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Elever i den digitala dåtiden: 
Om digitaliserade primärkällor i 
historieundervisningen

Karin Sandberg

Skolan har under de senaste åren genomgått flera stora för-
ändringar. En ny läroplan och betygsskala har förändrat un-
dervisningen såväl som förutsättningarna för undervisning 
och skapat nya utmaningar. Samtidigt pågår en digitalisering 
av både skolan och samhället i stort. Ett exempel är att histo-
riskt källmaterial läggs ut i omfattande kvantiteter på internet. 
Denna digitalisering skapar nya möjligheter och perspektiv 
inom historieämnet. I skolans uppgift ingår, enligt Gy 11, att 
ge eleverna förutsättningar för att utveckla ett historiemedve-
tande. Det innebär bland annat att eleverna ska få kunskaper 
om såväl stora världsomvälvande händelser som vardagshis-
torien.1 Eleverna ska kunna förbinda händelser i det förflutna 
med möjliga framtidsscenarier och få insikt i att nutiden på-
verkar framtiden likväl som nutiden påverkas av händelser i 
det förflutna. Eleverna ska även studera källmaterial av olika 
slag och arbeta med vetenskaplig metod. Detta är möjligt med 
digitaliserat källmaterial.2 En ökad användning av IKT är ett 
mål som skolan ska arbeta mot och arbete med digitaliserat 
källmaterial står dessutom i överens stämmelse med historiedi-
daktiska begrepp som historiskt tänkande och historisk em-
pati.3 Dessa mål och historiska förmågor kan i teorin uppnås 
med att studera ett digitaliserat källmaterial. Detta ville jag 

1 Nanny Hartsmar, Historiemedvetande: Elevers tidsförståelse i en skolkontext 
(Malmö: Malmö högskola, 2001), 79.
2 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 
gymnasieskolan 2011, 4.2 Historia.
3 Regeringsbeslut 2008-12-11, diarienummer: 84–2008:3780. http://
skolverket.se/polopoly_fs/1.177249!/Menu/article/attachment/itiskolan_
regeringsuppdrag2008.pdf (hämtat den 4 april 2014).

http://skolverket.se/polopoly_fs/1.177249!/Menu/article/attachment/itiskolan_regeringsuppdrag2008.pdf
http://skolverket.se/polopoly_fs/1.177249!/Menu/article/attachment/itiskolan_regeringsuppdrag2008.pdf
http://skolverket.se/polopoly_fs/1.177249!/Menu/article/attachment/itiskolan_regeringsuppdrag2008.pdf
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pröva praktiskt. Licentiatavhandlingens syfte var således att 
studera hur ett digitaliserat primärkällmaterial fungerade i his-
torieundervisningen utifrån historiedidaktiska perspektiv. För 
att uppnå det övergripande syftet besvarade studien följande 
frågeställningar:
•	 Hur fungerar ett digitaliserat primärkällmaterial i under-

visningen och vad anser elever och lärare om arbetssättet?
•	 Påverkar arbetet med digitala primärkällor elevernas upp-

fattning om historia?
•	 Använder eleverna historiskt tänkande och historisk em-

pati i mötet med det digitaliserade primärkällmaterialet?
För att besvara frågorna genomfördes en studie av använ-
dandet av digitaliserat primärkällmaterial under vårterminen 
2012. Om intresse finns för fördjupande aspekter och fler de-
taljer än vad som presenteras i detta kapitel hänvisar jag till 
min licentiatavhandling Möte med det förflutna: Digitaliserade 
primärkällor i historie undervisningen.4 

Teori 

Undersökningen vilade på begrepp hämtade från historiedi-
daktisk teoribildning: historiskt tänkande och historisk empati. 
Ytterligare ett centralt begrepp är kontextualisering.

Historiskt tänkande

Historiskt tänkande som historiedidaktisk inriktning formule-
rades i början på 1980-talet av bland annat Sam Wineburg och 
innebär att eleverna ska ”tänka som en historiker”. Wineburg 
menar att denna form av historiskt angreppssätt är viktig för 
eleverna. Enligt Sam Wineburgs modell för historiskt tänkande 
ska eleverna arbeta enligt vetenskapliga metoder. Eleverna ska 
arbeta som historiker genom att läsa historiska dokument, 
jämföra sådana med varandra för att utreda olika historiska 
frågor och med hjälp av kontextualisering undersöka histo-
riska frågor vidare. Dels ska eleverna kunna sätta in primärkäl-
lor i en historisk kontext dels kunna läsa mellan raderna vad 
primärkällan säger om den tiden då källan tillkom.5 

4 Karin Sandberg, Möte med det förflutna: Digitaliserade primärkällor i 
undervisningen (Umeå: Umeå universitet, 2014).
5 Sam Wineburg, Historical Thinking and Other Unnaturals Acts: Charting 
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Den aspekt av historiskt tänkande som studerades i licentiat-
avhandlingen var hur väl eleverna arbetade med vetenskaplig 
metod när de analyserade det digitaliserade primärkällma-
terialet, det vill säga om eleverna kunde ställa frågor till det 
digitaliserade primärkällmaterialet och om de kunde jämföra 
uppgifterna de fann med andra källor av olika slag, en förmåga 
som benämns korroboration. Vidare undersökte jag om elev-
erna kunde kontextualisera uppgifterna de fann. 

