större benägenhet att ta den till sig. Det motsatta kan också vara 
fallet. Om en person hyser en attityd som gör att dess ställning i en grupp eller 

                                                             
 
 
95 Baker, Key Issues in Bilingualism and Bilingual Education, 139. 
96 Ibid., 113. 
97 Wingstedt, Language Ideologies and Minority Language Policies in Sweden - Historical and Contempo-
rary Perspectives, 10 f. 
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101 Ibid., 139. 
102 Ibid., 134. 
103 Ibid., 137 f. 
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ett socialt sammanhang känns osäker och otrygg, eller om den hotas av en 
bestraffning på grund av attityden, så är benägenheten att ändra sin attityd 
också större.104 Om en person hyser stark beundran för och ser upp till en an-
nan person, som en förebild eller idol, så kan det också göra att personen vill 
förändra sin attityd till att vara mer I överensstämmelse med de attityder som 
den beundrade personen hyser.105 

Om man skall använda pusselmetaforen på attityder så kan man säga att 
jag kan vara övertygad om att en pusselbit sannolikt är felplacerad men sam-
tidigt kan min känsla säga mig att den ändå skall få ligga kvar. Jag kanske har 
letat väldigt länge efter den där biten och känner att jag väldigt gärna vill att 
den skall passa. Min ovilja att börja om letandet igen kan leda till en låg hand-
lingsberedskap. Detta skulle kunna leda till att mitt faktiska agerande blir att 
låta den ligga kvar. I många enkäter och undersökningar som säger sig vilja 
mäta människors attityder är det i första hand deras ytliga åsikter de mäter. 
Detta beror på att det som efterfrågas kan vara något som personen egentligen 
inte har en djupare attityd till. Om till exempel någon ringer och ställer frågor 
för ett undersökningsinstitut om vad du vet om olika varumärken, och du inte 
alls har någon relation till dessa, eller endast en ytterst ytlig relation till de 
märken som presenteras kan du emellertid ändå producera ett svar. Detta får 
sedan ligga till grund för vad som kanske kommer att kallas din attityd. Denna 
ytliga typ av svar kan snarare kallas åsikter vilka skiljer sig från de mer djup-
gående och omfattande attityderna.106  

Relationen mellan kognitiv schemateori, kognitiv dis-
sonansteori och attitydforskning 
Den obalans som kan uppstå när kognitiva element i ett kluster eller schema 
eller komponenter i en attityd inte överensstämmer med varandra, kallas för 
dissonans både i attitydforskning och dissonansteori. Baker beskriver bland 
annat kognitiv dissonans som en anledning till att attityder kan förändras. 
Han refererar då till Festinger på följande sätt:  
 

Festinger´s (1957) Cognitive Dissonance Theory assumes that our attitudes must be in 
harmony, but when discordant or cacophonous attitudes arrive, attempts will be made 
to harmonize and seek concert.107  
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I denna beskrivning har han bytt ut vad Festinger skulle kalla kluster av kog-
nitiva element mot just ”attityder”. Festingers beskrivning av kognitiv disso-
nans spelar således en roll i attitydforskningen. Ordet attityd förekommer fre-
kvent i beskrivningar av bägge teorierna. Det framgår bland annat när Fes-
tinger i allmänna ordalag introducerar sin kognitiva dissonansteori. Han an-
vänder då uttrycket ”attityd”:  
 

It has frequently been implied, and sometimes even pointed out, that the individual 
strives toward consistency within himself. His opinions and attitudes, for example, tend 
to exist in clusters that are internally consistent. Certainly one may find exceptions. [- - 
-] When such inconsistencies are found to exist, they may be quite dramatic, but they 
capture our interest primarily because they stand out in sharp contrast against a back-
ground of consistency. It is still overwhelmingly true that related opinions or attitudes 
are consistent with one another. [- - -] There is the same kind of consistency between 
what a person knows or believes and what he does.108  

Här säger han alltså att det är tydligt att individen strävar mot balans109 med 
sig själv och att åsikter och attityder finns i kluster inom vilka det råder kon-
sonans. Sedan säger han också att det finns undantag och att det är dessa som 
dissonansteorin fokuserar på, även om han betonar att attityder och åsikter i 
de flesta fall är i konsonans. Detta citat är hämtat från den allra första sidan i 
den bok där Festinger presenterar dissonansteorin. Han har alltså ännu inte 
introducerat begreppet ”kognitivt element” eller ”kluster av kognitiva ele-
ment”, vilka senare skall komma att bli centrala i hans teori. Istället använder 
han ”kluster av åsikter och attityder”. Så som det beskrivs här framstår det 
som att begreppen ”attityd” och kognitivt element ligger definitionsmässigt 
nära varandra. Ordet attityd används emellertid i sin allmänna betydelse. Om 
man kombinerar de två teorierna så ser man istället att det är begreppen 
”komponent” och ”element” som ligger närmast varandra.  Skillnaden mellan 
dem är emellertid att attitydens ”komponenter” kan vara både kognitiva, ko-
nativa och affektiva medan ”elementen” enbart beskrivs som kognitiva.  

I det material jag har utgått ifrån förekommer i första hand kognitiva och 
konativa komponenter och för att beskriva deras inbördes relation så kommer 
jag att använda begreppen ”dissonans” och ”konsonans”, som också förekom-
mer på ett likartat sätt både i dissonansteorin och inom attitydforskningen. 

Aktiv och passiv läsning 
Två personer som läser samma text kan uppfatta den på helt olika sätt och kan 
uppfatta olika mycket av vad de läser. En anledning till att det blir på det viset 
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är att de läser på olika sätt och har olika strategier när de läser. Reichenberg 
beskriver det så här: 
 

Elever som läser på ett aktivt sätt har kunskaper om hur och varför man ska använda 
vissa strategier när man läser. När dessa elever möter en okänd text för första gången, 
är de följaktligen medvetna om att de måste göra en ansträngning för att de skall förstå 
den.110 

De aktivt läsande eleverna läser ofta med pennan i hand och vet att olika gen-
rer måste läsas på olika sätt. De förstår inte allt från början men är medvetna 
om att de måste anstränga sig för att komma närmare förståelsen och vet hur 
de skall göra för att nå dit. Aktiva läsare kan resonera kring svårigheter i texten 
och är också medvetna om att det finns en författare bakom som kan ha ut-
tryckt sig otydligt. De är också medvetna om att de behöver läsa ”mellan ra-
derna”, så kallad ”inferens”.111 Passiva läsare är inte vana att inferera utan för-
väntar sig att allt skall stå tydligt uttryckt i boken. Om det inte gör det så har 
de inga strategier för att komma vidare i sin läsning. Om läraren då inte hjäl-
per dem att hitta aktiva strategier så finns risken att de bara lär sig utantill 
utan att förstå eller att de ger upp och betraktar sig själva som dumma eller 
obildbara.112 

För att återvända till pusselmetaforen så kan man säga att en passiv läsare 
motsvarar någon som har vänt på pusslet och pusslar med baksidan upp. Per-
sonen utgår då endast ifrån pusselbitarnas form och inte från vilken större 
bild pusselbitarna skall skapa. En aktiv läsare motsvarar en pusslare som både 
ser till bitarnas form och till den hela bilden som pusslet till slut skall utgöra. 
En person som bara utgår ifrån bitarnas form har mycket mindre att associera 
till i letandet efter rätt bitar och även om den personen lyckas sätta alla bitar 
på rätt plats så har den ingen aning om vilken bild det var tänkt att pusslet 
skulle visa. 

Begreppen aktiv och passiv läsning är också kompatibla med den teoretiska 
ram som jag angivit ovan.  Passiv läsning sker bara på ytan, som ett redskap 
för att svara på enkla frågor eller att få reda på entydiga faktadetaljer. Aktiv 
läsning innebär istället att ta till sig innehållet i en text på ett aktivt sätt genom 
att bearbeta texten, relatera den till tidigare erfarenheter och inferera det som 
inte står klart utskrivet i den. Att läsa en text på detta djupgående sätt kan 
påverka och förändra en persons attityd, till exempel genom att väcka dess 
känslor eller genom att den tillför ny kunskap. Detta kan i sin tur leda till att 
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attityden hamnar i dissonans men det kan också leda till att en tidigare disso-
nans hävs. I enlighet med de teoretiska resonemangen som förts ovan skulle 
detta innebära att det sätt som eleverna läser läroboken på avgör vilka fram-
ställningar de kommer att kunna ta till sig.  
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4. Metod, urval, begränsningar och 
etiska överväganden 
 
Som tidigare framgått så är intresset för den här licentiatavhandlingen att öka 
kunskap om varför historieläroboken tas i anspråk på det sätt som görs och 
att utveckla kunskap om vad som kan ligga till grund för eventuella motsätt-
ningar och dilemman avseende lärobokens roll i historieundervisning. 

För att kunna undersöka detta har jag gjort en fallstudie där jag undersöker 
attityder till historia och historieundervisning samt lärobok och läroboksan-
vändning hos en lärare och en gymnasieklass som läste kursen Historia 1b och 
som använde en lärobok till sin hjälp i undervisningen. Jag valde att intervjua 
elever och lärare, samt observera dem under lektionerna i ett undervisnings-
moment i kursen. Jag har också låtit eleverna svara på ett frågeformulär samt 
analyserat delar av deras lärobok. 

I det här kapitlet beskrivs hur studien har planerats och genomförts. Det 
som kommer att redovisas är urval och begränsningar, material, insamlings-
metoder och etiska överväganden samt en beskrivning av hur olika data ana-
lyserats. Kapitlet avslutas med en disposition över licentiatavhandlingen. 

Urval, begränsningar och etiska överväganden 
Kursen Historia 1b är en grundkurs som är obligatorisk på ekonomiskt, sam-
hällsvetenskapligt, naturvetenskapligt, humanistiskt och estetiskt program på 
gymnasiet och har valts för att det är den längsta grundkursen för gymnasiet, 
då den sträcker sig över 100 poäng, oftast fördelade på två terminer.113 Den 
andra grundkursen, Historia 1a, omfattar bara 50 poäng, och är således inte 
lika omfattande. Att jag valde att arbeta med en klass som läste 100-poängs-
kursen var rent praktiskt och berodde på att dessa kurser oftast undervisas 
under ett längre tidsspann och det gav mig längre tid att genomföra intervjuer 
och lektionsbesök samt att låta eleverna svara på frågeformuläret. 

Arbetet inleddes med att jag skickade ut ett mail till rektorer i samtliga gym-
nasieskolor i Stockholmsregionen som gav kursen Historia 1b.114 Valet av geo-
grafiskt område berodde på att jag själv bor i Stockholmsområdet och att jag 
skulle behöva besöka klassen vid upprepade tillfällen och hade begränsade 
ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar för att inkludera även andra om-
råden. Eftersom regionen innefattar en stor mängd gymnasieskolor ansåg jag 
att urvalet ändå var tillfredställande. 
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Efter svar från rektorerna skickades brev ut till lärare i de skolor där rektor 
hade godkänt medverkan i undersökningen.115 I dessa brev upplyste jag kort 
om vem jag var och vem som var huvudman för mitt projekt. Jag informerade 
också kort om undersökningens syfte och vad det skulle innebära för lärare 
och elever att delta. Jag fick kontakt med en lärare som arbetade på ett mindre 
friskolegymnasium. Läraren kontaktades för ett första möte vid vilket jag pre-
senterade studien närmare. Efter diskussion med läraren så beslutades att jag 
skulle följa en klass som gick i årskurs två på ekonomiskt program och som 
läste kursen Historia 1b med hjälp av läroboken ”Perspektiv på historien 1b” 
av Hans Nyström Lars Nyström och Örjan Nyström.116 

Före det inledande mötet hade läraren fått ytterligare skriftlig information 
om planen för forskningen och dess övergripande syfte.117 Enligt Vetenskaps-
rådets bör de etiska grundreglerna alltid iakttas för att skydda individen vid 
forskningsprojekt om människor. Enligt Informationskravet, skall forskaren 
“informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 
syfte”.118 De bör få veta vilka villkor som gäller och att de kan avbryta delta-
gandet när de vill. Samtyckeskravet innebär att “Deltagare i en undersökning 
har rätt att själva bestämma över sin medverkan.”119 Forskaren skall därför 
inhämta ett skriftligt samtycke ifrån de deltagande och de har rätt att när som 
helst avsluta sin medverkan utan påföljd.120 

Allt detta presenterades i den skriftliga information som läraren fått via 
mail. Vid mitt första besök informerades läraren om detta även muntligt och 
därefter fick han underteckna en blankett om informerat samtycke.121 Vid 
detta tillfälle bokades också ett datum för ett inledande besök i klassen. Vi kom 
också överens om ett delmoment under vilket jag skulle följa läraren och klas-
sen. Läraren fick därefter med sig ett brev som skulle läsas upp för och delas 
ut till eleverna en tid innan mitt besök.122 Även i brevet till eleverna ingick 
information om de etiska förhållningsreglerna. När jag sedan gjorde mitt 
första besök i klassen så informerade jag en gång till om undersökningen och 
läste ännu en gång upp texten i det brev de tidigare fått. Jag läste då också upp 
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texten i den blankett om informerat samtycke som de fått med sig redan till-
sammans med det första brevet.123 De fick därefter möjlighet att ställa frågor 
och därefter ifylldes blanketten med informerat samtycke av de som accepte-
rade att delta i studien. Då alla elever var över 15 år och undersökningens in-
riktning inte kan sägas vara av sådan art att den hotar integriteten så behövdes 
inget godkännande av föräldrarna. Resultatet blev att 20 elever bestämde sig 
för att delta i studien.  
 
Datainsamling  
Jag har använt flera olika typer av data i den här undersökningen och in-
samlingen har skett med hjälp av flera olika metoder. Elever och lärare har 
intervjuats, eleverna i semistrukturerade gruppintervjuer om 3-5 elever och 
läraren i en individuell semistrukturerad intervju. Eleverna har dessutom fått 
svara på ett frågeformulär om hur de har använt läroboken och andra lärome-
del. Vidare så har ett antal lektioner observerats och jag har också analyserat 
delar av lärarens undervisningsmaterial, som planeringar, föreläsningsun-
derlag samt prov. Dessa insamlingsmetoder har genererat flera olika sorters 
data av både kvantitativt och kvalitativt slag. 

Sammantaget har min undersökning genererat följande material: 

 

• Intervjuer: 

Inspelning och transkription av intervju med läraren, ca 43 minuter. 

Inspelningar och transkriptioner av fem gruppintervjuer á cirka en halv-

timme med sammanlagt 20 elever. 

Inspelningar och transkriptioner av fyra kompletterande intervjuer á ca 

tio minuter med sammanlagt 13 elever. 

• Observationer och undervisningsmaterial:  

Inspelningar och anteckningar från fem lektionsbesök 

Kompletterande uppgifter från läraren om vad som gjordes underlekt-

ioner då jag inte deltog.  

Undervisningsmaterial bestående av filmer, powerpointredovisningar 

och prov från lektioner under momentet. 

• Frågeformulär:  

Svar på frågeformulär från 19 elever  

• Text från delar av läroboken ”Perspektiv på historien 1B” av Hans, Lars 

och Örjan Nyström 
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• Undervisningsmaterial:  

Kompletterande uppgifter från läraren om vad som gjordes under lekt-

ioner då jag inte deltog. Undervisningsmaterial bestående av filmer, po-

werpoint-redovisningar och prov från lektioner under momentet.  
 
Jag har samlat in ett större material än det som presenteras ovan, men här 
kommer jag bara att fokusera på det som resultaten i licentiatavhandlingen 
bygger på.  
 
Intervjuer 

En av de datainsamlingsmetoder som valdes var semistrukturerade intervjuer 
med elever och lärare, det vill säga intervjuer som utgår ifrån en uppsättning 
frågor men som är relativt fria till formen. Frågorna kan komma i olika ord-
ning och tillåtas att ta olika stort utrymme i intervjun. De intervjuade tillåts 
och uppmanas att svara ganska fritt på frågorna. Anledningen till att just 
denna insamlingsform valdes var att den gav möjlighet till öppna och spon-
tana svar. Det var viktigt eftersom målet med intervjuerna inte bara var att få 
svar på ett antal frågor utan att elever och lärare fritt skulle kunna ge uttryck 
för sina uppfattningar.124 I den semistrukturerade formen av intervjuer kan 
de intervjuade uttrycka en uppfattning lika gärna genom att uttrycka vad de 
inte uppskattar som genom att uttrycka vad de uppskattar. Den typen av re-
sultat syns ofta inte när det endast finns ett antal förutbestämda svarsalterna-
tiv som i till exempel en enkät. I en intervju kan deltagaren diskutera sig fram 
till ett svar och få stöd och hjälp av intervjuaren och av sina kamrater.125 Att 
eleven blir påverkad av sina kamrater att svara annorlunda än annars skulle 
kunna vara en nackdel med den valda typen av insamlingsprocedur. Om in-
tervjuerna istället hade hållits individuellt så hade denna typ av påverkan eli-
minerats och alla hade fått möjlighet att svara individuellt på alla frågor. Detta 
skulle emellertid ha tagit 10–15 timmar vilket skulle ha tagit alltför mycket av 
elevernas undervisningstid.126 Jag antog att eleverna tycker att det känns mer 
bekvämt att bli intervjuade i grupp istället för ensamma och att detta skulle 
kunna bidra till ett högre deltagande. 

Eleverna intervjuades i grupper om tre till fem personer och varje intervju 
tog ungefär 30 minuter. Intervjuerna med läraren var avsedd att ta ungefär 
lika lång tid men kom att bli längre. Detta berodde dels på att han hade mer 
att säga och dels på att tiden inte var lika begränsad. I de flesta etnografiska 

                                                             
 
 
124 Jfr. Paul Atkinson & Martyn Hammersley, Ethnography [Elektronisk resurs]: Principles in Practice, 3rd 
ed. (London: Routledge, 2007), 117. 
125 Ibid., 111. 
126 Jfr. Ibid., 116. 
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undersökningar är det viktigt att ta hänsyn till de studerades vardag och för-
söka inverka så lite som möjligt på den.127 Med lärarens hjälp strävade jag där-
för efter att eleverna skulle kunna göra intervjuerna under lektionstid så att 
de slapp ta av sin fritid. Elevernas tid var begränsad då intervjuerna med dem 
skulle inrymmas under ett visst antal lektionstillfällen för att minimera under-
sökningens påverkan på undervisningen. Eftersom jag inte kände eleverna 
utan endast hade träffat dem i samband med att jag introducerade undersök-
ningen så fick jag tänka mig för lite extra angående hur jag arrangerade inter-
vjusituationen.128 Intervjuerna skedde i ett avgränsat rum avskilt från övrig 
undervisning för att eleverna inte skulle bli distraherade av vad resten av klas-
sen gjorde. Samtalen tilläts att bli ganska fria även om strävan var att så 
många frågor som möjligt skulle hinna besvaras under intervjun. Frågorna 
hamnade emellertid inte alltid i den ordning som de stod i formuläret. 

Intervjuerna har spelats in, transkriberats och renskrivits till hela texter 
som sedan utgör utgångspunkt för analysen. Vid transkriptionerna var min 
utgångspunkt att vara så ordagrann som möjligt. Detta innebär att elevcitaten 
ibland innehåller halva ord och meningar. Oartikulerade ljud som hostningar 
och harklingar har tagits bort. Jag valde denna transkriberingsprincip ef-
tersom licentiatavhandlingen i stor utsträckning är kvalitativ och utgår ifrån 
mina tolkningar av det insamlade materialet. När en text översätts från munt-
lig till skriftlig diskurs så förloras alltid i autenticitet. Det läggs som ett raster 
mellan texten och läsaren och det riskerar alltid att förvanska den ursprung-
liga meningen.129 Jag ville därför ha själva den transkriberade texten så ”o-
tolkad” som möjligt, för att slippa ytterligare ett lager av möjliga missförstånd 
och feltolkningar. 

Intervjuerna hölls huvudsakligen innan det undersökta undervisnings-mo-
mentet tagit sin början. Därefter gjordes klassrumsobservationerna under den 
period då det undersökta momentet pågick. När läsåret började närma sig sitt 
slut så upptäckte jag att jag hade glömt att ställa frågan ”Vad tycker du är vik-
tigt i historieämnet i skolan”, till en del av eleverna, utan bara frågat ”Vad 
tycker du är viktigt i historia i allmänhet”. Kompletterande intervjuer hölls 
därför och elevgrupperna samlades igen och fick svara enbart på denna fråga.  
De kompletterande intervjuerna hölls senare under kursen, i samband med 
att frågeformulären delades ut.   

                                                             
 
 
127 Atkinson & Hammersley, Ethnography, 116. 
128 Ibid., 109. 
129 Steinar Kvale & Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2. uppl., (Studentlitteratur, Lund, 
2009), s. 194. 
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Observationer 

För att undersöka vilka attityder som kom till uttryck i klassrummet valde jag 
att observera klassen under ett antal lektioner i ett moment av kursen. Under-
visningen styrs i stor utsträckning av läraren, både till innehåll och utförande 
och lektionsobservationerna speglar därför i första hand hans attityder. Jag 
deltog i fem av lektionerna, i första hand vid genomgångar En stor del av 
undervisningen bestod av filmvisning och jag valde av tidsskäl att inte delta 
vid dessa tillfällen.  

Det moment som visade sig lämpligast att delta i utifrån min studies upp-
lägg behandlade världskrigen och kalla kriget. Lektionerna dokumenterades 
med hjälp av ljudupptagningar och anteckningar. Det undersökta momentet 
inföll under vårterminen 2013, under veckorna 2–13. Det utgjordes av sam-
manlagt nitton lektioner varav åtta bestod av dokumentärfilmsvisning, tre be-
stod av bildanalys och källövningar, sju var föreläsningar eller genomgångar 
och en handlade om förberedelser inför provet. Provet låg utanför lektionstid 
under vecka 13. 

 
Frågeformulär 

Elevernas attityder till lärobok och läroboksanvändning skulle i viss mån 
kunna återspeglas av deras agerande under lektionerna. Detta skulle emeller-
tid innebära att jag i mina lektionsstudier skulle få gå runt och betrakta och 
fråga varje enskild elev, vilket skulle inverka menligt på undervisningen. Istäl-
let har jag valt en annan metod. Utifrån mina lektionsbesök och utifrån lära-
rens beskrivning av vad de gjort under de lektioner som jag inte observerat så 
sammanställdes ett frågeformulär. I detta frågeformulär har eleverna fått be-
svara frågor om hur de själva uppfattat att de använt lärobok och andra läro-
medel under det moment som jag följt. Frågeformuläret delades ut till ele-
verna direkt i anslutning till att det undersökta momentet var avklarat och 
redovisat, så att de inte skulle glömma bort hur de använt läroboken. 

Alla frågor i varje formulär är inte besvarade eftersom alla elever inte jobbat 
med alla uppgifter. Om de var borta under den aktuella lektionen så har de 
inte kunnat svara på hur de använt lärobok och andra läromedel i uppgifter 
de inte deltagit i. 
 
Text från delar av läroboken 

I den här fallstudien har jag också analyserat den lärobok, ”Perspektiv på 
historien 1b” som undervisningsgruppen använde. Den är skriven av Hans Ny-
ström, Lars Nyström och Örjan Nyström och den upplaga som använts kom 
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2011, med uppdateringar som skulle överensstämma med den då nya ämnes-
planen.130 

Alla kapitel i läroboken är strukturerade på samma sätt: Först kommer en 
introduktionssida och därefter kommer själva huvudtexten, som i sin tur är 
indelad i olika avsnitt. Varje avsnitt består av en text som avslutas med upp-
gifter (dessa beskrivs mer ingående nedan). Därefter kommer fler avsnitt som 
är strukturerade på samma sätt. I slutet av varje kapitel finns en tidslinje och 
en sammanfattning som i korthet beskriver vad som tagits upp i kapitlet. Slut-
ligen avslutas varje kapitel med ett antal historiska källor, i form av texter eller 
bilder, med uppgifter till. Inom ramen för denna licentiatlicentiatavhandling 
har jag inte haft möjlighet att göra en textanalys på hela läroboken. Då alla 
kapitel har samma struktur så menar jag dock att en analys av några kapitel 
kan utgöra ett tillräckligt underlag för att belysa vad som intresserat mig i 
denna studie. Förutom det analyserade kapitlet i själva huvudtexten så har jag 
även analyserat bokens förord samt de två inledande kapitlen ”Vägar till histo-
rien” och ”Källkritik” och det avslutande kapitlet ”Efter 1989”. Jag har också 
undersökt uppgifter och källövningar i anslutning till samma kapitel samt 
slutligen rubrikerna i tidslinjerna i hela boken. 

 För att få reda på vilka fakta som läroboksförfattarna lyfter fram som vik-
tiga i historia har jag utgått ifrån valda delar av läroboken, såsom uppgifter 
och tidslinjer i hela boken. När jag har undersökt epokernas betydelse har jag 
räknat de antal sidor kapitlen upptar. För att undersöka vilka explicita attity-
der läroboksförfattarna har uttryckt så har jag undersökt förordet samt de två 
inledande teorikapitlen. Som jämförelse har jag också undersökt de attityder 
de uttryckt i de delar av huvudtexten som omfattar det moment som under-
visningen handlade om, nämligen första och andra världskriget.131 De delar 
som handlade om kalla kriget har jag uteslutit eftersom sidantalet blev för om-
fattande för att få plats inom ramen för denna studie. Jag har också undersökt 
de uppgifter och källövningar som fanns i anslutning till de delar av huvud-
texten jag behandlat. Slutligen så har jag även undersökt tidslinjerna i hela 
boken och sammanställt dess rubriker. 

Undervisningsmaterial 

Vid de lektioner jag inte kunnat delta i har läraren kompletterat min inform-
ation genom att låta mig ta del av hans planering så att jag ändå fick kännedom 
om vad de hade gjort under lektionerna och vilka läromedel de hade använt. 
Jag har också fått tillgång till det prov som utgjorde redovisning av momentet 

                                                             
 
 
130 Nyström, Nyström & Nyström, Perspektiv på historien 1b. 
 
131 Motsvarar sidorna 236-243 samt 264-327 i Nyström, Nyström & Nyström, Perspektiv på historien 1b. 
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och de powerpoint-presentationer som utgjorde underlag för föreläsningarna. 
Jag fick också möjlighet att se filmerna vid annat tillfälle än under lektionerna.  

Triangulering 
Att använda sig av två eller flera typer av data för att ge en bredare bild av ett 
undersökt fenomen kallas triangulering.132 Triangulera kan man göra både 
när det gäller data och metoder och teorier. Triangulering kan också bestå i 
att flera personer observerar samma sak.133 I föreliggande licentiatavhandling 
förekommer datatriangulering och metodtriangulering. 

Datatriangulering kan förekomma i tre olika typer, nämligen tid, plats och 
person. I mitt fall handlar det om att jag undersöker samma personer men 
utifrån olika data, så den typ av datatriangulering jag arbetat med är av per-
sontypen.134 Vikström skriver att ”One rationale for triangulating materials is 
that findings derived from two sources contribute to the completeness of the 
subject under study”.135 Hon menar alltså att om man tillämpar datatriangu-
lering kan flera kompletterande bilder tillsammans ge en mer fullödig bild av 
det man studerar. Precis som det inte går att undersöka och återge en persons 
hela kognitiva scheman så går det inte att ta reda på och återge alla aspekter 
av en persons attityd. Man kan emellertid påvisa delar av en attityd och dra 
slutsatser utifrån det. I föreliggande licentiatavhandling är avsikten att de 
kompletterande typerna av material skall kunna ge en mer omfattande och 
nyanserad bild av lärares, elevers och läroboksförfattares attityder. 

Då olika material kräver olika metoder för tolkning så har jag även utövat 
metod-triangulering i den här licentiatavhandlingen. Vid sociologiska studier 
så är valet av metod väldigt viktigt. Denzin betonar att olika metoder kan ge 
helt olika bilder av samma fenomen: 

 
First, each method implies a different line of action toward reality – and hence each will 
reveal different aspects of it, much as a kaleidoscope: depending on how they are ap-
proached, held, and acted toward, different observations will be revealed.136  

                                                             
 
 
132 Norman K. Denzin, The Research Act: a Theoretical Introduction to Sociological Methods, 2. ed. (New 
York: McGraw-Hills, 1978), 294.  
Lotta Vikström, ”Identifying Dissonant and Complementary Data on Women Through the Triangulation of 
Historical Sources”, Feminism Counts: Quantitative Methods and Researching Gender, red. Christina Hughes 

& Rachel Lara Cohen (London: Routledge, 2012), 23-33. 
133 Denzin, The Research Act: a Theoretical Introduction to Sociological Methods, 295, Vikström, ”Identifying 
Dissonant and Complementary Data on Women Through the Triangulation of Historical Sources”, 23-33. 
134 Vikström, ”Identifying Dissonant and Complementary Data on Women Through the Triangulation of Hist-
orical Sources”, 23-33. 
135 Ibid., 23-33. 
136 Denzin, The Research Act: a Theoretical Introduction to Sociological Methods, 295f, Vikström, ”Identify-
ing Dissonant and Complementary Data on Women Through the Triangulation of Historical Sources”, 292 f. 
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Jag har i första hand använt texttolkning, då förutom lärobokstexterna också 
mina intervjuer tolkats som texter. Mina tolkningar har också i en del fall sam-
manställts till tabeller utifrån vilka man kan göra en kvantitativ tolkning. Jag 
har också använt rent kvantitativa metoder då jag räknat samman resultaten 
av mina frågeformulär.  
 
Analysmetoder 
I den här licentiatavhandlingen kommer jag att redovisa läroboksförfattares, 
lärares och elevers attityder till historia, historieundervisning, lärobok och 
läroboksanvändning. Attityderna består av olika kognitiva, affektiva och ko-
nativa komponenter som kan vara positiva eller negativa. I resultatavsnitten 
kommer attityderna, där så är möjligt, att sammanfattas. Vad läroboksförfat-
tare, lärare och elever uttrycker direkt redovisas som ”explicita attityder” och 
vad som framkommer efter analys av annat material redovisas som ”observe-
rade attityder”. I slutet av varje resultatdel presenteras de sammanfattande 
attityder i vilka dissonanser och konsonanser är en viktig beståndsdel. 

I det här avsnittet kommer jag att presentera övergripande om hur data 
som speglar elevers, lärares och läroboksförfattares attityder har behandlats 
och analyserats. Mer detaljerade beskrivningar av hur data analyserats kom-
mer att redovisas under resultatavsnitten.   
 
Explicita och implicita attityder 

Vid en undersökning av attityder så är det lätt att utgå ifrån att de svar respon-
denterna ger på ett antal frågor utgör deras grundläggande attityd. Ibland kan 
det emellertid vara så att respondenten inte direkt har någon attityd till det 
efterfrågade ämnet utan kanske formulerar sina tankar samtidigt som hon 
svarar.137 Till exempel skulle detta kunna vara fallet i de intervjuer jag gjort 
med elever där jag tillfrågat dem om deras syn på exempelvis vad som är vik-
tigt i historia. Det är inte helt orimligt att tänka sig att de aldrig formulerat 
detta själva tidigare. Det kan då inte sägas vara deras ”attityd” jag får veta utan 
snarare ett ytligare lager i deras medvetande som Nyström Höög kallar ”åsikt”. 
En åsikt är inte lika beständig men kan dock vara en viktig nyckel till attity-
den.138   

I den här undersökningen har jag försökt att ge en bild av mer än bara de 
allra ytligaste lagren i attityderna. Jag kommer emellertid inte att återkomma 
till distinktionen mellan åsikt och attityd. Istället kommer jag att utgå ifrån att 
det som uttrycks av lärare, elever och lärobok är olika aspekter av och olika 
pusselbitar i den sammanlagda attityden. För att bredda och fördjupa bilden 

                                                             
 
 
137 Nyström Höög, Teamwork? Man kan lika gärna samarbeta: svenska åsikter om importord, 20 f. 
138 Ibid., 21. 
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så har jag därför inte bara utgått ifrån vad de själva uttryckt utan också lyft in 
kompletterande data.139 I undersökningen förekommer därför två attitydbe-
grepp. De attityder som elever, lärare och läroboksförfattare själva beskriver 
har jag kallat för explicita attityder. Det material jag utgått ifrån i detta avse-
ende har varit intervjuer med elever och lärare samt förord och teorikapitel i 
läroboken. Övriga data är beroende av en utomståendes, i det här fallet min, 
observation och tolkning. De attityder som redovisas utifrån denna typ av 
material har jag kallat implicita attityder.  
 
