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Abstract 
Middle school seems to be one, more or less, forgotten stage in previous research, so I chose to 

focus my research on this stage. The purpose of this study is to gain an insight into the teachers 

choice and use of teaching materials in history teaching. One of my questions of interest was 

whether middle school teachers choose and use the same types of teaching materials as the subject 

teachers in high school and senior high school. 

The study is based on interviews with four teachers. The study was conducted according to the 

method of presentation, a method that allows the respondent to tell his story without preparation. In 

addition to the personal interviews, the material also contains answers from a student survey.  

I conducted the survey in the student group of each interviewed teacher. The answers of the surveys 

have been sorted by student groups to enable a comparison between the teachers intention and the 

students experience of teaching materials and its use in the history teaching.  

The results of the study shows that middle school teachers in history seems not to be particularly 

controlled by the textbook. Instead they generally have a broad repertoire of teaching materials that 

they use in many different ways. The textbook seems primarily used as a support in the teachers 

planning and the lessons are more devoted towards history in form of reading fiction, digital 

resources and study visits. Something that I’ve notised in the study is that middle school teachers 

seem to work quite differently compared to the subject teachers in high school and senior high 

school, and the focus of teaching is not as much on knowledge of facts as it is on experiencing 

history in different ways.  



Sammanfattning 
Grundskolans mellanstadium tycks vara ett, mer eller mindre, bortglömt stadium i tidigare 

forskning, varför jag valde att fokusera min forskning på denna åldersgrupp. Syftet med studien är 

att få en inblick i mellanstadielärares val och användande av läromedel i historieundervisningen. En 

av de frågor jag blev intresserad av är huruvida mellanstadielärarna väljer och använder samma 

typer av läromedel som ämneslärarna i grundskolans högstadium och i gymnasiet. 

Materialet som ligger till grund för studien är fyra lärarintervjuer genomförda enligt metoden 

föreställningskarta, en metod som syftar till att låta respondenten själv berätta sin historia utan 

förberedda frågor. Utöver lärarintervjuerna består materialet även av svar från en elevenkät jag 

genomfört i de intervjuade lärarnas elevgrupper. Svaren i elevenkäten har sorterats utifrån 

elevgrupp för att möjliggöra en jämförelse mellan lärarens avsikt och elevernas upplevelse av 

läromedelsanvändningen i historieundervisningen.  

Studiens resultat visar att mellanstadielärarna inte tycks vara särskilt styrda av läroboken i historia 

utan att de, generellt, har en bred repertoar av läromedel som de använder på olika sätt. Läroboken 

tycks framförallt användas som stöd i lärarnas planeringar och undervisningstiden ägnas mer åt 

historia i form av skönlitteratur, digitala läromedel och studiebesök. Något som framgår av studien 

är att mellanstadielärarna tycks arbeta rätt annorlunda jämfört med ämneslärarna i grundskolans 

högstadium och i gymnasiet. Undervisningens fokus ligger inte lika mycket på faktakunskaper som 

på olika former av att uppleva historien.  
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Förord 

Tack! 

Till de lärare och elever som välkomnat mig och deltagit i undersökningen - Stort tack! Utan ert 

engagerade medverkande hade det inte blivit någon undersökning och således ingen uppsats. 

Jag vill också rikta ett tack till min handledare, Anders Forsell, för uppmuntrande möten och dina 

kloka idéer i formandet av min text. Att skriva en uppsats är otroligt tidskrävande och ensamt, ännu 

ensammare i detta fall då utbildningen skett på distans, därför riktas ett stort tack till mina 

kurskamrater på lärarutbildningen. Tack för djupa diskussioner och insiktsfulla tankar och 

kommentarer, både vid övningsseminarier och i textform. Ett alldeles speciellt tack till min 

kurskamrat och ständiga stöttepelare, Rita Sayegh, för att du alltid finns ett textmeddelande bort 

med uppmuntrande tillrop och glada emojis. 

Tack till mina fantastiska chefer och kollegor på Ica Maxi Nynäshamn. Tack för allt 

schemapusslande för att möjliggöra min kombination av arbete och studier. Tack för alla stöttande 

ord och att ni stått ut med mig även de dagar då natten innan bestått av studier. Ni är bäst!  

Sist men absolut viktigast är min familj. Tack mamma och pappa, för att ni alltid finns som stöd 

både i livet och utbildning. Tack Christopher, min älskade make, för att du ständigt utmanar mig 

och står som en klippa vid min sida. Tack också för alla hjälpande ord i formulerandet av denna 

uppsats. Tack Nellie, vår fantastiska dotter, för all glädje och styrka du ger mig. Nu kan vi snart ta 

sommarlov!  

Nynäshamn, maj 2018. 

Anna Forsberg  
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1. Inledning 
Det historiska intresset är stort hos många, oavsett om intresset är fokuserat på den egna historien 

med släktforskning eller om intresset är fokuserat på Europas kungar. Historia är inte enbart något 

som hänt utan historia innebär allt som händer, historien är under ständig utveckling. Trots att vi 

möter historia hela tiden i vardagen är historieundervisningen i skolan det mest organiserade sätt vi 

möter historia på.  

Under min studietid på Grundlärarprogrammet vid Karlstad universitet har jag fått chansen att delta 

i en mängd olika undervisningssituationer. Både som student, observatör och lärare. Under min 

studietid har jag fascinerats av alla de ämnesdidaktiska val lärare gör i vardagen. Något som fastnat 

i mina tankar är den stora frihet läraren förfogar över i sitt val av läromedel. 

Uppsjön av läromedel är stor och under mina perioder av verksamhetsförlagd utbildning har jag 

reflekterat mycket över valet och användandet av olika läromedel. Lärarens vardag består av många 

didaktiska överväganden och val kring undervisningens innehåll och genomförande, för att passa 

den tilltänkta elevgruppen på bästa sätt. Jag har insett att lärare arbetar på skilda sätt och att de 

behandlar samma undervisningsområde på olika sätt, mycket genom det val av läromedel de väljer 

till aktuellt undervisningsområde. 

1.1 Problemformulering 
Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 ska undervisningen: 

”anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper.”  Vidare fastslås att all utbildning ska: ”främja alla elevers utveckling och lärande samt 1

en livslång lust att lära.”  Att alla människor, så även eleverna i grundskolans mellanstadium, är 2

olika och lär in ny kunskap på olika sätt är nog alla överens om. Men hur arbetar då lärarna för att, 

utifrån olika elevers förutsättningar, nå dessa mål?  

Enligt Skolverket kan lärarens planering skapa en tydlig struktur både för sig själv och för sina 

elever. Skolverket skriver också att lärarens planering bör fungera som en försäkran för att 

 Skolverket 2011. 1

 Skolverket 2011. 2
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undervisningen leder mot de nationellt uppsatta målen.  En av punkterna som Skolverket betonar 3

som nödvändig för läraren i sin undervisningsplanering är valet av arbetssätt och arbetsformer.  4

Joakim Öberg diskuterar transformeringen av läroplanen och menar att precis som att vetenskapligt 

innehåll måste transformeras till ett anpassat skolinnehåll måste skolämnet i sin tur transformeras 

till reell undervisning som eleverna kan ta till sig.  Göran Linde menar att lärarnas tolkningsfrihet 5

varierar beroende på ämne. Han exemplifierar matematik, naturkunskap och språk som avgränsade 

och styrda ämnen. Vidare menar han att ämnen så som svenska och de samhällsorienterade ämnena 

inte är avgränsade på samma sätt och lämnar ett friare tolkningsutrymme av ämnet till läraren.  I 6

dessa mindre avgränsade ämnen menar Linde att ”lärarnas personliga stoffrepertoar”  är av största 7

vikt. Öberg diskuterar också ämnesstoffet och menar att: ”Ämnets bredd tenderar att orsaka 

stoffträngsel. Det är mycket som konkurrerar om utrymme, vilket också visat sig i svängningar i 

vad som prioriterats.”  Linde anser att lärarnas individuella tolkningar av läroplanen samt deras 8

personliga erfarenheter återspeglas i stoffurvalet.  Linde menar att flera olika aktörer är delaktiga i 9

urvalet av undervisningsstoff.  Han menar att lärarna transformerar läroplanen och omsätter den i 10

utformningen av sin undervisning utifrån vad de vill uppnå. Eleverna är dock också inblandade 

aktörer. Genom antingen accepterande eller motstånd till lärarens undervisning kan de påverka 

läraren till att omforma sitt planerade innehåll.  Lärarens urval av stoff hänger i allra högsta grad 11

ihop med valet- och användandet av olika läromedel. Antingen genom att läraren väljer 

undervisningsinnehåll utifrån bestämda läromedel eller att läraren aktivt söker läromedel som 

passar till valt undervisningsinnehåll.  

 Skolverket 2016. 3

 Skolverket 2016. 4

 Öberg 2016 s. 10. 5

 Linde 2012 s. 58. 6

 Linde 2012 s. 65. 7

 Öberg 2016 s. 23. 8

 Linde 2012 s. 65. 9

 Linde 2012 s. 64. 10

 Linde 2012 s. 64. 11
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För att möta det nationella målet att utbildningen ska: ”främja alla elevers utveckling och lärande”  12

måste läraren utforma sin undervisning på ett kreativt och inspirerande sätt. I detta uppdrag är 

lärarens val av läromedel av högsta vikt. Skolverket skriver att valet av läromedel i hög grad 

påverkar valet av undervisningsinnehåll.  Linde stödjer detta och menar att läroboken, av 13

varierande grad beroende på skolämne, kan vara starkt styrande i fråga om undervisningsinnehållet. 

Han menar dock att lärarna i de flesta fall är selektiva i sitt användande av läromedel och väljer de 

delar de anser vara till nytta för undervisningen.  Linde tycks knyta läromedelsbegreppet till den 14

förlagsutgivna läroboken, och annat material som komplement till denna. Ur ett bredare perspektiv 

kan dock allt material, som används för att främja elevernas lärande, i form av lärobok, filmer, 

bilder, föremål etc. betecknas som läromedel.  

Den ökande användningen av teknik i form av exempelvis datorer och surfplattor har, enligt 

Christina Odenstad, bidragit till förändrade arbetssätt i skolan och öppnat upp möjligheten för nya, 

digitalt baserade, läromedel.  Skolverket presenterar i rapporten Läromedlens roll i undervisningen 15

en mängd olika läromedel som kan användas i undervisningen, bland annat läroböcker, massmedia, 

internet, egenproducerat undervisningsmaterial etc. Men vilken form använder sig egentligen 

verksamma lärare av i historieundervisningen på mellanstadiet? Och hur upplever eleverna de olika 

läromedelstyperna? Upplever eleverna undervisningen på det sätt som läraren avsett att de ska?  

Flertalet undersökningar  har genomförts i syfte att peka ut och analysera lärares val och 16

användning av läromedel i grundskolans högre årskurser samt i gymnasiet och vad som påverkar 

dessa val. Grundskolans mellanstadium tycks däremot vara ett, mer eller mindre, bortglömt stadium 

i forskningen, varför jag valt att fokusera min undersökning på detta stadium. Väljer lärarna på 

mellanstadiet samma typer av läromedel som lärarna i högstadiet och i gymnasiet? Vilka likheter 

och skillnader finns i de överväganden som görs? Vad kan likheter och skillnader bero på? Hur 

upplever mellanstadieeleverna läromedelsanvändningen? Studien avser därmed att med ett bredare 

läromedelsbegrepp belysa användningen av läromedel i historia på mellanstadiet.  

 Skolverket 2011. 12

 Skolverket 2006 s. 14. 13

 Linde 2012 s. 57. 14

 Odenstad 2013 s. 62. 15

 Se exempelvis Berg (2010), Hansson (2010), Nygren (2009) & Nilsson (2012).16
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Utifrån Lindes resonemang kring lärarens transformering av läroplanen till faktisk undervisning, 

och mina egna tankar kring lärarnas användande av läromedel i historieundervisningen formuleras 

studiens syfte: att undersöka lärares val och användande av läromedel i historieundervisningen i 

grundskolans årskurser 4-6. 

För att nå studiens syfte skall följande frågor besvaras: 

1. Vilka olika läromedel använder sig mellanstadielärare av i historieundervisningen? 

2. Vad påverkar mellanstadieläraren i valet av läromedel? 

3. Hur använder lärarna de valda läromedlen i undervisningen och hur uppfattas 

läromedelsanvändningen av eleverna?  