Historisk empati

Användandet av begreppet historisk empati i studien baserades 
främst på Linda Levstiks och Keith Bartons definitioner av, och 
resonemang om, historisk empati. Historisk empati innebär att 
eleverna sätter sig in i de premisser som dåtidens människor 
levde under. Idén bygger på tanken att om eleverna kan relatera 
empatiskt till människor i förfluten tid kan de även relatera 
till människor i nutid.6 Barton och Levstik delar in historisk 
empati i empathy as caring och empathy as perspective recogni-
tion, där den senare enligt Barton och Levstik är den högre och 
mer utvecklade formen av empati. De anser att eleverna bör 
uppmanas att känna empati i sina studier av historia, att det 
är i princip omöjligt att studera historia utan att känna med de 
individer som studeras, det är på det sättet som vi alla skapar 
en personlig koppling till det förflutna.7

I min studie valde jag att notera alla uttryck för empati, vad 
eleverna ger uttryck för är inte med nödvändighet den enda 
formen av empati som eleverna känner och empathy as caring 
inte nödvändigtvis en mindre utvecklad form än empathy as 
perspective recognition. Min utgångspunkt var att eleverna inte 
ska återuppleva vad som hände utan förstå varför människor 
handlade som de gjorde.8 Eleverna ska heller inte döma då-
tidens människor, utan sträva efter att förstå varför dåtidens 

the Future of Teaching the Past (Philadelphia: Tempel University Press, 2001).
6 Se till exempel Sarah Brooks , “Historical Empathy as Perspective Recognition 
and Care in one Secondary Social Studies Classroom”, Theory & Research in 
Social Education 39:2 (2011): 167.; Wineburg (2001): 24; Keith C. Barton & 
Linda S. Levstik, Teaching history for the common good (Mahwah: Lawrence 
Erlbaum Associates Publishers, 2004), 211.
7 Barton & Levstik (2004), 241f.
8 Ibid., 153.
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människor handlade, tänkte och agerade som de gjorde. Peter 
Lee diskuterar skillnaden mellan att känna empati och döma 
de som levt tidigare och hans definition ligger nära den jag an-
vände för att definiera eleverna uttryck för empati:

In fact historical empathy is much more like an achievement: it is 
knowing what someone (or some group) believed, valued, felt and 
sought to attain. It is being in a position to entertain (not necessar-
ily to share) these beliefs, and being in a position to consider the 
impact of these emotion (not necessarily to feel them).9 

Kontextualisering 

Kontextualisering innebär att eleverna sätter sig i den tid de 
studerar, dess förutsättningar, mentaliteter och hur samhället 
såg ut. Eleverna behöver använda både historiskt tänkande och 
historisk empati för att kunna kontextualisera, och kontextua-
lisering är likaså nödvändigt för att kunna använda historiskt 
tänkande och historisk empati fullt ut. De tre förmågorna är 
förutsättningar för och beroende av varandra. Motsatsen till 
kontextualisering benämner Sam Wineburg presentism, vilket 
innebär att eleverna dömer dåtiden utifrån dagens tankar, vär-
deringar och kulturella uttryck.10 Dåtiden ses som lägre stå-
ende och i alla aspekter sämre. Att kunna undvika presentism 
är svårt, dåtidens samhälle och förutsättningar var sämre än 
nutidens i många aspekter. Men om eleverna ser dåtiden som 
sämre än deras egen nutid på grund av att de uppfattar dåti-
dens människor som mindre intelligenta eller mer primitiva än 
nutidens människor har de inte kunnat kontextualisera dåtiden 
utan endast dömt ut den som lägre stående. Eleverna måste 
förstå att dåtidens människor hade vanor, tankar och föreställ-
ningar som skiljer sig mot nutidens utan att för den skull vara 
mindre utvecklade.11 Kontextualisering är i mångt och mycket 
beroende av elevernas tidigare kunskaper i historia, och då inte 
bara faktakunskaper utan även kunskaper om levnadsförhål-
landen och kulturer i förfluten tid. 