Intervjuer   

Elevernas explicita attityder sammanställs utifrån intervjuerna som är en typ 
av kvalitativt etnografiskt material. Mina intervjuer har formulerats på ett 
visst sätt för att ge svar på en viss uppsättning frågor som utgår ifrån mina 
forskningsfrågor. När jag sammanställer svaren från mina intervjuer så blir 
det därför naturligt att jag utgår ifrån dessa frågor.  

Sammanställning eller kodning av ett empiriskt material är inte en automa-
tisk process utan resultatet av en hel rad beslut.140 Ett av besluten är hur man 
skall gå till väga för att tolka materialet. Att koda kan vara ett sätt att sortera 
och organisera materialet. Jag har inlett analysarbetet med att bryta ner ele-
vernas svar i citat som sedan sorteras och organiseras i olika matriser. En av 
matriserna sorteras utifrån deras gemensamma svar på forskningsfrågorna 
och en utifrån vilka svar varje individuell elev gett. Kodning kan sägas vara ett 
sätt att rekontextualisera data, att bryta ut dem ur sina gamla kontexter och 
ge dem nya sammanhang som kan ge nya perspektiv.141 Detta är också vad jag 
gjort när jag sammanställer elevernas uttalanden i nya sammanhang och 
grupper för att få en bild av både vad de uttrycker gemensamt och vad de ut-
trycker som individer. Jag har vidare delat in elevernas uttalanden i kvalita-
tiva kategorier som utgår ifrån vilka svar de ger på respektive fråga. 

Dessa kategorier och det antal elever som avgivit dessa svar har sedan och 
redovisats i tabeller. Tabellerna har visat både kvalitativa data, nämligen vilka 
olika sorters svar som eleverna avgivit, och kvantitativa data, i form av hur 
många elever som avgivit varje typ av svar. Utifrån detta har jag sedan försökt 
påvisa mönster som återkommer i elevgruppens resultat. 

Avseende läraren så har jag i stor utsträckning behandlat hans intervju på 
samma sätt som elevernas. Jag har läst hans transkriberade intervju som en 
text som sedan har brutits ner i citat som svarar på olika frågor. Sammanställ-

                                                             
 
 
139 Se distinktionen mellan ”explicita attityder” och ”implicita attityder” ovan. 
140 Amanda Coffey & Paul Atkinson, Making Sense of Qualitative Data: Complementary Research Strategies. 
(Sage: Thousand Oaks, Calif., 1996), 37. 
141 Ibid., 30. 
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ningen av dessa citat har sedan utgjort utgångspunkt för att kunna dra slut-
satser om lärarens explicita attityder. Angående läraren så är chansen större 
att han faktiskt har funderat över dessa frågor innan min intervju och kanske 
diskuterat dem till exempel under sin utbildning och med sina kollegor. Inter-
vjun borde därför kunna återspegla hans attityd bättre än vad elevernas inter-
vju gör. Då intervjun är utformad för att ge direkt svar på mina forskningsfrå-
gor har jag utgått ifrån att det som läraren säger i hög grad speglar hans expli-
cita attityder. 

 
Observationer   

När det gäller observationerna och lärarens agerande under lektionerna så gör 
jag en innehållsanalys. Det som blir viktigt är vilket innehåll han har valt, vad 
han betonar, vilka arbetssätt och läromedel han valt och vilka uppgifter och 
arbetssätt han presenterar för eleverna. Detta är vad som har varit i fokus un-
der mina lektionsstudier och vid tolkningen av data. Jag har inte försökt utläsa 
attityder utifrån lärarens fysiska agerande, hur han rör sig i klassrummet, vem 
han tilltalar och så vidare. Skillnaden mellan observationerna och intervjun är 
att det som framkommit under observationerna inte styrts av mig för att ge 
svar på mina frågor, på det sätt som intervjuerna styrts. Istället har jag tolkat 
vad jag sett i förhållande till mina forskningsfrågor.  

Frågeformulär 

Elevernas data har kompletterats med svaren på frågeformuläret. Vissa av de 
frågor de fick var öppna och de har hanterats på samma sätt som intervjusva-
ren ovan. De frågor som hade fördefinierade svar har däremot sammanställts 
till ett kvantitativt material som redovisats i tabeller. Tabellerna har sedan tol-
kats på samma sätt som ovan. 

Detta material består av 19 besvarade frågeformulär. Att det inte är 20, som 
antalet elever som deltog i intervjuerna, beror på att en elev inte var närva-
rande vid något av de två möjliga tillfällen då eleverna kunde fylla i formuläret.  

I de delar av analysen som handlar om lärobok och läroboksanvändning har 
jag i viss mån analyserat vilka lässtrategier som elever säger sig använda och 
jag har då använt mig av begreppen aktiv och passiv läsning. Ett av kriterierna 
för aktiv läsning är att eleverna läser för en inre dialog med författaren och 
förhåller sig kritisk till densamma. En passiv läsare saknar denna förmåga. 
Det kritiska förhållningssättet till författaren är ett kriterium som kan ses som 
viktigt i historia med tanke på källkritikens avgörande betydelse. Elevernas 
lässtrategier har därför analyserats utifrån distinktionen aktiv-passiv, men 
också utifrån kritisk-okritisk läsning. En elev som läser och bearbetar texten 
men inte ifrågasätter dess källvärde har således en aktiv men okritisk lässtra-
tegi. 
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Text från delar av läroboken 

Elevers och lärares intervjuer uttrycker svar på frågor som jag har specialfor-
mulerat för att ge svar om deras explicita attityder utifrån mina forskningsfrå-
gor. När det gäller läroboksförfattarna är förutsättningarna annorlunda. Det 
material jag utgått ifrån för att söka efter deras explicita attityder är inte 
skapat utifrån mina forskningsfrågor. Det måste därför analyseras med andra 
metoder. För att kunna få en bild av läroboksförfattarnas explicita attityder, 
så analyseras texten i förordet samt i de två avsnitt om historisk teori och me-
tod som inleder boken. Att jag valt dessa kapitel beror på att de skiljer sig från 
övriga läroboken. Förordet är skrivet i vi-form och uttrycker författarnas per-
sonliga röster. De redovisar där sina avsikter och ställningstaganden och hur 
de har tänkt när de har arbetat med boken. I teorikapitlen har vi-tilltalet för-
svunnit och de är inte lika personligt skrivna. Jag har ändå tolkat det som att 
författarna i de här kapitlen ger uttryck för sina explicita attityder. Det beror 
på att de i de här kapitlen diskuterar fundamentala teman i historia som käll-
kritik, historiebruk, historiska förklaringar och förändringar, hur en histori-
ker arbetar och liknande. Innehållet i läroboken speglar den attityd till historia 
som förmedlas av läroboksförfattarna till elever och lärare, särskilt som de 
inte hänvisar eller refererar till några andra författare eller forskare i ämnet. 
Om det de uttrycker motsvarar deras personliga attityder är omöjligt att veta, 
men det som är intressant i den här undersökningen är de attityder som ex-
poneras för elever och lärare, vilket motsvaras av de som redovisas i läroboks-
texterna. 

De mesta av de data som jag har samlat in är kvalitativa och består av citat 
som jag har lyft ut ur texten och tolkat. När jag i mina observationer undersö-
ker vilken epok som får störst utrymme i läroboken har jag emellertid använt 
en kvantitativ metod då jag räknat antal sidor de omfattar i läroboken. Under 
implicita attityder till vad läroboksförfattarna uppfattar som viktigt i historia 
så har jag också gjort en kvantitativ datasammanställning då jag har under-
sökt rubrikerna på tidslinjerna. När jag gjort det så har jag först gjort en kva-
litativ indelning av dem i kategorier utifrån vad de uttrycker och sedan har jag 
redovisat kvantitativt hur många gånger rubrikerna motsvarat de olika kate-
gorierna. 

Undervisningsmaterial 

Filmer och powerpoint-presentationer har i första hand använts för ge en bild 
av vilket historiskt innehåll som betonas under lektionerna. Planeringen av de 
olika lektionerna har tagits i anspråk när jag har undersökt vilka arbetssätt 
och läromedel som använts i klassrummet och provet användes som en indi-
kator på vad som lyftes fram som viktigt i undervisningsmomentet. 
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Sammanställning av elevers, lärares och läroboksförfat-
tares attityder 
Enligt den kognitiva dissonansteorin så står ett kognitivt schema av kun-
skaper som sorterats på olika sätt.142 I kognitiv dissonansteori kallas dessa 
kunskaper för kognitiva element och ett schema, eller ett kluster av kognitiva 
element som de kallar det, utgörs av en samling av olika relevanta kognitiva 
element.143 En attityd är också en typ av mentalt schema men till skillnad från 
schemat så innefattar attityden även en bedömning av något såsom positivt 
eller negativt.144 Attityden omfattar vilka tankar och övertygelser samt vilka 
känslor och vilken handlingsberedskap som en person har gentemot ett ämne 
eller en företeelse. När man undersöker attityder så kan man därför göra en 
sammanställning av dessa tre komponenter.145 Detta har också skett i den här 
licentiatavhandlingen då jag i slutet av varje resultatavsnitt har redovisat vilka 
komponenter som förekommer i de redovisade attityderna. De attityder som 
redovisas i den här licentiatavhandlingen består inte i särskilt hög grad av af-
fektiva komponenter. De oftast uttryckta komponenterna har istället varit 
kognitiva och konativa. När de olika komponenterna i attityderna redovisats 
så jämförs kognitiva komponenter med konativa samt explicita attityder med 
observerade. Detta för att undersöka om det råder dissonans eller konsonans 
inom och/eller mellan de olika attityderna. 

 
Disposition 
Med utgångspunkt i de syften och frågeställningar som presenterats ovan fö-
religger här en studie i 9 kapitel.  

Kapitel 5 är det första resultatavsnittet och det är indelat i tre huvudavsnitt. 
I de två första redovisas resultaten från undersökningen om läroboksförfat-
tarnas attityder till historia respektive deras attityder till historieundervis-
ning, lärobok och läroboksanvändning. Attityderna har redovisats som expli-
cita och implicita attityder och dessa jämförs även med varandra. Kapitlets 
sista avsnitt knyter ihop dess delar och redovisar de komponenter som ingår i 
läroboksförfattarnas attityder samt vilka dissonanser och konsonanser som 
finns inom och mellan dem. Kapitel 6 och 7 redovisar lärares respektive ele-
vers attityder och utgår ifrån samma struktur som kapitel 5.  

I kapitel 8 och 9 sammanfattas resultatavsnitten. Detta sker först genom en 
jämförelse mellan de attityder som läroboksförfattare respektive lärare och 
elever har redovisat. Därefter återkommer jag till syftet och diskuterar frågan 
                                                             
 
 
142 Bartlett, Remembering: At Study in Experimental and Social Psychology, s. 204-213. 
143 Festinger, A Theory of Cognitive Dissonance, 9 f.  
144 Wingstedt, Language Ideologies and Minority Language Policies in Sweden - Historical and Contempo-
rary Perspectives, 10. 
145 Ibid., 10 f. 
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om vilka källor det finns till motsättningar och dilemman avseende lärobo-
kens roll i historieundervisningen. 
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5. Resultat – Läroboksförfattarna 
 
I det här avsnittet redovisas resultaten från undersökningen om läro-boksför-
fattarna som utgår ifrån delar av läroboken ”Perspektiv på historien 1B” och 
dess författare Hans Nyström, Lars Nyström och Örjan Nyström. Detta resul-
tatkapitel är uppdelat i två avsnitt som har rubrikerna ”Attityder till historia” 
och ”Attityder till historieundervisning, lärobok och läroboksanvändning”. 
Under vardera av dessa två kapitel finns tre avsnitt, nämligen ”Explicita atti-
tyder”, ”Implicita attityder” och ”Jämförelse mellan explicita och implicita at-
tityder”. Allra sist i avdelningen om läroboksförfattarna finns det sammanfat-
tande kapitlet ”Relationen mellan attityder till historia och attityder till histo-
rieundervisning, lärobok och läroboksanvändning”. 
 
Läroboksförfattarnas attityder till historia 
 
Explicita attityder 

I det här avsnittet redovisas läromedelsförfattarnas explicita attityder till 
historia utifrån textanalys av lärobokens förord och de två inledande teorika-
pitlen ”Vägar till historien” och ”Källkritik”. I förordet slår författarna fast att:  
 

Nya infallsvinklar har också gjort att målsättningen för historieämnet på gymnasiet 
breddats, något som återspeglar sig i kursplanerna för den nya gymnasieskolan, GY 
2011. [- - -] Samtidigt består förstås vad som alltjämt måste anses som historieämnets 
grunduppgift, nämligen att ge en gedigen kunskap om samhällets utveckling ur ett his-
toriskt perspektiv.146  

I ett av teorikapitlen skriver de vidare att ”Det är detta historia handlar om: 
att kartlägga ett meningsfullt och begripligt sammanhang som mynnar ut i 
den verklighet vi själva lever i”.147 Senare i samma kapitel skriver de också:  
 

Att ägna sig åt historia är alltså en viktig sak i samhället. Det handlar om att förstå sin 
egen bakgrund. Det handlar om att göra mänsklighetens utveckling fram till idag be-
griplig och att förstå varför världen ser ut som den gör.148  

Författarna beskriver historia som detsamma som samhällets och mänsklig-
hetens utveckling och det som är viktigt i historia är sådant som kan visa hur 
världen har blivit som den är idag. När läroboksförfattarna skriver ”samhället” 
så avser de det europeiska samhället. De skriver att: ”I enlighet med kurspla-
nen ligger tyngdpunkten på Europa” men också att ”Samtidigt har vi lagt stor 

                                                             
 
 
146 Nyström, Nyström & Nyström, Perspektiv på historien 1b, 3. 
147 Ibid., 7. 
148 Ibid., 10. 
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vikt vid att skildra européernas möte med andra kulturer”.149 De uttrycker inte 
att det är deras egen åsikt utan de hänvisar till vad kursplanen säger. När de 
skall beskriva världen idag så skriver de: ”människorna i de flesta delar av 
världen just nu har det bättre än tidigare i historien”.150 Avseende Sverige sä-
ger de att de familjer som under 1900-talet flyttade in från landet och till en 
början bodde ”i trånga lägenheter, med gasspis, skafferi och dass ute på går-
den” numera bor ”i villa eller större lägenheter, med kylskåp, badrum, TV och 
datorer”.151 De säger vidare: ”om vi blickar bakåt ser vi också hur historien 
varit kantad av konflikter och katastrofer”.152 Dessa citat kan tolkas som att 
författarna hyser attityden att de flesta dåliga saker hänt i det förflutna, att 
samhället utvecklats positivt och att de allra flesta människor får det allt 
bättre. De uttrycker också att vi kan dra lärdom av historien:  
 

[M]ed hjälp av kunskaperna om det som hände under 1930- och 1940-talet, liksom om 
andra händelser i det förflutna, kan vi diskutera olika sätt att lösa politiska och sociala 
konflikter. På så sätt får erfarenheter från andra tider sin betydelse när vi ska hantera 
de problem som nu uppstår i samhället.153 

Implicita attityder 

I detta avsnitt redovisas läroboksförfattarnas attityder till historia. Jag har 
gjort en kvantitativ analys av vilka epoker och vilka händelseförlopp och före-
teelser, personer och geografiska områden som författarna anser viktiga. Ka-
pitlet ”Efter 1989” har analyserats genom en textanalys av huvudtexten.  

För att avgöra vilket utrymme de olika epokerna får i läroboken så har jag 
räknat hur många sidor varje epok redovisas på. Det visar sig då att ju tidigare 
epoken är desto mindre utrymme har den getts i läroboken. 1900-talet omfat-
tar ungefär 170 sidor i boken medan hela forntiden bara får 11, antiken be-
handlas på 22 sidor, medeltiden 36, renässans och stormaktstid 44, revolut-
ionernas tidevarv 42 och 1800-talet får 50 sidor i boken.  

För att kunna tolka vilka händelseförlopp och företeelser som författarna 
anser viktiga har jag gjort en sammanställning över vad som nämns i rubri-
kerna på tidslinjerna. Här har jag utgått ifrån hela läroboken och inte bara 
ifrån de undersökta kapitlen. Detta för att de undersökta kapitlen handlar om 
första och andra världskriget och därför sannolikt har slagsida mot att handla 
om krig och konflikter. Resultatet av sammanställningen framgår i tabellen 
nedan. 
 

                                                             
 
 
149 Nyström, Nyström & Nyström, Perspektiv på historien 1b, 3. 
150 Ibid., 7. 
151 Detta skrivs som en självklarhet, vilket det inte är för många av de elever som skall använda boken. 
152 Nyström, Nyström & Nyström, Perspektiv på historien 1b, 7. 
153 Ibid., 8. 
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Tabell 1: Antal rubriker med olika teman på tidslinjerna  

 
Händelseförlopp- och företeelseteman  

 
Antal rubriker  

Ändrade gränser/kulturers uppgång och fall/ Statskupper och 
maktövertaganden= maktskiften inom ett område   

43 

Militära konflikter och erövringar  26 

Teknologi, uppfinningar, vetenskap, arkitektur  22 
Politiska reformer och lagändringar  13 
Civila konflikter och revolter   9 
Religion   7 
Jordbruk/ekonomi   6 
Upptäcktsresor  3 
Idrott  3 
Kultur  2 
Sjukdom   1 

 
Av denna sammanställning framgår att det som oftast lyfts fram på tidslin-
jerna är när makten skiftar i något område; kulturers eller stormakters upp-
gång och fall, när kartan ritas om eller när någon tar över makten vid en stats-
kupp. Det näst vanligaste är militära konflikter och erövringar. Även kategorin 
teknologi, uppfinningar, vetenskap och arkitektur blir omnämnd ganska ofta 
och politiska reformer och lagändringar likaså.  

Kapitlet ”Efter 1989” är inte representerat i sammanställningen ovan ef-
tersom det inte har någon tidslinje. Jag har därför använt textanalys av hu-
vudtexten i det kapitlet för att sammanställa läroboksförfattarnas bild av tiden 
efter 1989. Det framkom då att tre avsnitt motsvarar kategorin militära kon-
flikter och handlar om Jugoslavien-krigen, kriget mot terrorismen och kon-
flikterna i Mellanöstern. Tre avsnitt handlar om maktskiften eller politiska 
reformer, varav ett behandlar Östeuropa efter kommunismen, ett behandlar 
EU och ett kapitel handlar delvis om hur allt fler länder i världen har blivit 
demokratiska, till exempel i Tunisien och Egypten. Slutet av det avsnittet 
handlar mer om ekonomi, då det diskuterar hur allt fler visserligen fått bättre 
levnadsvillkor men också att klyftorna mellan fattiga och rika växer. Ytterli-
gare två avsnitt hör hemma i kategorin jordbruk/ekonomi då de handlar om 
miljö och resursutnyttjande och om ”De nya industrimakterna”. Slutligen så 
handlar också ett avsnitt om ”IT-revolutionen” vilket tillhör kategorin tek-
nologi, uppfinningar, vetenskap, arkitektur. Det näst sista avsnittet i slutka-
pitlet heter ”Ett annorlunda Sverige” och det sista heter ”En global värld”. De 
handlar till största delen om ekonomi, hur den svenska ekonomin har föränd-
rats sedan 1989 med strukturomställningar och ökande klyftor i samhället 
samt de senaste regeringarnas ekonomiska politik. Det tar också upp invand-
ringen och slutligen också EU-inträdet. I det allra sista avsnittet sammanfat-
tar läroboksförfattarna världshistorien med orden:  
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Ett tema som återkommer i de flesta sammanhang är globaliseringen. Vi blir allt mer 
beroende av varandra i världen, handlar mer över gränserna och ställs inför gemen-
samma problem. [- - -] Världen har blivit mindre – eller större. Det beror på hur man 
ser det.154 

Av de trettiofyra personer som nämns på tidslinjerna så är nitton kungar eller 
politiska ledare, sju är uppfinnare eller vetenskapsmän, tre är upptäcktsre-
sande, en författare, en musiker och tre religiösa reformatorer. Av dessa tret-
tiofyra personer är endast två kvinnor, nämligen premiärminister Margaret 
Thatcher och drottning Victoria från Storbritannien.   
  
Tabell 2: Antal män och kvinnor av olika kategorier som nämns på tidslinjerna 

Kategorier Antal 
kvinnor 

Antal 
män 

Sammanlagt 
antal 

Regenter, politiska ledare 2 17 19 
Uppfinnare, vetenskapsmän  7 7 

Upptäcktsresande  3 3 
Religiösa reformatorer  3 3 
Författare  1 1 
Musiker  1 1 
 2 32 34 

 
Som framgår av tabellen ovan så nämns ganska många personer i tidslinjernas 
rubriker.155 I lärobokens huvudtext nämns dessa personer sällan. I kapitlet om 
första världskriget156  förekommer exempelvis endast tre personer med namn. 
Istället beskrivs till exempel länder som aktörer:  
 

Nu aktiverades hela det europeiska allianssystemet. Serbien fick stöd av Ryssland och 
förklarade krig mot Österrike. Detta ledde i sin tur till att Österrikes allianspartner 
Tyskland snabbt gick ut i krig mot Ryssland och Frankrike för att gå till anfall innan 
motståndarna gjorde det. I nästa steg förklarade Storbritannien krig mot Tyskland.157  

Vid en undersökning av vilka geografiska områden som fått mest utrymme i 
lärobokens tidslinjer så visade det sig att det är Europa som dominerar.  
 
 
 

                                                             
 
 
154 Nyström, Nyström & Nyström, Perspektiv på historien 1b, 402 f. 
155 Det finns dessutom bilder på ytterligare personer, men eftersom jag inte kan utgå ifrån att eleverna vet vilka 
de är och det inte står, så anser jag inte att deras betydelse är självklar. 
156 Här har jag utgått ifrån kapitlet ”Från krig till krig”. 
157 Nyström, Nyström & Nyström, Perspektiv på historien 1b, 237. 
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Tabell 3: Antal rubriker i tidslinjerna som nämner olika geografiska områden  

Geografiska områden  Antal  
rubriker  

Europeiska länder med Sverige (varav Sverige) 86 (27) 
Relationer mellan europeiska länder och utomeuropeiska länder 38 
Utomeuropeiska länder 30 
 154 

 
Som framgår av tabellen så nämns Europa eller europeiska länder i 86 rubri-
ker på tidslinjerna, varav 27 handlar om Sverige. I 68 rubriker nämns länder 
utanför Europa, och av dessa handlar 30 om enbart utomeuropeiska samman-
hang. Det är alltså Europa och Europas relationer med andra områden som 
får mest utrymme i rubrikerna på tidslinjen. Om man räknar alla rubriker i 
vilka europeiska länder nämns på tidslinjerna, alltså både separat och i relat-
ion till andra länder, så blir det 124 gånger. Om man på samma sätt räknar 
alla gånger utomeuropeiska länder nämns på tidslinjerna så blir det 68 
gånger, alltså ungefär hälften så många gånger som de europeiska. 

Vid en undersökning av Europas relation till andra kulturer så framgår att 
tretton av rubrikerna handlar om civila eller militära konflikter mellan Europa 
och omvärlden, och nio handlar om ”Ändrade gränser/kulturers uppgång och 
fall/statskupper och maktövertaganden”. För övrigt så nämns Europas möten 
med andra kulturer i samband med upptäcktsresor, idrott, jordbruk/eko-
nomi, sjukdom och reformer/lagändringar.  
 
Jämförelse mellan explicita och implicita attityder 

I det här avsnittet redovisas i hur hög grad läromedelsförfattarens explicita 
attityder ser ut att stämma överens med de implicita. Läromedelsförfattarna 
har i de inledande kapitlen uttryckt den explicita attityden att samhällets och 
mänsklighetens utveckling är det viktigaste i historien. Med ”samhället” avser 
de i första hand Europa. Detta visar sig stämma väl överens med deras impli-
cita attityd, då europeiska länder nämns ungefär dubbelt så många gånger 
som utomeuropeiska på tidslinjerna. Både i sin explicita och i sin implicita 
attityd betonar författarna relationen mellan Europa och andra länder. Vilken 
typ av relationer som avses framgår inte explicit men i den implicita attityden 
är de relationer som betonas i första hand maktförhållanden, inte minst i form 
av krig och erövringar. 

Det som allra oftast nämns på tidslinjerna är maktförhållanden i form av 
imperiers/kulturers/samhällens uppgång och fall samt militära konflikter och 
erövringar. Vetenskapliga nyheter kommer på andra plats och uppfinningar 
på tredje. På fjärde plats kommer politiska reformer och lagändringar. Civila 
konflikter och revolter, religion, jordbruk ekonomi, upptäcktsresor, idrott, 
kultur och sjukdom nämns också på tidslinjerna. Angående epokerna så fram-
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går att ju äldre en epok är desto mindre plats upptar den i läroboken. Läro-
boksförfattarna har inte uttryckt någon explicit attityd angående epoker eller 
faktainnehåll, så det finns ingenting att jämföra med här.  

Adolf Hitler är den enda person som nämns i bokens inledande kapitel och 
i lärobokens huvudtext nämns personer väldigt sällan. På tidslinjerna nämns 
däremot 31 personer, varav 94 % är män. Hälften av dem som nämns är re-
genter eller politiska ledare, ungefär en fjärdedel är uppfinnare eller veten-
skapsmän och den resterande fjärdedelen fördelas på kategorierna upptäckts-
resande, religiösa reformatorer, författare och musiker. Det råder således dis-
sonans i läroboksförfattarnas attityd till personers betydelse i historien.  

Lärarnas explicita attityd till vad som är historieämnets viktigaste uppgift 
är att den handlar om ”att kartlägga ett meningsfullt och begripligt samman-
hang som mynnar ut i den verklighet vi själva lever i”.158 I bokens inledning 
framstår det som om författarna ser på historien som en process där världen 
blir en allt bättre plats att leva på. Den bild som ges i lärobokskapitlet ”Tiden 
efter 1989”, som beskriver världen i ett senare skede, är inte lika optimistisk. 
Framställningen handlar i stor utsträckning om samhällsekonomiska pro-
blem samt om konflikter och krig. Detta tyder på att det råder dissonans i läro-
medelsförfattarnas attityd till nutiden. 

Läroboksförfattarna uttrycker också att de anser att vi kan lära oss av histo-
rien hur vi skall hantera problem i samhället idag. I lärobokens huvudtext 
finns det emellertid nästan inga exempel på hur det skulle gå till eller vad vi 
skulle kunna lära oss. Här råder således också dissonans i attityden. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det råder dissonans mellan läro-
boksförfattarnas explicita och implicita attityder till historia utifrån de 
aspekter som undersökts här. 
 
Läroboksförfattarnas attityder till historieundervisning, 
lärobok och läroboksanvändning 

Explicita attityder 

I det här avsnittet redovisas läromedelsförfattarnas explicita attityder till 
historieundervisning, lärobok och läroboksanvändning utifrån en analys av 
lärobokens förord och inledande teorikapitel. De uttrycker attityder till ar-
betssätt, faktakunskaper samt källkritik och historiebruk och detta blir såle-
des vad som i första hand återges.  

I teorikapitlen ger författarna inga direkta råd om hur de anser att lärobo-
ken skall användas eller hur de anser att lärarna skall arbeta med historieun-
dervisningen. I förordet beskriver författarna dock att bildmaterialet är valt 

                                                             
 
 
158 Nyström, Nyström & Nyström, Perspektiv på historien 1b, 7. 
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med omsorg och att det ”bidrar med inlevelse och tidskänsla och kan tjäna 
som utgångspunkt för diskussioner om olika tiders tankar och ideal”.159 Detta 
har jag tolkat som att läroboksförfattarna anser att läroboken är lämpad att 
användas till diskussioner och bildanalyser.  

Som jag redan nämnt så uttrycker författarna att historiens huvuduppgift 
är att ”ge en gedigen kunskap om samhällets utveckling ur ett historiskt per-
spektiv”. De fortsätter: 

  
Först med egen kunskap i botten kan man ge sig in i resonemang kring orsak och verkan 
eller anlägga olika perspektiv på historien. Då blir det också möjligt att ifrågasätta och 
förstå andra framställningar av det förflutna.160 

I detta citat framstår det som att de anser att eleverna måste lära sig faktakun-
skaper först, innan de börjar med historievetenskapliga metoder och teorier. 
När de gjort detta kan eleverna lära sig att resonera kring orsak och verkan, 
att anlägga olika perspektiv, och att ifrågasätta och förstå historiskt käll-
material och historisk litteratur. 

I de inledande teorikapitlen tar läroboksförfattarna upp historiebruk och 
källkritik. I förordet uttrycker läroboksförfattarna ingen egen åsikt om bety-
delsen av källkritik och historiebruk. Däremot så hänvisar de till att källkritik 
har fått en ”mer framträdande” roll i kursplanerna161 och att de därför kom-
mer att göra ”en ordentlig genomgång av historiebruk och källkritik.” De säger 
vidare att ”Dessa teman följs sedan upp i kronologin genom frågor och käll-
övningar. På så vis knyter boken nära an till de nya krav kursplanerna ställer 
på historieämnet”.162 Läroboksförfattarna betonar därmed snarare att deras 
bok följer styrdokumenten än att de själva tycker att källkritik och historie-
bruk är viktigt.  

I kapitlet om källkritik ger författarna en motsägelsefull bild av vad de anser 
vara källkritikens uppgift. I slutet av det första teorikapitlet skriver de:   

 
Å ena sidan är historien mycket viktig, å andra sidan lätt att förvanska. Här finns ett till 
synes olösligt dilemma. Men kanske finns det ändå en utväg. Om det gick att finna ett 
sätt att komma förbi alla förvanskningsförsök och ta reda på vad som verkligen hänt – 
vore inte detta en lösning? I det följande kapitlet ska vi fördjupa våra kunskaper i histo-
rieskrivningens viktigaste redskap att nå tillförlitliga kunskaper om det förflutna: 
källkritiken.163 

                                                             
 
 
159 Nyström, Nyström & Nyström, Perspektiv på historien 1b, 3. 
160 Ibid. 
161 Ibid. Det står faktiskt ”kursplanen” två gånger i förordet, trots att kursplanerna från och med 2011 istället 
kallas ämnesplaner. 
162 Ibid. 
163 Ibid. 
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I det därpå följande kapitlet om källkritik ger läroboksförfattarna en utförlig 
beskrivning av källkritikens fyra grundprinciper och ett resonemang kring 
kvarlevor och berättande källor. I slutet av kapitlet ”Källkritik” uttrycker de 
sig också på ett sätt som skiljer sig ganska från hur de uttryckte sig tidigare:  

 
Källkritikens genombrott kom runt sekelskiftet 1900. [- - -]Källkritiken blev tekniken 
att ta reda på ’vad som verkligen hänt’. Många trodde att man härigenom skulle nå fram 
till en slutgiltig version av historien. Dagens historiker är mer försiktiga. Källkritiken är 
fortfarande viktig för att få fram fakta: vad var det som hände? Men den kan inte alltid 
hjälpa oss att förklara historien.164 

Här tonar de ner källkritikens betydelse till att i första hand kunna hjälpa oss 
att ”få fram fakta”. Senare skriver de: 
 

Historien är full av händelser och episoder och som författare måste man göra ett urval. 
Här lämnar källkritiken ingen vägledning. Avgörande blir istället vårt val av perspektiv. 
[- - -] Hur skarpa källkritiker vi än är finns det alltså ingen slutgiltig historia. Ofta råder 
en häftig diskussion bland forskarna om varför det ena eller det andra inträffade och 
med tiden skiftar historieskrivningen infallsvinkel så att nya problem blottläggs.165 

I det senaste citatet beskrivs inte källkritiken längre som den definitiva meto-
den att ta reda på ”det som verkligen hänt” utan mer som en metod bland 
andra för att förklara olika saker i historia. Detta skulle kunna sägas uttrycka 
en dissonans.  Men det skulle också kunna vara resultatet av att de i kapitlet 
om källkritik provat hypotesen om att källkritiken skulle ge oförvitlig kunskap 
om det förflutna och diskuterat sig fram till denna slutsats istället. Det sista 
citatet kan också tolkas som att urval och val av perspektiv kommer att disku-
teras återkommande i resten av boken.  