4. Vilka styrkor respektive svagheter kan lärare uppleva utifrån de olika läromedelstyperna?  

1.3 Läromedelsbegreppet  
Läromedelsbegreppet används frekvent i diskussioner kring skola, undervisning och utveckling. 

Styrdokumenten i form av kurs- och läroplaner ger en otydlig bild av vad läromedel innebär. I 2011 

års läroplan för grundskolan omnämns att det är varje skolas rektors ansvar att:  

skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och 
annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel 
- LGR11 

Utöver det fastslås att eleverna ska få kunskaper som genererar att de efter avslutad 

grundskoleutbildning ska kunna använda sig av varierade uttrycksformer som exempelvis språk, 

bild och musik. Eleverna ska dessutom ha fått möjlighet att utveckla sina kunskaper för att kunna: 

”använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och 

lärande”  varför det skulle kunna förutsättas att digitala verktyg bör användas i undervisningen.  17

Att definiera läromedelsbegreppet till något enkelt och heltäckande är måhända en omöjlig uppgift, 

beskrivningen av läromedel i styrdokumenten lämnar dock betydligt mer att önska. Tidigare 

forskning har, i modeller och med hjälp av olika klassificeringar, gjort försök att definiera 

 Skolverket 2011.17
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läromedelsbegreppet. I dagens skola poängteras vikten av att sammanföra undervisningen med 

exempelvis naturen vilket vidgat läromedelsbegreppet.  

Läromedel tycks av många ses som en synonym till förlagstrycks lärobok. I denna studie används 

begreppet i en betydligt vidare mening som innefattar allt material de intervjuade lärarna påtalar att 

de använder i sin undervisning.  

1.4 Tidigare forskning  
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som på olika sätt berör min studie. Inledningsvis 

presenteras tidigare forskning som rör olika läromedel, sedan kommer ett avsnitt som presenterar 

forskning rörande lärarens roll i undervisningen. Avslutningsvis kommer en del där tidigare 

forskning rörande undervisningens roll presenteras.  

1.4.1 Läromedlens roll i historieundervisningen  

I Skolverkets rapport Läromedlens roll i undervisningen från 2006 har de undersökt vilken 

betydelse olika läromedel har i undervisningen i engelska, bild och samhällskunskap. Då de flesta 

historielärare på mellanstadiet undervisar inom hela so-blocket anser jag att det lärarna uttrycker 

inom ämnet samhällskunskap, i stor utsträckning, går att applicera på historieämnet. Jag förutsätter 

att valet av läromedel följer någorlunda samma form hos samma lärare, oavsett so-ämne.  

Skolverkets undersökning bygger på enkätsvar från elever i grundskolans årskurser 5 och 9 samt 

intervjuer med 51 lärare på 23 skolor i Stockholms län. Majoriteten av lärarna i undersökningen 

poängterar vikten av varierade läromedel i undervisningen. De menar att varierade läromedel ger 

eleverna olika typer av kunskaper, ur olika perspektiv. 

I en bilaga tillhörande Skolverkets rapport Läromedel specifikt från 2003 ingår Selanders definition 

av läromedelsbegreppet.  Selander gör en detaljerad beskrivning för att visa på läromedlens olika 18

dimensioner. Han menar att läromedlets funktion påverkas av dess användare och inom vilket 

sammanhang det används. Dock poängterar Selander att läromedlen är under ständig förändring i 

 SUO 2003:15 s. 218.18
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takt med samhällsförändringar vilket han menar medför att läromedelsbegreppet kanske inte bör 

definieras för ingående.  19

Genom en hermeneutisk studie försökte Ingela Korsell skapa en mindre komplex definition av 

läromedelsbegreppet. I Korsells tolkning av läromedelsbegreppet kan alla läromedel delas in i 

kategorierna Primära läromedel och Sekundära läromedel. Enligt hennes definition är ett primärt 

läromedel konstruerat, på ett tydligt metodiskt och strukturerat vis, och producerat med 

undervisningen som syfte. Sekundära läromedel innefattar däremot andra källor som exempelvis 

skönlitterära texter och spelfilmer.  Korsell menar också att läromedlen kan delas in i olika 20

kategorier beroende på dess producent: förlagsproducerat, övrigproducerat, lärarproducerat och 

elevproducerat.  Korsells definition av läromedelsbegreppet ger en bredare bild av läromedlen och 21

mer variation i fråga om kategorisering. Dock har hennes fokus legat på papperstryckta läromedel 

och som Selander poängterade är läromedlen och dess utseende under ständig förändring.  

1.4.1.1 Läroboken i historieundervisningen  

I Skolverkets undersökning, som ligger till grund för rapporten Läromedlens roll i undervisningen, 

lyfts lärobokens legitimerande funktion fram av de intervjuade lärarna. De menar att lärares 

användning av den tryckta läroboken fungerar som en garanti för att deras undervisning 

överensstämmer med aktuell kursplan. Undersökningen Skolverket genomfört påvisar att läroboken 

har en betydande roll i undervisningen, dock genomfördes denna undersökning för 12 år sedan. Den 

senaste nationella utvärderingen  av grundskolan genomfördes av Skolverket 2003, för 15 år sedan. 22

Enligt denna undersökning var läroboken 2003 en mindre styrande faktor än i motsvarande 

utvärdering 1992. Under de 11 år som gick mellan de nationella utvärderingarna 1992 och 2003 

minskade alltså lärobokens styrande funktion i undervisningen. Nu har ytterligare 15 år passerat och 

vi kan ställa oss frågan vilken betydelse den tryckta läroboken har i historieundervisningen idag.  

Jörgen Gustafsson undersöker i sin avhandling hur budskapet som läroboken förmedlar förändrats 

under perioden 1870-2000 och hur den svenska historien framställs under samma period.  23

 SUO 2003:15 s. 218. 19

 Korsell 2007 s. 24-26. 20

 Korsell 2007 s. 24-26. 21

 Skolverket 2004. 22

 Gustafsson 2017 s. 10-11. 23
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Gustafsson poängterar läroböckernas beständighet över tid och menar att de i mycket hög grad styr 

undervisningen i skolan.  Gustafsson menar, i likhet med lärarna i Skolverkets undersökningar, att 24

historieämnet som skolämne är beroende av läroboken. Lärarna i Skolverkets undersökningar ser 

läroboken som en garant i sin undervisning, lärarna i Gustafssons undersökning menar att den 

historia som förmedlas av den tryckta läroboken accepteras som sann, både av lärare och elever.  25

Vidare poängterar Gustafsson i sin avhandling att läroboksförsäljningen sjunkit med en tredjedel i 

jämförelse med 1970-talet.  Detta skulle kunna ses som en orsak till att lärobokens betydelse 26

minskat, vilket den enligt Skolverkets nationella utvärderingar 1992 och 2003 tycks ha gjort. 

Gustafsson menar däremot att lärobokens betydelse är lika orubbad som innan. Han menar att den 

minskade läroboksförsäljningen är resultat av hårt pressade budgetar i skolan, vilket innebär att 

äldre upplagor av läroböcker används under fler år, och uppkomsten av gratismaterial som företag 

och myndigheter erbjuder i skolan.  27

1.4.1.2 Skönlitteratur i historieundervisningen  

Monika Vinterek diskuterar i en artikel möjligheten att använda skönlitteratur i 

historieundervisningen. Hon presenterar en granskning av hur svenskt 1600-tal skildras i två 

historieläroböcker jämfört med i två skönlitterära verk. Vinterek konstaterar att eleverna genom 

texten i läroböckerna främst tillägnar sig faktakunskaper.  Genom de skönlitterära texterna menar 28

hon istället att eleverna får inblick i dåtidens verklighet genom djupa beskrivningar och 

skildringar.  Vinterek skriver att: ”Romanen kan lätt fokusera sådant i historien som inte lämnat 29

tydliga spår, såsom hopp, drömmar etc. och stimulera till resonemang kring vad som bär människan 

framåt, men naturligtvis också det motsatta: besvikelser och uppgivenhet.”  30
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Enligt Susanne Staf är många läroböcker svårlästa för elever i årskurs 4.  Mary Ingemansson har 31

undersökt historieämnet i relation till skönlitteratur. Hon stödjer Stafs tankar om att läroböckerna 

kan vara svårlästa för elever i årskurs 4 och menar dessutom att läroböcker saknar narrativa inslag 

och är alltför komprimerade innehållsmässigt för att fånga elevernas intresse.  Utifrån detta tycks 32

Staf och Ingemansson mena att skönlitteraturen är ett lämpligt, om inte nödvändigt, komplement till 

de tryckta läroböckerna och den historia de förmedlar till eleverna.  

Ingemanssons undersökning syftar till att undersöka mellanstadieelevers möjligheter att utveckla 

sitt historiemedvetande i en historieundervisning som tillåter skönlitteraturen att ta plats som 

kunskapskälla.  Ingemansson har under elevintervjuer låtit eleverna jämföra den traditionella 33

läroboken med en ny sort av undervisningsmaterial som hon kallar faktion, en kombination av 

lärobok och skönlitteratur.  Ingemansson påtalar att elevernas historiemedvetande utvecklas lättare 34

av skönlitteratur, då dessa texter ger eleverna något att känna igen sig i.  Hon menar att den 35

skönlitterära läsningen i klassen hon studerat i sin undervisning, i kombination med diskussioner, 

öppnat upp för många nya insikter hos eleverna. Läsningen av skönlitteratur har öppnat upp för 

andra tankar hos eleverna, skapade av spännande händelser och intresseväckande karaktärer, som de 

inte får på samma sätt genom läroboken.  Diskussion kring texten, både i helklass och i mindre 36

grupper, menar Ingemansson är av högsta vikt. Vidare menar Ingemansson att historiemedvetandet 

utvecklas i mindre utsträckning för eleverna på mellanstadiet utan samtal om texten. Detta menar 

hon beror på att eleverna är handlingssökande i sitt läsande och mest vill veta hur det går för 

exempelvis en karaktär.  37

1.4.1.3 Digitala verktyg i historieundervisningen  

Jesper Iber och Simon Oxblod har, i sina examensarbeten, båda undersökt relationen mellan 

historieundervisningen och IKT, informations- och kommunikationsteknologi. Iber har undersökt 
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lärare och elever, i grundskolans årskurser 7-9, och dess erfarenheter av IKT i undervisningen.  38

Ibers undersökning visar att lärarna låter de digitala hjälpmedlen ta större utrymme i undervisningen 

än tidigare.  Den vanligaste formen av IKT som lärarna i Ibers undersökning använder sig av är 39

filmer. Andra vanligt förekommande hjälpmedel är datorer, smartboards och iPads.  Lärarna i Ibers 40

undersökning ser flera risker i användandet av digitala verktyg i undervisningen. De anser att 

eleverna inte i samma utsträckning bearbetar informationen de får till sig.  Deras åsikt är att det 41

källmaterial eleverna får till sig via internet är allt för brett och övermäktigt för eleverna att sålla i 

och fundera över vilka delar som är korrekta.  Ytterligare en risk med användandet av digitala 42

verktyg i undervisningen enligt lärarna i Ibers undersökning är att elevernas läskunnighet inte 

utvecklas på samma sätt som vid traditionell undervisning.  43

Oxblod vill med sin uppsats undersöka och synliggöra hur IKT-verktyg påverkar 

historieundervisningen.  Lärarna i Oxblods undersökning är alla positiva till användningen av IKT-44

verktyg i undervisningen. De använder sig av olika digitala lärplattformar som grund för 

undervisningen, vilket de poängterar ger eleverna möjlighet att återkomma till lektionsmaterialet så 

ofta de vill för repetition.  För att konkretisera historieämnet och skapa intresse hos eleverna 45

använder sig lärarna av videoklipp, bilder och verktyg såsom powerpoint, Prezi och Socrative.  46

Enligt eleverna i Ibers studie, i likhet med Hanssons undersökning, använder de sig framförallt av 

läroböcker och annan litteratur i undervisningen. Efter viss betänketid kommer de fram till att de i 

historieundervisningen använt sig av digitala verktyg i form av filmer och pedagogiska spel.  Flera 47

av lärarna i Oxblods undersökning uttrycker i diskussioner bekymmer med elevernas svaga 

förkunskaper inom historieämnet. En fördel med multimodiala verktyg som Oxblod lyfter fram är 
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att de vänder sig till flera sinnen och ger eleverna större möjlighet att skapa egna uppfattningar om 

historien och på så sätt ger bättre förkunskaper.  48

1.4.2 Lärarens roll i undervisningen 

Mikael Berg fokuserar i sin avhandling på gymnasielärares ämnesförståelse och de ämnesdidaktiska 

val de gör inom historieämnet. Undersökningen bygger på en enkät som besvarats av 50 

gymnasielärare samt fördjupade intervjuer med sex lärare som valts ut utifrån deras enkätsvar. 

Undersökningen påvisar att de ämnesdidaktiska val lärarna gör, exempelvis val av läromedel, 

påverkas av olika faktorer. I Bergs undersökning kan konstateras att yngre lärare påverkas i hög 

grad av rådande kursplan, medan äldre lärare pekar ut andra faktorer.  Utifrån detta går det alltså 49

att påvisa att lärarens ålder tycks ha inverkan på de didaktiska valen, däribland val och användning 

av läromedel.  