9 Peter Lee, “Why Learn History?” i Learning History, red. A.K. Dickinson, P.J. 
Lee, & P.J. Rogers (London: Heinemann Educational Books, 1984), 89.
10 Wineburg (2001), passim.
11 Rantala, Jukka, “Assessing Historical Empathy Through Simulation – How 
Do Finnish Teacher Students Achieve Contextual Historical Empathy?” i 
Nordidactica 1:1 (2011), 68.
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Nedanstående figur är tänkt att illustrera hur historiskt tän-
kande, historisk empati och kontextualisering samverkar för 
att historisk förståelse ska uppnås. Den yttre ringen represente-
rar begreppet historisk förståelse. Historiskt tänkande och his-
torisk empati är delar av historisk förståelse och till stor del för-
utsättningar för varandra. Kontextualisering krävs för att dessa 
två förmågor ska kunna operationaliseras. Kontextualisering 
är inte alltid nödvändig för historiskt tänkande och historisk 
empati. Historiskt tänkande innebär bland annat en del källkri-
tiskt tänkande som är mer avhängigt av logik än kontextualise-
ring, som bedömning ifall en källa är beroende eller oberoende. 
En del direkt inkännande empati är inte heller bunden av kon-
textualisering utan fungerar som ett uttryck för sympati med 
en individ, oberoende av tid och rum. 

Figur 1. Modell över historisk förståelse

Kontextualisering

Historisk
empati

Historiskt 
tänkande

Primärkällor i historieundervisningen 

Arbetet med primärkällor ger, enligt Stéphane Lévesque, elev-
erna ett verktyg för källkritiskt tänkande. Han menar att om 
eleverna aldrig får lära sig hur historiska fakta konstrueras ge-
nom studier av källor av olika slag, kan eleverna inte heller 
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resonera källkritiskt kring historia.12 Genom att bearbeta pri-
märkällor måste eleverna tänka analytiskt och söka svar på 
frågor till det förflutna istället för att få det serverat. Historiska 
undersökningar ger ett tillfälle att se hur den enskilda indivi-
dens historia kan återspegla den stora historien men visar att 
alla frågor till det förflutna inte kan besvaras. Att arbeta med 
primärkällor gör att eleverna inte kan använda vad ”de tror sig 
veta”, vilket baseras på vilken förförståelse och vilka föreställ-
ningar de har om det förflutna, och som kan vara felaktiga.13 

Lévesque konstaterar dock att primärkällor inte är en mira-
kelkur. Om inte läraren är intresserad av undervisningsformen 
riskerar undervisningen med primärkällorna bli ett sämre alter-
nativ till annan undervisning.14

Roy Rosenzweig och David Thelen skriver i en artikel från 
år 1998 att när eleverna i skolan arbetade med källmaterial 
och återskapade historia utifrån källmaterialet fick historieun-
dervisningen en helt annan betydelse för eleverna. Historien 
blev mer levande för dem.15 Roy Rosenzweig och David Thelen 
anser att om studiet av primärkällor ska ge eleverna en dju-
pare förståelse för historieämnet måste eleverna både vara 
empatiskt och kognitivt engagerade. Bill Tally och Lauren B. 
Goldenberg konstaterar likaså att eleverna behöver studera de 
digitaliserade primärkällorna noga, kontextualisera sina fynd 
och dra nytta av sina tidigare kunskaper. Vidare måste eleverna 
fundera över orsak och verkan samt koppla ihop sina fynd i 
primärkällmaterialet med egna erfarenheter och slutligen un-
derbygga sina argument med stöd av primärkällmaterialet.16 
Tally och Goldenberg anser att eleverna måste öva sin histo-
riska empati och sitt historiska tänkande för att kunna fungera 
och orientera sig i dagens informationssamhälle.17

12 Wineburg (2001) , 27.
13 Stéphane Lévesque, Thinking Historically: Educating Students for the 
Twenty-First Century (Toronto: University of Toronto Press, 2008), 36.
14 Lévesque (2008).
15 Roy Rosenzweig, & David Thelen, The Presence of the Past: Popular Uses 
of History in American Life (New York: Columbia University Press, 1998), 181.
16 Bill Tally & Lauren B. Goldenberg, “Fostering Historical Thinking with 
Digitalized Primary Sources”, Journal of Research on Technology in Education, 
31:1 (2005), 1.
17 Ibid., 2.
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Tidigare forskning 

Det källmaterial som eleverna fick arbeta med under studien 
hämtades från Demografiska databasen (DDB) via dess söksys-
tem Indiko. DDB är en enhet vid Umeå Universitet och en be-
folkningsdatabas baserade på uppgifter från husförhör, vigsel-, 
dop- och dödböcker samt flyttningslängder. Alla böckerna är 
länkade vilket innebär att det går att följa en individ genom 
livet och även studera dennes släktingar och anhöriga. Det 
är även möjligt att göra statistiska urval och olika statistiska 
sökningar i DDB. Den digitaliserade upplagan är trogen origi-
nalet, det som prästen fört in i form av olika stavningar, för-
kortningar och skrivfel kvarstår. Tidigare studier med det digi-
taliserade källmaterialet från DDB och Indiko har genomförts 
av Lotta Vikström och Thomas Nygren. Den första studien 
genomförde Vikström år 2001. Studien omfattade två gymna-
sieklasser.18 Den studien följdes sedan upp av studier genom-
förda åren 2002 och 2011. En jämförelse mellan de nämnda 
studierna visar att eleverna blivit mer positivt inställda till att 
arbetet med primärkällmaterialet i DDB i de senare studierna.19 
Studien från år 2011 omfattade sjutton elever på ett studieför-
beredande program och genomfördes av Nygren och Vikström 
tillsammans. Nygren och Vikström anser efter genomförandet 
av studierna att digitaliserade primärkällor hjälper eleverna att 
komma i kontakt med källmaterial på ett förhållandevis enkelt 
sätt. Eleverna får möjlighet att använda samma analysverktyg 
som historieforskare vilket eleverna föreföll uppskatta. Många 
av eleverna hade svårigheter att koppla ihop historien på indi-
vidnivå med de stora historiska händelserna och skiftningarna, 
de så kallade långa linjernas historia. Vikström och Nygren 
konstaterar likaså att eleverna i kontakt med det digitaliserade 
primärkällmaterialet gav uttryck för historiskt tänkande och 
historisk förståelse.20 Vidare ser Nygren och Vikström arbets-
sättet som ett fruktbart sätt att undervisa eleverna om primär-
källor och därigenom utveckla deras historiska tänkande.