Historiebruk är det andra teoretiska begrepp som diskuteras. Läroboksför-
fattarna definierar det som ”alla de sätt varpå vi använder det förflutna”. Där-
efter diskuteras att historien kan användas inom reklam, underhållning samt 
politik och sedan följer en lång redogörelse för hur Hitler använde sig av histo-
rien för att främja egna syften.166 Sedan får vi inte veta så mycket mer om 
historiebruk. Då eleverna inte får några instruktioner eller redskap för hur de 
skall kunna arbeta vidare med att analysera historiebruk så kan inte läroboks-
författarna sägas uppmuntra eleverna att analysera historiebruk fortsätt-
ningsvis i läroboken.  
 

                                                             
 
 
164 Nyström, Nyström & Nyström, Perspektiv på historien 1b, 25. 
165 Ibid. 
166 Ibid., 11. 
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Implicita attityder 

I det här avsnittet redovisas läroboksförfattarnas attityder till hur historieun-
dervisning skall genomföras, utifrån huvudtext, faktarutor samt uppgifter och 
källövningar i de delar av läroboken som handlar om första och andra världs-
kriget.167 Deras attityder till historievetenskapliga metoder och till arbetssätt 
med vilka man skall använda läroboken är vad som i första hand lyfts fram. 

Läroboksförfattarna har inte i någon större utsträckning lyft fram hur man 
tänker historiskt eller skriver historiska texter. Urval och tolkning som disku-
terades i teorikapitlen återkommer sällan i läroboken. I en av faktarutorna 
som handlar om den första atombomben diskuterar man att historiker har 
lagt fram olika tolkningar av varför amerikanerna valde att sätta in atombom-
ber i Japan under andra världskrigets slutskede.168 Vi får emellertid inte veta 
vilka olika källor eller vilka forskares resultat de utgår ifrån och diskussionen 
förs inte utifrån några teoretiska begrepp.  

Förutom källuppgifterna så finns det i slutet av varje delavsnitt en ruta med 
uppgifter. Dessa är fördelade under rubrikerna: ”Frågor på texten”, ”Disku-
tera och analysera” samt ”Ta reda på”. Uppgifterna under ”Frågor på texten” 
är rena innehållsfrågor som eleverna löser med hjälp av lärobokstexten. Upp-
gifterna under rubriken ”Ta reda på” beskrivs av läroboksförfattarna som 
”mindre forskningsuppgifter, där eleverna söker upp information som de se-
dan bearbetar”.169  Här är det meningen att eleverna skall ”forska själva” och 
fördjupa sig i någon aspekt av kapitlets innehåll. Under rubriken ”Diskutera 
och analysera” uppmanas eleverna ofta att tänka själv och att just diskutera. 
Till exempel kan de få i uppgift att diskutera vilka orsakerna var till att första 
världskriget bröt ut eller vilken roll nationalismen i Europa spelade för krigets 
utbrott. Nedan redovisas fördelningen av metoder och arbetssätt som läro-
boksförfattarna uppmanat eleverna till i de uppgifter som står under rubri-
kerna ”Ta reda på” och ”Diskutera och analysera”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 
 
167 Nyström, Nyström & Nyström, Perspektiv på historien 1b, 236-243, 264-327. 
168 Ibid., 299. 
169 Ibid., 4. 



 

50 
 

Tabell 4: Antal uppgifter under i de undersökta avsnitten som uppmanar till 
olika arbetssätt 

Uppgifter 
 

 
Antal uppgifter 

Diskutera utifrån info. i läroboken 12 
Diskutera/Resonera själv 11 
Sammanställa/söka mer information utanför läroboken 6 
Tolka text eller bild 6 

Jämföra med idag/med elevens eget liv 6 
Återge innehåll i källa 4 
Analysera källkritiskt analys 3 
Analysera historiebruk 4 
Anlägga olika perspektiv 3 
 51170 

 
I tabellen kan vi avläsa att det vanligaste arbetssätt som föreslås är att eleverna 
skall diskutera, antingen utifrån information ifrån läroboken eller bara rent 
allmänt. Om diskussionen skall ske muntligt eller skriftligt, enskilt eller i 
grupp, anges inte. Vi ser också att eleverna i ett ganska stort antal uppgifter 
uppmanas att på olika sätt arbeta med texter och ibland bilder och film. De 
föreslås använda källorna dels till ren faktaåtergivning och dels för tolkning 
och i tre fall föreslås arbetssätt som är källkritiska. Ordet källkritik nämns 
emellertid inte och eleverna uppmanas inte att anknyta till de teoretiska käll-
kritiska resonemang och begrepp som diskuteras tidigare i boken.  

Historiebruk är ett begrepp som ges stort utrymme i lärobokens inledande 
teorikapitel. En del uppgifter syftar till arbetssätt som skulle kunna anknyta 
till historiebruksbegreppet. Till exempel: 

 
Partidagarna i Nürnberg var nazisternas stora högtid. Leta upp videoklipp om partid-
agarna, exempelvis ur propagandafilmen Viljans triumf (Triumph des Willens, 1934). 
Hur kommer tankarna om folkgemenskap, disciplin, styrka och om den tyska rasen och 
dess ledare till uttryck? Hur tror du deltagarna påverkades?171 

Ordet historiebruk nämns emellertid inte och eleverna uppmanas inte att ana-
lysera utifrån den teoretiska bakgrund som finns i boken. I de huvudtexter och 
faktarutor jag undersökt förekommer inte heller resonemang kring historie-
bruk. Vid några tillfällen diskuteras hur bland annat Hitler och andra tyska 

                                                             
 
 
170 En del uppgifter innehåller flera led och kan därför räknas till mer en av dessa kategorier, därför är antalet 
här större än det verkliga antalet uppgifter. 
171 Nyström, Nyström & Nyström, Perspektiv på historien 1b, 286, uppgift 9. 
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ledare tog till historiska argument för att berättiga sitt handlande men även 
detta diskuteras i mer allmänna termer.172 

I ett fåtal uppgifter uppmanas eleverna att analysera utifrån olika perspek-
tiv, bland annat utifrån olika nationella perspektiv samt manligt och kvinnligt 
perspektiv. För övrigt så finns det också uppgifter som syftar till att eleverna 
får fördjupa sig och att ta reda på mer information med hjälp av andra källor, 
utanför läroboken eller att de skall jämföra den beskrivna historiska situat-
ionen med situationen i världen idag eller med sitt eget liv.  

I anslutning till varje större epokavsnitt i boken finns några sidor med käll-
övningar. Källorna är autentiska eller faksimil av bilder och texter från den tid 
som kapitlet behandlat. I tabellen nedan framgår vilka arbetssätt eleverna 
brukar uppmanas till. 
 
Tabell 5: Antal källövningar som uppmanar till olika arbetssätt 

Uppgifter Antal uppgif-
ter  

Återge innehållet 20 
Tolka innehåll i text eller bild 10 
Tänka själv/diskutera 10 
Jämföra med idag/med elevens eget liv 4 
Söka mer information 3 
Analysera källkritiskt 2 
 48173 

 
Den typ av uppgift som förekommer oftast är att eleverna skall svara på rena 
innehållsfrågor. Näst vanligast är att de skall tolka innehållet på olika sätt och 
lika vanligt är att de sedan skall ”tänka själv”, till exempel hur någon tänkt 
eller varför en viss händelse inträffat. En del uppgifter handlar också om att 
eleverna skall göra jämförelser med det som uttrycks i källan och situationen 
idag eller med sitt eget liv. Några frågor handlar om att eleverna skall söka 
mer information. Två uppgifter uppmanar eleverna att lösa uppgifter utifrån 
källkritiskt tänkande men endast i en av dem nämns begreppet källkritik. Det 
gäller ett brev från Beria till Molotov angående Gulag. Uppgiften lyder ”Fun-
dera över skrivelsen ’källkritisk’ [sic!]. Varför är den här typen av dokument 
så viktiga för forskningen?”.174 På vilket sätt de skall vara källkritiska eller 

                                                             
 
 
172 Till exempel Nyström, Nyström & Nyström, Perspektiv på historien 1b, 280-281. 
173 En del uppgifter innehåller flera led och kan därför räknas till mer en av dessa kategorier, därför är antalet 
här större än det verkliga antalet uppgifter. 
174 Nyström, Nyström & Nyström, Perspektiv på historien 1b, 327, uppgift 6. Jag antar att det är ett skrivfel 
och att det egentligen skall stå att eleverna skall ”fundera över skrivelsen källkritiskt”. 
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vilka begrepp de kan använda får de inga ledtrådar till. De hänvisas inte heller 
till kapitlet om källkritik som finns tidigare i boken.  

Om man lägger samman alla uppgifter av de som har en ambition att hjälpa 
eleverna att nå bortom ren faktaåtergivning, det vill säga de som finns under 
rubrikerna ”Ta reda på” och ”Diskutera och analysera” samt källövningar, så 
fördelar de sig i olika arbetssätt enligt tabellen nedan. 
 
Tabell 6: Sammanlagt antal uppgifter under rubrikerna ”Ta reda på” och ”Dis-
kutera och analysera” samt källövningar i vilka eleverna uppmanas till olika ar-
betssätt 

 
Uppgifter 

 
Antal 
uppgifter 

Återge innehåll i text/källa 24 
Diskutera/Resonera själv 21 
Tolka innehållet i text eller bild 16 

Diskutera utifrån information i läroboken 12 
Jämföra med idag/med elevens eget liv 10 
Sammanställa/söka mer information utanför läroboken 9 
Analysera källkritiskt  5 
Analysera historiebruk 4 
Anlägga olika perspektiv 3 
 104175 

 
I tabellen ovan ser vi att den vanligaste kategorin är att Återge innehåll i 
text/källa. Detta trots att det är en sammanställning av uppgiftstyper vars ut-
talade mål är ett annat än att återge fakta. Om man till detta lägger de 52 frå-
gor som finns under kategorin ”Frågor på texten” så ser vi att av de samman-
lagt 156 uppgifter som finns i de undersökta delarna av läroboken, så handlar 
76 om att återge innehållet i texter och andra källor. Det framgår också att en 
väldigt stor del av alla uppgifter utgår ifrån eller refererar till olika historiska 
text- och bildkällor, men endast ett fåtal handlar om källkritik och historie-
bruk. Vi ser också att författarna i många av sina uppgifter uppmanar till dis-
kussion. Det är också vanligt att författarna uppmanar eleverna att jämföra 
olika historiska fenomen eller skeenden med hur det är idag eller med deras 
egna liv. Slutligen så förekommer det också att de uppmanas att sammanställa 
eller söka information i källor utanför läroboken.  
 

                                                             
 
 
175 En del uppgifter innehåller flera led och kan därför räknas till mer en av dessa kategorier, därför är antalet 
här större än det verkliga antalet uppgifter. 
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Jämförelse mellan explicita och implicita attityder 

Läroboksförfattarna uttrycker den explicita attityden att diskussioner och 
bildanalyser är goda arbetssätt. Vad gäller diskussioner så återspeglas det 
även i lärobokens uppgifter ofta uppmanar eleverna till diskussion. När det 
gäller bildanalyser så finns det endast någon enstaka uppgift i vilken eleverna 
uppmanas att analysera någon av bilderna som finns i anslutning till lärobo-
kens huvudtext.  

Läroboksförfattarna uttrycker i förordet att eleverna måste ha ”egen kun-
skap i botten” innan de kan ge sig in i teoretiska resonemang. Detta tolkar jag 
som att deras explicita attityd är att eleverna måste ha faktakunskaper innan 
de kan ge sig in i teoretiska metaresonemang. Denna attityd överensstämmer 
ganska bra med den attityd som observerades i läroboken eftersom antalet 
uppgifter där eleverna i första hand anmodas att återge fakta, från läroboks-
texten och från andra källor, är lika stort som antalet uppgifter där eleverna 
anmodas att tolka samma material. När eleverna emellertid införskaffat ”egen 
kunskap” så uttrycker läromedelsförfattarna att de skall lära sig att tolka orsak 
och verkan, anlägga olika perspektiv och ”ifrågasätta och förstå andra fram-
ställningar av det förflutna.”176 I slutet av teorikapitlet om källkritik uttrycker 
författarna också att historieskrivning alltid förutsätter att man gör ett urval 
och att det perspektiv som väljs också påverkar hur resultatet blir. De antyder 
också att detta är något som kommer att prägla läroboken. Avseende att kunna 
anlägga olika perspektiv på historien så har läromedelsförfattarna inte påvisat 
hur detta kan göras genom att själva visa olika perspektiv i huvudtexten. Där 
får man istället intrycket att det bara finns en möjlig tolkning och det är den 
som återges i läroboken. Författarna uttryckte i bokens inledning den explicita 
attityden att de ansåg att det var faktarutornas uppgift att ”bredda bilden av 
det förflutna och ge utrymme för alternativa perspektiv”.177 Det gör de också 
på sätt och vis genom att de visar upp fler perspektiv. De tar emellertid inte 
upp några tolkningar som konkurrerar med det som står i huvudtexten. Vid 
ett enda tillfälle påpekar de i en faktaruta att historiker gjort olika tolkningar 
av ett historiskt skeende. Att anlägga olika perspektiv är inte heller något som 
ofta återkommer i uppgifterna, även om eleverna två gånger uppmanas att an-
lägga ett genusperspektiv och två gånger att se ett visst skeende ur olika nat-
ioners perspektiv. Här råder således dissonans i attityden. 

När det gäller att ”ifrågasätta och förstå andra framställningar av det för-
flutna” så har läromedelsförfattarna i enlighet med ämnesplanen tolkat detta 

                                                             
 
 
176 Nyström, Nyström & Nyström, Perspektiv på historien 1b, 3. 
177 Ibid.  
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som att det i första hand betyder källkritik och historiebruk.178 I förordet be-
tonas hur viktigt detta är i kursplanen. Författarnas egen attityd framgår inte. 
Det framgår däremot att författarna avser att lyfta fram både historiebruk och 
källkritik som två viktiga teman i boken. De påbörjar detta genom att bokens 
två första kapitel behandlar dessa ämnen. Historiebruk presenteras i ett av-
snitt som handlar om hur historiker arbetar men några analytiska redskap för 
att arbeta med det presenteras inte. Källkritik blir mer grundligt och meto-
diskt genomgånget. Därefter försvinner bägge begreppen nästan helt ur 
boken. Det är bara i två av de 48 källuppgifter som finns i de undersökta av-
snitten av läroboken eleverna uppmanas till källkritisk analys och av dessa två 
uppgifter så nämns begreppet källkritik bara i den ena. Bland de 51 uppgifter 
som ryms under rubrikerna ”Ta reda på” och ”Diskutera och analysera” så är 
det tre uppgifter som uppmanar eleverna till någon form av källkritisk analys, 
men inte i någon av dem nämns ordet källkritik. Samma sak gäller med histo-
riebruk. Ordet historiebruk används varken i källuppgifter eller uppgifter un-
der rubrikerna ”Ta reda på” och ”Diskutera och analysera”. Däremot finns det 
fyra av uppgifterna som berör historiebruk och i huvudtexten finns det exem-
pel på hur till exempel Hitler använde historiebruk i sin retorik. Inte heller här 
nämns emellertid begreppet historiebruk. 

Den attityd som läromedelsförfattarna uttryckte i bokens första kapitel, var 
att källkritik och historiebruk skulle vara två återkommande teman i frågor 
och källövningar. De återkommer visserligen, men i väldigt liten utsträckning 
och de hänvisar aldrig tillbaka till de teoretiska begrepp och resonemang som 
de presenterar i bokens inledande kapitel. Läroboksförfattarnas attityd till ur-
val och tolkning, källkritik och historiebruk är således i dissonans eftersom de 
uttrycker åsikten att det är viktigt men inte tillämpar dess principer och upp-
manar inte eleverna att göra det i någon större utsträckning heller.  
 
Relationen mellan attityder till historia respektive attityder 
till historieundervisning, lärobok och läroboksanvändning 
De konativa komponenterna i läroboksförfattarnas attityder till historieun-
dervisning, lärobok och läroboksanvändning kan sammanfattas i att de anser 
att eleverna bör ta till sig faktakunskaper först innan de kan jobba med teore-
tiska kunskaper i historia. Bokens uppgifter handlar följaktligen i stor ut-
sträckning om att återge fakta ur huvudtexten eller ur olika källtexter. De upp-
muntrar också eleverna att i stor utsträckning diskutera kring faktauppgif-
terna. Attityden till hur eleverna skall använda läroboken är således i konso-
nans.  

                                                             
 
 
178 Nyström, Nyström & Nyström, Perspektiv på historien 1b, 3. 
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En annan konativ komponent i läromedelsförfattarnas attityd handlar om te-
oretiska kunskaper. Författarna uttrycker att ämnesplanen säger att det är 
viktigt med teoretiska kunskaper och att det skall bli ett återkommande spår i 
deras bok. De inleder också läroboken med två stora avsnitt om metakun-
skaper i form av källkritik och historiebruk. Sedan försvinner de teoretiska 
resonemangen och begreppen nästan helt ur huvudtexter, faktarutor och upp-
gifter. Att anlägga olika perspektiv eller att analysera bilder, som de också 
anger som viktiga i bokens inledning är inte heller något som återkommer mer 
än några gånger. Det råder således dissonans i attityden till elevernas använd-
ning av teoretiska kunskaper. 

Läroboksförfattarnas attityder till historia kan sammanfattas i att det vik-
tigaste i historien är att visa hur historien har påverkat hur dagens samhälle 
ser ut. De epoker som ligger längst tillbaka i tiden är därför mindre viktiga än 
dem som ligger nära i tiden och deras attityd till vilka epoker som är viktigast 
i historien är således i konsonans. De uttrycker vidare att de att flesta männi-
skor i dagens samhälle har det bättre än någonsin tidigare. Dagens människor 
anses också ha möjlighet att använda våra kunskaper från tidigare epoker för 
att inte göra om samma misstag igen. Dessa attityder beskriver alltså en ljus 
nutid. I det kapitel där författarna beskriver ”Tiden efter 1989” så beskrivs pe-
rioden emellertid inte alls som så ljus och positiv utan fylld av konflikter och 
samhällsekonomiska problem. Deras attityd till nutiden är således i disso-
nans. 

Författarna uttrycker vidare att de i första hand avser Europa när de beskri-
ver samhällets utveckling, och det viktigaste i europeisk historia handlar om 
maktkamp och konflikter. Även relationen mellan Europa och andra kulturer 
handlar i första hand om maktkamp och konflikter och de personer som anses 
vara viktigast är sådana som haft makt och styrt över ett land eller område, 
och är nästan uteslutande män. Vetenskapliga upptäckter och uppfinningar 
och de personer som skapat dessa (varav samtliga är män) har också i viss 
mån påverkat historien enligt den beskrivning som författarna ger. Attityden 
till Europa som det centrala området i historieundervisningen är således i 
konsonans. Det gäller även attityden till vad som varit viktigt i Europas histo-
ria.  
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6. Resultat - Läraren 
 
Alla citat i det här kapitlet är hämtade ifrån den transkriberade intervjun med 
läraren. 
  
Lärarens attityder till historia och historieundervisning 

Explicita attityder 

I det här avsnittet redovisar jag lärarens explicita attityder till historia och 
historieundervisning. Redovisningen baseras på en textanalys av den tran-
skriberade intervjun. Särskilt kommer jag att lyfta fram vilka attityder läraren 
har till vad som är viktigt i historia i form allmänna resonemang, perspektiv 
och arbetssätt.179 

När läraren diskuterar vad han anser är viktigt att eleverna lär sig i skolan 
så betonar han allmänbildning: 

 
Jag brukar säga såhär till mina elever att ni är alla en del av allmänheten vare sig ni vill 
eller inte, men min målsättning är att ni skall bli en del av den bildade allmänheten. Och 
då behöver man va så pass kunnig så att man kan läsa och förstå debatt och kulturarti-
klarna till exempel i en tidning. [- - -] Jag anser att man behöver faktiskt lära sig historia 
faktiskt för att bli som jag sa mera allmänbildad. Jag anser att det är väldigt mycket ett 
allmänbildningsämne. Och att ha en viss grundläggande orienteringsförmåga i tid och 
rum. 

Läraren säger att eleverna måste ha en bredd i sitt kunnande och en viss ord-
kunskap, att de skall kunna analysera förändringar, skillnader och likheter 
och att de bör kunna sätta saker i relation till varandra.  

Vidare anser läraren att det är viktigt att förmedla att historia kan vara ro-
ligt och intressant. Nyckeln till detta tror han är variation och han lyfter därför 
in många olika läromedel, till exempel bilder och filmer, både dokumentära 
och spelfilmer. Han vill också uppmuntra eleverna att själva titta på bra do-
kumentärer på TV när det går sådana och han tycker att ”det är mer värt än 
att de skall sitta och nöta i historiaboken, faktiskt”.  

En sak som läraren däremot ställer sig mycket tveksam till är att histo-
rieämnet skulle vara viktigt för att lära sig att undvika framtida misstag med 
dess hjälp.  

Läraren har också en positiv attityd till att utgå ifrån Europeiska förhållan-
den i sin undervisning: 

 

                                                             
 
 
179 Alla citat och referenser i avsnitten med explicita attityder kommer ifrån ”Intervju med lärare, fallstudie 1, 
2012.11.14”. 
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Jag är starkt emot att man skulle slänga ut äldre historia. En del säger att det räcker att 
man skulle börja i 1700-talet eller i franska revolutionen och köra därifrån. [. . .] Ja, jag 
är starkt emot det därför att jag lägger en betoning på att man behöver ha en grundläg-
gande Europakunskap ändå. Hur Europa som kulturell och politisk enhet, som en enhet 
har vuxit fram. Den politiska och kulturella identiteten i Europa så en grundläggande 
Europakunskap behöver man ha. Vad är Europa nu och vad har det varit förut, hur har 
det förändrats. [. . .] Därför behöver man den gamla historien också. [. . .] Jag trycker 
mycket på Europaperspektivet.  

I citatet ovan har läraren beskrivit Europa som en ”kulturell och politisk en-
het” och uttryckt att det är viktigt att eleverna vet hur denna enhet har vuxit 
fram. Han säger att det är svårt att förstå Europas framväxt utan att känna till 
historia längre tillbaka och uttrycker en positiv attityd till den äldre historien. 
Med äldre historia har han i första hand avsett antiken: 
 

Antiken – om man jämför Grekland och Rom om man nu tänker i den politiska dimen-
sionen med ett etniskt och ett öppet medborgarskap om man jämför Grekland, asså den 
grekiska medborgarskapstanken och den romerska. Att se till exempel hur det förs 
vidare genom historien.  

Han har även betonat att medeltid och tidig modern historia är viktiga: 
 

Jag vill ha medeltiden, feodalismen, anser jag är absolut grundläggande för att förstå 
hur den starka kungamakten växer fram. Jag vill ha, som vi håller på med nu, franska 
revolutionen och det politiska tänkandet, det är ändå grunden för oss idag.  

Läraren har vidare uttryckt att det är viktigt att anlägga långa linjer samt att 
sammanföra då och nu och att det inte är möjligt om man hoppar över den 
äldre historien. Läraren har också uttryckt att han föredrar att utgå ifrån ett 
idéhistoriskt perspektiv och han säger att han ”har en slagsida lite mer mot 
idéhistoria”, vilket också anas i citaten ovan. Detta framkommer också när han 
berättar om hur han planerar undervisningen om världskrigen och efterkrigs-
tiden. Han säger sig ha ganska lite undervisning om själva konflikterna och 
krigen och mer om ideologierna bakom. När klassen diskuterar efterkrigsti-
den så går han igenom ”ett ordentligt rysslandsspår” och menar att ”Kunskap-
erna om Sovjetunionen är skrämmande dåliga. Folk kan nästan ingenting”. 
Samtidigt har läraren betonat att: 

 
[D]et krävs hårt arbete, resultat kommer inte av sig självt men eleverna behöver lära sig 
att samarbeta, diskutera mycket med varann och man behöver ge dem vissa verktyg.  

Läraren har alltså en positiv attityd till att använda diskussion och aktivt del-
tagande i sin undervisning och att eleverna samarbetar. Detta blir delar av den 
variation i arbetssätt som han vill erbjuda eleverna. Han har gett flera exempel 
på hur eleverna får arbeta på de här sätten under hans lektioner, till exempel 
med diskussioner i smågrupper och diskussioner med honom under genom-
gångar och lektioner.  
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Inför redovisningar brukar läraren vilja låta eleverna delta aktivt i processen 
att välja ut vad som är viktigt och vad som skall redovisas på provet. Läraren 
har i första hand haft prov som redovisning, men inte traditionella prov utan 
prov med öppna essäfrågor. Han låter eleverna ibland också tillverka ”fusk-
lappar” på vilka det viktigaste faktainnehållet finns. Han har också muntliga 
presentationer i grupp där eleverna skall visa en powerpoint-presentation. Vid 
varje redovisning finns också en responsgrupp: 

  
[S]om är med som medbedömare så att eleverna måste också vara aktiva under presen-
tationerna för jag kommer att lyssna med responsgruppen hur de har uppfattat presen-
tationen. Så jag vill försöka engagera eleverna också att bli aktiva lyssnare och med-
bedömare. 

Läraren har också haft mindre muntliga förhör i form av diskussioner i små-
grupper utifrån artiklar som eleverna fått läsa in sig på i förväg. Han anser 
vidare att eleverna bara skall behöva redovisa de kunskaper som de behandlat 
under lektionerna och att de skall vara väl förberedda när de kommer till re-
dovisningstillfällen. Läraren uppskattar inte att elever bara lämnar in ihop-
klippta redogörelser som de har hittat på Internet, utan att bearbeta inform-
ationen: ”Men då är vi tillbaks till det jag sa att då har man nånstans inte för-
stått vad det är att lära sig nånting, att man måste bearbeta det.” Han betonar 
att enskilda faktadetaljer inte är viktiga i sig själva utan att de endast är viktiga 
som delar i ett sammanhang: 
 

Man måste ha en hyfsad bredd så att man kan sätta saker i relation till varandra och 
diskutera. Så det är inte i första hand kanske en uppräkning av faktakunskaper utan 
snarare en färdighetskunskap, att veta hur man gör. Men det är klart det hänger ju ihop 
med sakkunskaperna men att lära sig att diskutera kring skillnader och likheter. Förän-
dringar, vad de beror på, hur det går till. Ja, det skulle jag säga. 

Här uttrycker läraren att eleverna behöver ”färdighetskunskap, att veta hur 
man gör”. Han har tidigare också talat om att eleverna behöver ”verktyg” för 
att begripa historien. De färdigheter och verktyg som återkommer i hans 
undervisning är källkritik och källkritiskt tänkande. Han delar ut uppgifter om 
detta ett antal gånger under kursens gång.  
 
Implicita attityder 

Detta avsnitt redovisar de attityder jag observerat hos läraren i hans under-
visning. Det material jag utgår ifrån är mina anteckningar från fyra lektioner, 
de sex filmer han har visat under lektionstid, två powerpoint-presentationer 
han gått igenom med eleverna samt det prov som utgjorde examinationen av 
detta moment. Jag kommer särskilt att lyfta fram lärarens observerade attity-
der till olika läromedel och arbetssätt samt till uppgifter och redovisningar. 
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Momentet sträcker sig över nitton lektioner, varav åtta ägnades åt att se på 
dokumentärfilmerna ”Första världskriget”180, ”Den hemlige Lenin” 181, ”En 
maktens triangel” 182, ”Undergångens arkitektur”183, ”Kalla kriget del 1 – Kam-
pen om Europa”184 och ”Kalla kriget del 4 - Berlin 1948-1949”185. Av reste-
rande lektioner ägnade läraren sju lektioner åt föreläsningar, övningar och 
diskussioner, en lektion till genomgång och diskussion inför provet och tre 
lektioner åt källövning och bildanalys. 

För att gå igenom första världskriget har läraren visat ett avsnitt ur en brit-
tisk TV-serie i tre delar.186 Den visar bland annat arbetarrörelsens och suffra-
getternas roll vid den här tiden. Läraren har valt att inte fördjupa sig i själva 
kriget och dess förlopp. Det gäller även andra världskriget. Istället har han 
visat filmen ”Undergångens arkitektur” som handlar om hur den nazistiska 
ideologin växer fram och så småningom leder till andra världskriget och till 
Förintelsen.  

Den idéströmning som har fått mest utrymme är emellertid Sovjetkom-
munismen. Två filmer har ägnats åt den utifrån olika perspektiv. I ”Den hem-
lige Lenin” har eleverna fått följa hur Lenins liv och den sovjetkommunistiska 
statens födelse och utveckling går hand i hand. De har också sett filmen ”Mak-
tens triangel”, vilken i stor utsträckning handlar om terrorn och lägersyste-
mets utveckling under Lenin- och Stalintiden. De har också fått se två filmer 
som handlar om Sovjets agerande under kalla kriget, varav den ena handlar 
om Sovjets strävanden att göra Europa kommunistiskt efter andra världskri-
get och den andra handlar om Berlinblockaden.  

I filmerna lyfts enskilda människors betydelse för det historiska skeendet 
fram. Bland annat sker detta i filmen ”Den hemlige Lenin” som visar upp den 
ryska revolutionen sammankopplad med en beskrivning av Lenins liv. I filmen 
om hur Sovjet försöker få Europa att bli kommunistiskt efter kriget får man 
följa ett antal personer som ser tillbaka på sin tid som spioner och informatö-
rer åt Sovjetunionen. I filmen om första världskriget lyfter man fram enskilda 
personer som kejsar Wilhelm av Tyskland, Nikolaus i Ryssland och socialist-
ledaren Jean Jaurès och deras betydelse för första världskrigets utbrott.  

                                                             
 
 
180 Första världskriget del 1 – Explosion, KCET/Los Angeles och BBC, 1996. 
181 Jean-Charles, Denian, Thibaut, d’Oiron, Den hemlige Lenin, TFI Transparences Productions i samarbete 
med Odyssée, 1998. 
182 Gregor Nowinski, En maktens triangel, 2000. 
183 Peter Cohen, Undergångens arkitektur [skönhetskult och barbari i Tredje riket]: en film, Sandrew film, 
Stockholm, 1995. 
184 Daniel Wolf, Kalla kriget del 1 – Kampen om Europa, Barraclough Carey Productions, WNET/Thirteen, 
BBC Bristol, 1995. 
185 Pat Witchell och Jeremy Isaacs (producenter), Kalla kriget del 4 – Berlin 1948-1949, CNN, 1998. 
186 Första världskriget del 1 – Explosion, KCET/Los Angeles och BBC, 1996. 
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Läraren förväntar sig att eleverna antecknar under filmerna. Efter filmvis-
ningen brukar lärare och elever diskutera filmen och då har eleverna plockat 
fram sina anteckningar för att ha dem till hjälp. Läraren håller även ett antal 
föreläsningar under det observerade momentet. En föreläsning handlar om de 
politiska ideologiernas betydelse för första världskrigets utbrott. Där utgår lä-
raren ifrån elevernas svar på en uppgift där de skulle placera citat under rätt 
ideologi. Nästa föreläsning går under rubriken ”Från mass- till folkmord” och 
i den går han igenom hur tanken på ”Den slutgiltiga lösningen” växer fram hos 
nazisterna. Till sist hålls en tvådelad föreläsning på ämnet Sovjetkommun-
ismen, vilken går under rubriken ”Ryska revolutionen – maktövertagandet 
och dess konsekvenser”. I den får eleverna en ingående genomgång av tolk-
ningar av hur kommunisterna kunde ta över makten och hur lägersystemet 
fungerade.  

Läraren har flera gånger använt powerpoint-presentationer i sina föreläs-
ningar, vilka för det mesta har lett fram till en fråga som eleverna skulle dis-
kutera eller en uppgift som de skulle lösa. I sina presentationer har läraren i 
hög grad använt historievetenskapliga metoder. Han redovisar hela tiden 
vilka faktakällor han har använt och är noga med att referera. Han använder 
både spelfilmer, dokumentärfilmer, romaner, dokumentära böcker och ögon-
vittnesskildringar som handlar om ämnet, vilket ger eleverna tips om var de 
kan söka mer information.  

Även vid föreläsningarna har läraren förväntat sig att eleverna skall an-
teckna. Anteckningarna har sedan använts när elever och lärare har rekapitu-
lerat vad som varit viktigast och vad de skall läsa på inför provet.  