Johan Hanssons avhandling belyser, i likhet med Bergs, påverkansfaktorer inom 

historieundervisningen men med fokus på vad som påverkar elevernas upplevelser av 

undervisningen. Hanssons undersökning bygger dels på enkätfrågor, besvarade av elever i 

grundskolans årskurs 9 och i gymnasiet, samt intervjuer med 9 lärare. I Hanssons undersökning 

framkommer, både enligt elever och lärare, att lärarens engagemang och egna intresse för ämnet är 

av högsta vikt då det ”smittar av sig” på eleverna.  Förutom lärarens påverkan, som 50

inspirationskälla, visar Hanssons undersökning att ålder är en annan betydelsefull påverkansfaktor 

för elevernas upplevelser av historieundervisningen.  Hansson påvisar att valet av läromedel är av 51

stor betydelse och att elevernas uppskattning av olika läromedel skiljer sig kraftigt åt.  52

Johan Nilsson har i sitt examensarbete inom lärarutbildningen vid Uppsala universitet, genom 

intervjuer, undersökt fyra gymnasielärares val och användande av läromedel. Han har i sin studie 

fokuserat mycket på vilken roll skolans styrdokument spelar i lärarnas val av läromedel.  Lärarna i 53

Nilssons studie uppvisade skilda inställningar till läroboken, beroende på undervisningsämne. 
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Lärarna gav främst uttryck av att använda olika varianter av sekundärt undervisningsmaterial såsom 

film, skönlitteratur och egenproducerat material.  Nilsson konstaterar att lärarnas val av läromedel 54

påverkas av ett antal faktorer såsom lärarens inställning till lärande, läromedlens aktualitet, den 

tilltänkta elevgruppen och organisatoriska faktorer som ekonomi.  Historieläraren i Nilssons studie 55

framhåller att han använder sig av läroboken som en bas i sin undervisning och poängterar 

svårigheten med att hitta sekundärt undervisningsmaterial som speglar historien objektivt.  56

Bergs, Hanssons, Nygrens och Nilssons undersökningar behandlar alla olika perspektiv på 

historieundervisningen och lärarens val och användande av läromedel, på olika nivå. Dessa 

undersökningar riktar sig alla mot grundskolans högstadium och gymnasiet. Det finns dock en stor 

risk att man generellt låter dessa studier tala även för situationen i grundskolans mellanstadium. 

Förutsättningarna på mellanstadiet är helt skilda från högstadiets och gymnasiets, med elever som 

inte nått samma mognad och ansvarstagande för skolarbetet. Utifrån detta anser jag det nödvändigt 

att tillföra kunskap om hur historieundervisningen ser ut på mellanstadiet och hur lärare väljer- och 

använder sig av olika läromedel.  

1.4.3 Undervisningen i historia 

För att ytterligare nyansera och fördjupa den bild som framkommit, kommer detta avsnitt att ta upp 

forskning som har diskuterat undervisningen i historia. Thomas Nygren presenterar fyra 

gymnasielärares livsberättelser som visar på deras uppfattningar om historieämnet i skolan. Alla 

respondenterna menar att undervisningen utvecklats med tiden och att de: ”dragit lärdom av att 

undervisa, blivit friare i sitt förhållande till läroboken och utvecklat sina undervisningsmetoder och 

tänkandet vid urvalet av stoff.”  För att väcka elevernas intresse för undervisningen och gynna alla 57

elevers utveckling framhåller lärarna i Nygrens undersökning vikten av en varierad undervisning, i 

likhet med Hanssons undersökning där valet av läromedel påvisas ha stor betydelse. Lärarna i 

Nygrens undersökning menar att variation gällande material och undervisningsmetoder är av högsta 

vikt.  Nygrens undersökning visar att lärarna använder sig av olika metoder för att utveckla olika 58

typer av förståelse och kunskap hos eleverna: ”föreläsningar för överblick, anekdoter för intresse 
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och källkritiska övningar för tänkandet.”  Nygren lyfter vidare fram vikten av reflektion i arbetet 59

som lärare och menar att erfarna lärare som haft tid att planera, pröva och utvärdera sin 

undervisning kan dra stor nytta och lärdom av reflektionen för att forma en fungerande 

undervisning.  60

Enligt Hanssons undersökning är lektioner baserade på lärarens berättande eller föreläsande samt 

diskussioner i helklass de vanligaste arbetssätten inom historieundervisningen. Något som skiljer 

lärarnas utsagor från elevernas är dock att eleverna inte ser undervisningen som lika varierad som 

lärarna framhåller den. Eleverna menar att arbete med läroboken är betydligt vanligare än vad 

lärarna gör gällande.  Undervisningen sker, nästan uteslutande, i skolans lokaler och lärarna pekar 61

ut studiebesök som högst ovanliga.  Utifrån elevernas enkätsvar drar Hansson slutsatsen att 62

eleverna vill ha en förändring i historieundervisningen. Undervisningen borde, enligt Hanssons 

analys av enkätsvaren, innehålla mer film, studiebesök och projektarbeten och betydligt mindre tid 

borde läggas på läroboksstudier.  63

Stafs avhandling behandlar historieundervisning i grundskolans mellanstadium. Hon har fokuserat 

på elevernas produktion av egna texter i historieundervisningen och analyserat resurserna som 

eleverna erbjuds som stöd.  Stafs undersökning bygger på observationer i en fjärdeklass som under 64

en termin arbetar med medeltiden som tema. Arbetet bygger på berättelser från klassens lärare och 

eget arbete med läroböcker som källor. Utifrån den information dessa källor ger eleverna ska de 

producera en egen kapitelbok om medeltiden. Staf förtydligar att allt skrivande sker för hand med 

penna och linjerat papper. Det finns en dator i klassrummet som står till klassens förfogande men 

den är: ”gammal och saknar skrivare och står oftast oanvänd.”  Klassen har fyra olika läroböcker 65

tillgängliga som stöd i skrivandet. Stafs textanalys poängterar dock att böckerna kan vara svårlästa 
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för elever i årskurs 4. Hon menar att eleverna skulle gynnas bättre om stora delar av texten lästes 

och bearbetades gemensamt i klassen.  66

Hanssons undersökning visar, som tidigare nämnt, att lektioner baserade på lärarens berättande eller 

föreläsande samt diskussioner i helklass är de vanligaste arbetssätten inom historieundervisningen. 

Staf menar dock att berättandet bara innehåller vissa delar av läroböckernas text vilket medför att 

eleverna, med en lärare som mestadels använder sig av berättande, inte tillägnar sig någon fullskalig 

förförståelse. Däremot menar hon att lärarens berättande fungerar som intresseväckare hos eleverna 

och skapar engagemang.  67

1.4.4 Sammanfattning av forskningsläget 

Historieämnet är traditionellt sett mycket styrt av läroboken och dess historia. Utifrån den tidigare 

forskningen kan dock konstateras att undervisning med varierade arbetssätt och läromedel 

förespråkas. Detta för att skapa ett intresse och engagemang hos eleverna. 

 Läroboken har, enligt Skolverkets rapport Läromedlens roll i undervisningen, en funktion som 

garant för lärarna. Använder de lärobokens upplägg och innehåll i undervisningen tycks de kunna 

känna sig trygga i att deras undervisning överensstämmer med aktuell kursplan. Även Gustafssons 

undersökning pekar på lärobokens styrande funktion i historieundervisningen och menar att den 

historia som förmedlas av läroboken generellt accepteras som sann. Trots detta minskade 

lärobokens styrande funktion mellan 1992 och 2003 då Skolverkets senaste nationella utvärderingar 

av grundskolan genomfördes. Gustafsson poängterar också att läroboksförsäljningen sjunkit i 

jämförelse med 1970-talet vilket skulle kunna tyda på att lärobokens betydelse i undervisningen 

minskat. Dock menar Gustafsson att så inte är fallet utan att den sjunkande läroboksförsäljningen 

snarare är ett resultat av hårt pressade budgetar i skolan vilket medför att äldre upplagor av 

läroböckerna används under fler år. 

Staf och Ingemansson menar båda att läroböckerna generellt kan vara svårlästa för elever på 

mellanstadiet och att bristen av narrativa inslag inte fångar elevernas intresse på samma sätt som 

skönlitteratur gör. Vinterek, Staf och Ingemansson pekar alla på vikten av att använda skönlitteratur 

i historieundervisningen då denna hjälper eleverna att få en tydligare inblick i dåtiden genom 
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detaljerade beskrivningar och skildringar. Iber och Oxblod menar, i likhet med Vinterek, Staf och 

Ingemansson, att lärobokens intresseväckande funktion är svag. De lyfter i sina undersökningar 

fram alternativa läromedel i form av digitala verktyg som iPads, smartboards och datorer för att 

uppmärksamma hur dessa kan användas för att konkretisera historieämnet och väcka intresse hos 

eleverna. 

Berg och Hansson belyser båda faktorer som påverkar läraren i hennes didaktiska val. Hansson 

diskuterar vidare hur läraren i sin tur påverkar eleverna och lyfter fram hur viktigt lärarens 

engagemang och egna intresse för ämnet är då detta överförs till eleverna. Nilsson har fokuserat sin 

studie på gymnasielärares urval och användande av läromedel och vilken betydelse styrdokumenten 

spelar i lärarnas val av läromedel. Nilsson konstaterar att lärarna påverkas av ett antal faktorer 

såsom lärarens inställning till lärande, läromedlens aktualitet, den tilltänkta elevgruppen och 

organisatoriska faktorer som exempelvis ekonomi.  

1.5 Teoretisk utgångspunkt 
Nilsson konstaterar ovan att de didaktiska val en lärare gör inte bara påverkas av lärarens egna 

tankar och intressen. Skolan som institution påverkas av en mängd, både yttre och inre, faktorer. 

1967 utvecklade Dahllöf en teori som i nutid tituleras som ramfaktorteori.  Dahllöf upptäckte att 68

skolklassernas elevsammansättningar starkt kunde knytas till elevernas studiemässiga resultat.  69

Utöver detta fick Dahllöf en klar bild av såväl inre som yttre faktorer som påverkade 

klassrumsundervisningen. Dessa faktorer påverkade inte elevernas studiemässiga resultat direkt, de 

påverkade istället själva undervisningsprocessen.  Ramfaktorteorin förklarar, på organisationsnivå, 70

vilka ramar lärare och andra anställda i skolan har att förhålla sig till i alla didaktiska val. I denna 

studie kommer ramfaktorteorin i huvudsak att användas i den avslutande analysen. Ramfaktorteorin 

används för att analysera vilka ramar som påverkar lärares val och användning av läromedel. 

Gustafsson har som nämnts påvisat att ramfaktorn ekonomi starkt tycks påverka val och 

användande av läromedel. Ramfaktorteorin är därför lämplig för uppsatsens syfte. Teorins begrepp 

kommer dock i viss utsträckning att användas i analysen av lärarintervjuer och elevenkätsvaren, där 

de kommer att användas i tolkningsprocessen där det är relevant. 
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Författarna Gunnar Lindström och Lars Åke Pennlert menar att lärare och elever ständigt möts av 

olika ramfaktorer, som påverkar vardagen i skolan och därigenom lärarens didaktiska val. Att 

läraren tar ramfaktorerna i beaktande är, enligt Lindström och Pennlert, en förutsättning för att 

avgöra vad som är genomförbart i undervisningen.  De ramfaktorer som Lindström och Pennlert 71

konstaterar är av vikt för lärarens didaktiska val är: tid, personal, gruppstorlek, lokaler, ekonomi, 

skolans ledning och organisation, betygssystem, närsamhälle, kulturer och föräldrar. 

De ramfaktorer jag finner särskilt relevanta med utgångspunkt i bland annat forskningsläget för att 

förstå lärarens val och användande av läromedel i mellanstadiets historieundervisning, och som jag 

därför varit extra lyhörd för i denna studie är tid, gruppstorlek, lokaler och ekonomi.  

Tid 
En mycket central punkt i lärarens vardag är tid. Det måste finnas tid till undervisning, tid till 

planering, tid till utvärdering, tid till förberedelser etc. Lindström och Pennlert menar att skolans 

timplan begränsar varje skolämnes undervisningstid och att reformer i skolvärlden lägger fler och 

fler arbetsuppgifter på lärarkåren.  Att läraryrket innehåller mer och mer administrativa uppgifter 72

medför att tiden för planering, utvärdering och reflektion minskar. Sett till den tidigare forskningen 

tycks en varierad undervisning vara receptet på framgångsrik undervisning. Nygrens undersökning 

visar att lärarna använder sig av olika metoder för att utveckla olika typer av förståelse och kunskap 

hos eleverna.  Nygren poängterar att erfarna lärare som haft tid att planera, pröva och utvärdera sin 73

undervisning kan dra stor nytta och lärdom av reflektionen för att forma en fungerande 

undervisning.  74

Gruppstorlek 
Elevantalet påverkar i hög grad den tid som läraren kan ge varje enskild elev. Lärare har, beroende 

på klasstorlek, olika förutsättningar att anpassa undervisningen utifrån eleverna. Lindström och 

Pennlert menar att gruppstorleken har stor betydelse för hur läraren väljer att lägga upp 

undervisningen och vilka metoder som används. Dessutom menar de att klasstorleken har betydelse 
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i fråga om lärarens möjlighet att skapa fördjupade relationer till eleverna.  De vanligaste 75

arbetssätten är, enligt Hanssons studie, lektioner baserade på lärarens berättande eller diskussioner i 

helklass.  Utifrån sin enkätundersökning drar Hansson slutsatsen att eleverna vill ha en förändring i 76

historieundervisningen. Enligt studien efterfrågar eleverna mer film, studiebesök och projektarbeten 

och betydligt mindre tid på läroboksstudier.  Gruppstorleken är något som rimligtvis påverkar 77

lärarens val av arbetsform i stor grad, det är en stor skillnad på att göra studiebesök med 20 elever 

istället för 35. Likaså kan arbete med digitala verktyg såsom datorer och iPads påverkas av 

gruppstorleken då läraren, i många mellanstadieklasser, bör ha en överblick över elevernas skärmar 

för att undvika att tiden slösas bort på annat än planerat lektionsinnehåll.  