18 Vikström (2002), 6f.
19 Thomas Nygren & Lotta Vikström, “Treading Old Paths in New Ways: Using 
Digital Databases in History Teaching”, Education Sciences 3 (2013), 58.
20 Nygren & Vikström (2013), 69.
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Metod

I min studie genomförde fem klasser, sammanlagt 110 elever 
och tre lärare, en uppgift med digitaliserat primärkällmaterial 
och jag studerade eleverna och lärarna via enkäter, intervjuer, 
observationsstudier samt elevernas skriftliga och muntliga re-
dovisningar. Övningen ingick i elevernas ordinarie historiekurs 
och betygsattes av undervisande lärare. Det jag främst sökte 
efter var elevernas uttryck för historiskt tänkande, historisk 
empati och deras förmåga att kontextualisera. Jag undersökte 
också vad eleverna ansåg om arbetet med det digitaliserade pri-
märkällmaterialet. Lärarna fick innan studien delta i en work-
shop under ledning av professor Lotta Vikström om DDB. 
Lärarna fick två artiklar: ”Farliga kvinnor och barn - histo-
rien om det utomäktenskapliga” av Ann-Sofie Ohlander och 
”I skammens namn: Kvinnors inflyttning och illegitimitet i det 
industrialiserade Sundsvall” av Lotta Vikström.21 Två av klas-
serna, klass D och E, fick samma häfte av undervisade lärare. 
Eleverna fick mycket olika förutsättningar för genomförandet 
av sina undersökningar av det digitaliserade primärkällmate-
rialet gällande lektionstid och hur väl tekniken fungerande. 
Klasserna i årskurs ett fick fyra lektioner, två veckor, på sig 
att genomföra undersökningen, klasserna i årskurs två och tre 
betydligt fler, upp till nio lektioner över en sexveckorsperiod 
till undersökningen. Eleverna i årskurs ett hade innan arbetet 
med det digitaliserade källmaterialet tog sin början studerat in-
dustrialismen och Sverige under 1800-talet, eleverna i årskurs 
två och tre hade studerat ämnesområdet tidigare samt fick in-
troduktionsföreläsningar om kvinnors situation i Sverige under 
1800-talet och om 1800-talet i stort.

21 Lotta Vikström, ”I skammens namn: kvinnors inflyttning och illegitimitet 
i det industrialiserade Sundsvall”, i Sekelskiftets utmaningar: Essäer om 
välfärd, utbildning och nationell identitet vid sekelskiftet 1900, red. Ann-
Katrin Hatje (Stockholm: Carlsson, 2002) och Ann-Sofie Ohlander, ”Farliga 
kvinnor och barn: historien och det utomäktenskapliga”, i Kvinnohistoria: om 
kvinnors villkor från antiken till våra dagar, red. Yvonne Hirdman (Stockholm: 
Utbildningsradion, 1992).
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Tabell 1. Klasserna uppdelade efter årskurs, lärare, könsfördelning och insamlat material

klass A klass B klass C klass D klass E

Årskurs Ett Ett Två Tre Tre

Kurs Historia 1b Historia 1b Historia 2 Historia C Historia B

Antal (varav pojkar) 24 (12) 17 83) 29 (8) 24 (11) 16 (1)