Som redan tidigare nämnts så får eleverna ofta uppgifter i vilka diskussion 
ingår. Vid ett tillfälle får de diskutera olika citat som handlar om olika vers-
ioner av varför kriget bryter ut och sortera dem utifrån vilken politisk ideologi 
de speglar. Två lektioner har också ägnats åt att diskutera delar av NSDAP:s 
partiprogram och göra bildanalys av en nazistisk propagandabild. Den sista 
föreläsning läraren håller i det här momentet leder fram till att eleverna får i 
uppgift att diskutera varför de tror att så många gamla lägerfångar ansöker 
om att få bli medlemmar i kommunistpartiet igen, efter att de avtjänat sina 
straff. I de gemensamma uppgifterna betonas de idémässiga strömningar och 
enskilda händelser som leder fram till världskrigen snarare än krigen i sig.  

Eleverna har fått källkritiska uppgifter som de skall arbeta med på egen 
hand. De skall lämnas in innan kursens slut men diskuteras inte gemensamt. 
Vid två tillfällen har de under lektionstid arbetat med olika källkritiska upp-
gifter med koppling till momentets innehåll. 

Momentet har redovisats i form av ett prov med ett antal essäfrågor. Provet 
är uppdelat i två olika delar där de första tre uppgifterna är obligatoriska och 
bland de tre sista får eleverna välja en som de skriver om. Bland de obligato-
riska uppgifterna handlar den första om att eleverna skall diskutera varför 
första världskriget utbrutit och vilken roll olika länder och aktörer spelat i 
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detta. Den andra obligatoriska frågan handlar om att redogöra för den nazist-
iska och den kommunistiska ideologin såsom de växer fram i Tyskland respek-
tive Sovjet under den här epoken. Eleverna har också fått i uppgift att jämföra 
de två systemen med varandra. I den tredje obligatoriska uppgiften skulle ele-
verna diskutera olika tolkningar av vilka orsaker som ligger till grund för kalla 
kriget. Utgångspunkt skulle vara de filmer och andra källor som gåtts igenom. 
Bland de tre valbara frågorna så handlar de två första om jämförelser mellan 
nazism och kommunism. Den första innebär en jämförelse där nazism och 
kommunism diskuteras utifrån att de har helt olika position på en höger-väns-
terskala men att det ändå finns likheter. Den andra handlade om att jämföra 
de olika företrädarnas planer på världsherravälde och hur dessa planer för-
ändras efter hand. Slutligen kom en fråga som handlade om att eleverna fick 
välja att jämföra hur ett visst skeende beskrivs i en av dokumentärfilmerna 
med hur samma skeende beskrivs i läroboken.  

På provet fanns inga uppgifter som handlade om ren faktaredovisning utan 
bestod istället av essäuppgifter där de skulle diskutera större sammanhang, 
framför allt de olika ideologierna. Även i provet uppmanades de att diskutera 
utifrån de olika faktakällorna och de kan inte klara provet om de bara utgår 
ifrån en av dem. 
 
Jämförelse mellan explicita och implicita attityder  

Läraren har uttryckt den explicita åsikten att äldre historia som antiken och 
medeltiden är viktiga för att eleverna skall kunna förstå Europas utveckling. 
Han uttrycker också att Europas framväxt som politisk och kulturell enhet är 
en utgångspunkt i hans undervisning. Då det undersökta momentet handlade 
om världskrigen och kalla kriget så framgår inte lärarens observerade attityd 
till äldre historia. Däremot framgår att han har ett tydligt europainriktat per-
spektiv på undervisningen. Han tar emellertid även upp en del om USA och 
framför allt mycket om Sovjetunionen och då inte bara om dess påverkan på 
Europa utan också landets interna utveckling under kommunisttiden. Detta 
får mer utrymme än till exempel nazismen, så Europaperspektivet finns vis-
serligen där, men dominerar inte helt. 

Läraren uttrycker vidare den explicita åsikten att han själv är mest intres-
serad av idéhistoriska aspekter av världshistorien och det stämmer också bra 
med det som avspeglas i observationerna. Där framgår att han i stort sett und-
viker att gå igenom krigsförloppen i första och andra världskriget. Istället gör 
han djupgående genomgångar av de idéströmningar som föregår krigen och 
inte minst av Sovjetkommunismen som han följer som ett spår igenom hela 
epoken, från tiden innan första världskriget, genom bägge krigen och sedan 
också under kalla kriget. Sovjetkommunismen är den ideologi som tar upp 
klart störst del av undervisningen. Lärarens idéhistoriska inriktning avspeglas 
också i provet där så gott som alla uppgifter har en idéhistorisk inriktning. 



 

62 
 

Lärarens explicita attityd är här således i konsonans med den observerade av-
seende vad som förs fram som viktigt i historia. Detta leder också till att det 
som har diskuterats under lektionerna också återkommer i provets frågor vil-
ket var ett uttalat mål hos läraren. 

Läraren har också den explicita attityden att han tycker att det är viktigt 
med lust i undervisningen; att eleverna tycker att det är intressant och roligt 
under lektionerna. Detta vill han uppnå dels genom att visa egen entusiasm 
för ämnet och dels genom att variera undervisningen så mycket som möjligt. 
I det här momentet visar han väldigt mycket dokumentärfilm. Läraren håller 
också ett antal längre föreläsningar i vilka han blandar powerpoint-visningar 
med bland annat filmklipp, citat och bilder. I dessa hänvisar han ofta till 
böcker, filmer och Internetföreläsningar som han säger är intressanta och som 
eleverna kan söka upp om de vill veta mer. Hans genomgångar leder också 
ofta fram till att eleverna på olika sätt skall använda sina kunskaper och dis-
kutera olika frågor i grupp. Eleverna arbetar dessutom med bildanalys och 
källkritiska uppgifter. Trots den ovanligt höga frekvensen av filmvisning blir 
undervisningen varierad eftersom hans föreläsningar och de lektioner då han 
inte visar film innehåller mycket variation.  

Diskussion är ett arbetssätt som återkommer frekvent i lärarens undervis-
ning. Det stämmer också överens med hans explicita attityd då han uttrycker 
att han vill ha mycket diskussion och samarbete under sina lektioner och ak-
tivt deltagande överhuvudtaget. Läraren har vidare uttryckt att eleverna be-
höver färdighetskunskap i form av källkritik. Under det här momentet har de 
också jobbat med det, dels under tre lektioner och dels som hemuppgifter. 

En sak som läraren uppgett i intervjuerna är att han ibland också låter ele-
verna delta i processen med att välja ut vad som är viktigt och vilka frågor som 
skall komma på provet. Det har de inte fått göra i det här momentet utan den 
här gången har läraren valt själv. Han har emellertid valt att ha öppna essä-
frågor snarare än faktafrågor. Angående provets innehåll så handlar frågorna 
i stor utsträckning om olika ideologiska system, vilket är precis vad som gåtts 
igenom på lektionerna och det som han själv uttryckt vara mest intressant. 
Läraren har explicit uttryckt att han anser just att provets frågor endast skall 
handla om det som tagits upp under lektionerna. I detta avseende liksom i 
frågan om vad som är viktigast i historia stämmer således lärarens explicita 
och observerade attityder överens. 
 



 

63 
 

Lärarens attityder till lärobok och läroboksanvändning i 
historieämnet 

Explicita attityder 

I detta avsnitt redovisas lärarens explicita attityder till lärobok och läroboks-
användning utifrån textanalys av den transkriberade intervjun. Särskilt beto-
nas vilken vikt läroboken tillmäts av läraren, vilka arbetssätt och uppgifter han 
använder och förespråkar samt vilka delar av läroboken han uppskattar mest.  

Läraren har påpekat lärobokens betydelse och uttryckt att det är viktigt att 
de har en lärobok i någon form: 
 

[J]ag tycker absolut att man behöver en bok. Man behöver nånting att falla tillbaka på. 
Jag har svårt att se hur man skulle få ihop en kurs och bara plocka på andra håll och 
kanter. Eleverna behöver nånting handfast så att gå till. 

Trots att läraren betonar vikten av att eleverna har en lärobok så har han sagt 
att det inte finns något egenvärde i att läsa så mycket som möjligt i boken:  
 

[J]ag vill att dom, lika gärna som att läsa i läroboken, att de om de hittar grejer på TV 
eller läser nånting i tidningen som dom fastnar för bara för att det är kul, så tycker jag 
kanske att det är mer värt än att de skall sitta och nöta i historiaboken, faktiskt. Så tycker 
jag. 

Läraren har också betonat att det är viktigt med variation även i valet av läro-
medel:  
 

Sen vill jag gärna försöka ha en mix, jag vill gärna ha mycket visuellt, rörliga bilder är 
jättebra om man kan hitta nåt program. Jag brukar försöka visa någon eller några spel-
filmer och diskutera kring. 

Han anser alltså inte att de bara skall använda läroboken eller att den skall 
läsas från pärm till pärm eller i ett svep. Istället måste man gå fram och till-
baka i boken för att se de många orsakssammanhangen. Han betonar att be-
arbetning av lärobokstexten är viktigt. För att hjälpa eleverna att se detta så 
har de fått läsanvisningar, vilka består av uppgifter som läraren författat, där 
de måste läsa korsvis i texten för att hitta svaren. Han har uttryckt att detta 
att kunna söka i en text för att hitta mer avancerad information är en färdig-
hetskunskap som de behöver ha och att det är i första hand det de skall ha 
läroböckerna till: 
 

[D]et räcker inte att bara sitta och läsa igenom och tänka ”jaha, nu är jag klar” utan de 
måste bearbeta boken mer aktivt. […] Och därför behövs boken. Mer för färdighetskun-
skapen. Faktainnehållet kan man nog fixa på annat håll kanske. Men det är svårare på 
Internet. Asså de får inte logistiken riktigt då, tänker jag. 
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Läraren har emellertid uttryckt att läsanvisningarna inte förhörs under lekt-
ionerna eller följs upp och rättas utan istället så får eleverna använda dem när 
de till exempel pluggar hemma inför provet. När det gäller hemarbete så har 
läraren inte heller för vana att dela ut några läsläxor som han håller förhör på.  

Läraren har vidare uttryckt att eleverna under lektionstid använder läro-
böckerna bland annat till att tolka en del av de bilder som finns där. De har 
också använt böckerna till att vara med och formulera frågor inför proven ”Så 
att de också försöker att tänka aktivt kring innehållet i boken och försöka att 
formulera det i frågeställningar.” De har också arbetat med källkritiska öv-
ningar. Detta har också, enligt läraren skötts hemma, utanför lektionerna.  

Av de olika delarna i läroboken har det varit huvudtexten som läraren reso-
nerat mest kring och verkar använda mest. Även kartorna har han tyckt vara 
nödvändiga och han har uttryckt att elever idag har dåliga geografiska kart-
kunskaper. Den kuriosakunskap med små anekdoter som finns i boken har 
han sagt att han uppskattar eftersom han tycker att det lättar upp texten. Med 
hänvisning till att det i den nya ämnesplanen står att eleverna skall kunna 
jämföra olika historievetenskapliga perspektiv på historien så påpekar läraren 
att det vore bra om detta också fanns i läroboken. Då kunde eleverna få exem-
pel på hur samma skeende kan tolkas utifrån lika historiska teorier. En annan 
sak som läraren har uttryckt att han gärna skulle se i läroboken är en ordlista 
över svåra ord som förekommer i texten. Detta för att lärobokstexten är skri-
ven på ett ganska avancerat språk och utan ordförklaringar. Enligt läraren så 
vill eleverna inte alltid räcka upp handen och be om hjälp vilket han befarar 
kan leda till att de inte alltid begriper vad de läser.  

Han säger att han även har använt bilder, foton och målningar, och då i 
första hand som underlag för bildanalys. Förutom det så har han berättat om 
användandet av kompletterande häften med källkritiska övningar som ele-
verna får göra hemma. För att ytterligare kunna förmedla bilden av att historia 
som något intressant och roligt önskar läraren tips på filmer och skönlittera-
tur till varje kapitel i läroboken, så att eleverna också kan inspireras att läsa 
vidare om de vill det.  

När det gäller lärobokens struktur så är han absolut för att den skall vara 
kronologisk. Läraren säger sig ha provat att arbeta tematiskt men det blev för 
svårt för eleverna hävdar han. 
 
Implicita attityder 

I detta avsnitt redovisas lärarens attityder till lärobok och läroboksanvänd-
ning såsom de har observerats under lektionerna i det studerade momentet 
samt i det material jag fått tillgång till som använts under lektionerna. 
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Undervisningen under detta moment har till stor del bestått av filmvisning 
och av lärarens genomgångar med powerpoint-presentation.187 I de uppgifter 
eleverna fått under lektionerna så har de emellertid använt läroboken vid ett 
antal tillfällen. Vid två tillfällen blev eleverna uppmanade att under lektionstid 
individuellt läsa igenom ett mindre antal sidor i läroboken. I det ena fallet an-
vändes informationen från läroboken, tillsammans med elevernas anteck-
ningar från en dokumentärfilm samt en föreläsning av läraren, till att svara på 
frågan ”Varför ansökte så många gamla GULAG-fångar om att få bli medlem-
mar i det kommunistiska partiet igen?”. I ett annat fall användes lärobokens 
information, tillsammans med information från en dokumentärfilm de sett ti-
digare, som grund vid en granskning av NSDAPs partiprogram. Eleverna gör 
vid detta tillfälle också en bildanalys av en nazistisk propagandabild utifrån 
den delgivna informationen. Vid ytterligare ett tillfälle har eleverna läst i lär-
oboken för att jämföra vad som står där med vad som sagts i olika dokumen-
tärfilmer. Dessutom har läroboken använts som faktakälla under en lektion 
när de hade till uppgift att koppla ihop olika ideologiska citat som läraren skri-
vit på tavlan med rätt ideologi. I hemarbete har de uppmanats att lösa käll-
uppgifter ur läroboken och att använda läroboken när de skall läsa på inför 
provet. I inget fall har läraren gett eleverna i uppgift att förbereda sig inför 
kommande lektion genom att läsa på delar av läroboken i läxa till lektionstill-
fället, utan de gånger de använt innehållet i läroboken så har de fått möjlighet 
att läsa den i klassrummet, under lektionstid. Den används alltså komplette-
rande och tillsammans med information ifrån andra läromedel. Eleverna får 
däremot jobba med källövningar från läroboken. Dessa får de dock lösa 
hemma och inte under lektionstid, annat än i undantagsfall.  
 
Jämförelse mellan explicita och implicita attityder 

Lärarens attityd till hur eleverna skall använda läroboken är kluven. Han har 
den explicita attityden att eleverna behöver en lärobok för att få överblick och 
sammanhang. Han anser att de måste läsa den som han säger ”korsvis”, alltså 
att läsa fram och tillbaka i den och hitta trådar som återkommer. Hans läsan-
visningar syftar också till denna typ av aktiv läsning. I observationerna fram-
går ändå att väldigt lite undervisningstid används till att använda läroboken 
och att läsa den aktivt, förutom vid de tillfällen då dess innehåll jämförs med 
vad som kommit fram i de dokumentärfilmer som visats under lektionstid. 
Han uttrycker också att det är svårt språk i läroboken men använder ingen 
undervisningstid till att gå igenom texten. Däremot erbjuder han eleverna 
många alternativa läromedel då han lyfter in både film, bildanalys, power-
point-redovisningar och andra texter. Dessa läromedel är inte heller i första 

                                                             
 
 
187 Se ovan i avsnittet ”Lärarens attityder till historia och historieundervisning”. 
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hand ett komplement till läroboken utan deras innehåll avspeglas i stor ut-
sträckning i provet.  

Läraren har inte uttryckt någon explicit attityd till att ha föreläsningar som 
ett led i undervisningen. I observationerna framgår det emellertid att föreläs-
ningar är ett viktigt inslag i den. Läraren visar således upp en positiv attityd 
till föreläsningar även om han inte alls nämnt sådana i intervjun. 
 
Relationen mellan lärarens attityder till historia och histo-
rieundervisning respektive lärobok och läroboksanvänd-
ning 
Läraren uttrycker att det är viktigt att eleverna ser långa linjer i historien och 
betonar också därför att det är viktigt med äldre historia. Han tycker att det är 
viktigare med långa linjer och samband än att de lär sig återge exakta fakta-
detaljer utantill. Detta återspeglas också i hans syn på läroboken då han anser 
att den behövs för att eleverna skall lära sig att se samband och utveckling. 
Hans explicita och implicita attityd om långa linjer och samband är således i 
konsonans. Läraren håller emellertid inga särskilda lektioner för att gå ige-
nom detta utan eleverna förväntas använda läsanvisningarna till det. Eleverna 
har också i uppdrag att lösa källuppgifter från läroboken men inte heller dessa 
går de igenom gemensamt. Att läraren föredrar aktiv läsning av läroboken är 
alltså i dissonans med hans faktiska möjliggörande av läroboksanvändning ef-
tersom läroboksläsningen inte följs upp eller gås igenom. Det råder således 
delvis dissonans i attityden till lärobokens betydelse och användning. 

Läraren ger uttryck för att det är viktigt med lust och intresse i undervis-
ningen och att detta uppnås genom att variera undervisningen. Undervis-
ningen domineras av filmvisning och föreläsningar. I föreläsningarna har 
emellertid förekommit variation i form av olika medieinslag såsom bland an-
nat powerpoint-presentation med dokumentära och dramatiserade filmklipp, 
citat och bilder. Föreläsningarna har också ofta lett fram eller utgått ifrån en 
uppgift, ofta i form av en samarbetsuppgift som lösts genom diskussion i små-
grupper. Även under andra lektioner har lärare och elever diskuterat och re-
peterat vad som varit viktigt i momentet samt arbetat med källkritik. Attityden 
till lust och intresse via variation i undervisningen är alltså delvis i konsonans, 
eftersom föreläsningar och framför allt film, har dominerat momentet, men 
föreläsningar samt de lektioner som inte varit film har varit varierade. Lära-
rens explicita attityder är alltså delvis i konsonans med hans implicita attity-
der.  

Läraren uttrycker att han anser att provet skall återspegla vad de har gjort 
och gått igenom i undervisningen. Vidare betonar han långa linjer samt ett 
europeiskt och idéhistoriskt perspektiv i undervisningen. I det här momentet 
är dessa attityder i konsonans då han nästan helt har uteslutit skeendet under 
själva krigen och istället fokuserat på den ideologiska bakgrunden till att 
världskrigen bröt ut i Europa. Samma sak gäller vid genomgången av Kalla 
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kriget. Det är också dessa saker som återkommer i provet. Lärarens attityd till 
redovisning samt till vilka perspektiv som är viktiga är alltså i konsonans. 

Angående läromedel så har läraren uttryckt att han anser att läroboksan-
vändning inte skall dominera undervisningen. Den är visserligen viktig men 
bör kompletteras med andra läromedel som dokumentärfilm och spelfilm, fö-
reläsningar samt textkällor och bilder. Detta stämmer också med att jag i mina 
observationer kunnat belägga att läraren använt alla dessa läromedel i under-
visningen. I provet så utgår de resonerande essäfrågorna från att eleverna kan 
resonera utifrån information från både föreläsningar och filmer samt lärobok. 
Eleverna skulle inte klara provet enbart med hjälp av läroboken, eller filmerna 
eller anteckningar från föreläsningarna. De behöver ha använt sig av alla läro-
medel kompletterande för att klara provet.  
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7. Resultat - Eleverna 
 
En viktig aspekt som skiljer redovisningen av elevernas attityder från de andra 
aktörernas är att de är så många fler. Här är det fråga om 20 olika individer 
som alla har olika attityder. Min strävan har inte varit att beskriva eleverna 
som ett kollektiv, med gemensamma attityder. Dels för att attityder är något 
individuellt och dels för att eleverna tänker och känner och handlar väldigt 
olika i olika frågor och avseenden. Jag har emellertid inte haft möjlighet att 
redovisa en fullständig analys av varje elev då det skulle innebära ett alltför 
stort omfång för en licentiatavhandling. Min strävan har istället varit att re-
dovisa vad olika grupper av elever har uttryckt och ibland även mönster i ele-
vernas attityder snarare än att ge en enhetlig bild.  

Som jag tidigare nämnt så finns inget material som motsvarar implicita at-
tityder för eleverna. Deras explicita attityder kommer att utläsas ur de svar de 
gett på intervjuerna och då svaren de gett på frågeformulären också ger ut-
tryck för en slags explicita attityder så kommer de avsnitt där de återges att 
kallas för ”Kompletterande explicita attityder” istället för ”Implicita attityder”. 

I de fall jag har återgivit ett citat så har jag angivit vilken intervju det är 
hämtat ifrån.  
 
Elevernas attityder till historia  

Explicita attityder 

I det här avsnittet redovisas elevernas explicita attityder till historia, framför 
allt vilka epoker, personer och händelseförlopp som de uttryckt vara viktiga. 
Elevernas attityd till vilka geografiska områden samt vilka mer allmänna re-
sonemang som är viktiga kommer också att redovisas. 

Det fåtal uttalanden som elever gjort om attityd till epoker eller händelse-
förlopp har fördelat sig som i tabellen nedan. 
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Tabell 7: Antal elever som uttryckt en åsikt om lika epoker och händelseförlopp 

Antal elever 
(Negativa 
inom 
 parentes) 

Epoker Händelseförlopp Antal ele-
ver  

1 Äldre historia  1 
2 (2) Forntid  2 
1 Antik  1 
    
1 1800-1900-tal Industrialiseringen 1 
  Imperialism och kolonialism 1 
  Revolutioner 1 
    
1 Modern historia Nazitysklands framväxt 1 
  Världskrigen 4 
  Kalla kriget 1 
  Sverige under efterkrigstiden 2 
  Jugoslavien-kriget  1 
    
2 Senare historia   
    
1 Framtid   

 
Alla konkreta händelser eller händelseförlopp som eleverna nämner kommer 
ifrån slutet av 1700-talet och framåt, med betoning på världskrigen. Ingen 
nämner tiden mellan antiken och revolutionerna. Två elever uttrycker att de 
borde läsa mer om forntiden, med betoning på Mesopotamien. Två andra ele-
ver har uttryckt att forntiden inte är viktig eftersom vi ändå inte vet så mycket 
om den:  
 

Men samma sak med forntid, det känns inte som att vi har så mycket skrifter därifrån, 
bara fornnordiskan och det känns lite också… jag vet inte. Källan känns inte lika trovär-
dig på nåt sätt.188  

En elev har uttryckt att äldre historia är rolig men att nyare är viktigare. En 
elev har sagt att antiken och demokratins framväxt är viktigt men senare också 
att nyare historia är viktigast. Förutom detta så har vardera en elev nämnt 
revolutioner, imperialism, industrialism, kalla kriget och framtiden. Två ele-
ver vardera nämner också äldre historia och senare historia, i allmänna ter-
mer.  
 

                                                             
 
 
188 Kompletterande intervju med elevgrupp 2, 2013.05.23. 
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Tabell 8: Antal elever som uttryckt en åsikt om övriga historiska faktainslag. 

 
Faktainslag 
 

 
Positiv åsikt 

 
Negativ åsikt 

Exakta årtal i allmänhet 1 3 
Personer 
    Gustav Vasa 
    Louis De Geer 
    Hitler 
    Columbus 
    Kungar 

 
 
 
2 
(1)* 
(1)* 

 
1 
2 
 
1 
2 

Uppfinningar 1  
Faktadetaljer generellt  4 

 
* Dessa elever har uttryckt att Christoffer Columbus respektive kungar i allmänhet kan vara viktiga men att det 
finns annat som är mycket viktigare och borde får mer plats istället. Därför har de representeats både på den 
positiva och negativa sidan. 

 
Adolf Hitler är den enda person som omnämns som viktig. Av de som har 
nämnt Hitler har en jämfört honom med Louis De Geer och en med Gustav 
Vasa:  
 

Jag menar det här med Gustav Vasa och så det kanske är viktigt för att vi, vi bor ju i 
Sverige och det var en viktig kung och så, men egentligen, jämför honom med Hitler.189 

Christoffer Columbus omnämns också som oviktig förutom i avseende att han 
reste till Amerika.190  
 

Bara saker som har påverkat oss. Till exempel Christoffer Columbus, när han reste till 
Indien, eller Västindien som man säger, så visst det kan vi lära oss om men vi behöver 
inte gå in på detaljer. Bara de stora dragen. För resten, om man har valt en, som vi har 
gjort en ekonomilinje, då är inte det intressant för oss, inte alls.191 

Detta citat är också ett av fyra som ger uttryck för att detaljer allmänt är oin-
tressanta och oviktiga.  

Angående tid och kronologi så är det fler som uttryckt att man bara behöver 
ange ungefärliga årtal än de som angett att exakta årtal är viktiga. Ingen elev 
har nämnt något enskilt årtal som är viktigt att kunna. En elev har uttryckt att 
han generellt tycker att årtal är bra att kunna för att minnas enskilda händel-
ser, tre elever har uttryckt en motsatt åsikt. En elev har uttryckt att han tycker 

                                                             
 
 
189 Kompletterande intervju med elevgrupp 4, 2013.05.23. 
190 Intervju med elevgrupp 2, 2012.11.14. 
191 Ibid.  
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att uppfinningar är viktiga. Som framgår av tabellen så uttrycker sig de flesta 
i ganska allmänna resonemang angående vad som är viktigt i historia.  
 
Tabell 9: Antal elever som uttryckt olika allmänna resonemang angående vad 
som är viktigt i historia 

 
Vad som är viktigt 
 

 
Antal elever 
 

Hur samhället har vuxit fram/hur det har blivit som det är idag.  10  
Lära sig av historien/inte göra om misstag 8 
Allmänbildning 4 
Saker som har påverkat hur vi har det idag/ speglar vårt samhälle 4 
Bredare perspektiv/nya synvinklar/annan bild 4 
Synen på människor tidigare 1 

 
Fyra elever anser att historia är viktigt för att det ger bredare perspektiv/nya 
synvinklar/en annan bild. Fyra elever har sagt att de behöver historia för all-
mänbildning och för att klara sig i samhället i framtiden. En elev har uttryckt 
sig såhär:  
 

[D]e som är mindre allmänbildade har lite svårare kanske att klara sig ute i samhället. 
Och är väldigt… för många i vår ålder, de som inte vet så mycket generellt sett om det 
verkliga livet om man säger så, ute utanför skolan, det blir lite som en chock för dem 
och dom är inte redo för det, att komma ut och sluta gymnasiet så.192  

Denna elev uttrycker tydligt att allmänbildningen är något som underlättar 
livet i samhället, efter skolan. De elever som är mest negativa till historieäm-
net anser att allmänbildningen är det enda berättigandet för att läsa historia i 
skolan: 
 

Ja det är väl allmänbildning, asså om man bara läser dom hära viktiga, som man säger 
viktiga delarna. Lite politiskt sådär om man har den inriktningen, så tycker jag, då är 
det viktigt, men om man tar det här som e utanför som man inte riktigt… inte har nån 
användning för alls, då är det lite…193  

Tio elever nämner att det är viktigt hur samhället har vuxit fram/hur det har 
blivit som det är idag. Det är därmed den kategori som flest uttrycker. Den 
snarlika kategorin Saker som har påverkat hur vi har det idag/saker som speg-
lar vårt samhälle, har fyra elever uttryckt. Det gemensamma temat är att de 
vill kunna använda historien för att bättre förstå situationen i samhället idag. 

                                                             
 
 
192  Kompletterande intervju nr. 4, 2013.05.23. 
193 Kompletterande intervju nr. 3, 2013.05.23. 
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Det är bara två som anser att man kan använda historiekunskaper till att ut-
veckla samhället, bland annat genom att återanvända sådant som varit bra 
tidigare: 
 

Elev 1: Liksom varför… varför Sverige ser ut som det gör idag. Det är ju på grund av 
historien här liksom. Och om vi får reda på mer av hur vårt samhälle har blivit asså som 
det har blivit så blir det lättare för oss också att förstå i framtiden när vi kanske kommer 
ut liksom och jobbar och… 

Elev 2:. …typ hur man kan utveckla det mer. 

Elev 1:. Ja exakt. Du kan se – ja, vad var bra då? Kan vi kanske komma tillbaka till det 
nångång?194 

Åtta elever har uttryckt att det är viktigt att kunna historia för att de skall 
kunna lära sig av historien för att inte göra om samma misstag som man 
gjorde förr i tiden. En enda elev preciserar sig närmare och säger att det är 
krigen vi kan lära oss av. För övrigt anger ingen elev till vilka misstag de avser 
eller vilka lärdomar vi skulle kunna dra. 
 
Tabell 10: Antal elever som uttryckt en åsikt om hur viktiga olika geografiska 
områden är i historien 

 
Åsikter om geografiska områden 
 

 
Positiv åsikt 

 
Negativ åsikt 

Viktigt att veta hur det svenska sam-
hället har vuxit fram/svensk historia 

6 
 

5 

Viktigt att förstå andra länders och 
samhällens historia 

6  

Utomeuropeisk historia är intressant 2  
Viktigt att vet mer om där länder dra-
git gränser 
 

1  

 
Sex elever tycker att det är viktigt att veta hur det svenska samhället utveck-
lats. Två elever upplevde det som viktigt att de gick igenom Sverige under ef-
terkrigstiden. För övrigt är det ingen som nämner någon särskilt viktig hän-
delse, person, plats eller årtal ur Sveriges historia. En elev har nämnt Gustav 
Vasa och en Louis de Geer, men då i negativa termer. Fem elever har en nega-
tiv attityd till att studera Sveriges historia. De tycker att det är oviktigt och 
tråkigt: 

                                                             
 
 
194 Kompletterande intervju med elevgrupp 1, 2013.05.23. 
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Elev 1. Det är jättetråkigt. 

Elev 2. Det är väl, det är ju inga jättestora grejer… 

Elev 3. Man har ju typ rabblat det sen man var liten, åh, här är Gustav Vasa så man 
blabla… Nej jag vet inte. 

Elev 4. Men jag tror att vi tycker det är tråkigt för att vi har liksom jobbat med det ända 
sen grundskolan och det är alltid samma saker. Jag tror att det är därför man tröttnar 
liksom. Man vill ha nåt såhär nytt. Tror jag.195 

De händelseförlopp och företeelser som elever lyft fram som viktiga tillhör i 
stort sett den europeiska historien. Ändå är det ingen elev som har betonat 
vikten av att studera just Europas historia. Fem elever anser istället att under-
visningen är alldeles för Europafokuserad. De skulle hellre vilja läsa mer om 
Afrika, Asien och Sydamerika. Nio elever anser att det är viktigt att förstå 
andra samhällen. De anledningar de angivit är ganska allmänna: för att vi inte 
skall döma andra, för att känna till deras relationer med andra länder och för 
att kunna anpassa sig efter deras nivå för att kunna kommunicera: 
 

Om jag skall besöka ett annat land där jag måste ju kunna historien bakom vilket land 
jag skall besöka, var jag kommer ifrån för att inte göra fel. Vilka sedvanor de har, och 
saker som inte är klockrena om inte jag kan historia. Det kanske låter konstigt men nåt 
som är uppenbart i Sverige inte är det i Japan och då måste jag ju kunna veta historian 
för att jag skall kunna tolka det och hantera det.196 

De samhällen och länder som nämnts är Storbritannien, Kina och Tyskland 
samt Storbritanniens relation till dessa länder. Även Nordkorea och Japan 
nämns samt relationen mellan Albanien, Serbien och Bosnien. Storbritan-
nien. Även världsdelarna Afrika, Sydamerika och Asien nämns. 