Lokaler 
Skolans lokaler bör vara utformade för att stimulera elevernas lust att lära och vara lätta att anpassa 

utifrån olika typer av lektioner: lärarledd undervisning, enskilt arbete, grupparbete, diskussion etc. 

Lindström och Pennlert anser att skolans rådande arbetsmiljö i stor grad påverkar, förutom hälsa, 

även elevernas uppmärksamhet. De menar att störande moment såsom undermålig ventilation, 

buller från intilliggande lokaler och ytor samt bristande städning i allra högsta grad påverkar 

klassrumsarbetet, både för läraren och eleverna.  Lärarna i Ibers undersökning uppger att de 78

frekvent använder sig av filmer, datorer, smartboards och iPads som undervisningsmaterial.  I Stafs 79

studie konstruerar en mellanstadieklass egna medeltidsböcker och eleverna menar att de gärna 

skulle använda datorer, att det skulle göra arbetet såväl roligare som lättare. Dock klassas den enda 

tillgängliga datorn som förlegad varför den mest står oanvänd.  Utifrån detta kan slutsatsen dras att 80

lokalerna spelar en stor roll i vad som är praktiskt genomförbart. Likaså ger detta en bild av hur 

olika det kan se ut i Sveriges klassrum.  

Ekonomi 
Skolans ekonomi påverkar vardagen i skolan genom antalet lärare och resurser som kan anställas, 

vilka läromedel som kan köpas in, hur utrustning kan förnyas och utvecklas etc. Lindström och 
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Pennlert menar att det fria skolvalet påverkar skolorna och medför stora skillnader mellan Sveriges 

kommuner och skolor.  Skolans ekonomi påverkar i stor grad undervisningens kvalitet och lärarens 81

möjligheter att utveckla undervisningen, exempelvis i form av nya moderna läromedel, vilket även 

den tidigare forskningen pekar på. Gustafsson poängterar, som tidigare nämnt, att 

läroboksförsäljningen sjunkit med en tredjedel i jämförelse med 1970-talet.  Dock menar han att 82

lärobokens betydelse inte påverkats utan att den minskade försäljningen beror på hårt pressade 

budgetar i skolan. Detta menar han i sin tur i praktiken innebär att äldre upplagor av läroböcker 

används under fler år och har bidragit till uppkomsten av gratismaterial som företag och 

myndigheter erbjuder i skolan.  83

Sett till syftet med denna studie, hur mellanstadielärare väljer och använder sig av läromedel i 

historieundervisningen, är dessa ramfaktorer av yttersta vikt i analysen för att förstå vad som 

påverkar läraren i valet av läromedel. Dahllöfs samt Lindströms och Pennlerts ramfaktorteoretiska 

perspektiv har därför varit utgångspunkten i denna studies analysarbete. 

1.6 Avgränsningar 
Syftet med denna studie är att få en inblick i hur lärares val och användande av läromedel i 

historieundervisningen i grundskolans mellanstadium ser ut. För att kunna genomföra en grundlig 

studie inom de tidsmässiga ramar som finns för detta examensarbete är det nödvändigt med 

avgränsningar. Geografiskt sett har jag avgränsat mig till tre grannkommuner i Stockholms län. 

Antalet intervjuade lärare har jag begränsat till fyra för att hinna genomföra en elevenkät i dessa 

lärares klasser. 

1.7 Metod och material  
Under inledningen av denna studie övervägde jag att genomföra en observationsstudie för att 

undersöka vilka läromedel lärare väljer och använder sig av i mellanstadiets historieundervisning. 

Efter noga övervägande kom jag dock fram till att jag, för att få tillräckligt stort underlag att besvara 

studiens frågeställningar med, omöjligt skulle kunna genomföra så många observationer ensam 

inom tidsramen för detta examensarbete.   

 Lindström & Pennlert 2013 s. 46. 81

 Gustafsson 2017 s. 41. 82

 Gustafsson 2017 s. 42. 83
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Då syftet med denna studie är att få en inblick i lärares val och användande av läromedel i 

historieundervisningen i grundskolans årskurser 4-6 bestämde jag mig därför istället för att 

kombinera den kvalitativa intervjumetoden med en kvantitativ enkätundersökning. Dessa metodval 

kan ses som varandras motsatser. Sture Långström menar att den kvalitativa forskningen söker 

subjektivitet och olika tolkningar i en djupgående undersökning. Den kvantitativa forskningen anser 

Långström däremot fokusera på fakta och tydliga statistiska material.  I denna studie väljer jag att 84

använda dessa metoder som komplement till varandra. De kvalitativa lärarintervjuerna syftar till att 

ge en bild av mellanstadielärares egna uppfattningar avseende sitt val och användande av läromedel 

i historieundervisningen. Den kvantitativa elevenkäten syftar till att undersöka om de intervjuade 

lärarnas elevgrupper uppfattar läromedelsanvändningen på samma sätt som läraren.  

1.7.1 Urval 

För att undersöka hur lärares val och användning av läromedel i mellanstadiets historieundervisning 

går till har jag intervjuat fyra verksamma lärare. Utöver intervjuerna har jag genomfört en 

enkätundersökning i de intervjuade lärarnas elevgrupper för att jämföra lärarnas och elevernas 

uppfattningar om läromedelsanvändningen. Urvalet av lärare har bestått av en kombination av 

snöbolls- och målinriktat urval. En av de intervjuade lärarna är verksam på den skola jag genomfört 

mina verksamhetsförlagda utbildningar. Denna lärare tipsade mig sedan om andra lärare som kunde 

tänkas vara intressanta för undersökningen. Utifrån dessa tips valde jag ut lärare som gav mig 

spridning gällande skolans geografiska placering, ålder, antal år som verksam lärare och, i viss mån, 

kön. Detta för att se om dessa faktorer inverkar i de val av läromedel läraren gör. Lärarnas namn är 

fingerade i studien för att upprätthålla deras anonymitet.   

Lärarna arbetar alla som klasslärare på mellanstadiet, i tre olika kommuner i Stockholms län. Alla 

lärares närhet till Stockholm bidrar till att resultatet inte kan generaliseras för lärare i hela landet. 

Skolorna som de aktuella lärarna är verksamma vid är alla kommunala. Det finns en relativt stor 

skillnad sett till ramfaktorn ekonomi mellan skolorna, se exemplet på tillgången till iPads i Tabell 1. 

Skillnaden i tillgången till digitala verktyg, iPads i detta exempel, bidrar sannolikt också till 

skillnader i lärarnas val och användande av läromedel. 

 Långström 1997, s. 38. 84
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Tabell 1. Lärarpresentation 

Det begränsade urvalet av deltagare, både till antal och geografisk placering, gör att studiens 

resultat inte kan ses som generell för alla mellanstadielärare utan enbart för de deltagande lärarna. 

Studiens syfte söker dock inte en generalisering utan en förståelse för mellanstadielärares val och 

användande av läromedel i historieundervisningen.  

1.7.2 Material 

Materialet som ligger till grund för studien består av fyra lärarintervjuer och en enkätundersökning i 

de intervjuade lärarnas elevgrupper, se Tabell 1. Följer gör en beskrivning av de olika 

materialtyperna och insamlingen av studiens data.  

Tabell 2. Materialöversikt 

Initialt valde jag att genomföra en intervjuundersökning bland verksamma mellanstadielärare för att 

få en inblick i deras val och användande av läromedel i historieundervisningen. Då jag intresserar 

mig för lärarnas egna tankar och föreställningar av sitt val och användande av läromedel valde jag 

bort en traditionell intervju, med förberedda frågor, till förmån för intervju med föreställningskarta 

som metod. Jag valde att kombinera lärarintervjuerna med en enkätundersökning i de intervjuade 

lärarnas elevgrupper. Sammantaget resulterar denna metodkombination i ett bredare dataunderlag 

som på ett mer tillförlitligt sätt svarar mot mina frågeställningar än om jag enbart genomfört 

lärarintervjuerna.  

Lärare 1 - Helén Lärare 2 - Sara Lärare 3 - Anders Lärare 4 - Lina

Ålder 60 år 42 år 33 år 27 år

År som lärare 35 år 17 år 10 år 4 år

Antal elever 26 elever 27 elever 25 elever 22 elever

Tillgång till iPads 1 klassuppsättning/ 
8 klasser

2 elevdatorer 1 klassuppsättning/ 
2 klasser

Alla elever har egna

Materialtyp Omfattning/antal 

Intervjuer 4 lärarintervjuer

Enkät Elevenkät med 100 svarande elever i årskurs 4-6
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1.7.3 Lärarintervjuer 

Under våren 2017 arbetade vi med föreställningskartor som intervjumetod i kursen Leda lärande 

vid Karlstad universitet och jag fick upp ögonen för denna metod. I denna studie har jag använt mig 

av metoden då den möjliggör en förståelse för en enskild persons tankar och föreställningar. Enligt 

Gun-Britt Scherp bidrar föreställningskartan till att: ”synliggöra en individs förståelse, som ofta inte 

är medveten eller definierad av individen själv.”   85

Sonja Kihlström skriver att det vid intervjuer är viktigt: ”att inte styra intervjun eller ställa ledande 

frågor”  för att inte påverka respondenten med egna åsikter och föreställningar. Till skillnad från ett 86

normalt samtal där lyssnaren, på olika sätt, ständigt bekräftar förståelse för vad som sägs går denna 

intervjumetod ut på att jag som intervjuperson utgår från att jag inte förstått och därför konstant ber 

respondenten fördjupa sig. Istället för att konstruera fasta intervjufrågor som jag söker svar på är jag 

intresserad av vad respondenterna, utan förberedelse, själva kan berätta om sitt val och användande 

av läromedel. Scherps publikation Att arbeta med föreställningskartor har utgjort en grund för såväl 

planering som genomförande av intervjuerna i denna studie.  

Genom lärarintervjuerna ville jag få en inblick i lärarnas val och användande av läromedel i 

mellanstadiets historieundervisning. Enligt Bo Johansson & Per Olov Svedner är: ”Syftet med den 

kvalitativa intervjun är att få den intervjuade att ge så uttömmande svar som möjligt.”  Då jag inte 87

utgått från några, i förhand förberedda, intervjufrågor har jag enbart ställt huvudfrågan ”Hur 

använder du läromedel i historieundervisningen?” och samtalet har utvecklats i takt med 

respondentens antecknande av nyckelord och egna berättande. Under intervjuerna utgick jag ifrån 

att jag inte förstått respondenten och ställde därför fördjupande följdfrågor på de nyckelord 

respondenten noterat. Dessa fördjupande frågor påverkar även studiens validitet genom att de 

minskar risken för missförstånd.  

Som förberedelse inför denna studies lärarintervjuer, utöver de intervjuer jag genomförde med 

föreställningskarta under våren 2017, har jag genomfört en provintervju inför första lärarintervjun. 

Syftet med detta var att uppdatera mitt användande av metoden och utveckla varierade 

fördjupningsfrågor.  

 Scherp u.å. s. 1. 85

 Kihlström 2007 s. 48. 86

 Johansson & Svedner 2020 s. 35. 87
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1.7.3.1 Genomförande av intervjuer 

När lärarna tillfrågades om att delta i denna undersökning informerade jag kort om syftet och att 

intervjun skulle handla om läromedel i historieundervisningen. Ingen ytterligare information 

lämnades då jag ville undvika att lärarna skulle förbereda sig vilket i sin tur skulle riskera att de svar 

som framkom under intervjun inte helt skulle vara deras egna. Jag besökte lärarna i deras skolor och 

alla intervjuerna genomfördes i slutna grupp- eller konferensrum för att minska risken med störande 

moment. Intervjuerna genomfördes under veckorna 13-16 2018 och tog ungefär en timme per 

intervju.  

Jag genomförde intervjuerna utifrån Scherps anvisningar kring hur en intervju med 

föreställningskarta bör gå till. Vid intervjutillfället satt jag och respondenten placerade bredvid 

varandra med ett stort papper, där föreställningskartan skulle skapas, på ett bord framför oss. 