Är 1 1 2 3 3

Lärare Maria Maria Jan Jan Fredrik

Intervjuer Ja Ja Ja Ja Nej

Enkäter Ja Ja Ja Nej Nej

Elevarbeten Skriftliga Skriftliga Skriftliga Skriftliga Muntliga

Observationsstudier Ja Ja Ja Ja Ja

Insamling

Som inledning på studien genomfördes en enkät med 62 elever. 
Där kartlades deras inställning till historia som skolämne och 
i samhället, eleverna fick svara på frågor som vilken typ av 
historia de föredrog och hur de helst ville ta del av historia 
i och utanför skolan. Denna enkät upprepades efter arbetet 
med det digitaliserade primärkällmaterialet för att undersöka 
eventuella förändringar i elevernas uppfattning om historia. 
Efterenkäten besvarades av 56 elever och den innehöll även 
frågor om vad eleverna ansåg om att arbeta med det digitalise-
rade primärkällmaterialet. Medan eleverna genomförde arbe-
tet med det digitaliserade primärkällmaterialet observerade jag 
lektionerna, sammanlagt 21 lektioner vilka varade mellan 80-
90 minuter. Efter lektionsobservationerna intervjuade jag sex 
elever parvis från varje årskurs och de tre lärarna. Uppgiften 
med det digitaliserade primärkällmaterialet utgjorde en del 
i elevernas ordinarie historiekurs och lärarna la upp arbetet 
som de tyckte att det passade dem och elevgruppen. Alla lärare 
följde i stort det förslag till lektionsplanering som delgavs dem. 
En av lärarna valde att ta bort formaliadelen men instruerade 
eleverna skriftligt på tavlan och muntligt hur de skulle lägga 
upp examinationsarbetet och att de skulle konsultera andra 
källor än primärkällmaterialet. 

Hur många examinationsarbeten som lämnades in från de 
olika klasserna varierade stort, i en klass lämnade nästan alla 
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in, i andra klasser endast en handfull. Sammanlagt inkom 20 
examinationsarbeten. Eleverna arbetade i grupper om två eller 
tre som de fick forma själva.

Bearbetning

Enkäterna samlades in och sammanställdes utifrån vilken syn 
på historia eleverna gav uttryck för i svaren. Efterenkäterna 
undersökte om elevernas inställning till historia ändrats efter 
arbetet med det digitaliserade primärkällmaterialet.22 I inter-
vjuerna undersöktes elevernas och lärarnas uppfattning om 
hur arbetet med det digitala primärkällmaterialet hade avlöpt 
och vad de ansåg om arbetssättet. Observationsstudien note-
rade elevernas uttryck för historisk empati och historiskt tän-
kande under lektionerna samt hur arbetet med de digitaliserade 
primärkällorna fungerade. I elevernas examinations-arbeten 
utforskades deras uttryck för historisk empati, historiskt tän-
kande och deras förmåga att kontextualisera vad de fann i det 
digitaliserade primärkällmaterialet. 

Några av resultaten

Alla elever lyckades få fram resultat av sina sökningar i det 
digitaliserade primärkällmaterialet. Hur de behandlade resulta-
ten varierade mellan elever, klasser och årskurser. Eleverna från 
årskurs ett skrev genomgående korta arbeten, inget överskred 
en A4-sida i längd. Eleverna i årkurs två och tre redovisade 
fler sökresultat och mer genomarbetade examinationsarbeten. 
Både lärarna och eleverna som ingick i studien nämnde att da-
tabasen såg gammeldags och slarvig ut, men menade att det 
var lätt att förstå hur de skulle söka i den. Hur eleverna arbe-
tade med det digitaliserade primärkällmaterialet skilde sig mel-
lan grupperna, klasserna och årskurserna, från minsta möjliga 
ansträngning till ambitiösa examinationsarbeten. Lärarna var 
ovana både med arbetssättet och med de digitaliserade primär-
källorna, vilket förmodligen gjorde att de förlitade sig på att 
jag skulle lösa tekniska problem och besvara elevernas frågor. 
Jag hjälpte till något, men försökte hålla detta till ett minimum 
för att inte påverka resultatet. Om tekniken fungerat felfritt 

22 Se enkäterna i Möte med det förflutna.
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hade lärarna sannolikt klarat av att genomföra arbetet med 
det digitaliserade primärkällmaterialet utan min inblandning i 
tekniska frågor. Mycket tydligt under studiens genomförande 
är den sårbarhet för tekniska problem och beroendet av fung-
erande internetanslutningar som följer på datorbaserad under-
visning. Något som likaså blev tydligt var den distraktion som 
internet kan bidra till. Eleverna lade en stor del av lektionstiden 
på spel, sociala medier och filmklipp via internet vilket kan ses 
som en nackdel i denna typ av undervisning.23

Elevernas uppfattning om historia

Förenkäten visade att eleverna föredrar att ta del av historia via 
spelfilmer som handlar om historiska händelser.24 Eleverna litar 
mest på läroboken och sin lärare, men även på äldre som berät-
tar. Att eleverna föredrar film som medium återkommer i sva-
ren i efterenkätens andra del och överensstämmer med resultat 
av andra studier.25 Enkätsvaren i sin helhet är för omfattande 
för att diskuteras närmare i denna text, för den intresserade 
hänvisas till licentiatavhandlingen.