Ingen elev har uttryckt något om historieteori eller historievetenskapliga 
färdigheter. I några intervjusvar framgår att de är medvetna om att de bör ha 
en källkritisk blick på olika källor. En elev har till exempel skrivit såhär angå-
ende film i undervisningen: 

 
Men det beror på vad det är för filmer för faktafilmer är ju jättebra och spelfilmer är ju 
ofta roliga att se på men de är ofta kanske lite missvisande för att de har gjort det för att 
det skall vara roligt att se på och överdrivit eller lagt till och tagit bort och… men då får 
man ju också lära sig att vara källkritisk. Så det vinner man ju också på, på ett sätt.197 

                                                             
 
 
195 Kompletterande intervju med elevgrupp 3, 2013.05.23. 
196 Intervju med elevgrupp 1, 2012.11.14. 
197 Intervju med elevgrupp 4, 2012.11.14. 
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Ingen har svarat ”källkritik” när det fått frågan om vad som är viktigt i histo-
rieämnet. Fyra elever är positiva till att diskutera olika perspektiv på historien 
men de avser inte historieteoretiska perspektiv eller ”synvinklar” utan tolk-
ningar av historiska skeenden som deras klasskamrater eller lärare presente-
rar. En elev uttrycker det så här: 
 

Det är därför det är viktigt att prata med sina kompisar. För om jag har läst och jag har 
gjort analysfrågor och så är jag helt inne i min egen värld och vad jag har kommit på och 
så då är det jättebra att exempelvis jag och mina vänner sitter och diskuterar det. Då får 
jag höra vad hon säger och vad han säger och då får man höra vad de verkligen är inne 
på och då får man verkligen många synvinklar och då börjar du tänka i de banorna 
också. Och då kan du även skriva ner det och utifrån det försöka tänka själv, djupare 
inom samma ämne.198 

Elevernas attityder till historieundervisning 

Explicita attityder 

I det här avsnittet redovisar jag elevernas explicita attityder till historieunder-
visningen, framför allt vilka metoder, arbetssätt och redovisningssätt de före-
drar. Utgångspunkten är hur de uttrycker dem i intervjuerna. Svaren på vilka 
arbetssätt eleverna föredrar i historia har fördelat sig som nedan: 
 
Tabell 11: Antal elever som uttryckt åsikter om olika arbetssätt, läromedel och 
redovisningsmetoder 

 
Arbetssätt, läromedel, redovis-
ningsmetoder 

 
Antal elever med 
en positiv uppfatt-
ning 

 
Antal elever med 
en negativ uppfatt-
ning 
 

Diskussion  14  
Grupparbete 5 1 
   
Film 12 2 
Föreläsning 12 4 
   
Skrivuppgift  
(hemtenta, inlämningsuppgift) 

11 1 

Muntlig redovisning 6 4 
Prov med öppna frågor 3  
Traditionella prov 2 8 
Prov på E-nivå 2  

 

                                                             
 
 
198 Intervju med elevgrupp 4, 2012.11.14 
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Det framgår i tabellen att det enskilda arbetssätt som flest elever är positiva 
till är att diskutera. Fem av de fjorton som angett att de är positiva till dis-
kussion har betonat att det måste ske i mindre grupp och inte i helklass. Fyra 
av eleverna kan också tänka sig att redovisa sina kunskaper med en diskuss-
ion, fast i mindre grupp. Tre av eleverna säger att de inte bara diskuterar och 
samarbetar i skolan utan även på fritiden, bland annat via klassens gemen-
samma gruppchatt. Fyra av eleverna har uttryckt att de diskuterar med sina 
pappor. Fem av de fjorton elever som tycker om att diskutera har också en 
positiv attityd till grupparbeten. Tre elever har uttryckt en negativ attityd till 
grupparbeten. Fem elever vill varken arbeta i grupp eller delta i diskussioner.  

Tolv elever har sagt sig vara positiva till film och två säger sig vara negativa. 
Fyra elever har uttryckt att det som är positivt med film är att de väcker käns-
lor och intresse. Fyra elever har uttryckt att de tar till sig en film lättare ef-
tersom ”det är nutidens form”.199 Tre elever har också uttryckt att det är bra 
att inleda ett nytt kapitel med en film. De som inte uppskattar film uppger att 
det är för att filmer handlar mer om att väcka spänning och inte riktigt om det 
som ämnet handlar om. 

Angående föreläsningar så är tolv elever positiva och fyra är negativa. Tre 
av de fyra negativa eleverna säger att korta föreläsningar är OK men att långa 
är tråkiga. Av de som uttryckt sig positivt så har två uttryckt att de uppskattar 
att få lärarens ”synvinkel”, två att det är bra om läraren använder powerpoint-
presentation, en att informationen i föreläsningarna är bra som bakgrund och 
en att han tar in lättare av en föreläsning än av att läsa i boken. Det är också 
många som har uttryckt sig positivt om varierad undervisning. Ett citat från 
en elev belyser ganska tydligt hur hon bland annat anser att det är bra att 
blanda olika arbetssätt och metoder:  

 
Elev 1: Jag tycker alltid, i alla ämnen, att varierad undervisning är det absolut bästa, för 
att så länge det inte är långtråkigt så kan man sätta sig in i det och bilda ett eget intresse 
för det. Men om man alltid gör samma sak då blir det väldigt långtråkigt. Då orkar man 
inte lyssna så jag tycker precis som… säger att man skall lyssna på läraren, läsa själv 
och…  

Elev 2:. …diskutera i grupp. 

Elev 1: För när man gör mycket olika det är då man verkligen får såhär en bredare bild 
av ämnet och verkligen bygger ett intresse för ämnet.200 

Om man bara gör samma sak hela tiden så blir de lätt uttråkade har några 
elever påpekat. Resor och utflykter har också nämnts några gånger. Det har 

                                                             
 
 
199 Intervju med elevgrupp 1, 2012.11.14. 
200 Intervju med elevgrupp 4, 2012.11.14. 
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visat sig att klassen varit på en resa till Polen och Auschwitz, vilket de upp-
skattat mycket och fått starka minnen ifrån.  

Avseende redovisningsuppgifter så är det två elever som är positiva till 
traditionella prov och åtta är negativa. Tre har sagt att de vill ha prov med 
öppna frågor och två har sagt att de endast vill ha prov för att visa E-nivå 
och sedan en kompletterande uppgift för högre nivåer. Om muntlig framställ-
ning har sex elever uttryckt sig positivt och fyra negativt. De som var negativa 
var väldigt negativa. De säger att de blir nervösa och att det förstör deras möj-
ligheter att nå ett lyckat resultat. Elva elever har uttryckt sig positivt om skriv-
uppgifter i form av hemtenta eller skriftliga inlämningsuppgifter. Fem av dem 
säger att de uppskattar skrivuppgifter för att de då kan sitta i lugn och ro och 
hinna ” gå djupt in på ämnet”.201 Två andra elever har sagt att det inte blir lika 
ytligt eftersom de inte behöver lägga kraft på att minnas detaljer. Två elever 
har sagt att de slipper vara nervösa på samma sätt som inför en muntlig redo-
visning, en elev har sagt att det är rättvisast och en att de ger större engage-
mang och en elev har uttryckt att skriftliga uppgifter inte är bra. 

Ett antal elever har också uttryckt att de lär sig historia med hjälp av läro-
boken men det kommer att redovisas i kapitlet om lärobok och läroboksan-
vändning nedan. 

 
Sammanfattning av elevernas attityder till historia och histo-
rieundervisning 

Elevernas attityder till historieundervisning framgår av de läromedel, arbets-
sätt och redovisningssätt de säger sig vilja använda. Avseende arbetssätt så är 
det bara diskussion och grupparbete som omnämns i positiva ordalag. De 
läromedel som nämns är föreläsning och film. De redovisningssätt som 
nämns är traditionella prov, prov med öppna frågor och E-prov samt munt-
lig redovisning och skriftliga inlämningsuppgifter. Attityder till historieun-
dervisningens innehåll hos eleverna förekommer som svar på frågorna: Vad 
är viktigt i historia? Svaren på denna fråga fördelar sig på tre olika områden: 
allmänna resonemang, företeelser, handlingsförlopp, personer samt historie-
teori och historiska färdigheter. De mesta som eleverna gett uttryck för faller 
under allmänna resonemang och bland dem så är Hur samhället har vuxit 
fram/hur det har blivit som det är idag det allra vanligaste svaret. Det är också 
många elever som uttryckt att det är viktigt att lära sig av historien/inte göra 
om misstag. Svar som Allmänbildning, Saker som har påverkat hur vi har det 
idag/ speglar vårt samhälle, Bredare perspektiv/nya synvinklar/annan bild, 
Synen på människor tidigare förekommer också. Det är inte alls lika många 
elever som avgivit svar under rubriken epoker, händelseförlopp, personer, 

                                                             
 
 
201 Intervju med elevgrupp 3, 2012.11.14. 
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skeenden och annat. De flesta epoker och händelseförlopp som nämnts som 
viktiga hör hemma under 1800-1900-talen, med särskilt fokus på världskri-
gen. Övriga epoker nämns någon gång, utom tiden mellan antiken och revo-
lutionerna. Årtal, platser, specifika händelser nämns knappt alls och den 
enda person som nämns återkommande är Adolf Hitler. De geografiska om-
råden som nämns är i första hand Sverige men också utomeuropeiska områ-
den. Europas historiska framväxt beskriv inte som viktig. Historieteori och hi-
storiska färdigheter nämns inte som viktigt av någon elev även om det fram-
står som att de är medvetna om betydelsen av källkritik. 
 
Elevernas attityder till lärobok och läroboksanvändning i 
historieämnet 

Explicita attityder 

I det här avsnittet redovisar jag elevernas explicita attityder till läroboken och 
till läroboksanvändning utifrån vad de ger uttryck för i intervjuerna. Framför 
allt kommer jag att redovisa elevernas attityder till läroboken, vilka arbetssätt 
de använder när de arbetar med den och vilka delar av läroboken de använ-
der.202 

Fem elever är helt positiva till läroboksanvändning, åtta är helt negativa och 
tre har uttryckt sig både positivt och negativt. Övriga åsikter framgår av tabel-
len nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 
 
202 Under den sista rubriken, den som handlade om hur de förberett sig inför provet så fick de möjlighet att 
svara både hur de jobbat i skolan, hemma och på annan plats. Detta för att jag skulle kunna undersöka om de 
arbetade olika i skolan och på egen hand. Då eleverna vid skrivtillfället uttryckte stor förvirring avseende denna 
fråga, eftersom de ansåg att allt de gjort under lektionerna var förberedelse inför provet, så bortsåg jag ifrån 
dessa svar i sammanräkningen. Då nästan ingen svarat under rubriken på annan plats så har jag bortsett även 
från det alternativet. 
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Tabell 12: Antal elever som uttryckt olika åsikter om läroboken 

 
Attityd till läroboken 

 
Antal elever 
som ut-
tryckt sig 
positivt 

 
Antal elever 

som uttryckt 
sig negativt 

Det som står i läroboken är sant 2  
Bra grundläggande kunskaper 2  
Förklarar bra  2  
Läroboken är intressant 1  
Böcker är de läromedel man lär sig mest av 1  
Inte så mkt annat som stör 1  
Allt man behöver veta står där 1  
   
   
Enformig/Tråkig/oengagerande  4 
Ytlig, inte tillräckligt djup info  3 
Svårt språk  3 
Tar in bättre på andra sätt  2 
Omodern  1 
En massa onödig fakta  1 
Kan ge fel bild  1 
Svår att hitta i  1 
Ger bara en synvinkel,   1 
 9 17 

 
Åsikterna har fördelat sig på sju positiva kategorier som nio elever gett uttryck 
för och nio negativa, som sjutton elever gett uttryck för. Det är svårt att ge en 
samlad bild då många kategorier bara omfattar något enstaka svar. Det är 
emellertid fler elever som uttryckt sig negativt om läroboken än som uttryckt 
sig positivt. Här förekommer emellertid att samma elev kan ge uttryck för 
både positiva och negativa attityder. Elevernas svar på hur de använder läro-
boken framgår av tabellen nedan.203 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 
 
203 På den här frågan kan samma elev ha gett uttryck för flera olika svar, vilket gör att antalet uppfattningar 
överstiger de 20 som deltar. 
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Tabell 13: Antal elever som uttryckt en åsikt om olika arbetssätt de har när de 
använder läroboken 

 
 
Arbetssätt 

 
Antal elever som 
angett positiva 
uppfattningar 
 

 
Antal elever som 

angett negativa 
uppfattningar 

Aktiv läsning   
Läsa och skriva om med egna ord 8  
Läsa och svara på frågor 7  
Läsa och diskutera 3  
Läsa och söka information 3 4 
Använda kunskaperna 2  
   
Passiv läsning   
Läsa och repetera/memorera 5  
Läsa tyst 3 2 
Läsa högt 3  
Läsa för grundkunskap 4  
   
Sammanlagt 38  6 

 
Alla elever utom en har i någon utsträckning angett hur de använder lärobo-
ken och av dem är det bara två elever som uttryckt att de inte alls använder 
läroboken aktivt.204 Bland de som har angett att de använder aktiva läsesätt 
så är det åtta elever som sagt sig vara positiva till att läsa och skriva med egna 
ord och sju elever föredrar att läsa och svara på lärarens frågor (läsanvis-
ningar). Tre elever har sagt att de vill läsa och sen diskutera, två vill använda 
sina kunskaper och tre använder läroboken till att läsa och söka information. 
Fyra elever har sagt att de inte tycker att läroboken passar till att söka inform-
ation i. Bland de som angett passiva arbetssätt är det fem som sagt att de läser 
och repeterar eller läser och memorerar, tre som läser vardera tyst eller högt 
och fyra som läser för grundkunskap. 

Eleverna har också fått två frågor som lyder ”Hur skulle du vilja att lärobo-
ken var?” och ”Vilka delar tycker du är bra i en lärobok”. 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 
 
204 På den här frågan kan samma elev ha gett uttryck för flera olika svar, vilket gör att antalet uppfattningar 
överstiger de 20 som deltar. 
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Tabell 14: Antal elever som uttryckt olika åsikter om hur en lärobok skall vara 
och vilka delar den skall innehålla.205 

 
Kategorier 
 

 
Antal elever som 
angett svars- 
alternativet 

Hur skall läroboken vara?  
Mer djupgående fakta    3 
Ha en bra innehållsförteckning, lätta att hitta i 3 
Inte så tjock/dela i två  2 
  
Textuella faktorer  
Enklare språk    4 
Rakt på sak, inte onödig text     2 
Större text 1 
Markerade ord 1 
Fler styckeindelningar 1 
  
Delar läroboken skall innehålla  
Bilder, kartor        11 
Tidslinjer   4 
Sammanfattningar   3 
CD skiva med frågor och svar  2 
Diskussionsfrågor 1 

 
Elevernas uppfattningar har fördelat sig över många olika kategorier av vilka 
del flesta bara uttryckts av ett fåtal, eller en enstaka elev. Angående språket så 
är det fyra elever som uttryckt att det borde vara enklare. 
 

Elev 1: Böckerna borde vara inte så formella asså, de behöver inte vara så jättejättefint 
skrivna. Det kan vara lite slarvord också. 

Intervjuaren: Enklare språk alltså? 

Elev 2: Man måste tänka på att man pratar med ungdomar. 

Intervjuaren: Är de svårt skrivna alltså? 

                                                             
 
 
205 På den här frågan kan samma elev ha gett uttryck för flera olika svar, vilket gör att antalet uppfattningar 
överstiger de 20 som deltar. 
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Elev 1: Nej, men om de skall skriva med lite svårare fakta, alltså djupare, som elev 12 sa 
tidigare, så tycker jag att de borde ha lite mer informell text så att det är lättare och lite 
mer spännande än att läsa gammelsvenska eller nåt. 

Elev 2: Det tog mig två månader att förstå några ord.206 

En elev har uttryckt att den önskar större text, en att viktiga ord skulle vara 
markerade och en att det var fler styckeindelningar. Två elever har också ut-
tryckt att det är för mycket onödig text i boken, att den kunde vara mer rakt 
på sak. Tre elever har också efterfrågat en bra innehållsförteckning samt att 
det är en fördel om läroboken inte är för tjock. En elev har till och med före-
slagit att läroboken skulle kunna delas i två för att vara lättare att hitta i och 
lättare att ta med i väskan hem. Fyra elever har också uttryckt att de uppskat-
tar tidslinjer och tre att de uppskattar sammanfattningar. Elva elever har ut-
tryckt sig positivt till bilder och kartor. Några elever uttrycker att de ibland 
kan vara mer informativa än text. En elev skriver: ”Vi fick läsa 80 sidor i boken 
tror jag. Jag hade kunnat göra dem sidorna på fyra sidor tror jag om jag hade 
kunnat få använda begrepp och pilar. Det är allt man behöver.”.207 Några ele-
ver uttrycker att de vill att boken skall ha mer djupgående fakta än idag. 
 
Kompletterade explicita attityder 

I det här avsnittet redovisar jag elevernas beskrivning av hur och i vilken ut-
sträckning de har använt läroboken och andra läromedel i skolan och hemma. 
Jag redovisar också vilka delar av läroboken de säger sig ha använt. Utgångs-
punkten har varit deras svar i frågeformuläret. 

När jag utformade frågeformuläret utgick jag ifrån de uppgifter och öv-
ningar läraren uppmanat eleverna att lösa under och utanför lektionerna. For-
muläret delades upp i olika avsnitt som alla motsvarade en arbetsuppgift som 
de haft. Detta för att underlätta för eleverna att minnas vilka uppgifter de haft 
och hur de använt läroboken i arbetet med dem. Under varje rubrik ställdes 
ett antal frågor som i stor utsträckning är likadant utformade men som i vissa 
fall anpassats för att kunna svara mot uppgiftens natur. Genom att frågefor-
muläret utformades på detta vis så gav den också en bild av vilken typ av upp-
gifter eleverna använde läroboken till och inte. Frågorna var också tänkta att 
motsvara de som ställts i intervjuerna så att de skulle kunna jämföras mot 
varandra. 

                                                             
 
 
206 Intervju med elevgrupp 5, 2012.11.19. 
207 Intervju med elevgrupp 2, 2012.11.14. 
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Den första fråga som eleverna besvarade under varje del av frågeformuläret 
var: ”Ungefär hur stor del av tiden du arbetade med den här uppgiften an-
vände du olika material”. Läroboken stod redan angiven som ett alternativ och 
därefter uppmanades de att själva ange vilka läromedel de använt och samt 
ungefär hur stor del av den totala arbetstiden de använt de olika läromedlen. 
Den här frågan är således delvis öppen och borde kunna ge upphov till många 
olika svarsalternativ. I min sammanställning har jag helt enkelt formulerat 
kategorier utifrån vad eleverna har nämnt.  
 
Tabell 15: Antal elever som uttryckt en åsikt om i vilken utsträckning de använt 
olika läromedel208 

 
 
Läromedel 

Antal ele-
ver som an-
vänt läro-
medlet  

 1:a 
hand 

2:a 
hand 

3:e 
hand 

4:e 
hand 

5:e 
hand 

Läroboken 18 8 6 4   
Film/anteckningar 
från film 

15 8 5 2   

Internet/Wikipe-
dia/NE 

12 1 1 5 4 1 

Tidigare anteck-
ningar 

7 3 2 1 1  

Tidigare kunskaper 3  2  1  
Artiklar 3   1 1 1 
Diskussioner 2   2   
Genomgång/ före-
läsning 

1   1   

Material från tidi-
gare lektion 

1   1   

 
Alla elever säger sig ha använt läroboken i någon utsträckning. Film eller an-
teckningar från film har använts av femton elever. Åtta elever har angivit att 
de har använt läroboken i störst utsträckning och lika många har angivit att 
de har använt film eller anteckningar från film mest. Två elever har också 
angivit att de i första hand använt tidigare anteckningar vilket sammantaget 
använts av sju elever. Tolv elever har också använt Internet i någon utsträck-
ning. Övriga kategorier som har nämnts är artiklar, Wikipedia/NE, genom-
gång/föreläsning, diskussion, pappa och tidigare kunskaper. En elev har 
dessutom angivit ”mobil” vilket jag har tolkat som Internet eftersom det är 

                                                             
 
 
208 Att de sammanlagda angivelserna av vad eleverna använt mest överstiger de 19 elever som deltagit beror 
på att i vissa fall har eleverna angivit att de använt två olika läromedel lika mycket och därför har det blivit 
dubbleringar. 
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ganska troligt att det är vad hen har använt den till. Eleverna har angivit un-
gefär samma läromedel på alla uppgifter, fast det varierar i vilken utsträckning 
de använder dem. 

I frågeformuläret ställdes också frågan ”Vad i läroboken använde du när du 
arbetade med uppgiften?”. Här var svarsalternativen givna på förhand och 
fördelade sig som nedan:  
 
 
Tabell 16: Antal elever som uttryckt en åsikt om vilka delar av läroboken de 
använt och i vilken utsträckning209 

 
 
Del av lärobo-
ken 

Antal ele-
ver som an-
gett att de 
använt 
läroboks-
delen  

1:a 
hand 

2:a 
hand 

3:e 
hand 

4:e 
hand 

5:e 
hand 

6:e 
hand 

7:e 
hand 

Huvudtext 17 15 2      
Sammanfatt-
ningar 

17 2 8 6 1    

Faktarutor 15  6 2 4 3   
Tidslinjer 15 1 6 5 1 2   
Kartor, dia-
gram 

14  1 1 2 1 5 4 

Bilder 13  1 2 2 7 1  
Källtexter 11   1 3 2 4 1 
Annat        1 
Otydbara 2        

 
Huvudtexten har använts av alla elever varav femton uttrycker att de har an-
vänt den i störst utsträckning. Sammanfattningar har använts av alla elever 
varav två använt den i störst utsträckning. Tidslinjer och faktarutor har an-
vänts av femton elever, bilder av tretton, kartor och diagram av tretton och 
källtexter av elva.  

Nästa fråga som ställdes var ”Hur gjorde du när du jobbade med läroboken 
till denna uppgift?”. Denna fråga hade inga fördefinierade svarsalternativ utan 
eleverna fick formulera sig fritt. Svaren utföll då som nedan: 
 
 
 
 
 

                                                             
 
 
209 På den här frågan kan samma elev ha gett uttryck för flera olika svar, vilket gör att antalet uppfattningar 
överstiger de 19 som deltar. 
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Tabell 17: Antal elever som uttryckt en åsikt om vilka metoder och arbetssätt de 
använt när de har arbetet med läroboken. 

 
Metoder och arbetssätt 
 

 
Antal elever 

Läste och försökte förstå 6 
Läste 5 
Jag läste och försökte komma ihåg 2 
  
Letade information, sökte efter det viktigaste 6 
Kompletterade bokens fakta med annan fakta 6 
Läste och analyserade 2 
  
Använde inte läroboken/använde annan information 3 

 

De lässätt som jag har betraktat som passiva och okritiska är de som är helt 
utan bearbetande inslag. Hit har jag räknat de elever som skrivit läste, läste 
och försökte förstå och läste och repeterade vilket sammantaget blir sju ele-
ver. En elev uppgav att den Läste och tog ut det viktigaste vilket innebär att 
den aktivt bearbetat texten men accepterat innehållet utan kritisk granskning. 
Fyra andra elever har svarat att de Kompletterade bokens fakta med annan 
fakta vilket innebär att de arbetat aktivt och kanske en aning kritiskt med 
boken eftersom de inser att dess information inte räcker till. Tre elever sade 
sig inte använda boken och fyra svarade inte på frågan. 
 
Jämförelse mellan explicita attityder och elevernas beskrivning 
av sitt faktiska beteende 

De frågor som den här jämförelsen omfattar kan nästan samtliga sägas besk-
riva handlingsberedskap hos eleverna. På frågan om i vilken utsträckning ele-
verna använde läroboken och andra läromedel så har utfallet visat sig vara 
ganska likartat i intervjuer och frågeformulär. I intervjuerna har många elever 
uttryckt att de i stor utsträckning använde läroboken men det var betydligt fler 
elever som uttryckte en negativ attityd till den än en positiv. Det läromedel 
som flest sade sig ha en positiv attityd till var filmer och Internet och lärarens 
föreläsningar var också populära. Enligt frågeformulären så har läroboken va-
rit det läromedel som flest elever använt. Därefter kommer film eller anteck-
ningar från filmerna, Internet och slutligen anteckningar från tidigare under-
visning eller från annat håll. Här ser vi alltså en dissonans i många elevers 
attityd till läroboksanvändning, eftersom de uttrycker att läroboken är det 
läromedel de använder mest, men det är inte det som de har mest positiv at-
tityd till. 

På frågan ”Hur använde du/vill du använda läroboken” har eleverna inte 
varit lika överens. I intervjuerna är det flest elever som uttryckt en positiv at-
tityd till att använda läroboken till att läsa och svara på frågor eller att de har 
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läst och skrivit om texten med egna ord. Dessa två metoder har räknats till 
aktiv men okritisk läsning vilket också gäller ”läsa och söka information” samt 
”Använda kunskaperna” som några elever också uttryckt. Sammantaget så har 
den aktiva men okritiska läsningen visat sig vara den mest frekvent uttryckta 
i intervjuerna. Alla elever utom tre har uttryckt att de i något avseende läst 
boken aktivt. En av dessa tre har inte uttryckt någonting om hur boken an-
vänts, så egentligen är det bara två som uttryckt en helt passiv läsning. I fråge-
formulären är fördelningen mellan aktiv och passiv läsning lite annorlunda 
och betydligt mer differentierad. Här är det ungefär lika många som angett 
det ena som det andra vilket innebär att andelen passiva läsare är större. Sam-
tidigt har större delen av de som angett aktiva läsningar angett sådana som 
också kan anses vara kritiska. Här råder alltså dissonans i många elevers atti-
tyd till hur läroboken skall läsas. 

Det var också stor skillnad i utfall på nästa fråga, som löd ”Vilka delar av 
läroboken vill du använda/har du använt mest”. I intervjuerna har flest elever 
uttryckt att det uppskattar bilder. Det är också många som har uttryckt att de 
uppskattar sammanfattningar och tidslinjer. I frågeformulären har det visat 
sig att eleverna anger att de använder huvudtexten mest, sammanfattningar 
näst mest och faktarutor tredje mest. Många elever har således i stor utsträck-
ning använt andra delar av läroboken än de som de i intervjuerna uttryckt att 
de uppskattar. För många elever råder alltså dissonans i attityden till lärobo-
ken avseende vilka delar av läroboken som är uppskattade och vilka delar som 
används. 
 
Relationen mellan elevernas attityder till historia och histo-
rieundervisning, respektive lärobok och läroboksanvänd-
ning 
Det går inte att ge någon samlad bild av eleverna eftersom de alla är individer 
som har sina egna attityder. Det jag kan visa här är därför bara mönster och 
tydliga drag inom elevgruppen. Eleverna har bland annat gett uttryck för vad 
de anser är viktigt i historia och i det avseendet så är det hur vårt samhälle 
har vuxit fram som flest nämnt. Det ligger i linje med att det geografiska om-
råde som flest elever nämner som viktigt är Sverige. Det är emellertid också 
ett antal elever som inte vill läsa mer svensk historia. Angående övriga världen 
så nämns utomeuropeisk historia och andra världsdelar. Ingen säger att det 
är Europeisk historia som är viktig, samtidigt som de epoker, händelseförlopp 
och personer som nämns som viktiga är europeiska.  

Det är betydligt fler elever som gett någon typ av allmän förklaring till vad 
som är viktigt i historia än de som svarat med specifika fakta som personer, 
årtal eller händelseförlopp. En del elever betonar allmänbildning och många 
elever uttrycker att det är viktigt att kunna resonera och diskutera och ”få flera 
perspektiv” på historien.  
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Detta ligger också i linje med vad många elever har uttryckt eftersom de ar-
betssätt som flest elever nämner är diskussion och grupparbete och det redo-
visningssätt som flest förespråkar är skriftlig inlämningsuppgift. Många ele-
ver har också en negativ inställning till traditionella prov där man memorerar 
fakta som man återger. De läromedel som flest förespråkar är film och före-
läsning, i vilka de tycker att de får en mer levande bild och fler perspektiv. Det 
är alltså mycket som tyder på att många elever har attityden att stora resone-
mang är viktigare än faktaåtergivning i historia. 

Eleverna har också uttryckt synpunkter om läroboksanvändning och dessa 
pekar i en delvis annan riktning. I intervjuerna säger många att de använder 
sammanfattningar och tidslinjer.  Då dessa i första hand består av komprime-
rade faktakunskaper och inte av stora resonemang så hjälper det inte att ele-
verna uttrycker att de läser på ett aktivt men okritiskt sätt. I frågeformulären 
är det flest elever som svarar att de använder huvudtext, faktarutor och sam-
manfattningar. Faktarutor och huvudtext skulle ha kunnat ge större samman-
hang men då de flesta elever uppger att det de läser på ett passivt okritiskt sätt 
och då minskar chanserna för det. 

Överlag så uttrycker många elever att läroboken inte är det populäraste 
läromedlet, trots att de samtidigt uttrycker att läroboken är det läromedel som 
används mest. De använder den inte heller så som de skulle vilja använda den. 
Utifrån ovanstående resonemang kan vi också konstatera att de med de ar-
betssätt de flesta väljer får svårt att ta del av den typen av kunskap som de 
flesta efterfrågar, nämligen stora sammanhang. Många elevers attityd är såle-
des i dissonans i det här avseendet. 



 

87 
 

8. Relationen mellan attityder hos läro-
boksförfattarna, läraren och eleverna  
 
I det här kapitlet redovisas elevernas attityder till historia, historieundervis-
ning, lärobok och läroboksanvändning i relation till lärarens och läroboksför-
fattarnas attityder till samma områden. 

Relationen mellan läroboksförfattarnas, lärarens och 
elevernas attityder till historia 
När eleverna tillfrågas om vad de anser vara viktigt i historia handlar deras 
svar betydligt oftare om allmänna resonemang än om enskilda detaljer som 
epoker, händelser eller personer. Åtta av de tjugo eleverna säger att det är vik-
tigt att lära sig av misstag som begåtts i historien och ingen elev motsäger 
detta. Även läroboksförfattarna har uttryckt att en av historieämnets viktig-
aste uppgifter är att vi skall kunna ”förstå och dra lärdom av vad som hänt”.210 

Läroboksförfattarnas attityd är emellertid i dissonans i detta avseende då de i 
bokens huvudtext inte uttrycker vad eller hur eleverna skulle kunna lära sig 
av historien. Läraren uttrycker tydligt att han inte tror på att man skulle kunna 
lära sig av historien för att undvika misstag som skett tidigare och ingenting i 
hans övriga uttalanden motsäger detta.211 I det här avseendet är läraren inte 
alls överens med eleverna och delvis inte heller med läroboksförfattarna.  

Fyra elever säger att det är viktigt med historia för att bli allmänbildad och 
klara sig bättre i livet. Detta förfäktas starkt även av läraren, som säger att det 
är en av ämnets allra viktigaste uppgifter. Läroboksförfattarna har däremot 
inte alls nämnt detta. 

”Hur samhället har vuxit fram och blivit som det är idag” och ”saker som 
har påverkat hur vi har det idag” är svar som uttrycks av 14 av eleverna. Det 
är ett starkt inslag även i läroboksförfattarnas attityd till historia och de ut-
trycker explicit att historieämnets grunduppgift är att belysa ”samhällets ut-
veckling ur ett historiskt perspektiv”. Läraren uttrycker däremot ingenting i 
den vägen. 

Det är inte så många elever som nämnt enskilda faktainslag som de tycker 
är viktiga i historia. Fyra elever har uttryckt att de tycker att enskilda faktain-
slag är helt oviktiga i undervisningen. De faktainslag som flest eleverna ändå 
uttrycker en attityd till fördelar sig på epoker, händelseförlopp och personer. 
En elev skulle vilja läsa om framtiden. Fyra elever uttrycker att äldre histo-
ria/forntid/antik är viktigt och två uttrycker att det inte är viktigt. Fyra elever 

                                                             
 
 
210 Nyström, Nyström & Nyström, Perspektiv på historien 1b, 9. 
211 Intervju med lärare, 2012.11.14. 
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uttrycker att 1800 – 1900-tal/modern historia/senare historia är viktigt och 
från denna epok nämns också nio olika skeenden som elever anser vara vik-
tiga, varav världskrigen/nazitysklands framväxt nämns av flest personer. Ti-
den mellan antiken och revolutionernas tid är det ingen elev som uttalat sig 
om. Läroboksförfattarna anger inte explicit vilka epoker som är viktiga men i 
innehållsförteckningen framgår att epokerna får mer och mer utrymme i lär-
oboken ju närmare nutid de kommer. Läraren diskuterar också i viss mån 
vilka epoker han prioriterar.  Han säger sig till exempel inte gå igenom forn-
tiden utan lyfter i första hand fram antik- och medeltid. Han betonar vidare 
att dessa epoker är viktiga för att eleverna skall kunna förstå den senare histo-
riska utvecklingen och för att de skall kunna följa långa linjer i historien. Där-
efter uppger han att stormaktstiden får ganska litet utrymme men att utveckl-
ingen från revolutionernas tid och framåt till idag, med särskild betoning på 
kalla kriget betonas som viktig. Dessa epoker knyts ihop i en ny, lång linje, 
med betoning på det idéhistoriska spår som kan följas där. Förutom kalla kri-
get så säger läraren att han har svårt att hinna med efterkrigstiden, även om 
det sista momentet han planerat på kursen handlar om Sverige under efter-
krigstiden. Läraren har också uttryckt att han inte vill dela in historien i korta 
tidsenheter utan poängterar de långa linjerna i utvecklingen. I det avseendet 
skiljer han sig från läroboken som istället består av tydligt avgränsade krono-
logiska delkapitel som inte överlappar varandra i någon större utsträckning.  