Anledningen till detta var att vi båda skulle få samma överblick över föreställningskartan under dess 

uppkomst. Jag inledde med att läsa upp intervjufrågan: ”Hur använder du läromedel i 

historieundervisningen?”, och lade fram den utskriven på bordet för att respondenten hela tiden 

skulle kunna återkomma till frågan. Respondenten fick ett block med post-it-lappar och ombads 

skriva ner några nyckelord som hen ansåg höra till frågan. Lapparna placerades sedan ut på pappret 

av respondenten. Målet var att jag, så långt som möjligt, skulle förstå respondentens föreställningar. 

Därför använde jag mig av fördjupningsfrågor som exempelvis: Hur då?, Kan du berätta mer? och 

Varför? Jag ställde fördjupande frågor om alla respondentens nyckelord och antecknade på det stora 

pappret, vid sidan av aktuell post-it-lapp, vad respondenten berättade om nyckelordet. Vid 

avslutandet av intervjun fick respondenten godkänna föreställningskartan med dess nyckelord och 

mina anteckningar.  

1.7.4 Elevenkät 

För att undersöka om lärarnas föreställningar kring deras val och användande av läromedel i 

mellanstadiets historieundervisning överensstämmer med elevernas uppfattning har jag valt att låta 

de intervjuade lärarnas elevgrupper besvara en elevenkät. Den kvantitativa enkätmetoden är lämplig 

att använda: ”när man är intresserad av att vilja säga något om hur ofta och hur vanligt 

förekommande ett fenomen är. Det kan också vara intressant när man vill undersöka folks attityder 

till olika företeelser.”  Susanne Björkdahl Ordell anser att styrkan med enkätmetoden är den stora 88

 Björkdahl Ordell 2007 s. 85. 88
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mängd respondenter som kan nås på kort tid. Dessutom har den en fördel i jämförelse mellan olika 

grupper då sakfrågor ger oss möjligheten att jämföra respondenterna utifrån exempelvis kön, ålder, 

etc. I den här studien har elevenkäten syftat till att undersöka om lärarnas föreställning av sitt val 

och användande av läromedel överensstämmer med elevernas upplevelse. Bortfallet har varit 

obefintligt, elevenkäten är besvarad av alla de intervjuade lärarnas elever, vilket ökar 

tillförlitligheten i dess jämförande funktion.  

Enkäten formulerades med dess målgrupp, barn i 10-13 års åldern, i åtanke. Jag valde att konstruera 

en kort och enkel enkät  för att alla elever, förhoppningsvis, skulle besvara frågorna. Enkäten 89

inleds med frågor om kön och årskurs för att möjliggöra en eventuell jämförelse mellan olika 

grupperingar. Därefter två frågor rörande elevens favoritämne i skolan respektive i SO-blocket. 

Grundtanken med dessa frågor var att undersöka hur populärt historieämnet är bland eleverna. Jag 

fann dock under analysarbetet att dessa frågor hamnade utanför studiens syfte och frågeställningar 

varför dessa frågor inte är inkluderade i resultatdelen. Nästkommande två frågor undersöker elevens 

uppfattning av vilket läromedel som används mest frekvent i historieundervisningen och vilket 

läromedel eleven uppskattar mest i historieundervisningen. Dessa frågor uppfyller det jämförande 

syfte enkäten har och utgör därför de frågor jag fokuserat på i resultatanalysen. Alla frågor har varit 

formulerade med ett antal givna svarsalternativ för att praktiskt kunna sammanställa resultaten. På 

frågorna om vilket läromedel som används mest frekvent i historieundervisningen och vilket 

läromedel eleven uppskattar mest i historieundervisningen har svarsalternativet ”Annat” funnits 

med och eleven har haft möjlighet att ange ett eget svar.  

För att uppfylla enkätundersökningens syfte, att undersöka huruvida eleverna uppfattar lärarens val 

och användning av läromedel på samma sätt som läraren, har enkätsvaren sorterats utifrån vilken 

elevgrupp de tillhör.  

1.7.4.1 Genomförande av enkätundersökning  

De lärare jag intervjuat för denna studie har, med godkännande från skolledning, tillåtit mig att 

genomföra enkätundersökningen med deras respektive elevgrupper. I samband med 

lärarintervjuerna har jag besökt klasserna och genomfört enkätundersökningen. Syftet med detta har 

varit mitt önskemål om att finnas på plats vid genomförandet för att personligen berätta för eleverna 
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i vilket syfte undersökningen genomförs, hur deras svar kommer användas och svara på elevernas 

eventuella frågor. Utöver att lämna denna typ av information har jag valt att gå igenom enkätens 

frågor med eleverna innan besvarandet. Detta för att räta ut eventuella frågetecken som exempelvis 

vad ett digitalt verktyg/läromedel kan vara.  

Eleverna upplystes om hur jag skulle använda deras enkätsvar, informerades om att undersökningen 

är helt anonym och att deltagandet är helt frivilligt. Enkäten delades ut tillsammans med ett kuvert 

att stoppa den i efteråt. Eleverna uppmanades att lämna in enkäten, i förslutet kuvert, oavsett om de 

besvarat enkätfrågorna eller inte. Efter insamlande av enkätsvaren placerades de i en mapp märkt 

med klassbeteckningen, för att hålla enkätsvaren sorterade utifrån elevgrupp och möjliggöra 

jämförelsen mellan lärarens föreställning och elevernas uppfattning av läromedelsanvändningen.  

1.7.5 Bearbetning och analys av data 

De föreställningskartor som skapats i samband med lärarintervjuerna har jag analyserat enligt 

Scherps beskrivna Tabellmodell.  Scherp menar att det kan vara svårt att få en tydlig överblick och 90

urskilja mönster ur ett stort insamlat material. Därför förespråkar hon denna tabellmodell som går ut 

på att sortera resultaten i en tabell och skapa kategorier utifrån dessa. Jag har analyserat 

föreställningskartorna som helheter och sökt mönster i de nyckelord och beskrivningar 

respondenterna presenterat under intervjuerna. I analysen, som presenteras i resultatdelen, har jag 

valt att gruppera svaren utifrån de huvudkategorier av läromedel jag funnit som mönster i 

respondenternas föreställningskartor. Resultatet av elevenkäten har sammanställts i diagram för att 

skapa en bild av elevernas uppfattningar av läromedelsanvändningen. Analysen av 

föreställningskartorna, i kombination med resultatet av elevenkäten, ligger till grund för mina 

slutsatser och de förslag på framtida studier jag presenterar i studiens diskussionsdel.  

1.7.6 Forskningsetiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet menar att forskningens betydelse alltid måste vägas för och emot de eventuella 

nackdelar som kan påverka forskningens deltagare. Vetenskapsrådet poängterar därför att varje 

forskare måste överväga vilka som deltar i studien - varför de deltar och hur de kan skyddas mot 

identifiering. För att uppnå detta, och säkerställa upprätthållande av etisk forskning, har 

 Scherp u.å. s. 9. 90
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Vetenskapsrådet utformat fyra krav som ställs på all forskning; informationskravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet.  91

Informationskravet 
Varje forskare är skyldig att informera alla deltagare om studiens syfte, tillvägagångssätt och 

huruvida deltagarna kommer vara anonyma eller ej i studien. Den första kontakten jag hade med de 

intervjuade lärarna i denna studie var via mail. I detta mail beskrev jag syftet med studien, att jag 

var intresserad av att intervjua dem angående läromedelsanvändning i historieundervisningen och 

att de skulle vara helt anonyma i arbetet. Lärarna fick även information vid intervjutillfället om att 

deltagandet var helt anonymt. Jag informerade också om att deltagande var helt frivilligt, att de när 

som helst kunde välja att avbryta intervjun eller dra sig ur studien efter intervjun och att deras 

deltagande då skulle strykas helt.  

Inför elevenkäten jag genomfört har jag från början bett lärare och skolledning om lov. Jag har 

lämnat information om studien till klasslärarna som i sin tur informerat elevernas föräldrar. Vid 

enkätdelen av studiens genomförande har jag besökt klasserna och på plats presenterat mig för 

eleverna, berättat vad min studie handlar om och poängterat att deltagandet är helt frivilligt. Jag bad 

eleverna svara på så många frågor de ville och att lämna in enkäten tom om de inte ville delta. 

Konfidentialitetskravet 

Deltagande lärare och elever är anonyma i studien, likaså de skolor de är verksamma inom, 

eftersom jag anser denna information vara oväsentliga för studien. Åldersspannet på lärarna och 

spannet som påvisar hur länge de arbetat som lärare är en intressant detalj, utan att avslöja deras 

identiteter. Jag informerade lärarna, eleverna och, via lärarna, elevernas föräldrar om att endast jag 

skulle ha tillgång till föreställningskartorna och elevernas enkätsvar och att allt material skulle 

förstöras inom 2 månader. 

Samtyckeskravet 
Intervjuade lärare är alla över 18 år och har gett sitt samtycke till deltagande i studien, mitt 

förvarande av föreställningskarta och mina uppfattningar av denna. Då eleverna inte är 15 år fyllda 

var det ett ställningstagande huruvida skriftligt samtycke skulle samlas in från deras vårdnadshavare 
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för deras deltagande i enkätdelen av studien. Utifrån samtal med elevernas lärare och min egna 

uppfattning om att enkäten inte innefattar något av privat eller känslig karaktär lämnade elevernas 

lärare samtycke till deras deltagande i undersökningen. 

Nyttjandekravet 
Informationen som framkommer genom intervjuer och enkätsvar i denna studie kommer inte 

användas i andra syften än syftet i denna studie. Allt material i form av föreställningskartor och 

enkätsvar kommer förstöras för att undvika annan användning och säkerställa att deltagarna inte kan 

identifieras. 

2. Undersökning 
Syftet med denna studie var att få en inblick i hur lärares val och användande av läromedel i 

grundskolans årskurs 4-6 ser ut. I min analys av de föreställningskartor som skapats vid 

lärarintervjuerna har jag hittat mönster som beskriver lärarnas val och användande av läromedel i 

historieundervisningen. Dessa mönster är, i föreställningskartorna, beskrivna med varierade 

nyckelord och har utvecklats med olika fördjupningsfrågor. Resultatet av lärarintervjuerna har jag 

valt att presentera i narrativ form. Detta för att ge läsaren möjlighet att förstå den tankeprocess som 

utvecklades under samtalet.  

Elevenkäten är besvarad av sammanlagt 100 elever, i 4 olika klasser, i grundskolans årskurser 4-6. 

Svaren i elevenkäten har sammanställts i diagram för att möjliggöra en enkel jämförelse mellan 

lärarens föreställning och elevernas uppfattning om läromedelsanvändningen i 

historieundervisningen. 

I nedanstående resultatredovisning presenteras de fyra klasserna var för sig. Inledningsvis 

presenteras resultatet av lärarintervjun och en sammanfattande delanalys av intervjun. Följer gör en 

presentation av den aktuella elevgruppens svar i elevenkäten och en sammanfattande delanalys av 

dessa svar. 
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2.1 Klass 1 
2.1.1 Helén 

Nyckelordet ”Lärobok” antecknas och placeras först av alla på föreställningskartan av Helén. Hon 

kommenterar nyckelordet med ”Något att rätta sig efter”, ”Bra upplägg” och ”Tydlig struktur”. 

Kommentaren ”Något att rätta sig efter” utvecklar hon vidare med att läroboken är utformad utifrån 

läroplanens krav vilket gör att hon ser läroboken som en garant. Följer hon den följer hon 

läroplanen. I sitt berättande om läroboken framgår att skolan nyligen köpt in läroboken Utkik 

historia  för mellanstadiet.  92

Nyckelordet ”Historiska biografier” antecknas av Helén och placeras tätt intill nyckelordet 

”Lärobok” på föreställningskartan. Hon berättar kring detta nyckelord att hon, som komplement till 

texten i läroboken, ofta lägger till utdrag ur historiska biografier för att lägga extra fokus på 

enskilda personer i historien. Helén tycker att läroboken i många lägen allt för lättvindigt nämner 

personer vid namn utan att presentera dem djupare än så. Till detta kopplar hon också nyckelordet 

”Bilder” och berättar att hon, tillsammans med utdrag om enskilda personer, presenterar bilder på 

personen i fråga. Detta för att eleverna ska få ett visuellt stöd i sitt tänkande. Hon berättar att hon 

brukar uppmuntra eleverna att fundera över hur personen ser ut, vad det finns för likheter och 

skillnader i utseendet i jämförelse med hur vi ser ut idag.  

Som ett ytterligare komplement till den historia eleverna tillägnar sig från läroboken noterar Helén 

”Andra böcker” som nyckelord. Hon fördjupar i sitt berättande detta nyckelord och förtydligar att 

hon syftar på skönlitterära verk. Helén berättar att hon inom denna del ofta kombinerar 

historieundervisningen med svenskämnet. I svenskundervisningen avsätter hon stunder för 

högläsning och väljer då ofta ut högläsningsböcker med historiskt tema som knyter an till det 

undervisningsområde som är aktuellt i historieundervisningen. 