En större förändring i elevernas föreställning om historia 
var att eleverna litade mindre på primärkällorna efter studiet 
av det digitaliserade primärkällmaterialet än innan. Genom att 
konfronteras med primärkällornas ofullständighet uppövade 
eleverna sin källkritiska förmåga, de började ana källornas be-
roende av dem som skrivit i kyrkböckerna. Överensstämmande 
resultat har iakttagits i liknande övningar med primärkällor.26 
Elevernas frustration över att uppgifter förefaller felaktiga 
eller saknas återkom i studiens enkätsvar och observations-
studier. Detta kan ha sin grund i en föreställning att primär-
källor innehåller svaret på vad som verkligen hände, ett sorts 

23 Åke Grönlund, Annika Andersson & Matilda Wiklund, Unos-uno årsrap-
port 2013 (Örebro: Örebro Universitet, 2013), tillgänglig på: https://docs.
google.com/file/d/0BxjcMTLmxLVbcVpUMm1YcVFPN3c/edit. 
24 Se förenkäten i Möte med det förflutna.
25 Se till exempel Thomas Axelson, Film och mening: En receptionsstudie 
om spelfilm, filmpublik och existentiella frågor (Uppsala: Acta Universitatis 
Upsaliensis, 2008) och Maria Deldén, Historien som fiktion: Gymnasieelevers 
erfarande av spelfilm i historieundervisningen (Umeå: Umeå universitet, 2014).
26 Bruce VanSledright, “Confronting History’s Interpretive Paradox while 
Teaching Fifth Graders to Investigate the Past”, American Educational 
Research Journal 39:4 (2002), 1104.

https://docs.google.com/file/d/0BxjcMTLmxLVbcVpUMm1YcVFPN3c/edit
https://docs.google.com/file/d/0BxjcMTLmxLVbcVpUMm1YcVFPN3c/edit
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historieämnets facit. En föreställning som utmanades när elever 
fick studera det digitaliserade primärkällmaterialet närmare. 
Eleverna fick en annan uppfattning om historia i och med ar-
betet med det digitaliserade primärkällmaterialet och det kan 
antas, då det här är en enda isolerad uppgift med digitaliserat 
primärkällmaterial, att ett kontinuerligt arbete med primär-
källmaterial kan påverka elevernas uppfattning om historia 
som ämne och vetenskap än mer. 

Eleverna uttryckte vid flertal tillfällen att det var roligt och 
intressant att arbeta med materialet och att de upplevde empati 
med individerna i materialet. De såg det som ett roligt alter-
nativ till annan undervisning. Eleverna återkom flera gånger 
till en upplevd närhet till människorna i det digitaliserade pri-
märkällmaterialet. Eleverna uttryckte också uppskattning över 
att studera vardagslivets historia. I huvudsak angav eleverna 
innan och efter mötet med det digitaliserade primärkällmate-
rialet störst intresse för att ta del av historia via spelfilm och 
äldres berättelser. 

Eleverna, och en lärare, angav att de saknade fakta i det 
digitaliserade primärkällmaterialet. Vad de efterfrågar och vil-
ken innebörd de la i ordet fakta fick jag inte något svar på 
eller förklaring till. Det kan vara så att eleverna inte upplevde 
uppgifterna i arkiven som fakta då de inte var bearbetade på 
något sätt, utöver överföringen till det digitala formatet, utan 
innehöll endast arkivuppgifterna. Ingen av lärarna hade nyttjat 
digitaliserade primärkällor i historieundervisningen före un-
dersökningen tog sin början. De var dock alla positiva till att 
använda det igen om DDB och sökmotorn Indiko uppdatera-
des och de problem som funnits med tekniken avhjälptes.

Eleverna uttrycker historisk empati

Eleverna uppvisade vid flera tillfällen historisk empati kopplat 
till det digitaliserade källmaterialet, både under observations-
studierna, intervjuerna och i examinationsarbetena. Eleverna 
uppvisade historisk empati även genom ansatser att anta forna 
tiders individers perspektiv. De diskuterade händelser och age-
randen baserat på de förutsättningar de föreställde sig att män-
niskorna hade på 1800-talet. Förmågan till historisk empati 
uppvisades mest frekvent i de diskussioner som hölls i sam-
band med de muntliga framställningarna i en av klasserna och 
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i elevintervjuerna. De fria diskussionerna visade att lärandet 
och utvecklandet av historisk empati kunde fortsätta efter att 
arbetet med det digitaliserade primärkällmaterialet avslutats. 
Läraren ledde dessa diskussioner och eleverna uppvisade flest 
exempel på historisk empati i dessa diskussioner vilket stäm-
mer väl överens med tidigare studier av Tally och Goldenberg 
som betonade lärarens ledning som vital för elevernas förmåga 
till historisk empati och historiskt tänkande.27

Historisk empati kan vara något som eleverna, och möjligt-
vis även lärarna, anser ligga utanför redovisningsformen exa-
minationsarbete. I instruktionerna till övningen fanns inte hel-
ler några anvisningar om att de skulle relatera till individerna 
i materialet på ett empatiskt sätt varför flest exempel återfinns 
utanför examinationsarbetena. Måhända skulle känslorna få 
lov att ta större plats i historieundervisningen. Ingen av lärarna 
nämnde historiskt tänkande eller historisk empati under arbe-
tet med det digitaliserade primärkällmaterialet. Men en lärare 
nämnde att det var viktigt att eleverna förstod att historia ut-
gjordes av verkliga människor. 