Många elever har sagt sig uppskatta tidslinjerna och det kan vara ett tecken 
på att de uppskattar att få hjälp att sortera upp den kronologiska ordningen. 
Annars är det bara ett fåtal som uttryckt sig på ett sätt som visar att de tycker 
att årtal och tidsuppfattning är viktigt. Tre elever har uttryckt att de anser att 
de inte behöver kunna enskilda årtal och endast en elev har sagt sig i hög grad 
strukturera sina historiska kunskaper utifrån årtal. Övriga elever som har dis-
kuterat tids- och kronologiaspekter har uttryckt att det är bra att ha en aning 
om i vilken ordning saker och ting händer eller ungefär när något hänt. Lära-
ren betonar kronologin och säger att han har försökt undervisa tematiskt men 
att eleverna då haft svårt att få rätsida på just i vilken ordning saker och ting 
hänt. Därför vill han ha en kronologisk lärobok och undervisa i tidsföljd. Han 
nämner emellertid inte att han anser det viktigt att eleverna lär sig exakta år-
tal. Läroboksförfattarna har disponerat sin bok strikt kronologiskt men und-
viker i hög grad att nämna årtal i huvudtexten. Efter varje kapitel finns tids-
linjer men rent grafiskt står det bara årtal på vart femte ”streck” och exakta 
årtal blir således inget som betonas. Istället blir tidslinjerna mer som en bild 
av i vilken ordning saker och ting hänt. Detta ger en bild av att många av ele-
verna samt läraren och läroboksförfattarna är överens om att ordningsföljden 
i historien är viktig, men inte exakta årtal. 

Läroboksförfattarna uttrycker inte explicit att enskilda personer är viktiga 
och de har ofta plockats bort ur huvudtexten. Detta motsägs emellertid av att 
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det på tidslinjerna finns många personer, varav de flesta är regenter eller po-
litiska ledare och näst flest är uppfinnare eller vetenskapsmän. Nästan alla är 
män. Inte heller läraren har uttalat sig explicit om att enskilda personer är 
viktiga men i sina föreläsningar och i de filmer han visar så förekommer 
många personporträtt, i första hand män och i första hand politiska ledare. I 
elevernas explicita uppfattningar har enskilda personer fått ytterst liten plats, 
men de som nämns är män och politiska ledare. Läroboksförfattaren, läraren 
och eleverna verkar således vara överens om att personer inte är så viktiga 
men de personer som tillmäts uppmärksamhet är just manliga politiska ledare 
och i viss mån manliga vetenskapsmän och uppfinnare.  

Läroboksförfattarna uttrycker att historieundervisningen skall utgå ifrån 
ett europeiskt perspektiv. Även läraren uttrycker tydligt att han anser att 
Europa är det geografiska områden som historieundervisningen bör utgå 
ifrån. Här är lärare och läroboksförfattare samstämmiga och bägge anlägger 
konsekvent ett europeiskt perspektiv. Vad de lyfter fram i den europeiska 
historien skiljer sig emellertid dem emellan. Läroboksförfattarna har ett tyd-
ligt fokus på krig och konflikter samt maktrelationer. Läraren har däremot ut-
talat att han inte tycker att krigen i sig är viktiga utan istället har han ett idéhi-
storiskt fokus vilket avspeglar sig i hans undervisning och i de redovisnings-
uppgifter han ger eleverna. Läroboksförfattarna uttrycker sig inte explicit om 
detta, men på lärobokens tidslinjer handlar många rubriker om politiska tän-
kare och ideologer samt utgivningen av deras viktigaste verk.  

Eleverna har inte samma explicita uppfattning om Europas betydelse som 
lärare och läroboksförfattare. Ingen elev uttrycker att det i första hand är euro-
peisk historia som är viktig och en uttrycker till och med att han anser att 
undervisningen varit alltför europacentrerad. Denna bild blir dock motsägel-
sefull då nästan alla de faktainslag som eleverna nämnt som viktiga är häm-
tade ur den europeiska historien. De flesta av dessa inslag har också med krig 
och konflikter att göra, särskilt världskrigen. Många elevers attityder ligger 
således i linje med läroboksförfattarnas i det avseendet. Sex elever uttrycker 
dock att det är viktigt att förstå andra länders och samhällens historia och 
nämner utomeuropeiska länder som Kina och Nordkorea i detta samman-
hang. Två elever har dessutom uttryckt att de skulle vilja veta mer om uto-
meuropeisk historia. 

Elevernas attityder till svensk historia är ganska splittrad. Sex elever ut-
trycker att svensk historia är viktig men det handlar då mer om allmänna re-
sonemang av typen ”Hur samhället vuxit fram” som jag nämnt ovan. Två ele-
ver uttrycker att Sverige under efterkrigstiden är intressant, men annars anges 
inga specifika epoker, årtal, personer, händelser eller platser som är viktiga i 
Sveriges historia. Däremot har fem elever uttryckt att de tycker att Sveriges 
historia är tråkig och oviktig och Gustav Vasa och Louis de Geer nämns som 
exempel på oviktiga personer. Läroboksförfattarna har inte uttryckt någon ex-
plicit åsikt om svensk historia men i läroboken finns det ett kapitel om Sverige 
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under varje delkapitel som behandlar från medeltiden. Av alla rubriker på 
tidslinjerna som handlar om Europa handlar ungefär 20 % om Sverige. Lära-
ren har betonat den svenska historien väldigt lite och han låter egentligen inte 
eleverna fördjupa sig i den förrän de kommer fram till efterkrigstiden. Elever-
nas disparata bild av betydelsen av svensk historia kan sägas speglas av de 
skillnader som också finns mellan lärarens och läroboksförfattarnas attityder 
då den ene inte lägger stor vikt vid ämnet medan de andra ger den svenska 
historien relativt stort utrymme, i form av många lärobokssidor.  
 
Relationen mellan läroboksförfattarnas, lärarens och 
elevernas attityder till historieundervisning 
Fyra elever har uttryckt att historieundervisningen är viktig för att den ger 
dem fler och bredare perspektiv på historien då de får använda olika lärome-
del och se samma skeende beskrivas och behandlas på olika sätt. Ett antal ele-
ver har också uttryckt att variation är viktigt. Läraren har uttryckt att han 
tycker att det är viktigt att undervisningen skall utgå ifrån lust och att de har 
trevligt i klassrummet. Han försöker åstadkomma detta genom att använda 
många olika läromedel och arbeta på olika sätt. Även i hans attityd är variation 
viktigt, men snarare för att undervisningen skall bli lustfylld än för att ge breda 
perspektiv. 

Många elever har uttryckt att de uppskattar olika samarbetsformer. 14 ele-
ver har sagt att de uppskattar diskussioner, inte bara under lektionstid utan 
några uppger också att de träffas på fritiden för att diskutera historieuppgifter 
samt att de diskuterar via en chatt. En del diskuterar även historia med sina 
föräldrar. Fem elever är dessutom positiva till grupparbete medan en är nega-
tiv till det. Läraren ger också uttryck för att det är viktigt att eleverna samar-
betar och nästan alla de uppgifter eleverna får under lektionerna går ut på dis-
kussion i grupp. Diskussion betonas även av läroboksförfattarna, dels explicit 
i förordet men också implicit eftersom diskussion är ett återkommande inslag 
i de uppgifter de utformat. I uppgifterna framgår emellertid inte om det är 
enskilda, skriftliga diskussioner eller om det är diskussioner i grupp som av-
ses, utan uppgifterna kan användas för olika typer av diskussioner. Det går 
därför inte att säga att de, liksom elever och lärare menar att samarbete är 
viktigt.  

Tolv av eleverna tar upp lärarens föreläsningar och genomgångar och beto-
nar att de lärt sig väldigt mycket av dem medan fyra andra uttrycker att det är 
tröttsamt när de blir för långa. Läraren har inte alls diskuterat föreläsningar 
och genomgångar men han tillämpar dem i stor utsträckning under lektion-
erna. Han påpekar också att det är mycket viktigt att eleverna lär sig att an-
teckna så att deras anteckningar blir ett viktigt läromedel.  

Tolv elever anser att film är ett lärorikt läromedel, framförallt spelfilmer. 
Att se på film är således ett viktigt positivt inslag i undervisningen. Dokumen-
tärer är inte lika populära. Läraren har också uttryckt att han gärna som ett 
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varierande inslag lyfter in filmer i undervisningen. Han har också uppmanat 
eleverna att se på dokumentärer på egen hand. Läroboksförfattarna uttrycker 
ingen explicit åsikt om film men i några av uppgifterna uppmanas eleverna att 
använda filmer som alternativt källmaterial. Läraren säger sig också jobba 
mycket med bildanalys, ofta med bilder ur läroboken. Läroboksförfattarnas 
attityd är i dissonans i det här avseendet eftersom de skriver att bildmaterialet 
är lämpat för bildanalyser som kan ge nya perspektiv. I lärobokens uppgifter 
finns trots det bara en enda bildanalys som hänvisar till en av huvudtextens 
bilder. Många av eleverna har sagt sig uppskatta att ha bilder i läroboken men 
om de skall analysera så uttrycker några att det skall vara foton eller tecknade 
bilder, inte konst eftersom det blir för svårt för dem. 

Historievetenskapliga eller teoretiska arbetssätt är inga viktiga inslag i 
undervisningen för någon elev då ingen elev uttryckt sig varken positivt eller 
negativt om det. Läraren har explicit uttryckt att källkritik är viktigt i de nya 
ämnesplanerna och att han därför lyfter in det i undervisningen. Han har inte 
sagt någonstans att han själv tycker att det är viktigt. Läraren har ibland gett 
eleverna i hemuppgift att lösa källuppgifter, ibland ifrån läroboken och ibland 
ifrån annat material. Eleverna har emellertid inte fått några redskap i form av 
arbetsgång eller manual för hur de kan tänka källkritiskt i sammanhang utan-
för läroboken. Överhuvudtaget nämner varken elever, lärare eller läroboks-
författare särskilt mycket om historiehantverket, hur historia skrivs och hur 
man arbetar historiskt. Läraren nämner historiker och författare i sina före-
läsningar och visar exempel på hur man skall referera och citera. Han visar 
upp hantverket men han går inte igenom det eller diskuterar det. Läroboks-
författarna har en teoretisk genomgång av hur man kan arbeta som historiker 
samt av historiebruk och källkritik, men de presenterar inga exempel på hi-
storiska texter eller uppgifter där eleverna uppmanas att skriva historiskt ge-
nom att till exempel referera till sina källor eller att bevisa sina påståenden.  

Många elever nämner olika åsikter om prov, men ser oftast prov som ett 
negativt inslag i undervisningen. Åtta elever är negativa till traditionella, 
faktaåtergivande prov medan två är positiva. Tre har sagt sig vara positiva till 
prov med öppna essäfrågor och två har sagt att de vill att proven bara skall 
vara examinerande på E-nivå. Läraren har i det undersökta momentet låtit 
eleverna redovisa i form av ett prov, men i form av essäprov med öppna frågor.  

Om skriftliga inlämningsuppgifter har elva elever uttryckt sig positivt och 
en har uttryckt sig negativt. Läraren uttrycker ingen åsikt om sådana uppgifter 
och han använder dem inte i sin undervisning, annat än i källkritiska uppgif-
ter. Sex elever har uttryckt en positiv åsikt om muntliga redovisningar inför 
klassen och fyra har uttryckt en negativ åsikt. En del uttrycker att de föredrar 
diskussioner i smågrupper. Läraren uttrycker att han använt sig av både 
muntlig redovisning och diskussioner i smågrupper och att han uppskattar 
det.  
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Relationen mellan läroboksförfattarnas, lärarens och 
elevernas attityder till läroboken och till läroboksanvänd-
ning 
Eleverna har sju gånger uttryckt åsikter angående läroboken. Bland annat ut-
trycker de att läroboken är bra för att man inte behöver vara källkritisk till 
den. 17 gånger har de uttryckt sig negativt, varav de vanligaste varianterna är 
att läroboken är tråkig, ointressant och ytlig och att språket är för svårt. Lära-
ren uttrycker att han anser att eleverna behöver ha en lärobok för att kunna 
se de långa linjerna i historia. Han håller emellertid med om att språket är 
svårt och att det vore bra om det fanns en ordlista i slutet av boken. Läroboks-
författarna har skrivit att de har försökt att göra boken ”lättillgänglig” men 
skriver egentligen ingenting om hur de har resonerat kring språket i texterna. 
Några av eleverna har uttryckt att de har uppskattat läroboken för att det som 
står i den är sant och för att de inte behöver vara källkritiska i förhållande till 
den. Läroboksförfattarna har inte uttryckt att boken är sann och det är endast 
vid få tillfällen som de påtalat att det de skriver är tolkningar och det finns 
inga referenser eller hänvisningar som gör att eleverna förstår att det som 
skrivs är ett urval som författarna gjort. 

I intervjuerna är det klart vanligast att eleverna uttrycker att de arbetssätt 
de vill använda är aktiva. De aktiva arbetssätt som nämnts flest gånger har 
varit att läsa och skriva med egna ord och att besvara frågorna i de läsanvis-
ningar som de fått av läraren.  

Passiva arbetssätt har eleverna föredragit ungefär hälften så många gånger 
som de aktiva. De arbetssätt de då har nämnt är att de har läst tyst eller högt 
eller med olika metoder för att främja memorering. Två elever har också an-
givit att den memorerande tysta läsningen inte är särskilt effektiv då de som-
nar om de läser mer än tjugo minuter. I frågeformulären är fördelningen mel-
lan aktiv och passiv läsning lite annorlunda och betydligt mer differentierad. 
Andelen elever som anger att de använt passiva läsesätt är här ungefär lika 
stor som andelen som angett aktiva läsesätt, vilket innebär att andelen passiva 
läsare är större än vad som framkommer i intervjuerna. Samtidigt har större 
delen av dem som angett aktiva läsningar angett sådana som också kan anses 
vara kritiska. Läraren har betonat vikten av att eleverna inte läser boken från 
pärm till pärm utan har förespråkat ett aktivt läsande. Därför har han gett dem 
läsanvisningar med uppgifter som skall visa hur de kan läsa i boken.  

Läraren har uttryckt att läroboken är nödvändig för att eleverna skall lära 
sig avancerad informationssökning. Fyra elever har tvärtom uttryckt att de 
inte anser att läroboken fungerar särskilt väl till informationssökning. De 
tycker att den är svår att hitta i och tre elever säger också att den är för ytlig 
och att den inte räcker till när de får mer avancerade uppgifter av läraren. De 
har därför uttryckt att de måste komplettera läroboken med andra faktakällor 
och för några elever är det då självklart att vända sig till Internet för att söka 
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där.  Läraren har mer talat om Internet i förbigående och har då sagt att In-
ternetkällor kan fungera bra även om han inte har lyft fram det som ett vä-
sentligt läromedel. I läroboken är Internettexter ett av de få alternativa läro-
medel som lyfts fram. I en del av uppgifterna av typen ”Ta reda på” har ele-
verna uppmanats att söka på vissa sökord och ibland får de också tips på hem-
sidor som de kan gå in på för att söka information. 

I intervjuerna uttrycker elva elever att bilder är de inslag i läroboken som 
de uppskattar mest. Bilder blir då en viktig förklaring till vilka delar av läro-
boken de uppskattar. Fyra elever har sagt att de uppskattar tidslinjer och tre 
elever att de uppskattar sammanfattningar. I frågeformulären har eleverna 
fått frågan vilka delar av läroboken de använt till olika uppgifter. Flest elever 
har uttryckt att de har använt huvudtexten mest, följt av sammanfattningar, 
faktarutor, tidslinjer, kartor och diagram (i den ordningen) och först därefter 
kommer bilder och slutligen källtexter som är det de använt minst. Det ele-
verna sagt i intervjuerna skiljer sig alltså ifrån vad de uttrycker i frågeformu-
läret. Det läraren lyft fram som viktiga inslag i läroboken är, förutom huvud-
texten, bilder, kartor, faktarutor och källövningar. Bilder och kartor säger han 
sig ha använt för tolkning och diskussioner och när han uppmanat eleverna 
att läsa faktarutorna så har det varit för att han anser att de lättar upp texten 
och ger tidsfärg. Läroboksförfattarna har i sitt förord särskilt betonat betydel-
sen av faktarutor och bilder, teoretiska avsnitt om källkritik och historiebruk 
samt uppgifter och källövningar. Bilder och faktarutor är tänkta att läsas ak-
tivt för att ge underlag för diskussioner och tolkningar. När det gäller bilder 
så är läroboksförfattare, lärare och ett stort antal elever till synes överens om 
dess positiva betydelse för läroboken. Bland eleverna är bilder den del av lär-
oboken som klart flest säger sig uppskatta. Läroboksförfattarna säger att de 
lagt ner mycket arbete på att välja bilder och läraren säger att han använder 
dem mycket. Det framgår dock tydligt att läraren är den ende som är konse-
kvent och återkommande faktiskt använder bilder ur läroboken i sin under-
visning, som han har sagt. Läroboksförfattarna har bara anknutit en enda 
uppgift i boken till någon bild som finns i anslutning till huvudtexten, vilket 
kan tyckas motsägelsefullt när de uttryckt att de ägnat stor omsorg åt bild-
urvalet. Många elevers attityd visar sig också ambivalent då väldigt få av dem 
i frågeformuläret säger att de har använt lärobokens bilder i någon större ut-
sträckning. 

Jag har redan nämnt att ingen elev uttryckt att historievetenskapliga meto-
der och teori är viktiga i historieämnet.  Inte heller läroboksförfattarna har 
formulerat sig så att det framstår som att historievetenskapliga metoder och 
teori är viktiga för dem. De har inte uttryckt någon explicit åsikt om källkritik 
utan bara att kursplanen säger att det är viktigt. I bokens inledande kapitel får 
emellertid både källkritik och historiebruk ordentligt utrymme och i avsnittet 
om källkritik går man bland annat igenom kriterier för dess tillämpning. Av-
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snittet om historiebruk knyter emellertid inte an till någon praktisk tillämp-
ning. Eleverna presenteras inte för några redskap eller arbetsgång som skulle 
kunna hjälpa dem med detta. Efter varje större avsnitt finns det källövningar. 
Dessa källövningar är enligt vad läroboksförfattarna skriver i förordet avsedda 
att knyta an till det källkritiska kapitlet men det händer bara vid enstaka till-
fällen. Däremot finns det åtskilliga källövningar i vilka eleverna uppmanats 
till en aktiv läsning genom att ”tänka själv” eller diskutera och analysera, alltså 
arbeta med källor och texter utan att använda de källkritiska redskap som pre-
senteras I bokens inledande kapitel. Läraren i sin tur ger uttryck för att käll-
kritik är viktigt i den nya ämnesplanen och han ger eleverna källkritiska upp-
gifter som obligatoriska inslag i undervisningen. De följs emellertid inte upp 
under lektionstid och lärarens attityd kan således sägas vara i dissonans i det 
här avseendet. Angående källkritik så är elever, lärare och lärobok överens. 
Ingen elev och varken lärare eller läroboksförfattare uttrycker att de själva an-
ser att källkritiken är viktig. Både läraren och läroboksförfattarna hänvisar till 
att det lyfts fram i ämnesplanen och eleverna visar upp en medvetenhet om 
att de bör tänka källkritiskt, men uttrycker inte att de själva tycker att det är 
en viktig del av ämnet. På ytan får källor och källkritik stort utrymme i läro-
boken men det integreras aldrig i huvudtexten och får inte heller genomsyra 
uppgifterna utifrån källor. Läraren delar ut uppgifter som är obligatoriska 
men dessa får eleverna arbeta med på egen hand. Att eleverna visar medve-
tenhet om att källkritik finns men inte nämner det som viktigt är då i linje med 
lärarens och läroboksförfattarnas ytliga inställning till källkritik. 
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9. Sammanfattning och diskussion 
 
I min studie framgår att elevers, lärares och läroboksförfattares attityder till 
historia och historieundervisning samt till lärobok och läroboksanvändning 
ibland kan stå ganska långt ifrån varandra. Relationen är emellertid inte så 
enkel att elever, lärare och läroboksförfattare representerar tre helt olika atti-
tyder utan de sammanfaller ibland och divergerar ibland och dessutom kan 
det råda dissonans mellan olika komponenter i enskilda individers attityd. 
Inom elevgruppen finns också stora skillnader mellan enskilda personer. I den 
här typen av studie, med så många individer som inte kan indelas i enhetliga 
grupper uppstår problemet att det blir väldigt många faktorer att ta hänsyn 
till och att jämföra med varandra och resultatet riskerar att bli otydligt. I det 
här kapitlet avser jag emellertid att sammanfatta mina resultat och lyfta fram 
de mönster som går att urskilja i elevernas, lärarens och läroboksförfattarnas 
attityder. Avslutningsvis kommer jag också att diskutera och jämföra mina re-
sultat med tidigare forskning och på det sättet återkoppla till mitt övergri-
pande syfte, som är att öka kunskap om varför historieläroboken tas i anspråk 
på det sätt som görs och att utveckla kunskap om vad som kan ligga till grund 
för eventuella motsättningar och dilemman avseende lärobokens roll i histo-
rieundervisning.  

Metodvalsdiskussion 
Den ursprungliga tanken med föreliggande studie var att den skulle utgå ifrån 
tre fallstudier, två med klasser från teoretiska program och en klass från este-
tiskt program, som är det enda yrkesförberedande program som också ger 
kursen Historia 1b. Tanken om att undersöka en klass från estetiskt program 
föll bort ganska tidigt, då det ges vid väldigt få skolor och ingen av dem visade 
något intresse av att delta. Däremot så genomfördes två fallstudier på teore-
tiska program. Då materialet från den första fallstudien visade sig vara väldigt 
rikt på information så framgick så småningom att omfånget på licentiatav-
handlingen skulle bli ohanterligt om även den andra fallstudien analyserades. 
Jag bedömde också att den första fallstudien innehöll ett så pass intressant 
material att det var tillräckligt för att göra det möjligt att nå den tänkta studi-
ens syfte.212 

Att jag valt att göra en fallstudie med ett mindre antal deltagare gjorde att 
jag istället kunde triangulera mina metoder och därmed får en fördjupad bild 
av både elever, lärare och läroboksförfattare utan att materialet blev ohanter-
ligt. Det begränsade antalet elever som deltog gjorde emellertid att det blev 

                                                             
 
 
212 Materialet från den andra fallstudien innehåller data genererat från intervjuer, frågeformulär och obser-
vationer. 
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svårt att se några mönster i elevernas individuella attityder, vilket jag från bör-
jan hade tänkt. De var helt enkelt för få för att några tydliga resultat skulle 
framträda. Det försvårades ytterligare av att jag intervjuat dem i grupp och 
eftersom deras svar på frågeformulären var anonyma. Om eleverna intervju-
ats en och en och intervjuerna sedan kunnat jämföras med svar på frågefor-
mulären så hade enskilda elevers attityder kunnat påvisas mer systematiskt 
än vad de kan under rådande omständigheter.  

I studien har resultaten, vad gäller lärarens attityder, i stor utsträckning ut-
gått ifrån hans egna uppgifter. Detta har sina risker, då uttalanden kan vara 
medvetet eller omedvetet tillrättalagda för att stämma överens med rådande 
diskurs eller egna ideologiska föreställningar om hur undervisning bör bedri-
vas. För att få en mer fördjupad bild av lärarens implicita attityd hade det 
krävts att jag följt undervisningen i större utsträckning med fler observations-
tillfällen än vad som nu var möjligt.  De fyra lektioner jag följt tillsammans 
med de sex filmer som visats under lektionerna och som jag fått del av i efter-
hand har emellertid motsvarat mer än hälften av de aktiviteter som pågått un-
der lektionerna inom det valda arbetsområdet. Jag bedömer därför att det in-
samlade materialet ändå har kunnat förse mig med tillräcklig information för 
att jag skulle kunna göra en jämförelse mellan elevernas, lärarens, och läro-
medelsförfattarnas attityder.  

När det gäller analysen av läroboken så valde jag att först studera innehållet 
i rubrikerna på tidslinjerna som fanns i läroboken. Detta tillvägagångssätt gav 
mig en snabb överblick över vad som lyftes fram som viktigt. En analys av hu-
vudtexterna i hela läroboken hade varit mer heltäckande och därmed kanske 
mer rättvisande, men var inte heller möjligt inom ramen för en licentiatav-
handling. Eftersom tidslinjerna är tänkta att sammanfatta lärobokens viktig-
aste händelser och det dessutom visade sig att ett antal elever använde tids-
linjerna för att lära sig inför ett prov, så bedömer jag att de var ett adekvat och 
fungerande val för att ligga till grund för en bedömning av vad läromedelsför-
fattarna ansett som väsentligt. 

Sammanfattning av forskningsresultaten 
 

Läroboksförfattarnas attityder till historia, historieundervis-

ning, lärobok och läroboksanvändning 

En stor del av lärobokens huvudtext samt uppgifter och källövningar handlar 
om faktaåtergivning. De fakta som oftast förekommer på lärobokens tidslin-
jer, vilka utgjort utgångspunkten i min undersökning av innehållet, är makt-
skiften av olika slag samt konflikter och krig. De stora grupper av personer 
som nämns på tidslinjerna är regenter eller politiska ledare eller, i mindre ut-
sträckning, vetenskapsmän och uppfinnare. 98 % av dessa är män. I lärobo-
kens huvudtext har aktörerna ofta skrivits bort och vanligt är att bland annat 
länder beskrivs som aktörer istället. Ur ett geografiskt perspektiv så är det 
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Europas och till viss del också Sveriges historia som betonas i allra störst ut-
sträckning. Utomeuropeisk historia skildras oftast i form av ländernas kon-
fliktfyllda möten med européer. Angående vilka epoker som är viktigast så har 
antalet lärobokssidor fördelats så att epokerna får mer utrymme ju närmare 
nutid de ligger. Den senaste beskrivs i inledningen som den ljusaste epoken i 
historien men i kapitlet som handlar om nutid är det istället konflikter och 
ekonomiska och sociala problem som betonas. 

Förutom att eleverna uppmanas att återge fakta i lärobokens uppgifter så 
uppmanas de att diskutera de fakta de återgivit. Däremot förekommer väldigt 
få uppgifter där eleverna uppmanas att använda historiska färdigheter eller 
teoretiska kunskaper som redskap. Historiskt hantverk samt historiebruk och 
källkritik diskuteras i bokens två inledande kapitel men det är endast vid en-
staka tillfällen som uppgifter återkopplar till dessa. 
 

Lärarens attityder till historia, historieundervisning, lärobok 

och läroboksanvändning 

Läraren betonar att det är viktigt att eleverna uppfattar undervisningen i 
historia som lustfylld och intressant och den metod som beskrivs för att uppnå 
detta är att visa sin egen entusiasm samt att variera undervisningen med hjälp 
av olika typer av läromedel, uppgifter och arbetssätt. Bland annat använder 
läraren läromedel som film, artiklar och, arbetssätt som föreläsningar, dis-
kussioner och muntliga redovisningar med responsgrupper och uppgiftstyper 
som bildanalys och källkritiska uppgifter. Den vanligaste redovisningsformen 
är prov med öppna essäfrågor som utgår ifrån vad som gåtts igenom på lekt-
ionerna samt vad som står i läroboken.  

Läraren anser att det är viktigare att eleverna kan se långa linjer och sam-
band i historien än att de kan återge enskilda detaljer. Han anser därför att 
den äldre historien, med start i antiken, är viktig. För att kunna se samband 
och utveckling anser han att det är viktigt att eleverna har en lärobok och att 
de använder den för aktiv, ”korsvis” informationssökning. Eleverna får bland 
annat övergripande instuderingsfrågor till vilka de måste använda boken ak-
tivt för att hitta svaren. Det är i första hand Europas historia som lyfts fram 
och det perspektiv som betonas mest är det idéhistoriska. 
 

Elevernas attityder till historia, historieundervisning, lärobok 

och läroboksanvändning 

På frågan om vad som är viktigt i historia så har flesta elever uttryckt allmänna 
resonemang och det mest frekventa svaret var att få veta mer om hur vårt sam-
hälle har vuxit fram och vad som bidragit till det. Att lära sig av historiska 
misstag var det näst vanligaste svaret och sedan nämndes också allmänbild-
ning och att få bredare/fler perspektiv på historien. Eleverna är överens om 
att det är viktigare att kunna resonera än att återge enskilda faktadetaljer. De 
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flesta av dem är därför negativa till traditionella prov och den typ av redovis-
ning som flest ställer sig positiva till är istället skriftlig inlämningsuppgift. Det 
arbetssätt som flest föredrar är diskussioner i grupp samt grupparbeten, även 
om en del har negativa åsikter om det senare. Svensk och utomeuropeisk 
historia anser flest elever vara viktigt och intressant, även om ett antal elever 
också säger att svensk historia är tråkig och oviktig. Ingen elev säger att Euro-
peisk historia är viktigast. 

De läromedel som föredras av flest elever är film och föreläsning men det 
är läroboken de säger sig använda mest. Många elever uttrycker emellertid att 
läroboken är tråkig och svår att förstå. Endast ett fåtal har uttryckt att de upp-
skattar läroboken. Den del av läroboken som flest säger sig uppskatta mest är 
bilder, men det är huvudtext, sammanfattningar och faktarutor som de säger 
sig använda mest. 

Dilemman och motsättningar - diskussion 
Utifrån tidigare forskning framgick ett antal förhållanden som indikerar di-
lemman och motsättningar som kan uppstå vid användningen av läroböcker:  
 
� Läroboken används flitigt i skolsammanhang. 
� Många elever anser att läroboken är tråkig och ointressant 
� Många elever anser att läroboken är svår att förstå. 
� Många elever har inte fått lära sig strategier för hur en lärobok kan läsas 

för att dess potential skall kunna utnyttjas väl 
� Många elever efterlyser samarbete och aktiva arbetssätt men möter i 

undervisningen i stor utsträckning passiva arbetssätt och individuellt ar-
bete.  

� Att använda läroboken ger låg status och lärarna vill därför inte kännas 
vid att de gör det.  

 
I den här studien framträder ytterligare ett förhållande vid användningen av 
läroböcker som kan tolkas som ett dilemma: 
 
� Lärobokens innehåll motsvarar inte det som eleverna tycker är viktigt i 

historia.  
 

Grundläggande dilemma: Läroboken används flitigt – Många ele-

ver tycker att läroboken är tråkig och ointressant 

Vid en närmare anblick så framstår det första dilemmat, att läroboken an-
vänds så flitigt samtidigt som många elever anser att läroboken är tråkig och 
ointressant, som överordnat de andra och de flesta av de övriga punkterna kan 
närmast ses som möjliga förklaringar till att läroboken uppfattas på det här 
sättet av eleverna. Detta dilemma framträder också i andra studier från olika 
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länder och olika tider.213 De läroboksförfattare vars bok jag undersökt i min 
studie uttrycker att det är viktigt att historieläroboken är spännande och dra-
matisk.214 De har emellertid inte lyckats åstadkomma detta, enligt elevernas 
bedömning. Det är många elever men inte alla som uttrycker att de ogillar lär-
oboken och det är endast enstaka personer som uttrycker en motsatt åsikt. Det 
förekommer till och med att eleverna diskuterar olika strategier för hur de 
skall hålla sig vakna när de använder läroboken och för en del elever blir det 
nästan som ett uthållighetstest när de skall läsa i den.  