Placerat bredvid nyckelordet ”Bilder” antecknar Helén nyckelbegreppet ”Undersökande i närmiljö”. 

Helén berättar att hon, i mån av tid och väder, gärna tar med eleverna i halvklass och upptäcker 

närområdet. Dessa utflykter från skolan menar Helén är ett bra sätt att skapa engagemang hos 

eleverna och, i vissa lägen, väcka nytt intresse när det dalar. I skolans närområde finns ett antal 

fornlämningar som Helén läst in sig på och vid dessa besök ligger stort fokus vid hennes eget 

berättande. Helén pratar om fornlämningen, exempelvis en runsten, om den tid den härstammar 
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från, vad vi i nutid vet om lämningen osv. Helén tydliggör att hon gör dessa besök två gånger, med 

halva klassen åt gången. Den halva av klassen som inte följer med undervisas under tiden av en 

resurs på skolan. Helén berättar att detta beror på att hon, efter ett antal röriga 

undervisningstillfällen utanför skolans väggar, varken vågar eller vill ta med sig hela klassen på en 

gång.  

Helén länkar i fortsatt berättande samman nyckelorden ”Bilder” och ”Undersökande i närmiljö”. 

Hon berättar att hon tagit fram ett antal bilder som skildrar miljön kring skolan, och i den 

närliggande stadskärnan, historiskt. Dessa försöker hon använda när hon kan få stöd av resurs i 

form av en extra vuxen i klassen. Först studerar de bilden i klassrummet och diskuterar bildens 

innehåll. Sedan tar de en kort promenad och tittar på nutidens version av miljön bilden skildrat. Hon 

berättar att de på plats brukar titta på bilden igen och diskutera vad som förändrats, vad som bestått 

och hur eleverna tror att platsen i framtiden kommer se ut.  

Helén antecknar nyckelordet ”Faktafilm” och berättar att hon ibland fördjupar lärobokens innehåll 

med film för att ge eleverna en djupare bild av vissa områden. Som exempel tar hon upp Vasatiden 

och berättar att eleverna brukar få se någon typ av filmatisering som ger en mer ingående 

beskrivning Vasaskeppet. Dels för att det är en sådan historisk lämning som eleverna brukar ha hört 

talas om, dels för att hon tycker att det visuella i film brukar skapa ett annat intresse hos eleverna. 

Helén poängterar att eleverna aldrig skulle få titta på film utan ordentligt för- och efterarbete. I 

exemplet om Vasaskeppet berättar hon att eleverna, efter att ha sett film, fått i uppgift att 

sammanfatta filmen skriftligt. Detta menar hon skärper elevernas uppmärksamhet under 

filmtittandet. Hon tillägger att det dessutom blir en bra skrivövning som kopplar samman 

historieundervisningen med svenskan. 

Som sitt sista nyckelord skriver Helén ”Spel”. Detta nyckelord placeras en bit från de andra på 

föreställningskartan och Helén berättar att hon funderat över om detta nyckelord skulle noteras eller 

inte. Hon berättar att eleverna vid vissa tillfällen, när de är uppdelade i halvklass och har lyckats 

boka mellanstadiets iPads, kan få spela webbaserade spel på sidan Elevspel. Helén säger att hon 

gärna skulle göra detta oftare då det är en övning hon upplever att eleverna uppskattar. Dock menar 

hon att det i praktiken är mycket sällan de har möjligheten då skolan har få iPads. Till detta 

nyckelord noterar Helén ”Krångel” och fördjupar det med att det ständigt är problem med iPadsen 

som äter upp undervisningstiden när de väl ska använda dem. Hon berättar att det ofta är ett par som 
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inte lyckas komma åt internet och någon som får en urladdad iPad. I dessa lägen berättar hon att 

eleverna får para ihop sig med någon som har en fungerande iPad och spela tillsammans. 

2.1.1.2 Sammanfattande delanalys av intervju med Helén  

Heléns syn på läroboken som ”Något att rätta sig efter” går att koppla samman med den bild som 

lyfts fram i Skolverkets rapport Läromedlens roll i undervisningen , där lärobokens legitimerande 93

funktion påtalas. Helén berättar, precis som lärarna i Skolverkets undersökning, att om hon följer 

lärobokens upplägg känner hon sig trygg i att hennes undervisning svarar mot aktuell kursplan. 

Trots detta berättar hon att hon gör tillägg till läroboken i form av historiska biografier och bilder då 

hon tycker att läroboken allt för lättvindigt nämner historiska personer vid namn, utan vidare 

beskrivning.  

Helén berättar att hon kombinerar historieundervisningen med svenskämnet genom att hon i 

svenskundervisningen läser skönlitteratur med historiskt tema för eleverna. Varför läsningen sker i 

svenskundervisningen och inte i historieundervisningen framgår inte. En teori är att ramfaktorn tid 

är en bidragande anledning till detta. Helén som tycks vara fäst vid läroboken kanske inte vill ta tid 

från denna för att läsa andra böcker inom ramen för historieundervisningen? En annan teori är att 

hennes tolkning av ämnesinnehållen placerar skönlitteraturen generellt inom svenskämnet.  

De fältstudier i närområdet Helén berättar om under intervjun framhåller hon sker i halvklass på 

grund av dåliga erfarenheter från tidigare fältstudier i helklass. Helén poängterar att den halvan av 

klassen som inte är med på fältstudien undervisas av resurs i skolan under tiden. I detta spelar de 

båda ramfaktorerna gruppstorlek och ekonomi in. Gruppstorlek i fallet att Helén väljer att göra 

fältstudier i halvklass, med en mindre klass hade situationen kanske sett annorlunda ut. Ramfaktorn 

ekonomi tycks påverka genom tillgången till resurs som kan undervisa den halva av klassen som är 

kvar i skolan. Varför Helén har valt att nyttja resursen på detta sätt och inte som en resurs för att 

kunna genomföra fältstudier med hela klassen på en gång framgår inte.  

Den ekonomiska ramfaktorns påverkan syns även tydligt i fråga om Heléns användande av digitala 

verktyg i undervisningen. På skolan Helén arbetar på måste åtta mellanstadieklasser dela på en 

 Skolverket 2006. 93
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klassuppsättning iPads. Att Helén inte använder digitala verktyg i större utsträckning i sin 

undervisning känns inte särskilt förvånande med dessa förutsättningar. 

2.1.2 Klassen 

Svaret på frågan om vilket läromedel eleverna i Heléns klass upplever som vanligast förekommande 

presenteras i Figur 1. 

Figur 1. Elevernas uppfattning om vilka läromedel Helén använder (antal) 

KÄLLA: ELEVENKÄTSVAR 

Av de 26 eleverna i klassen svarar 31% att ”Andra böcker” är det vanligaste läromedlet i 

historieundervisningen. Därefter kommer ”Lärobok” (23%) och ”Studiebesök/Fältstudier” (19%). I 

klassen är det endast två elever som svarar att ”Digitala läromedel” är det vanligaste läromedlet.  

Elevsvaren på frågan om vilket läromedel som eleven själv uppskattar mest i historieundervisningen 

presenteras i Figur 2. 

Figur 2. Elevernas val av mest uppskattade läromedel i Heléns klass (antal)

KÄLLA: ELEVENKÄTSVAR 

!36

Vilket läromedel är vanligast förekommande i historieundervisningen?

0

2

4

6

8

Lärobok Andra böcker Film Bilder/Konst Studiebesök/Fältstudier Digitala läromedel Annat

0
2

5

3
2

8

6

Vilket läromedel uppskattar du mest i historieundervisningen?

0

2

5

7

9

Lärobok Andra böcker Film Bilder/Konst Studiebesök/Fältstudier Digitala läromedel Annat

01

9

4

6

33



Av de 26 eleverna i klassen svarar 35% att ”Studiebesök/Fältstudier” är det mest uppskattade 

läromedlet i historieundervisningen. Därefter kommer ”Film” (23%) och ”Bilder/Konst” (15%). 

12% anger ”Lärobok” och lika många (12%) anger ”Andra böcker”. Endast en elev svarar ”Digitala 

läromedel”.  

2.1.2.2 Sammanfattande delanalys av elevenkätsvar i klass 1 

Heléns elevers svar i elevenkäten visar på en samsyn mellan Heléns avsikt och elevernas 

uppfattningar av läromedelsanvändningen i historieundervisningen. I enkäten framgår att de tre 

läromedel eleverna upplever som vanligast i Heléns undervisning är lärobok, andra böcker och 

studiebesök/fältstudier. Att Heléns undervisning är styrd av läroboken i hög grad framkommer av 

intervjun, likaså tycks eleverna uppleva att läroboken används frekvent i undervisningen. Likaså 

kan svaret ”Andra böcker” i elevenkäten kopplas till de historiska biografier Helén uppger att hon 

använder sig av som tillägg till läroboken.  

Att eleverna upplever studiebesök/fältstudier som ett av de tre mest frekvent förekommande 

läromedel i Heléns undervisning är lite förvånande. Under intervjun med Helén får jag, utifrån att 

dessa fältstudier är beroende av tillgången till resurs och att fältstudierna genomförs i halvklass, inte 

samma känsla av att det är ett frekvent nyttjat arbetssätt/läromedel. Studiebesök/fältstudier 

förekommer också på elevernas topp tre rankning av mest uppskattade läromedel i 

historieundervisningen, tillsammans med ”Film” och ”Bilder/Konst”. Helén uppger i intervjun att 

hon, tillsammans med historiska biografier, använder bilder av historiska personer som tillägg till 

läroboken. Detta tycks vara något eleverna uppskattar.  

2.2 Klass 2 
2.2.1 Sara 

Det första nyckelordet Sara antecknar, och placerar mitt på det stora pappret som i slutet kommer 

bestå av hennes föreställningskarta, är ”Eleverna”. Hon poängterar att det förvisso tar lång tid att 

lära känna en hel klass men att hon från start hela tiden försöker utgå från eleverna. De särskilda 

behov hon ser att vissa elever i klassen har och de intressen eleverna har är saker hon försöker fånga 

upp i sitt val och användande av läromedel. Hon berättar att hennes nuvarande klass är ”ganska 

rörig” och att hon upptäckt att eleverna svarar bäst på korta, intensiva, moment. Hon fördjupar sig 

ytterligare och berättar att detta format hennes undervisning och hon i all planering tänker på ordet 

”variation”.  
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Nyckelordet ”Puls Historia” utvecklar hon med att detta är den tryckta lärobok hon har att tillgå för 

historieundervisningen. Hon berättar att hon tycker om läroboken och ser den som ett bra stöd i sin 

planering. Sara säger att hon inför varje delmoment i historieundervisningen går igenom vad 

läroboken tar upp inom området och utifrån detta tillför andra läromedel för att skapa en 

undervisning som präglas av variation. Sara säger att hon ofta låter eleverna läsa högt ur läroboken 

för att detta tränar elevernas läsning och även förmågan att lyssna. Under läsningen gör de avbrott, 

för att byta läsare, och då fångar hon upp delar av innehållet som blivit läst. Hon berättar, 

skrattande, att ett uppfångande av ett svårt ord ibland kan sväva iväg till en djup diskussion om 

exempelvis andra världskrigets uppkomst. Detta poängterar hon är något positivt, att hon inte vill 

avbryta sådana diskussioner då de färgas av elevernas intresse och att hon inte vill minska det. Till 

detta nyckelord kopplar Sara även nyckelordet ”Bilder” och berättar att hon lägger stor vikt vid 

lärobokens bilder. Precis som textens innehåll diskuteras så diskuteras bildernas innehåll, betydelse 

och elevernas tankar kring varför just denna bild är med och liknande lyfts.  

”Skönlitteratur” är ett annat nyckelord som Sara antecknar och menar att skönlitteraturen ”Ger 

eleven chans att leva sig in i historien”. Hon berättar att hon alltid har en skönlitterär bok som hör 

till den historiska epok som behandlas i undervisningen. Hon upprepar hur viktigt det är för hennes 

elever med variation och berättar att hon därför läser minst ett kapitel ur den aktuella skönlitterära 

boken under varje lektion. Detta menar hon att hennes elever uppskattar och att det dels blir ett 

avbrott där eleverna inte behöver prestera något, dels säger hon att det är en bra övning för eleverna 

att bara sitta stilla och lyssna.  

Ytterligare ett nyckelord Sara antecknar på föreställningskartan är ”Museibesök”. Hon berättar att 

hon, inom historieundervisningen, försöker göra minst ett studiebesök på museum per termin med 

sin klass. Dock poängterar Sara hur svårt det i praktiken kan vara att komma iväg på studiebesök. 