Tidigare studier har främst fokuserat på perspektivtagande 
historisk empati och utvecklandet av historisk empati. I denna 
studie valde jag att inte göra skillnad på de olika typerna av 
empati, den historiska empatin som eleverna gav uttryck för 
behövde inte nödvändigtvis utgöra den enda form av empati 
eleverna kände. I studien var uttrycken för empatisk omsorg be-
tydligt fler än de för perspektivtagande. Att perspektivtagande 
empati skulle vara en högre form av empati, som Barton och 
Levstick hävdar, kan ifrågasättas. 28 Perspektivtagande empati 
ligger ofta nära kontextualisering och bedöma vad som är per-
spektivtagande empati och vad som är kontextualisering är svår-
tolkat. Ytterligare en invändning jag har är att helt ta någon an-
nans perspektiv, framförallt någon så avlägsen i tid, kanhända 
inte ens är möjligt. Sarah Brooks är den forskare som redovisar 
flest exempel på perspektivtagande historisk empati i sin studie, 
hon observerade eleverna under ett halvår, inte under en enskild 
uppgift med digitaliserat primärkällmaterial som i min studie.29 

27 Tally & Goldenberg (2005), 2.
28 Barton & Levstik (2004), 240.
29 Brooks (2011), passim.
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Eleverna uttrycker historiskt tänkande

Även om det historiska tänkandet var ofta uppblandat med 
presentism uppfyllde samtliga elever i studien något av de i 
inledningen uppställda kriterierna för historiskt tänkande vid 
något tillfälle i sina redovisningar, examinationsarbeten eller 
klassrumsdiskussioner. 30Dåtiden insiktsfullt diskuterat utifrån 
det förhållande som då rådde återfinns i talrika exempel, en in-
dikation på att eleverna kontextualiserade sina resultat. I flera 
examinationsarbeten och redovisningar framfördes att historia 
är en process som leder till att människan får det bättre och 
bättre. Möjligtvis är eleverna fostrade in i presentism, då histo-
ria ofta studeras som en linjär utvecklingsprocess. 

Korroboration använde eleverna sällan i sina examinations-
arbeten, trots instruktioner om att de skulle studera andra käl-
lor. Elever som använde korroboration uppvisade fler exempel 
på historiskt tänkande och perspektivtagande historisk empati 
än de som inte korroborerade. Eleverna som använde korrobo-
ration berörde inte aspekter i texter som de studerat som kunde 
motsäga deras resultat av sökningarna i det digitaliserade pri-
märkällmaterialet, texterna användes bara som stöd för deras 
slutsatser. Huvudpunkten i elevernas diskussion av resultaten 
var oftast huruvida uppgifterna i det digitaliserade primärkäll-
materialet var troliga och sannolika. Eftersom eleverna uppgav 
sig vara ovana att arbeta med primärkällor är det inte otänk-
bart att eleverna även var ovana att jämföra sekundär- och pri-
märkällor. De principer för historiskt tänkande som Wineburg 
ställer upp är, enligt min åsikt, troligen möjliga att uppnå med 
långsiktigt arbete med primärkällor. 

Att kunna ställa relevanta frågor till primärkällor och be-
svara desamma är en del av vad Wineburg betecknar som his-
toriskt tänkande. Eleverna anbefalldes i instruktionerna att 
formulera en fråga till materialet och det lyckades de med. 
Förvisso kan eleverna bara ha följt instruktionen och konstrue-
rat en fråga, men i det historiska tänkandet ligger förmågan att 
formulera frågor till primärkällmaterialet och försöka besvara 
dem med uppgifter hämtade från källan, vilket majoriteten av 
eleverna gjorde.

30 Främst Examinationsarbetena 12 klass E. examinationsarbete 16 klass C, 
Examinationsarbete 18 klass C.
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Eleverna kontextualiserar

I examinationsarbetena betraktade majoriteten av eleverna sin 
samtid som det normala och få kontextualiserade uppgifterna 
de fann. Eleverna behöver visserligen kunskap om tiden de 
studerar för att kunna kontextualisera, men i examinationsar-
betena visade de sällan förmåga att se historia som en annan 
kultur utan dåtiden betraktas som en underutvecklad civilisa-
tion som omfattar allt före deras egen tid, de gör ingen skill-
nad på olika epoker och tider utan allt är ”historia”. Arbetet 
med DDB visar på nödvändigheten av att eleverna lär sig att 
kontextualisera. Utan förmågan att sätta in sina fynd från det 
digitaliserade primärkällmaterialet i sin kontext kan eleverna 
inte tolka källmaterialet eller riskerar att dra slutsatser som 
inte är vetenskapligt underbyggda. De som bäst lyckades med 
kontextualisering var eleverna i de två högre årskurserna, även 
om de själva framförde att de hade för bristande förkunskaper 
för att fullt ut kunna ta till sig arbetet med det digitaliserade 
primärkällmaterialet.