Det eleverna själva uttrycker är att läroboken inte är engagerande, att det 
är ett omodernt läromedel nu när det finns så många andra sätt att lära sig, 
att den kan ge ”fel bild” av historien och att den är vinklad i sitt urval. Det finns 
också andra uppfattningar som att en del tycker att läroboken är för ytlig och 
inte har tillräckligt med information för fördjupningar, medan andra tycker 
att den innehåller alldeles för mycket fakta och fakta som de inte behöver. De 
tycker därför att den blir för tjock och därigenom svår att hitta i. Att språket 
är svårt är det också ett antal elever som uttrycker.  

Man kan skönja fyra huvudlinjer i resonemangen i de dilemman som listats 
ovan. För det första kan elevernas ovilja mot läroboken bero på språket och 
lässtrategierna. Det kan också bero på förutfattade meningar om läroboken, 
det kan bero på innehållet, eller så kan det bero på att boken används på ett 
oönskat sätt. Resten av kapitlet kommer därför att disponeras i fyra avsnitt. I 
det första avsnittet diskuteras hur elevernas attityder till ämnets innehåll på-
verkar hur läroboken tas i anspråk i undervisningen. I det andra kapitlet dis-
kuteras hur eleverna hanterar lärobokens språk och hur det påverkar använd-
ningen och i det tredje avsnittet är det läsförståelsestrategiernas betydelse för 
läroboksanvändningen som avhandlas. I det fjärde avsnittet diskuteras slutli-
gen om det i min fallstudie kan skönjas några förutfattade meningar om läro-
boken och hur dessa i så fall kan påverka sättet den används. 
 

Innehållets påverkan på läroboksanvändningen 

I Skolverkets nationella utvärdering från 2003 framkommer att eleverna ef-
terfrågar aktiva arbetssätt. Framför allt är det diskussioner som efterfrågas, 
både diskussioner eleverna emellan och diskussioner mellan elever och lä-
rare.215 Resultaten från samma utvärdering visade emellertid att det tvärtom 
var passiva arbetssätt som dominerade undervisningen och att eleverna i stor 

                                                             
 
 
213 Se till exempel Englund, ”Vad gör läroböcker?”, 287. Jämför också Yeager, Foster & Greer, “How Eighth 
Graders in England and the United States View Historical Significance”, 14 och Paxton, ”A Deafening Silence - 
History Textbooks and the Students Who Read Them”, 323. 
214 Nyström, Nyström & Nyström, Perspektiv på historien 1b, 4. 
215 Oscarsson & Svingby, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU03): samhällsorienterade äm-
nen, 33. 
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utsträckning lyssnade medan läraren pratade.216 Andra passiva arbetssätt 
som enligt tidigare forskning används ofta i klassrummet var att använda lär-
oboken till att arbeta individuellt med uppgifter217 eller att söka information 
som sedan bearbetas och redovisas.218 Båda dessa passiva arbetssätt innefat-
tar läroboken. Om det är så att läroboken används mest i kombination med 
passiva arbetssätt, som eleverna inte tycker om, så blir det ett dilemma som 
kan ge en förklaring till varför läroboken uppfattas som tråkig.  

Vid genomförandet av min studie så upptäckte jag ett dilemma som inte 
fanns i den tidigare forskningen, nämligen att lärobokens innehåll bara till 
viss del behandlar det som eleverna tycker är viktigt i historia. Eleverna har i 
viss utsträckning uttryckt detta explicit då endast två uttrycker att läroboken 
är intressant medan flera andra tycker att den antingen är för ytlig eller att 
den innehåller för många onödiga fakta. Det finns alltså inte en enkel förkla-
ring till vad det är som eleverna uppfattar som otillfredsställande med boken, 
utan det verkar finnas flera disparata förklaringar. Om det är så att läroboken 
till stor del innehåller information som eleverna tycker är irrelevant och inte 
innehåller sådan information som de tycker är väsentlig, så kan det också vara 
en anledning till varför läroboken uppfattas som tråkig och ointressant. 

Som tidigare nämnts har Nygren undersökt sju erfarna historielärares 
undervisningsstrategier. Han beskriver dessa strategier med hjälp av begrepp 
som han har sammanställt utifrån tidigare forskning: flerperspektivitet219, 
narrativ historia220, samhällsvetenskaplig historia221, och slutligen eklektisk 
historia.222 Dessa olika strategier innefattar också attityder till innehåll och 

                                                             
 
 
216 Oscarsson & Svingby, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU03): samhällsorienterade äm-
nen, 31 ff. 
217 Ibid., 31 ff. 
218 Hansson, Historieintresse och historieundervisning, 92 f. 
219 Nygren har utgått ifrån Peter Seixas, „Schweigen! Die kinder!“, i Knowing, Teaching & Learning History: 
National and International Perspectives, red. Peter N. Stearns, Peter Seixas & Sam Wineburg (New York: Uni-
versity Press, 2001), 19-37, 33, Bo Andersson, Vad är historiedidaktik? Några begreppsliga och teoretiska 
utgångspunkter för ämnesdidaktisk vetenskap, skolnära forskning och lärande i skolan. Göteborg: IPD-rap-
port nr 2004:07 (Göteborgs Universitet. 2004), 64-11 och Richard Stradling, Multiperspectivity in History 
Teaching: A Guide for Teachers (Strasbourg: Council of Europé 2003). 
220 Nygren har utgått ifrån Christer Karlegärd, “Den historiska berättelsen”, i Historiedidaktik, red. Christer 
Karlegärd & Klas-Göran Karlsson (Lund: Studentlitteratur, 1997), 140-162, Kate Hawkey, “Could you Just Tell 
us the Story? - Pedagogical Approaches to Introducing Narrative in History Classes”, Curriculum Inquiry, Vol. 
37, nr 3, 263-277, (2007), Jere E. Brophy & Bruce A. VanSledright, Teaching and Learning History in Elemen-
tary Schools (New York: Teachers College Press, 1997), 68-69 och Jörn Rüsen, “Functions of Historical Narra-
tion: Proposals for a Strategy of Legitimating History in School”, Historiedidaktik i Norden 3 (Bergen: 1987), 
19-40. 
221 Nygren har utgått ifrån Sven Sødring Jensen, Historieundervisningsteori (København & Oslo: Christian 
Ejlers Forlag, 1978), 140-152. 
222 Nygren har utgått ifrån Ronald W. Evans, "Educational ideologies and the teaching of history”, i Teaching 
and learning in history, red. Gaea Leinhardt, Isabel L. Beck I. & Catherine Stainton, pp. 171-208 (Hillsdale, 
N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 1994), 201. Nygren, Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och under-
visningsstrategier, 85 f. 
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arbetssätt i historia och jag tänker därför tillämpa dem här för att beskriva 
motsättningen mellan elevers och läroboksförfattares attityder. Nygren har 
visserligen sammanställt dessa kategorier utifrån en studie av lärare, men 
dessa lärare har inte utvecklat strategierna i ett vakuum utan i samspel med 
eleverna och sannolikt även i viss mån med läroboken. Det borde därför även 
vara möjligt att använda dessa kategorier för att spegla elevers och läroboks-
författares förhållande till läroböcker. 

Det flest elever uttryckt vara viktigt i historia är hur samhället har vuxit 
fram och blivit som det är idag och att lära sig av misstag som begåtts i 
historien. Bägge dessa ståndpunkter innefattas i den samhällsvetenskapliga 
strategin, eftersom det handlar om att dra generella slutsatser om idag utifrån 
tidigare historia.223 Läroboksförfattarna har explicit uttryckt att de också om-
fattar dessa åsikter men i lärobokstexten resonerar de inte explicit i de här 
banorna en enda gång. Detta är således ingen strategi som i någon större om-
fattning återspeglas i läroboken. Många elever har också anslutit sig till den 
flerperspektivistiska strategin genom att efterfråga breda perspektiv och 
många olika perspektiv.224 Detta kan lärobokens huvudtext inte erbjuda. I 
den finns för det mesta bara ett perspektiv och en version av det som hänt. Det 
perspektiv som finns är heller inte vare sig brett eller djupt, då läroboken är 
uppdelad i tydligt uppstyckade partier med väldigt lite övergripande koppling. 
I lärobokens uppgifter förekommer emellertid ofta att eleverna uppmanas att 
diskutera. Den narrativa strategin är den som starkast dominerar i läroboken 
då kronologi och faktainnehåll spelar en central roll. I många avseenden stäm-
mer elevernas attityd till vad som är viktigt i historia överens med det som 
läroboksförfattarna ger uttryck för. De händelser och enskilda faktauppgifter 
som eleverna lyfter fram som viktiga har nästan alla med konflikter och politik 
att göra, vilket i viss mån motsvarar det som läroboksförfattarna lyfter fram 
på tidslinjerna. Läroboksförfattarna betonar europeisk historia medan ele-
verna betonar svensk och utomeuropeisk historia. Bägge de sistnämnda ges 
emellertid visst utrymme i läroboken, särskilt det svenska, så detta behöver 
inte vara en motsättning. Det är inte många elever som uttalat sig om vilka 
detaljer eleverna anser vara viktiga i historia. Istället har många elever ut-
tryckt att de överlag tycker att detaljer är mindre viktiga än samband och re-
sonemang. Den narrativa strategin omfattar emellertid också att historien le-
vandegörs och historier berättas.225 I detta avseende har läroboksförfattarna 
återigen explicit uttryckt att de tycker att det är viktigt men sedan inte följt 
upp det i sin framställning. 

                                                             
 
 
223 Nygren, Erfarna lärares historie- didaktiska insikter och undervisningsstrategier, 87 f. 
224 Ibid., 85 f. 
225 Ibid., 87. 
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Läraren tar tydligt avstånd från att man skulle kunna lära sig av historiska 
misstag och han avvisar därmed den aspekten av den samhällsvetenskapliga 
strategin. Däremot anammar han den flerperspektivistiska strategin genom 
att låta eleverna diskutera mycket, både med varandra och med honom. Han 
låter dem också få del av många olika versioner av historien genom att pre-
sentera många alternativa läromedel. Han kan därmed också sägas omfatta 
det eklektiska perspektivet. Den frekventa användningen av filmer och berät-
tande föreläsningar visar också att lärarens undervisning närmar sig den le-
vandegörande och berättande delen av den narrativa strategin. Läraren ank-
nyter också till den narrativa strategin genom att betona att historia är viktigt 
för allmänbildningen, vilket också en del av eleverna gör.226 I undervisningen 
ingår också att eleverna på olika sätt arbetar med faktainhämtning. Bland an-
nat uppmanas de att anteckna under föreläsningar och filmer och dessutom 
förväntas de läsa i läroboken. Då uppmanas de också att använda de läsanvis-
ningar som läraren delar ut och som består av stora övergripande frågor. För 
att hitta svaren måste eleverna leta på olika ställen i läroboken vilket är tänkt 
att lära dem att se sambanden och inte bara återge fakta. 

Det är många elever som säger sig uppskatta att läraren varierar arbetssätt 
och läromedel och de flesta av dem är väldigt förtjusta i att diskutera. De an-
vänder också i stor utsträckning föreläsningar och filmvisning och de anteck-
ningar de tar i samband med dem när de skall studera inför det prov med 
öppna essäfrågor som utgör redovisning av det undervisningsmoment som 
pågick när studien genomfördes. Betoningen i provet låg inte på faktaåtergiv-
ning utan på ”den långa linjen och den fördjupade analysen”. För att klara 
provet räckte det inte med att eleverna bara läst i läroboken utan de måste 
även ha tagit till sig innehållet i föreläsningar och filmer. De flerperspektivist-
iska och eklektiska strategierna märks alltså även här.  

Utifrån ovanstående så framstår det som att både elever och lärare upp-
skattar de eklektiska och flerperspektivistiska strategierna och de genomförs 
också konsekvent av läraren i undervisningen. Den narrativa strategin an-
vänds frekvent av läraren och uppskattas i hög grad av eleverna, men mer ut-
ifrån aspekten att levandegöra historien än för en betoning av kronologi och 
faktadetaljer. Det narrativa perspektivet återfinns inte heller i provet i samma 
utsträckning som de andra, även om det är en viktig del. Den samhällsveten-
skapliga strategin betonas starkt av eleverna, men avvisas delvis av läraren. 
Läroboksförfattarna har däremot explicit uttryckt att de omfattar den sam-
hällsvetenskapliga strategin. Läroboken skulle därmed kunna erbjuda ele-
verna detta perspektiv som de tycker är viktigt, men som läraren inte framhä-
ver. Dock återfinns inte detta perspektiv explicit i lärobokens huvudtext och 

                                                             
 
 
226 Jfr. Nygren, Erfarna lärares historie- didaktiska insikter och undervisningsstrategier, 87. 
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då många elever läser läroboken passivt så får de aldrig del av det med läro-
bokens hjälp. Den enda övriga strategi som läroboken uppvisar är den aspekt 
av den narrativa strategin som handlar om kronologi och faktaåtergivning, 
vilken många elever ställde sig skeptiska till. Den andra aspekten av den nar-
rativa strategin, att levandegöra historien, uttrycks bara explicit men reali-
seras aldrig i lärobokstexten. De historiedidaktiska strategier som läroboken 
omfattar uppskattas således inte av eleverna och de strategier som eleverna 
uppskattar finns inte i läroboken, men däremot i undervisningen. 
 

Språkets påverkan på läroboksanvändningen 

Att språket i läroböcker kan vara svårt för en otränad läsare att förstå har lyfts 
fram bland annat i flera undersökningar av Monica Reichenberg.227 Detta är 
emellertid inte ett specifikt svenskt problem utan har till exempel också kon-
staterats utifrån en amerikansk horisont.228 I föreliggande studie är det långt 
ifrån alla men ett antal elever som uttrycker att de tycker att lärobokens språk 
är svårt att förstå, att det är för avancerat.  

Utifrån tidigare forskning är det möjligt att urskilja tre olika sätt att förhålla 
sig till läroboksspråk som lärare kan ge uttryck för. Läraren kan för det första 
förutsätta att eleverna inte behöver någon hjälp med att använda läroboken, 
för det andra kan läraren försöka förklara och gå igenom lärobokens innehåll 
tillsammans med eleverna, för det tredje kan läroboken ersättas med andra 
läromedel, antingen sådana som eleverna får söka upp själva eller sådana som 
distribueras av läraren. 

 Om det första förhållningssättet tillämpas, så förefaller det möjligt att de 
elever som uppfattar språket som svårt, inte kan ta till sig bokens innehåll och 
då antingen inte läser i läroboken alls eller läser och lär sig utantill utan att 
förstå. Om läraren däremot, som i det andra förhållningssättet förklarar och 
man går igenom texten tillsammans så visar bland annat Reichenbergs forsk-
ning att chanserna att eleverna skall nå större förståelse av lärobokens inne-
håll ökar. Hon betonar vikten av att man samtalar kring läroboken och dess 
innehåll och språk för att eleverna skall förstå och utveckla egna strategier för 
läsning.229 Om det tredje förhållningssättet tillämpas så har jag påvisat att 
detta kan göras på två olika sätt. Dels kan eleverna uppmanas att söka inform-
ation på egen hand, ibland med läroboken som ett tänkt alternativ bland 
andra. Detta kan riskera att leda till att eleverna antingen blir ännu mer 
knutna till läroboken, eller att de ger sig ut på Internet och hittar ännu svårare 

                                                             
 
 
227 Se till exempel Reichenberg, Röst och kausalitet i lärobokstexter: en studie av elevers förståelse av olika 
textversioner. 
228 Paxton,”A Deafening Silence - History Textbooks and the Students Who Read Them”, 324. 
229 Se ovan under kapitlet Inledning.  
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texter eller texter som inte är pålitliga.230 Om eleverna däremot, som i min 
studie, använder kompletterande material eller lärarresurser som läraren pre-
senterar för dem så får man förmoda att läraren utnyttjat sin ämneskunskap 
och professionalitet till att välja undervisningsmaterial som är anpassat till 
gruppen. Chanserna att de skall få hjälp av dessa material är i sådana fall 
större.  

Min studie tyder inte på att det förekommer några särskilda lektionsinslag 
där eleverna får hjälp med hur de skall angripa språket i svåra lärobokstexter.  
Däremot erbjuds, som jag redan nämnt, andra lärresurser, bland annat i form 
av talade och audiovisuella inslag som föreläsningar och filmer som också 
återger innehållet i momentet. Eleverna tar i stor utsträckning till sig de alter-
nativa lärresurserna och använder dem och anteckningar som de gjort när de 
lyssnat och sett. Dessa anteckningar användes också när de läste på inför pro-
vet.  

I föreliggande fallstudie framstår det därför som att läraren står för en 
blandning av de olika förhållningssätten. Eleverna får ingen hjälp med bear-
betning av språket men läraren presenterar alternativa material och dessa dis-
kuteras ingående. Det förekommer också, även om det är i enstaka fall, att 
bilder eller texter ur läroboken diskuteras under lektionerna. Det framstår 
därför som att eleverna kan klara sig ganska bra utan att förstå allt som står i 
läroboken. Särskilt som det i hög grad är det som sägs under lektionerna som 
läraren lyfter fram i provfrågorna. Det kan också vara så att lärobokens inne-
håll blir lättare att ta till sig om de fått sammanhangen klara för sig via de 
andra lärresurser. Lärobokens uppgift blir då inte att ge grundläggande kun-
skaper så som läraren och kanske läromedelsförfattarna tänker sig utan den 
blir ett kompletterande läromedel.  
 
Lässtrategiernas påverkan på läroboksanvändningen 

Som jag redan beskrivit i kapitlet ”Teori och begrepp” ovan så har Reichenberg 
redogjort för två olika typer av läsare: aktiva och passiva. En passiv läsare kla-
rar visserligen av att avkoda orden men kan inte inferera, det vill säga läsa 
mellan raderna. Det som inte står explicit utskrivet i boken går ofta den pas-
sive läsaren förbi.231 En aktiv läsare är medveten om att det kräver arbete att 
förstå en text och arbetar därför aktivt med att förstå vad som står i den. En 
aktiv läsare kan vidare inferera och resonera kring texten och kan ha en kritisk 
blick på texten såtillvida att de kan ifrågasätta den och dess författare.232 Detta 

                                                             
 
 
230 Se till exempel Nilsson, ”Elevers egen forskning – analys av textproduktion och annan empiri” och Lindh 
& Söderberg, “Lärotextens makt och magi”, 196. 
231 Reichenberg, Vägar till läsförståelse, 56 f. 
232 Reichenberg, Gymnasieelever samtalar kring facktexter: en studie av textsamtal med goda och svaga 
läsare, 11 f. 
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senare har jag menat att många läsare saknar när det gäller att läsa faktatext, 
i alla fall i min undersökning. De arbetar väldigt aktivt med att förstå innehål-
let, men förhåller sig inte kritiskt till den. Jag har redan tidigare påpekat att 
detta utgör ett problem i historia där hela ämnet bygger på att alla författare 
och historiker gör tolkningar och urval som kan och bör kritiseras och disku-
teras. De elever som inte är medvetna om detta förstår därför inte själva histo-
rieskrivningens kärna utan tenderar att tro att historia består av ett antal ob-
jektiva sanningar. Jag kommer här att använda mig av begreppen passiv, aktiv 
och kritisk läsning. När jag då säger aktiv läsning så betyder det ungefär det-
samma som hos Reichenberg, fast med den skillnaden att jag har lyft ut den 
kritiska aspekten och menar att den är en nivå för sig, som många aktiva läsare 
aldrig kommer till. Jag kan emellertid inte utifrån mitt material avgöra om 
eleverna på något övergripande plan är aktiva eller passiva läsare utan det jag 
kan undersöka är om de elever jag kommit i kontakt med har använt aktiva 
eller passiva läsförståelsestrategier i arbetet med läroboken. 

Enligt det utvidgade textbegreppet så räknas också film, bilder och föreläs-
ningar som text. Jag tänker därför även redovisa vilka ”läsförståelsestrategier” 
som eleverna använder för att ta till sig denna typ av ”texter”. De läsförståel-
sestrategier som eleverna använt i arbetet med de två olika texttyperna kom-
mer sedan att jämföras med varandra för att se hur de har påverkat läroboks-
användningen. 

Ett antal elever i min undersökning har uttryckt att de tycker att språket i 
läroboken är svårt. Reichenberg och Lundberg har påpekat betydelsen av att 
läroboken används i klassrummet och läses gemensamt.233 Då kan eleverna få 
hjälp med ”svåra” texter. Som jag påvisat ovan utifrån tidigare forskning, så 
är det emellertid vanligare att lärobokens huvudtext används till individuella 
arbetssätt och den diskuteras sällan i klassrummet. Det stämmer även i min 
undersökning. Det händer i den här klassen att korta lärobokstexter används 
som underlag för diskussion men då i första hand av innehållet. Lärobokstex-
ten och läroboksförfattarnas intentioner diskuteras inte. Någon kritisk läsning 
av läroboken uppmanas eleverna således inte till. 

Min studie har visat att när eleverna arbetar individuellt så använder de i 
första hand läroboken med hjälp av aktiva läsförståelsestrategier. Alla elever 
utom en angav att de använde någon typ av aktiva läsförståelsestrategier varav 
de vanligaste var att läsa och skriva om med egna ord och att läsa och svara på 
frågor. De frågor som avses är sannolikt de läsanvisningar som läraren delar 
ut i början av varje moment. Med dessa uppmuntrar läraren eleverna att läsa 

                                                             
 
 
233 Lundberg & Reichenberg, ”Vad är lättläst?”. 
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läroboken aktivt eftersom de inte går att lösa utan att arbeta aktivt med texten. 
Ganska många elever uppgav emellertid att de också använde passiva strate-
gier, varav de vanligaste var läsa och repetera/memorera och läsa för grund-
kunskap. Endast en elev sade sig bara använda passiva strategier. Den läsför-
ståelsestrategi som flest elever uttalat sig negativt om var att läsa och söka 
information. 

I frågeformuläret, där eleverna fick ange hur de hade använt läroboken un-
der det gångna momentet, visade det sig att ungefär hälften av alla elever hade 
använt passiva läsförståelsestrategier vilket då var en något större andel än i 
intervjuerna. En av de vanligaste strategierna var att de letade efter informat-
ion/sökte efter det viktigaste, vilket var den som flest elever uttryckt sig inte 
uppskatta i intervjuerna. Anmärkningsvärt är också att ingen elev i frågefor-
muläret uttryckt att de läst och svarat på frågor, trots att de hade en positiv 
uppfattning till dessa i intervjuerna. Alla de läsförståelsestrategier de har an-
gett har varit individuella, utom tre elever som i intervjun sagt att de uppskat-
tar att läsa och diskutera. Det är emellertid ingen elev som i frågeformuläret 
sagt sig använda diskussion som en läsförståelsestrategi under det undersökta 
momentet. Däremot har, som jag konstaterat ett antal elever sökt informat-
ion/letat efter det viktigaste, vilket var det arbetssätt som flest uttryckte sig 
negativt om.  

Sammantaget kan konstateras att eleverna i hög grad säger sig uppskatta 
att arbeta aktivt men att de inte säger sig ha gjort det i lika hög utsträckning i 
det undersökta momentet. De har vidare i första hand arbetat med individu-
ella arbetssätt, vilket inte är vad de uppskattar mest. I och med att de endast i 
liten utsträckning diskuterar lärobokens huvudtext tillsammans eller tillsam-
mans med läraren så får de inte heller någon hjälp med att förstå lärobokstex-
terna som en del av dem uppfattar som svåra.  

Som jag redan nämnt så räknas, enligt det utvidgade textbegreppet även till 
exempel film och bilder som texter som därför också kan läsas och tolkas. Ele-
verna i denna undersökning uppskattar filmer i så pass stor utsträckning att 
det enligt intervjuerna är det näst mest uppskattade läromedlet och enligt 
frågeformulären det näst mest använda, efter läroboken. De uppskattar även 
bilder, som är den del av läroboken som flest elever har en positiv attityd till. 
En del elever menar att de har lättare att ta till sig innehållet i filmer och att 
de är mer känsloväckande än om de skulle ha läst om samma händelse i läro-
boken. Föreläsningar kan också räknas till texter enligt ovan nämnda definit-
ion och föreläsningar är också en av de lärresurser som flest eleverna beskriver 
i positiva termer, även om en del uttrycker att de inte får vara för långa. 

Bildanalys förekommer regelbundet i undervisningen och film visas i stor 
utsträckning. I det här momentet har eleverna/klassen bara sett dokumentär-
filmer men tidigare har de även sett både hela och delar ur spelfilmer. Även 
föreläsningar tar stor plats i undervisningen. När man talar om läsförståel-



 

107 
 

sestrategier i samband med texter enligt det utvidgade textförståelsebegrep-
pet, så avser det, precis som vid läsning av vanliga texter, hur man tar till sig 
och bearbetar texterna. I det här fallet tar eleverna anteckningar under filmer 
och föreläsningar och dessa används sedan för diskussioner. Filmerna disku-
teras alltid tillsammans med läraren och med andra elever, föreläsningarna 
likaså. Läraren och eleverna diskuterar vad som var viktigt i dem och det fö-
rekommer att eleverna får frågor eller uppgifter i anslutning till filmer och fö-
reläsningar som de först diskuterar i grupp och som sedan diskuteras gemen-
samt tillsammans med läraren. Det verkar således som att eleverna är mer 
aktiva i sin ”läsning” av filmer och bilder. När det gäller spelfilmer så har de 
även diskuterat dem källkritiskt och därmed också använt en kritisk ”läsför-
ståelsestrategi”. 

Avseende läroboken så verkar eleverna inte ha samma medvetenhet om att 
de kan vara kritiska. De diskuterar inte läroboken källkritiskt tillsammans i 
klassrummet på samma sätt som de gör med spelfilmer, utan använder inne-
hållet ganska mycket som enkla sanningar. De verkar därför som att de aldrig 
når den kritiska nivån i läsningen av läroboken.  

Sammanfattningsvis så är film och föreläsning de lärresurser som eleverna 
uppskattar mest och som de säger sig ha lättast att ”läsa” och förstå, enligt det 
utvidgade textbegreppet. När eleverna använder dessa lärresurser utgår de 
oftast ifrån aktiva, gemensamma läsförståelsestrategier, bland annat diskuss-
ion som är den strategi som de uppskattar mest. De får dessutom möjlighet 
att hjälpa varandra och att få hjälp och vägledning av läraren när de diskute-
rar. Spelfilm diskuteras till och med utifrån en kritisk läsförståelsestrategi. 
Det finns alltså väldigt många inslag i användningen av andra lärresurser än 
läroboken som eleverna anser vara positiva. 

Läroboken är ett läromedel som en del elever anser vara svårt att ta sig an 
och många uttrycker att det är tråkigt. Det används i första hand individuellt 
och utifrån passiva eller aktiva lässtrategier. Ibland uttrycker elever i frågefor-
mulären att de använt lässtrategier som de i intervjuerna ansett vara mindre 
bra, såsom att läsa och söka information. Eleverna säger sig däremot upp-
skatta att läsa och svara på frågor men i frågeformulären framgår att de inte 
alls använt denna form av lässtrategi i arbetet under det undersökta momen-
tet. Samma sak med de delar av läroboken som de uppskattar mest, nämligen 
bilder. De har inte använts alls enligt frågeformuläret. Då endast korta delar 
av lärobokstexten används gemensamt i klassrummet så får de heller inte 
mycket hjälp med hur de skall ta den i anspråk. 

Utifrån ovanstående kan konstateras att de lärresurser som uppskattas 
mest är de som används utifrån läsförståelsestrategier som eleverna uppskat-
tar. Det är också i bearbetningen av vad de möter när dessa lärresurser tas i 
anspråk som de samarbetar mest sinsemellan och med läraren. Detta skulle 
kunna tyda på att sättet som lärresurser tas i anspråk på i stor utsträckning 
påverkar hur läromedlet uppfattas.  
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Förutfattade meningar om läroboken och dessas påverkan på 

läroboksanvändningen 

Att många lärare inte riktigt vill kännas vid i hur hög grad de använder läro-
boken i sin undervisning påvisas bland annat i en rapport från Skolverket från 
1992. Där visas att lärare i stor utsträckning tonar ner lärobokens betydelse 
för den egna undervisningen eftersom det inte är förknippat med pedagogisk 
progressivitet att vara beroende av en lärobok.234 

Detta är inget explicit dilemma i min fallstudie. Läraren uttalar tydligt att 
han tycker att läroboken behövs även om han kan se problemen med den. Han 
tror att det blir mycket svårare för eleverna att se och förstå långa historiska 
linjer utan en lärobok. Det framgår emellertid att det inte är via läroboksläs-
ning som eleverna förväntas känna den lust och det intresse för ämnet som 
läraren tycker är så viktig. Det tror han istället att de får via en variation i 
undervisningen, med filmer, bilder och andra alternativa lärresureser. Ele-
verna uttrycker samma sak. Det är endast någon enstaka elev som uttrycker 
att läroboken är intressant, övriga läser den för att de måste eller för att det 
anses som ett effektivt sätt att lära sig. Det framstår som rimligt att anta att 
både elever och lärare har väldigt låga förväntningar på läroboken.  

 
 

  

                                                             
 
 
234 Ammert, “Om läroböcker och studiet av dem”, 27. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Mail till rektorer 
 

Angående undersökning om läroböcker i historia på gymna-
siet  
Mitt namn är Annie Olsson och jag deltar i en forskarskola i historia med di-
daktisk inriktning. Det är en forskarskola för aktiva lärare i samarbete mellan 
Institutionen för Idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet och akademin 
för Utbildning och humaniora vid Högskolan Dalarna. Jag håller på att skriva 
en licentiatavhandling som handlar om läroböcker i historia för gymnasiet.  

Tidigare har jag i 12 år arbetat som lärare i svenska och historia, både på 
högstadiet och på gymnasiet, i Botkyrka respektive Huddinge kommun. Jag 
är fortfarande anställd på Östra gymnasiet i Skogås, Huddinge kommun. Nu 
håller jag emellertid på att skriva en licentiatavhandling som handlar om läro-
böcker i historia för gymnasiet. Mitt syfte är att utveckla kunskap om vad det 
är som styr användandet av läroboken i historia. För att kunna uppnå mitt 
avhandlingssyfte så behöver jag emellertid komma i kontakt med undervis-
ningsgrupper (lärare och elever) som jag kommer att intervjua och göra lekt-
ionsstudier hos. Det är undervisning i kursen Historia 1b som jag är intresse-
rad av, på antingen Naturvetenskapligt, Samhällsvetenskapligt eller Estetiskt 
program. Jag skulle därför vara väldigt tacksam om jag får skolledningens till-
låtelse att göra förfrågningar bland historielärarna på er skola, om huruvida 
de är intresserade av att delta i denna studie. Förutom att deras deltagande är 
avgörande för min avhandling så kan det också vara användbart i skolans eget 
arbete. Resultaten skulle säkert kunna lämpa sig som underlag för diskuss-
ioner i lärarlag och ämnesgrupper. Om så önskas kan jag komma och presen-
tera resultaten på skolan. 

Om jag får tillåtelse att göra undersökningar på skolan så skulle jag också 
vara ytterst tacksam om du kunde ange namnen och mailadresserna till histo-
rielärarna på skolan, eller kanske rent av vidarebefordra detta mail till dem. 
Bifogat till detta mail finns ett brev med information till lärarna. 

Om du har några frågor så går det bra att höra av sig till mig på denna adress 
annie.maria.olsson@tele2.se. Det går också bra att ringa på 07X-XXXXXX. 
Om du har frågor om min forskning kan du även höra av dig till min handle-
dare: professor Monika Vinterek som har mailadress mvn@du.se eller biträ-
dande handledare professor Catharina Nyström Höög cnh@du.se, bägge vid 
Högskolan Dalarna.  
 
Med vänlig hälsning Annie Olsson 
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Bilaga 2 – Brev till lärare  

 

 

 

 
Angående undersökning om läroböcker i historia på gymna-
siet  
 

Mitt namn är Annie Olsson och jag deltar i en forskarskola i historia 
med didaktisk inriktning. Det är en forskarskola för aktiva lärare i sam-
arbete mellan Institutionen för Idé- och samhällsstudier vid Umeå uni-
versitet och akademin för Utbildning och humaniora vid Högskolan 
Dalarna. Jag håller på att skriva en licentiatavhandling som handlar 
om läroböcker i historia för gymnasiet. Mitt syfte är att utveckla kun-
skap om vad det är som styr användandet av läroboken i historia. 
 