Hon tar dels upp att studiebesöken tar tid från annan undervisning, tid hon måste pussla in på annat 

sätt i schemat för att eleverna ska få all undervisningstid i övriga ämnen. Dessutom uttrycker hon att 

hon aldrig skulle våga åka på studiebesök med klassen själv då de måste transporteras med både 

pendeltåg och buss. Hon vill ha minst en extra vuxen med vid besök utanför skolan och således är 

studiebesöken beroende av tillgången av resurspersonal.  

”Individanpassade lösningar” är ett annat nyckelord Sara antecknar på föreställningskartan. Hon 

berättar att två elever i hennes klass har individuella åtgärdsprogram och har, på olika sätt, svårt att 
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orka med hela lektioner. För att försöka hålla kvar fokuset på historieundervisningen brukar dessa 

elever få tillgång till varsin dator del av lektionen för att spela webbaserade historiespel på Elevspel 

eller liknande. Sara berättar att hon egentligen inte tycker att det är någon bra lösning men att det är 

vad de, tillsammans med rektor och föräldrar, kommit överens om. 

Som avbrott från läsning och diskussion berättar Sara att hennes elever ofta utmanas av ”Skrivande 

rollspel” i historieundervisningen. Eleverna får i detta sammanhang utgå från någon text de läst, ur 

läroboken eller aktuell skönlitterär bok, och skriva om historien med sig själva som huvudpersoner. 

Sara berättar att detta är en övning som hon upptäckt sätter enorm fart på elevernas fantasi och att 

det brukar uppskattas av de flesta. Till detta nyckelord kopplar hon även kommentaren ”Berättande” 

och säger att eleverna, om de vill, efter skrivandet får berätta för varandra om sina texter i mindre 

grupper. Sara menar att detta dels blir en bra övning för eleverna att öva på att prata inför grupp och 

att de elever som tycker att det är svårt att skriva utifrån sin fantasi kan få mycket bra inspiration. 

2.2.1.2 Sammanfattande delanalys av intervju med Sara 

Sara uttrycker att hon har en ”ganska rörig” klass och har därför format en undervisning med korta, 

intensiva, moment som löser av varandra. Detta går i linje med Nygrens och Hanssons 

undersökningar där det framkommit att ett framgångsrecept i skolan är en varierad undervisning 

och att valet av läromedel tycks ha en stor betydelse för elevernas inlärning.  Sara tycks använda 94

läroboken på två olika sätt. Dels som ett stöd i sin egna planering, dels i undervisningen där 

eleverna får läsa högt ur boken och diskutera innehållet. Sara poängterar också att hon lägger stor 

vikt vid lärobokens bilder och diskussion kring dessa, detta för att ge eleverna utrymme att visuellt 

upptäcka historien.  

Skönlitteraturen tycks vara ett frekvent inslag i Saras historieundervisning där hon läser minst ett 

kapitel per lektion högt för eleverna ur en skönlitterär bok med historiskt tema. Sara menar att 

skönlitteraturen ”ger eleven chans att leva sig in i historien”. Detta är något som lyfts fram starkt 

även i Vintereks artikel där hon konstaterar att de skönlitterära texterna ger eleverna en inblick i 

dåtidens verklighet genom djupa beskrivningar och skildringar, vilket eleverna inte tillägnar sig på 

samma sätt genom läroboken.   95

 Nygren 2009 s. 146. & Hansson 2010 s. 94. 94

 Vinterek 2000 s. 17. 95
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I likhet med den textproduktion eleverna genomför i Stafs undersökning  använder sig Sara av 96

”Skrivande rollspel” i historieundervisningen för att utveckla elevernas fantasi och ge dem 

möjlighet att skapa sig egna bilder av historien. Eleverna utgår här från någon text de läst, ur 

läroboken eller aktuell skönlitterär bok, och skriver om historien med sig själva som huvudpersoner. 

De elever som vill får sedan berätta för varandra om texterna och på så sätt öva på att prata inför 

grupp.  

I intervjun berättar Sara att hon, minst en gång per termin, försöker göra studiebesök på olika 

museum med sin klass. Sara berättar dock att det är svårt att komma iväg och kopplar till 

ramfaktorerna tid och ekonomi. Tiden påverkar då Sara menar att studiebesöken tar tid från övrig 

undervisning och att denna måste pusslas in senare. Vidare berättar hon att hon inte åker på 

studiebesök själv med klassen, här hänger det på skolans ekonomi att Sara har möjlighet att nyttja 

en extra resursperson som stöd.  

Sara noterar ”Individanpassade lösningar” som ett läromedel i historieundervisningen. Hon berättar 

att det handlar om två elever med individuella åtgärdsprogram som, med en varsin dator, får spela 

webbaserade historiespel på Elevspel eller liknande viss del av historielektionerna då de inte orkar 

med hela lektioner. Sara berättar att hon egentligen inte tycker att detta är någon bra lösning men att 

det är vad som beslutats i skapandet av åtgärdsprogrammen. Att Sara inte tycker om denna lösning 

är intressant, frågan är varför och hur hon hellre hade anpassat lektionen för dessa elever? En teori 

är att de andra eleverna ser det som orättvist, att dessa två elever får spela spel på dator och inte de 

andra, och att detta därför tar fokus från undervisningen för övriga klassen. En annan teori är att 

Sara har en negativ inställning till digitala verktyg som läromedel då hon i intervjun inte nämner 

någonting mer inom detta område.  

2.2.2 Klassen  

Svaret på frågan om vilket läromedel eleverna i Saras klass upplever som vanligast förekommande 

presenteras i Figur 3. 

 Staf 2011.96
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Figur 3. Elevernas uppfattning om vilka läromedel Sara använder (antal)

KÄLLA: ELEVENKÄTSVAR 

Av de 27 eleverna i klassen svarar 41% att ”Lärobok” är det vanligaste läromedlet i 

historieundervisningen. Därefter kommer ”Bilder/Konst” (26%). 11% anger ”Andra böcker” och 

lika många (11%) anger ”Film”. Endast en elev svarar ”Digitala läromedel”.  

Svaret på frågan om vilket läromedel som eleven själv uppskattar mest i historieundervisningen 

presenteras i Figur 4. 

Figur 4. Elevernas val av mest uppskattade läromedel i Saras klass (antal)

KÄLLA: ELEVENKÄTSVAR 

Av de 27 eleverna i klassen svarar 22% att "Lärobok" är det mest uppskattade läromedlet. Lika 

populärt är "Bilder/Konst" som också får 22%. Därefter kommer "Studiebesök/Fältstudier (19%) 

och "Andra böcker (15%). I klassen svarar två elever "Digitala läromedel". En elev uppger att hen 

föredrar ”Annat”. 
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2.2.2.2 Sammanfattande delanalys av elevenkätsvar i klass 2 

Även i Klass 2 syns en relativt stor samsyn mellan Saras avsikt och elevernas uppfattningar av 

läromedelsanvändningen i historieundervisningen. I enkäten framgår att de läromedel som eleverna 

uppfattar som vanligast i Saras undervisning är lärobok, bilder/konst och andra böcker. Dessa 

läromedel är även de som Sara lyfter fram starkast i intervjun. Något förvånande är det att lika 

många elever som svarar att andra böcker är vanligast förekommande svarar att film är det vanligast 

förekommande läromedlet i historieundervisningen. I intervjun med Sara nämns ingenting om film 

varför dessa svar i elevenkäten förvånar. Kan det vara så att Sara använder sig av film i 

undervisningen men helt bortsett från detta under intervjun? Eller är elevernas svar baserade på 

läromedel i skolan generellt snarare än i enbart historieämnet? 

Enligt elevernas svar på elevenkäten är de tre mest uppskattade läromedlen i historieundervisningen 

lärobok, bilder/konst och studiebesök/fältstudier. Detta påvisar att Saras undervisning, med frekvent 

användande av läroboken med tillhörande diskussion om textens och bildernas innehåll, uppskattas 

av eleverna. Antalet elever som mest uppskattar studiebesök/fältstudier som läromedel i 

historieundervisningen kan tyda på att detta är något eleverna skulle vilja ha mer av. Dock tycks 

Sara ha ett tydligt resonemang om att studiebesök tar tid från annan undervisning som måste tas 

igen, och att studiebesöken är beroende av extra resurspersonal, och därför väljer dessa tillfällen 

noggrant.  

Två elever svarar i elevenkäten att det mest uppskattade läromedlet i historieundervisningen är 

digitala läromedel. Då enbart två elever i klassen tycks erbjudas digitala verktyg, på grund av deras 

individuella åtgärdsprogram, är det troligt att det är dessa elever som lämnat dessa svar. Sara uppger 

under intervjun att hon inte tycker att det är någon bra lösning att dessa elever spelar webbaserade 

historiespel på Elevspel och liknande del av lektionstiden. Dock tycks eleverna uppskatta denna 

form och i det stora hela är väl det vad som betyder mest? 

2.3 Klass 3 
2.3.1 Anders 

Anders uppger att han först och främst utgår från sitt eget ”Berättande” i historieundervisningen. 

Han menar att han, med stöd av olika verktyg berättar historien för sina elever. Anders anger 

”Läroboken” som ett nyckelord och säger att han utgår från skolans valda och inköpta lärobok Utkik 

Historia. Han menar dock att han mest använder boken som ett stöd i sin planering och att den inte 
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finns med fysiskt på särskilt många lektioner. Utifrån upplägget i läroboken föredrar han istället att 

berätta om stora händelser för eleverna och han gör gärna instick med historiska anekdoter och 

berättelser om egna släktingar för att levandegöra historien. Anders kopplar även nyckelordet 

”Historiska biografier” till detta område. Han menar att de är en stor källa till hans berättande och 

att hans elever uppskattar att få höra detaljerade berättelser om historiska personer.  

Anders utmärker ”Prezi” som ett av sina nyckelord. Han berättar om Prezi och förklarar det som ett 

digitalt verktyg för skapande och framförande av olika presentationer. Han berättar att han ofta 

använder presentationer skapade i Prezi som stöd till sitt eget berättande. Anders menar att en 

presentation i Prezi blir levande och skapar intresse hos eleverna på ett helt annat sätt än en 

motsvarande presentation i exempelvis Powerpoint. Utöver de egna presentationerna berättar 

Anders att hans elever ofta får arbetsuppgifter som innefattar att de själva använder Prezi. Han 

kopplar detta samman med nyckelordet ”Fantasiskrivande”. Anders berättar att han komponerar 

skrivuppgifter åt eleverna med vissa givna ramar. Utifrån dessa ramar ska eleverna sedan skriva en 

egen berättelse där historien spelar den största rollen. När eleverna skrivit klart texten övergår de till 

att komponera en presentation i Prezi, med text och bilder. Avslutningsvis presenterar eleverna sina 

berättelser för varandra, med stöd av presentationen. Anders säger att detta arbete är på elevernas 

villkor. Han säger att hans elever gärna arbetar med iPads och att han därför skapar denna typ av 

arbetsuppgifter, för att möta elevernas intresse.  

Som avbrott från Anders eget berättande uppger han ”Film” som nyckelord på sin 

föreställningskarta. Han berättar att eleverna brukar få se både fakta- och spelfilmer inom 

historieundervisningen. Anders menar att det visuella som filmerna ger hans elever skapar en helt 

annan historisk värld och medvetenhet för dem. I sitt berättande om spelfilmer säger han att de 

förvisso är regisserade, modifierade, versioner av historien men att det är extremt påkostade 

uppsättningar med tidstrogna kläder, arbetsredskap och miljöer. Detta menar han ger eleverna 

möjligheten att skapa sig egna bilder av hur världen förändrats och utvecklats med tiden.  

Ett annat läromedel Anders antecknar som nyckelord på sin föreställningskarta är ”Konst”. Kring 

detta nyckelord pratar han också om vikten av det visuella stödet för att ge eleverna chansen att 

fantisera och tänka själva. Han berättar att eleverna ofta får titta på bilder av verkliga konstverk som 

skildrar både miljöer och historiska personer. I diskussion kring verken uppmuntrar han eleverna till 
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ett källkritiskt tänkande och att ställa sig frågor om exempelvis varför just denna plats eller person 

blivit avbildad. 

2.3.1.2 Sammanfattande delanalys av intervju med Anders 

Anders berättar i sin intervju om att läroboken är ett stöd för honom i hans planering. Utöver detta 

baserar Anders undervisningen mycket på sig själv och hans eget berättande, med stöd och 

inspiration från lärobok och historiska biografier. Hanssons forskning visar att lektioner baserade på 

lärarens berättande eller föreläsande är ett mycket vanligt arbetssätt inom historieundervisningen.  97

Stafs menar i sin avhandling, som kontrast till Hanssons forskning, att eleverna inte tillägnar sig 

någon fullskalig förförståelse för historien med en lärare som utgår från berättande i 

undervisningen.  Hon menar att detta beror på att berättandet bara innehåller vissa delar av 98

lärobokens innehåll. 