Arbetet med det digitaliserade primärkällmaterialet i ett 
undervisningsperspektiv 

Farhågor kring internet i undervisningen tar ofta upp att elev-
erna klipper och klistrar från olika webbplatser och i praktiken 
lär sig lite om det de ska studera. Det Stéphane Lévesque anger 
som eftersträvansvärt, att eleverna ska arbeta vetenskapligt och 
ha en hypotes och kunna skapa konklusioner.31 Det är möjligt 
med DDB. Eleverna måste själva bearbeta och analysera upp-
gifterna från de digitaliserade primärkällorna för att få svar 
på sina hypoteser. Att arbeta med digitaliserat källmaterial var 
helt nytt för eleverna och en del frustration uppstod, vilket 
också framkom i de studier Vikström och Nygren genomfört.32 
Några av eleverna ville i stor utsträckning ha hjälp att söka i 
det digitaliserade primärkällmaterialet, de prövade inte själva 
utan föredrog att läraren bistod dem i att genomföra sökning-
arna. Lévesque ser en fara med att elever tar den enkla vägen ut 

31 Lévesque (2008), passim.
32 Nygren & Vikström (2013).
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och anser att välformulerade uppgifter förhindrar detta.33 
Lärarnas genomgångar, förberedelser och hur de presente-

rade och ledde elevernas arbete med det digitaliserade primär-
källmaterialet varierade vilket reflekterar hur ett digitaliserat 
primärkällmaterial skulle kunna användas i en verklig under-
visningssituation. I arbetet med det digitaliserade primärkäll-
materialet hade läraren efter introduktionen en handledande 
funktion. Lärarna i studien hjälpte eleverna med frågeställ-
ningen, utvecklade elevernas kritiska tänkande och vägledde 
eleverna när de stötte på motstånd. Lärarens ämneskunska-
per visade sig vara viktiga. Läraren behövde agera stöd i såväl 
grupprocesserna som i forskningsfrågor och behövde då be-
härska ämnet. Lärarna måste dessutom ha kunskap om käll-
materialet, men som denna studie visar behöver lärarna inte 
någon omfattande fortbildning för att kunna genomföra ar-
betet med det digitaliserade primärkällmaterialet. Enligt Bass 
och Rosenzweig är tillfredställelsen i att hitta, upptäcka och 
finna svar på sina frågeställningar roligt, spännande och ger 
eleverna omedelbar återkoppling i lärandet.34 Den slutsatsen är 
inte uppenbar i resultaten för min studie, men de flesta eleverna 
gav övningen ett relativt högt betyg i efterenkäten. Att använda 
digitaliserade primärkällor i undervisningen ger möjlighet att 
använda IKT på ett fruktbart sätt i historieundervisningen och 
ger eleverna erfarenhet av arkivforskning på ett lättillgängligt 
sätt. Eleverna framförde flera gånger att det var verkliga män-
niskor som de fick studera, och att abstrakta saker som hög 
barnadödlighet blev konkreta för dem. 

33 Lévesque (2008), passim.
34 Randall Bass & Roy Rosenzweig, “Rewiring the History and Social 
Studies Classroom: Needs, Frameworks, Dangers and Proposals”, Journal of 
Education 181:3 (1999), 47.
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Avslutning

Kyrkoböcker i historieundervisningen har flera syften: att elev-
erna ska få en insikt på vilket sätt som de historiska fakta de 
möter i läroböcker och andra historieförmedlare konstrueras, 
att eleverna ska få arbeta praktisk med historia vilket enkä-
terna visar att de sällan gör och att eleverna får arbeta med 
primärkällor som inte är utvalda, tillrättalagda och redige-
rade utan möter historia utan anpassning till skolsituationen. 
Eleverna uttryckte ofta och i många sammanhang empati med 
de personer som de mötte i materialet och samtliga 110 elever 
i studien genomförde någon form av undersökning av kyrko-
boksmaterialet. Eleverna var något mindre erfarna i att formu-
lera hypoteser, dra slutsatser och kontextualisera även om det 
syntes en klar utveckling från de yngsta till de äldsta eleverna. 

Sammantaget anser jag att primärkällor har en viktig roll 
inom historieämnet. Inte bara för att uppöva elevernas käll-
kritiska förmåga utan kanske främst för att de ska få ta del 
av en aspekt av hur historia forskar på, skrivs och en chans 
att praktisk få arbeta med historiska källor. Fler studier och 
studier av yngre elever behöver genomföras. Med hänvisning 
till denna studies resultat bör primärkällornas plats i historie-
undervisningen vara mer än ett tillägg till den ordinarie under-
visningen. Den bör vara ett av de vanliga undervisningssätten. 
Möt det förflutna utan att lägga det tillrätta, eleverna kan mer 
än vad vi tror. 
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