Om du är historielärare och skall undervisa i kursen Historia 1B under 
ht 2012 på något av programmen NA, SA eller ES och under den kursen 
kommer att använda en lärobok i din undervisning, så skulle jag vara 
ytterst tacksam om du skulle kunna tänka dig att delta i denna under-
sökning. Förutom att ditt deltagande är avgörande för min avhandling 
så kan det kanske också vara användbart i ditt eget arbete. Resultaten 
skulle säkert kunna lämpa sig som underlag för diskussioner i lärarlag 
och ämnesgrupper. Om så önskas kan jag komma och presentera re-
sultaten på skolan eller hålla i ett seminarium eller workshop som 
handlar om läroböcker och dess användning i skolan. 
 
Hur går det till? 
Om du vill delta i den här undersökningen så kommer du och jag först 
att komma överens om ett delmoment i historiekursen (en epok, ett 
tema eller liknande) som det passar oss båda att jag besöker och un-
dersöker. Jag kommer därefter att vilja intervjua dig och eleverna. Där-
efter kommer jag också under det utvalda momentet att vilja göra 
klassrumsstudier, det vill säga att jag kommer att sitta med under lekt-
ionerna och notera vad som händer. Slutligen kommer jag att vilja att 
du och eleverna svarar på en enkät. 
 

 

 

 

Forskarstuderande                       Brev                    

Annie Olsson                                  2012-09-19  
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Hör av dig! 
Om du är intresserad av att delta i undersökningen så går det bra att 
maila mig på adressen annie.olsson@historia.umu.se så får du mer in-
formation. Förutom kontaktuppgifter så är jag också tacksam om du 
anger vilket/vilka program du skall undervisa på samt vilken lärobok 
du och klassen kommer att använda. 
 

 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Annie Olsson, 
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Bilaga 3 – Kompletterande information till lärare 
 

 
   

  

          
 

 
Kompletterande information inför undersökning om läro-
boksanvändning  
 
Stort tack för att du hörde av dig och visade intresse för att delta i min under-
sökning. Utan hjälp ifrån duktiga lärare är mitt arbete omöjligt att genomföra. 
Här kommer ytterligare information inför undersökningen.  
 
 
Mina besök på skolan 

 
1. Om du efter att ha läst detta brev uttrycker intresse för att delta i 

studien så kommer jag under någon av de närmaste dagarna att 
höra av mig för att svara på eventuella frågor och diskutera vilket 
delmoment som är lämpligt att jag undersöker. Vi bokar då också 
in en tid då vi kan planera upplägget och då jag kan presentera 
projektet för eleverna.  
 

2. Jag besöker klassen och beskriver undersökningen. En tid innan 
mitt besök så delar du ut ett brev till eleverna med en beskrivning 
av vad undersökningen går ut på och hur den går till. I brevet 
finns också en blankett om informerat samtycke. Blanketten sam-
las in under mitt besök. 

 
3. Jag besöker klassen för att intervjua elever. Jag kommer att inter-

vjua 5-6 elever i taget och varje gruppintervju beräknas ta cirka 30 
minuter. Under intervjun får eleverna svara på frågor om sin kun-
skapssyn, historiesyn och förväntningar på läroboken. 
 

4. Ett nytt besök med intervjuer. Tidsåtgång samma som tidigare. 

Forskarstuderande                      Brev 
Annie Olsson                                 2012-09-05 
E-post annie.olsson@historia.umu.se 
www.umu.se  
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5. Förmodligen behöver jag göra ett besök till (beroende på klassens 
storlek och lektionernas längd). Under något av dessa intervjutill-
fällen kommer jag även att vilja intervjua dig som undervisar. In-
tervjuerna skall helst vara avklarade innan det utvalda undervis-
ningsmomentet inleds. 

 
6. Under det utvalda undervisningsmomentet kommer jag att göra 

klassrumsstudier, vilket innebär att jag sitter med under lektion-
erna och studerar vad som händer. 

 
7. I slutet av delmomentet så får eleverna och du svara på en enkät. 

Detta tar sannolikt inte mer än 10-15 minuter. 
 
 
Anonymitet 

Jag kommer sannolikt att citera elever och lärare. Endast kodade namn kom-
mer emellertid att nämnas. Jag kommer i avhandlingstexten inte att ange 
vilka skolor eller vilka klasser som deltagit i undersökningen, endast vilka pro-
gram som finns representerade. Risken finns naturligtvis att ni som deltagit i 
undersökningen ändå kommer att känna igen er, då det bara kommer att delta 
maximalt tre klasser. Du som undervisande lärare kan ju heller inte behandlas 
som ett kollektiv, som eleverna, utan kommer att kunna identifieras av de som 
deltagit i undersökningen. Källmaterial som inspelningar, renskrivna inter-
vjuer och enkätsvar kommer att sparas men endast kodade namn kommer där 
att anges. 
 
 
Vad händer nu? 

När du har läst detta så vore jag tacksam om du skickar ett mail till mig på  
annie.olsson@historia.umu.se eller ringer på 0736-505125  och meddelar att 
du mottagit detta meddelande och huruvida du fortfarande är intresserad av 
att delta. Sedan hör jag av mig till dig för att boka en tid för det första besöket. 
 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Annie Olsson 
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Bilaga 4 – informerat samtycke, lärare 
    
 
 
 

 
 
 
Informerat samtycke inför undersökning om läroböcker 
 
Mitt namn är Annie Olsson och jag deltar i en forskarskola i historia 
med didaktisk inriktning. Det är en forskarskola för aktiva lärare i sam-
arbete mellan Institutionen för Idé- och samhällsstudier vid Umeå uni-
versitet och akademin för Utbildning och humaniora vid Högskolan 
Dalarna. Jag håller på att skriva en licentiatavhandling som handlar 
om läroböcker i historia för gymnasiet. Mitt syfte är att utveckla kun-
skap om vad det är som styr användandet av läroboken i historia. 

En medverkan i studien kommer kortfattat att innebära att du deltar i en 
gruppintervju, att du svarar på en enkät samt att jag kommer att sitta med i 
ditt klassrum under ett antal lektioner och noterar vad som sker där. 

I vissa fall kommer jag att citera elever och lärare men namnen kommer att 
kodas så att inga riktiga namn kommer att nämnas i avhandlingen. Jag kom-
mer heller inte i avhandlingstexten att ange vilka skolor eller vilka klasser som 
deltagit i undersökningen. Källmaterial som inspelningar, renskrivna inter-
vjuer och enkätsvar kommer att arkiveras, men även där kommer endast ko-
dade namn på deltagare att anges. Materialet kommer endast att användas för 
forskning.Deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst välja att 
avbryta din medverkan. 

Om du har frågor eller synpunkter på undersökningen kan du vända dig till 
mig eller till mina handledare:  professor Monika Vinterek (handledare), 
mvn@du.se och professor Catharina Nyström Höög (biträdande handle-
dare), cnh@du.se, bägge från Högskolan Dalarna.  

 
Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i stu-
dien: 
                                                                  
Namn:                                                                                Datum                                     
Namnförtydligande:                                                                           
 
Vänligen  Annie Olsson 
 

Forskarstuderande                  Brev 

Annie Olsson                             2012-12-14 
annie.olsson@historia.umu.se 
www.umu.se  
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Bilaga 5 – Brev till elever 
 

   

  
          

 

 
Angående undersökning om läroböcker i historia på gymna-
siet  
 
Mitt namn är Annie Olsson och jag deltar i en forskarskola i historia 
med didaktisk inriktning. Det är en forskarskola för aktiva lärare i sam-
arbete mellan Institutionen för Idé- och samhällsstudier vid Umeå uni-
versitet och akademin för Utbildning och humaniora vid Högskolan 
Dalarna. Jag håller på att skriva en licentiatavhandling som handlar 
om läroböcker i historia för gymnasiet. Mitt syfte är att utveckla kun-
skap om vad det är som styr användandet av läroboken i historia. 

Om du väljer att delta i undersökningen så kommer jag först att intervjua 
dig i en grupp tillsammans med fyra eller fem andra elever ur din klass. Inter-
vjun beräknas ta cirka 30 minuter. Du kommer att få frågor som handlar om 
din syn på kunskap, din syn på historia samt din syn på läroboken i historia 
och hur du tycker att den skall användas. Därefter kommer jag att studera din 
klass under ett av era delmoment i historia. Jag kommer alltså att sitta med 
under lektionerna och notera vad som händer under dem. I slutet av delmo-
mentet kommer du också att få svara på en enkät, vilket kommer att ta cirka 
15 minuter. Allt deltagande kommer att ske under lektionstid, om vi inte kom-
mer överens om något annat.  

Ditt deltagande är helt avgörande för min forskning. Utan elevsvar så blir 
min undersökning totalt ointressant. Jag är därför mycket tacksam om du be-
slutar dig för att delta i min undersökning.  

 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Annie Olsson, 
 

 

Forskarstuderande                   Brev                
Annie Olsson                             2012-12-14  
annie.olsson@historia.umu.se 
www.umu.se  
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Bilaga 6 – Informerat samtycke 
 

 

   

  
 
Informerat samtycke inför undersökning om läroböcker 
 
Mitt namn är Annie Olsson och jag deltar i en forskarskola i historia med di-
daktisk inriktning. Det är en forskarskola för aktiva lärare i samarbete mellan 
Institutionen för Idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet och akademin 
för Utbildning och humaniora vid Högskolan Dalarna. Jag håller på att skriva 
en licentiatavhandling som handlar om läroböcker i historia för gymnasiet. 
Mitt syfte är att utveckla kunskap om vad det är som styr användandet av lär-
oboken i historia. 

En medverkan i studien kommer kortfattat att innebära att du deltar i en 
gruppintervju, att du svarar på en enkät samt att jag kommer att sitta med i 
ditt klassrum under ett antal lektioner och notera vad som sker där. 

I vissa fall kommer jag att citera elever och lärare men namnen kommer att 
kodas så att inga riktiga namn kommer att nämnas i avhandlingen. Jag kom-
mer heller inte i avhandlingstexten att ange vilka skolor eller vilka klasser som 
deltagit i undersökningen. Källmaterial som inspelningar, renskrivna inter-
vjuer och enkätsvar kommer att arkiveras, men även där kommer endast ko-
dade namn på deltagare att anges. Materialet kommer endast att användas för 
forskning. 

Deltagandet är frivilligt och att du kan när som helst välja att avbryta din 
medverkan. 

Ytterligare frågor om undersökningen kan ställas till mig eller någon av 
mina handledare: professor Monika Vinterek (handledare), mvn@du.se och 
professor Catharina Nyström Höög (biträdande handledare), cnh@du.se, 
bägge från Högskolan Dalarna. 
 
Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i stu-
dien: 
 

                                                             
Namn:                                                                                    Datum                                                                             
Namnförtydligande:       
 
Tack på förhand för din medverkan!    Vänligen Annie Olsson 

 

Forskarstuderande                   Brev                
Annie Olsson                             2012-12-14  
annie.olsson@historia.umu.se 
www.umu.se  
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Bilaga 7 – Underlag till intervjuerna 
 
Kunskap 
• Är det viktigt med kunskaper? Varför? 
• Vad för slags kunskaper är viktiga att ha? 
• Hur lär du dig saker? 
Historia 

• Är historia viktigt att lära sig? 

• Varför är historia viktigt att lära sig? Eller varför inte? 

• Vad är viktigt att lära sig i historia? 

• Historia i skolan 

• Vad är viktigt att lära sig i historia i skolan? 

• Hur lär du dig historia i skolan på bästa sätt?  

• Vilken typ av arbetsuppgifter tycker du är bra för att lära sig mer om histo-

ria? 

• Vilka metoder och läromedel tycker du funkar bäst? (Film, läraren berät-

tar, Ni läser själva i läroboken, ni läser andra böcker än läroboken, studie-

besök?) 

• Hur skulle du vilja arbeta med historieämnet under lektionerna?  

• Hur skulle du vilja redovisa dina historiekunskaper? (prov, inlämnings-

uppgifter)  

• När du är i skolan – hur vill du att själva innehållet i ämnet historia skall 

presenteras för dig?  

• Om du inte hade fått betyg, hade du svarat annorlunda? Hur hade du i 

sådana fall svarat? 

• När du är hemma – hur arbetar du då med historieämnet?  (Hur sitter du? 

Hur jobbar du?  Skriver du anteckningar? Stryker du under? Använder du 

texter, filmer och annat material? Vilka i sådana fall?) 

• Varför arbetar du på det här sättet?  

• Hur skulle du vilja arbeta med historieämnet hemma? 

• Läroböcker 

• Är läroböcker ett bra läromedel? 

• Är läroböcker ett bra läromedel i historia? 

• Vad använder du läroboken till? 

• Vad skulle du vilja använda läroboken till? 

• Hur skulle en bra lärobok vara, vad skall den innehålla? 

• Hur skall en bra lärobok vara strukturerad? Kronologiskt eller i teman? 

• Annat som är viktigt för att en historiebok skall kunna kallas för bra. 
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Bilaga 8 – Frågeformulär till eleverna235 
 
Del 1 – Ideologier (koppla ihop rätt citat på tavlan med rätt ideo-

logi) 

 
Har du arbetat med denna uppgift? 
� Ja 
� Nej 
Om du svarar nej på denna fråga så kan du gå vidare till ”Del 2 - Ryska revo-
lutionen”) 
 
1. Ungefär hur stor del av tiden du arbetade med den här uppgiften använde 
du olika material (till exempel film, anteckningar, lärobok, tidsskrifter, Inter-
netsidor?) 

 

a) Läroboken……………………….……………………………………….% 

(På raderna b-d kan du själv skriva annat material som du använt och i 

hur stor del i % av den totala användningen av material.)  

b) ………………………………………….…………………………………….% 

c) …………………………………………………………….…………………..% 

d) …………………………………………………………………………………% 

2. Vad i läroboken använde du när du arbetade med uppgiften?  
Kryssa först för till vänster vad du använde. Gör sedan en uppskattning av i 
vilken omfattning du använt dem genom att rangordna dem. Det gör du ge-
nom att skriva en siffra på raden. (Det du använde mest = 1, det du använde 
näst mest = 2 osv.) 
 
� Huvudtexten……………………………………………………… 

� Faktarutor…………………………………………………………. 

� Sammanfattningar……………………………………………. 

� Tidslinjer…………………………………………………………… 

� Bilder………………………………………………………………… 

� Källtexter………………………………………………………….. 

� Kartor, diagram, tabeller…………………………………… 

� Annat, nämligen:……………………………………………….. 

                                                             
 
 
235 Av utrymmesskäl har frågeformuläret komprimerats. 
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3. Vad använde du läroboken till?  
 
Kryssa först för till vänster vad du använde den till.  
Gör sedan en uppskattning av i vilken omfattning du använt det du har kryssat 
för genom att rangordna dem. Det gör du genom att skriva en siffra på raden. 
(Det du använde mest = 1, det du använde näst mest = 2 osv.) 

 

� För att förstå sammanhang och orsaker…………………………………… 

� För att hitta information om viktiga händelser…………………………. 

� För att hitta information om viktiga personer ………………………….. 

� För att få en levande bild av vad som hände……………………………… 

� För att förstå i vilken ordning saker och ting hände………………….. 

� Annat, nämligen:………………………………………………………………………  

4. Hur gjorde du när du jobbade med läroboken till denna uppgift? (skriv fritt) 
 
 
 
 
 
Del 2 – Ryska revolutionen (jämförelse av händelseförloppet i lär-

oboken och i filmen ”Den hemlige Lenin” 

 
Har du arbetat med denna uppgift? 
� Ja 
� Nej 
Om du svarar nej på denna fråga så kan du gå vidare till ” Del 3: Nazismen”) 
 
1. Ungefär hur stor del av tiden du arbetade med den här uppgiften använde 
du olika material (till exempel film, anteckningar, lärobok, tidsskrifter, Inter-
netsidor)? 
 
a) Läroboken……………………….……………………………………….% 
(På raderna b-d kan du själv skriva annat material som du använt och i hur 
stor del i% av den totala användningen av material.)  
 
b)………………………………………….…………………………………….% 
c)…………………………………………………………….…………………..% 
d)…..……………………………………………………………………………% 
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2. Vad i läroboken använde du när du arbetade med uppgiften?  
Kryssa först för till vänster vad du använde.  
Gör sedan en uppskattning av i vilken omfattning du använt dem genom att 
rangordna dem. Det gör du genom att skriva en siffra på raden. (Det du an-
vände mest = 1, det du använde näst mest = 2 osv.) 

 

� Huvudtexten.……………………………………………………………. 

� Faktarutor…………………………………………………………………. 

� Sammanfattningar…………………………………………………….. 

� Tidslinjer……………………………………………………………………. 

� Bilder………………………………………………………………………… 

� Källtexter………………………………………………………………….. 

� Kartor, diagram, tabeller…………………………………………… 

� Annat, nämligen:……………………………………………………….. 

3. Vad använde du läroboken till?  
Kryssa först för till vänster vad du använde den till.  
Gör sedan en uppskattning av i vilken omfattning du använt det du har kryssat 
för genom att rangordna dem. Det gör du genom att skriva en siffra på raden. 
(Det du använde mest = 1, det du använde näst mest = 2 osv.) 

 

� För att förstå sammanhang och orsaker…………………………………… 

� För att hitta information om viktiga händelser………………………… 

� För att hitta information om viktiga personer ………………………… 

� För att få en levande bild av vad som hände……………………………… 

� För att förstå i vilken ordning saker och ting hände………………….. 

� Annat, nämligen:……………………………………………………………………… 

4.  Hur gjorde du när du jobbade med läroboken till dessa uppgifter? (skriv 
fritt) 
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Del 3: Nazismen (granskning av NSDAP:s partiprogram samt bild-

analys) 

 
Har du arbetat med denna uppgift? 
�  Ja 
�  Nej 
 (Om du svarar nej på denna fråga så kan du gå vidare till ” Del 4 – Kalla kriget 
”) 
 
1. Ungefär hur stor del av tiden du arbetade med den här uppgiften använde 
du olika material (till exempel film, lärobok, tidsskrifter, Internetsidor)? 
a) Läroboken……………………….……………………………………….% 
 
(På raderna b-d kan du själv skriva annat material som du använt och i hur 
stor del i% av den totala användningen av material.)  
 
b)………………………………………….…………………………………….% 
c)…………………………………………………………….…………………..% 
d)…………………………………………………………………………………% 

 
2. Vad i läroboken använde du när du arbetade med uppgiften?  
Kryssa först för till vänster vad du använde. Gör sedan en uppskattning av i 
vilken omfattning du använt dem genom att rangordna dem. Det gör du ge-
nom att skriva en siffra på raden. (Det du använde mest = 1, det du använde 
näst mest = 2 osv.) 

 

� Huvudtexten……………………………………………………… 

� Faktarutor…………………………………………………………. 

� Sammanfattningar……………………………………………. 

� Tidslinjer…………………………………………………………… 

� Bilder……………………………………………………………….. 

� Källtexter…………………………………………………………. 

� Kartor, diagram, tabeller…………………………………. 

� Annat, nämligen:……………………………………………… 
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3. Vad använde du läroboken till?  
Kryssa först för till vänster vad du använde den till. Gör sedan en uppskattning 
av i vilken omfattning du använt det du har kryssat för genom att rangordna 
dem. Det gör du genom att skriva en siffra på raden. (Det du använde mest = 
1, det du använde näst mest = 2 osv.) 

 

� För att förstå sammanhang och orsaker……………………………………. 

� För att hitta information om viktiga händelser…………………………. 

� För att hitta information om viktiga personer ………………………….. 

� För att få en levande bild av vad som hände……………………………… 

� För att förstå i vilken ordning saker och ting hände…………………… 

� Annat, nämligen:……………………………………………………………………… 

4. Hur gjorde du när du jobbade med läroboken till denna uppgift? (skriv fritt) 
 
 
 
Del 4 – Kalla kriget (Jämförelse av skildringen i läroboken kontra 

den i filmen ”Kalla kriget”) 

 
Har du arbetat med denna uppgift? 
� Ja 
� Nej 
Om du svarar nej på denna fråga så kan du gå vidare till (”Del 5 – Modern 
historia: Från Första världskriget till Kalla kriget (Prov)”) 
 
1. Ungefär hur stor del av tiden du arbetade med den här uppgiften använde 
du olika material (till exempel film, lärobok, tidsskrifter, Internetsidor? 
 
a) Läroboken……………………….……………………………………….% 
(På raderna b-d kan du själv skriva annat material som du använt och i hur 
stor del i% av den totala användningen av material.)  
b)………………………………………….…………………………………….% 
c)…………………………………………………………….…………………..% 
d)………………………………………………………………………..………% 
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2. Vad i läroboken använde du när du arbetade med uppgiften?  
Kryssa först för till vänster vad du använde. Gör sedan en uppskattning av i 
vilken omfattning du använt dem genom att rangordna dem. Det gör du ge-
nom att skriva en siffra på raden. (Det du använde mest = 1, det du använde 
näst mest = 2 osv.) 
� Huvudtexten……………………………………………………… 

� Faktarutor…………………………………………………………. 

� Sammanfattningar…………………………………………….. 

� Tidslinjer……………………………………………………………. 

� Bilder…………………………………………………………………. 

� Källtexter…………………………………………………………… 

� Kartor, diagram, tabeller……………………………………. 

� Annat, nämligen:……………………………………………….. 

3. Vad använde du läroboken till?  
Kryssa först för till vänster vad du använde den till.  
Gör sedan en uppskattning av i vilken omfattning du använt det du har krys-
sat för genom att rangordna dem. Det gör du genom att skriva en siffra på 
raden. (Det du använde mest = 1, det du använde näst mest = 2 osv.) 

 

� För att förstå sammanhang och orsaker……………………………………. 

� För att hitta information om viktiga händelser………………………… 

� För att hitta information om viktiga personer ………………………… 

� För att få en levande bild av vad som hände……………………………… 

� För att förstå i vilken ordning saker och ting hände…………………… 

� Annat, nämligen:……………………………………………………………………… 

4. Hur gjorde du när du jobbade med läroboken till denna uppgift? (skriv fritt) 
 
Del 5 – Modern historia: Från Första världskriget till Kalla kriget 

(Prov) 

 

Har du arbetat med denna uppgift? 
� Ja 

� Nej 

Om du svarar nej på denna fråga så kan du gå vidare till ”Del 6 - Ev. ytterligare 
uppgift”. 
 
Hur har du förberett dig inför provet under lektionstid?  
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OBS!  Förutom att göra de uppgifter som du redan skrivit om! 

 
1. Ange en ungefärlig uppskattning av hur mycket tid du använt under lekt-
ionstid för att arbeta med den här uppgiften (om du inte använt någon tid un-
der lektionstid skriver du ingenting och går vidare till rubriken ”Hur har du 
arbetat med uppgiften hemma?”). 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Ungefär hur stor del av tiden du förberedde dig inför provet under  lektions-
tid använde du olika material (till exempel film, anteckningar, lärobok, tids-
skrifter, Internetsidor)? 
 
a) Läroboken……………………….……………………………………….% 
 
(På raderna b-d kan du själv skriva annat material som du använt och i hur 
stor del i% av den totala användningen av material.)  
b)………………………………………….…………………………………….% 
c)…………………………………………………………….…………………..% 
d) …………………………………………………………………………………% 
  

 
2. Vad i läroboken använde du när du förberedde dig inför provet under lekt-
ionstid?  
Kryssa först för till vänster vad du använde. Gör sedan en uppskattning av i 
vilken omfattning du använt dem genom att rangordna dem. Det gör du ge-
nom att skriva en siffra på raden. (Det du använde mest = 1, det du använde 
näst mest = 2 osv.) 
 
� Huvudtexten……………………………………………………… 

� Faktarutor…………………………………………………………. 

� Sammanfattningar…………………………………………….. 

� Tidslinjer……………………………………………………………. 

� Bilder………………………………………………………………… 

� Källtexter………………………………………………………….. 

� Kartor, diagram, tabeller…………………………………… 

� Annat, nämligen:………………………………………………. 
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3. Vad använde du läroboken till när du förberedde dig inför provet under 
lektionstid? 
Kryssa först för till vänster vad du använde den till. Gör sedan en uppskattning 
av i vilken omfattning du använt det du har kryssat för genom att rangordna 
dem. Det gör du genom att skriva en siffra på raden. (Det du använde mest = 
1, det du använde näst mest = 2 osv.) 
 
� För att förstå sammanhang och orsaker……………………………………. 

� För att hitta information om viktiga händelser………………………… 

� För att hitta information om viktiga personer ………………………… 

� För att få en levande bild av vad som hände……………………………… 

� För att förstå i vilken ordning saker och ting hände…………………… 

� Annat, nämligen:……………………………………………………………………… 

4. Hur gjorde du när du förberedde dig inför provet under lektionstid? (skriv 
fritt och fortsätt på baksidan om du inte får plats) 
 
 
 
 
 
 
Hur har du arbetat med uppgiften hemma?  

 
1. Ange en ungefärlig uppskattning av hur mycket tid du använt hemma för att 
förbereda dig inför provet (om du inte använt någon tid hemma skriver du 
ingenting och går vidare till rubriken ”Hur har du arbetat med uppgiften på 
annan plats?”). 
……………..…………………………………………………………………………… 
2. Ange en ungefärlig uppskattning av ungefär hur stor del av tiden du arbe-
tade med den här uppgiften hemma som använde du olika material (till exem-
pel film, anteckningar, lärobok, tidsskrifter, Internetsidor)  
 
a)Läroboken……………………….……………………………………….% 
(På raderna b-d kan du själv skriva annat material som du använt och i hur 

stor del i% av den totala användningen av material.) (se kommentar ovan) 

b)     ………………………………….…………………………………….% 

c)      …………………………………………………….………………….% 

d)     …………………………………………………………………………% 
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3. Vad i läroboken använde du mest när du förberedde dig inför provet 
hemma?  
Kryssa först för till vänster vilka områden du använde. Gör sedan en uppskatt-
ning av i vilken omfattning du använt dem genom att rangordna dem. Det gör 
du genom att skriva en siffra på raden (Det du använde mest = 1, det du an-
vände näst mest = 2 osv.) 
 
� Huvudtexten……….……………..…………………………… 

�    Faktarutor………………………..……………………………. 

� Sammanfattningar…………..……………………………… 

� Tidslinjer……………………….…………………………………. 

� Bilder………………………………………………………………. 

� Källtexter…………………………………………………………… 

� Kartor, diagram, tabeller…………………………………… 

� Annat, nämligen………..……………………………….…….. 

4. Vad använde du läroboken till när du förberedde dig inför provet hemma? 
Kryssa först för till vänster vad du använde läroboken till när du förberedde 
dig inför provet hemma. Gör sedan en uppskattning av i vilken omfattning du 
använt dem genom att rangordna dem. Det gör du genom att skriva en siffra 
på raden. (Det du använde mest = 1, det du använde näst mest = 2 osv.) 

 

� För att förstå sammanhang och orsaker…………………………………… 

� För att hitta information om viktiga händelser………………………… 

� För att hitta information om viktiga personer ………………………… 

� För att få en levande bild av vad som hände……………………………. 

� För att förstå i vilken ordning saker och ting hände………………… 

� Annat, nämligen:……………………………………………………………………… 

5. Hur gjorde du när du jobbade hemma med läroboken  för att förbereda dig 
inför provet? (skriv fritt och fortsätt på baksidan om du inte får plats)’ 
 
Hur har du förberett dig inför provet på annan plats? 

 
1. Ange en ungefärlig uppskattning av hur mycket tid du använt  för att arbeta 
med den här uppgiften på annan plats (om du inte använt någon tid på annan 
plats skriver du ingenting och går vidare till ”Del 6 - Ev. ytterligare uppgift” 
Ev. ytterligare uppgift.) Ange också var du har arbetat (frivilligt) 
………………………..…………………………………………………………………………………… 
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2. Ange ungefär hur stor del av tiden du arbetade med den här uppgiften på 
annan plats som du använde olika material (till exempel film, anteckningar, 
lärobok, tidsskrifter, Internetsidor)  
 
a)Läroboken……………………….……………………………………….% 

(På raderna b-f kan du själv skriva annat material som du använt och i hur 

stor del i% av den totala användningen av material.) (se kommentar ovan) 

b…..……………………………………….…………………………………….% 

c)…………………………………………………………….…………………..% 

d)…………………………………………………………………………………% 

3. Vad i läroboken använde du mest när du arbetade med uppgiften på annan 
plats?  
Kryssa först för till vänster vad du använde.  
Gör sedan en uppskattning av i vilken omfattning du använt dem ge-
nom att rangordna dem. Det gör du genom att skriva en siffra på raden. 
(Det du använde mest = 1, det du använde näst mest = 2 osv.) 
 

� Huvudtexten………………………………………………………….. 

� Faktarutor…………………………………………………………..…. 

�     Sammanfattningar………………………………………………… 

�     Tidslinjer………………………………………………….……………. 

�  Bilder……………………………………………..…………………….. 

�  Källtexter………………………………………………………………. 

� Kartor, diagram, tabeller………………………………………… 

� Annat, nämligen:…………………..……………………………….. 
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4. Vad använde du läroboken till när du arbetade på annan plats?  
Kryssa först för till vänster vad du använde läroboken till.  
 
Gör sedan en uppskattning av i vilken omfattning du använt läroboken till 
detta genom att rangordna dem. Det gör du genom att skriva en siffra på ra-
den. (Det du använde mest = 1, det du använde näst mest = 2 osv.) 

 

� För att förstå sammanhang och orsaker………………………………………….. 

� För att hitta information om viktiga händelser………………………………… 

� För att hitta information om viktiga personer …………………………..……. 

� För att få en levande bild av vad som hände……………………………………. 

� För att förstå i vilken ordning saker och ting hände…………………………. 

� Annat, nämligen:……………………………………………………………………..……… 

5. Hur gjorde du när du jobbade med läroboken till denna uppgift på annan 
plats? (skriv fritt)  
 
 
 
 
 

Del 6 – Ev. ytterligare uppgift som ni fått i samband med momentet 

 
Nämligen………………………………………………………………………………….. 
 
Har du arbetat med denna uppgift? 
� Ja 
� Nej 
Om du svarar nej på denna fråga så kan du gå vidare till ”Del 2 – Olika länders 
kolonisering och kolonisation”) 
 
1. Ungefär hur stor del av tiden du arbetade med den här uppgiften använde 
du olika material (till exempel film, anteckningar, lärobok, tidsskrifter, Inter-
netsidor?) 
 
a) Läroboken……………………….……………………………………….% 
(På raderna b-d kan du själv skriva annat material som du använt och i hur 
stor del i % av den totala användningen av material.)  
b) ………………………………………….………………………….%  
c) …………………………………………………….…………………..% 
d) …………………………………………………………………………% 
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2. Vad i läroboken använde du när du arbetade med uppgiften?  
Kryssa först för till vänster vad du använde. Gör sedan en uppskattning av i 
vilken omfattning du använt dem genom att rangordna dem. Det gör du ge-
nom att skriva en siffra på raden. (Det du använde mest = 1, det du använde 
näst mest = 2 osv.) 
� Huvudtexten……………………………………………………… 

� Faktarutor…………………………………………………………. 

� Sammanfattningar……………………………………………. 

� Tidslinjer…………………………………………………………… 

� Bilder………………………………………………………………… 

� Källtexter………………………………………………………….. 

� Kartor, diagram, tabeller…………………………………… 

� Annat, nämligen:……………………………………………….. 

3. Vad använde du läroboken till?  
Kryssa först för till vänster vad du använde den till.  
Gör sedan en uppskattning av i vilken omfattning du använt det du har 
kryssat för genom att rangordna dem. Det gör du genom att skriva en 
siffra på raden. (Det du använde mest = 1, det du använde näst mest = 
2 osv.) 
� För att förstå sammanhang och orsaker……………………………………. 

� För att hitta information om viktiga händelser………………………… 

� För att hitta information om viktiga personer ………………………… 

� För att få en levande bild av vad som hände……………………………. 

� För att förstå i vilken ordning saker och ting hände…………………… 

� Annat, nämligen:……………………………………………………………………… 

4. Hur gjorde du när du jobbade med läroboken till denna uppgift? (skriv fritt) 
 
 
 

 

Del 7 – Ytterligare kommentarer 

 
Här kan du skriva om det är något mer du vill kommentera. Annars läser du 
igenom enkäten och lämnar in den. 
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