Vidare i intervjun berättar Anders om digitala läromedel såsom fakta- och spelfilm samt Prezi som 

vanligt förekommande i hans undervisning. Båda dessa typer av läromedel kan, på olika sätt, 

kopplas till ramfaktorerna ekonomi och gruppstorlek. Anders berättar om presentationsverktyget 

Prezi dels som ett presentationsverktyg han själv använder för att öka elevernas intresse, dels som 

en arbetsform för eleverna. Eleverna får skrivuppgifter med historiskt tema och ska skriva en egen 

berättelse som de sedan använder för att skapa en presentation i Prezi med text och bild. Anders 

tydliggör att denna typ av uppgift är på elevernas villkor, att de tycker om att arbeta med iPads och 

att han därför skapat denna typ av arbetsuppgifter. Detta kan tydligt kopplas till ramfaktorn 

ekonomi då skolan tagit beslutet och budgeterat för att köpa in iPads så mellanstadiet har en 

klassuppsättning iPads för två klasser att dela på. Detta möjliggör en betydligt mer frekvent 

användning än på en skola där fler klasser delar på färre antal iPads.  

Anders berättar under intervjun om hur han använder film och konst i undervisningen för att ge 

eleverna ett visuellt stöd i sin förståelse av historien. Han menar att båda dessa läromedelsformer 

ger eleverna möjlighet att skapa egna bilder och tolkningar av hur världen förändrats och utvecklats 

med tiden. Möjligheten att arbeta på detta sätt beror dels på ekonomiska förutsättningar, att 

utrustning som behövs finns tillgänglig på skolan, och elevgruppens storlek och sammansättning.  

 Hansson 2010 s. 102. 97

 Staf 2011 s. 73. 98
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2.3.2 Klassen  

Svaret på frågan om vilket läromedel eleverna i Anders klass upplever som vanligast 

förekommande presenteras i Figur 5. 

Figur 5. Elevernas uppfattning om vilka läromedel Anders använder (antal) 

KÄLLA: ELEVENKÄTSVAR 

Av de 25 eleverna i klassen svarar 40% att "Digitala läromedel" är det vanligaste läromedlet i 

historieundervisningen. Därefter kommer "Film" (28%). 16% anger "Andra böcker". Två elever 

svarar "Bilder/Konst".  Endast en elev svarar "Lärobok" och ytterligare en svarar "Annat". 

Svaret på frågan om vilket läromedel som eleven själv uppskattar mest i historieundervisningen 

presenteras i Figur 6. 

Figur 6. Elevernas val av mest uppskattade läromedel i Anders klass (antal)

KÄLLA: ELEVENKÄTSVAR 
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De mest uppskattade läromedlen i historieundervisningen är "Studiebesök/Fältstudier" och "Digitala 

läromedel" som båda får 28% av de 27 eleverna i klassen. Därefter kommer "Film" (24%) och 

"Andra böcker (16%). Ingen av eleverna svarar att "Lärobok" är det mest uppskattade läromedlet.  

2.3.2.2 Sammanfattande delanalys av elevenkätsvar i klass 3 

Svaren i elevenkäten visar på en, i stor grad, samsyn mellan Anders avsikt och elevernas upplevelse 

av läromedelsanvändningen i historieundervisningen. De läromedel eleverna upplever som 

vanligast i undervisningen är digitala läromedel och film vilket även lärarintervjun visar som 

frekvent använda läromedel. Något förvånande är att fyra av klassens 25 elever upplever att ”Andra 

böcker” är det vanligast förekommande läromedlet i historieundervisningen. Detta trots att Anders 

mest nämner historiska biografier i förbigående som en inspirationskälla till hans eget berättande.  

På frågan om vilket läromedel eleverna uppskattar mest framträder, föga förvånande, digitala 

läromedel och film på topplaceringar. I lärarintervjun berättar Anders att han, i viss mån, försöker 

utforma undervisningen utifrån att eleverna tycker om att arbeta med iPads. Något mer förvånande i 

enkätsvaren är att sju av klassens 25 elever uppger att studiebesök/fältstudier är det läromedel de 

uppskattar mest i historieundervisningen, trots att Anders i lärarintervjun inte nämner något alls om 

undervisning utanför skolans väggar. Antingen är detta ett resultat av elevernas upplevelse i andra 

ämnen där studiebesök/fältstudier förekommer, eller så har Anders bortsett från detta i intervjun. 

Oavsett tyder andelen elever, som uppgett detta svar i elevenkäten, på att studiebesök/fältstudier är 

något Anders elever skulle vilja se mer av i historieundervisningen.   

2.4 Klass 4 
2.4.1 Lina 

Lina inleder skapandet av sin föreställningskarta med att anteckna nyckelorden ”Fältstudier” och 

”Studiebesök” tätt intill varandra. Hon berättar inledningsvis om nyckelordet ”Fältstudier” och 

pratar om kortare promenader från skolan hon gör med sina elever under lektionstid. Ofta går de 

och tittar på kringliggande miljöer och byggnader som Lina valt ut i förväg. Hon låter eleverna ta 

den största platsen i diskussion vid dessa tillfällen men berättar att hon gärna styr diskussionen in på 

frågor som exempelvis hur de tror att platsen sett ut tidigare och hur den kommer se ut i framtiden. 

På detta sätt menar hon att eleverna skapar en stor medvetenhet kring människors agerande och hur 

det påverkar miljön omkring oss. Lina poängterar att denna typ av fältstudier är begränsade till vad 

de hinner med under en lektions tid och att de därför inte går allt för långt från skolan. Vissa platser 
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återkommer hon till med samma klass flera gånger men hon poängterar att det i det här fallet inte är 

platsen, utan diskussionen, som är den viktiga. 

Lina fortsätter med att berätta om nyckelordet ”Studiebesök” och berättar att hon avsätter tid för 

studiebesök på olika museer ungefär en gång varannan månad. Lina menar att närheten till museer 

med fritt inträde är något lärare i Stockholmsområdet borde nyttja mer. Hon poängterar hur mycket 

eleverna får ut av dessa studiebesök, både som grupp och individuellt. Lina menar att eleverna dels 

får möjligheten att se historiska artefakter i verkligheten och få historien berättad för sig av 

museipedagoger som är otroligt inlästa på sitt område. Dels bidrar det ansvar eleverna själva måste 

ta, för att få ett studiebesök att fungera, till att de växer både som individer och som grupp. Lina 

kopplar nyckelordet ”Studiebesök” till ”Konst” och berättar att hon försöker variera typen av 

museer hon besöker med klassen. Förutom besök på exempelvis Medeltidsmuseet och 

Livrustkammaren försöker hon tillföra besök på olika konstutställningar med historiskt tema. 

Under vanliga lektioner i klassrummet berättar Lina att hon, i sin planering, försöker nyttja att 

eleverna har egna iPads och att olika former av arbete med appar och övningar tar stor tid av 

lektionerna. Hon antecknar ”Digitala läromedel” som nyckelord och berättar om spelstunder på 

Elevspel med syftet att eleverna ska pröva sina kunskaper i slutet av olika arbetsområden. Vidare 

berättar hon om presentationsverktyget Prezi och berättar att eleverna tycker att det är mycket roligt 

att vara kreativa och skapa presentationer och berätta om olika historiska händelser för varandra 

med stöd av dessa presentationer.  

Lina antecknar ”Lärobok” som nyckelord men berättar att den är sällsynt på hennes lektioner. Hon 

menar dock att läroboken är ett stort stöd för henne, personligen, i sin planering av undervisningen. 

Lina berättar att hon ofta tittar på vad läroboken tar upp inom olika områden och utifrån dessa delar 

skapar sin egen undervisning. Till detta kopplar hon både nyckelordet ”Skönlitteratur” och ”UR 

Skola”. Kring nyckelordet ”Skönlitteratur” berättar hon att eleverna har individuella läseböcker med 

historiskt tema som de läser en stund varje lektion. Hon berättar att hon ibland har en 

högläsningsbok istället som eleverna får lyssna till men att eleverna uttryckt att de föredrar att läsa 

själva. ”UR Skola” berättar Lina är en stor källa till kunskap i hennes undervisning. Eleverna får 

titta på avsnitt av olika serier och lyssna till ljuddokumentärer och radioprogram som skildrar den 

historiska epok de arbetar med för tillfället. Lina poängterar att, precis som med studiebesök, filmer 
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och radio tilltalar eleverna på ett annat sätt än exempelvis högläsning och att detta skapar ett 

intresse och engagemang hos eleverna. 

2.4.1.2 Sammanfattande delanalys av intervju med Lina 

Intervjun med Lina ger mig en bild av en speciell lärare med speciella förutsättningar. Hon arbetar 

på en skola i direkt närhet till Stockholm, vilket tydligt framgår av hennes frekventa nyttjande av 

studiebesök och fältstudier i historieundervisningen. I intervjun framgår att hon gör studiebesök på 

olika museer med sin klass ungefär en gång varannan månad. Utöver närheten till Stockholms stora 

utbud av museer och liknande består Linas klass enbart av 22 elever vilket också kan tänkas 

påverka möjligheten till frekventa studiebesök.   

Något mer utmärkande med Lina och förutsättningarna för hennes undervisning är att alla elever på 

hennes skola har egna iPads. Detta medför givet att Linas undervisning, i stor grad, anpassas till 

detta. Hon berättar exempelvis om webbaserade historiespel på Elevspel, där eleverna kan testa sina 

historiska kunskaper, och presentationsverktyget Prezi som hennes elever använder för att berätta 

om historiska händelser för varandra. Här tycks det ligga lika stort fokus vid det tekniska och 

kreativa i skapandet av presentationen som vid det historiska innehållet. Lina framhåller även Ur 

Skola som en stor källa till kunskap i hennes historieundervisning. Eleverna upptäcker där historien 

på ett visuellt sätt i filmer och ljuddokumentärer. Detta lyfter Lina som något positivt då hon menar 

att det skapar intresse och engagemang hos eleverna. Ytterligare ett sätt för att skapa intresse hos 

eleverna menar Lina är skönlitteratur. Eleverna har individuella läseböcker med historiskt tema och 

läser en stund varje lektion.  

Lina menar att läroboken är ett sällsynt inslag på hennes lektioner. Dock används läroboken som ett 

stöd i hennes egna planering av undervisningen. Hon berättar att hon ofta tittar igenom vad 

läroboken tar upp inom specifika områden och söker sedan aktivt annat material, digitalt i så stor 

utsträckning som möjligt, till lektionerna. 

2.4.2 Klassen 

Svaret på frågan om vilket läromedel eleverna i Linas klass upplever som vanligast förekommande i 

historieundervisningen presenteras i Figur 7. 
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Figur 7. Elevernas uppfattning om vilka läromedel Lina använder (antal)

KÄLLA: ELEVENKÄTSVAR  

Hela 41% av de 22 eleverna i klassen svarar att det vanligaste läromedlet i historia är "Studiebesök/

Fältstudier". Därefter kommer "Digitala läromedel" (27%). 14% anger "Andra böcker" och lika 

många svarar "Film" (14%). Ingen av eleverna svarar att "Lärobok" är det vanligaste läromedlet. 

Svaret på frågan om vilket läromedel som eleven själv uppskattar mest i historieundervisningen 

presenteras i Figur 8. 

Figur 8. Elevernas val av mest uppskattade läromedel i Linas klass (antal)

KÄLLA: ELEVENKÄTSVAR  

Av de 22 eleverna i klassen svarar 36% att "Studiebesök/Fältstudier" är det mest uppskattade 

läromedlet i historieundervisningen.Därefter kommer "Lärobok" (18%) vilket är förvånansvärt med 

hänsyn till att ingen av eleverna angav "Lärobok" i föregående frågeställning. "Digitala läromedel" 

får 14% och lika många svarar "Bilder/Konst" (14%). 
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2.4.2.2 Sammanfattande delanalys av elevenkätsvar i klass 4 

Utifrån elevernas enkätsvar syns en tydlig samsyn mellan Linas avsikt och elevernas uppfattningar 

av läromedelsanvändningen i Linas historieundervisning. De läromedel eleverna upplever som 

vanligast i Linas undervisning är studiebesök/fältstudier, digitala läromedel, andra böcker och film. 

Alltså precis de läromedel Lina själv lyfter fram och berättar om under intervjun.  

Studiebesök/fältstudier är det flest elever svarar på frågan om vilket läromedel de uppskattar mest i 

historieundervisningen. Detta tyder på att eleverna generellt tycks uppskatta det regelbundna 

inslaget av museibesök i Linas undervisning. Mer utmärkande bland svaren är att fyra av klassens 

22 elever svarar att deras mest uppskattade läromedel i historieundervisningen är läroboken. Lina 

poängterar under intervjun att läroboken är sällsynt på hennes historielektioner och detta gör 

elevernas svar mycket intressant. En teori, som i min mening känns trolig, är att eleverna är vana 

med läroboken, och den typen av undervisning den medför, från andra ämnen och känner sig trygga 

i detta. Det skulle också kunna handla om elever, som av olika anledningar, behöver eller vill ha 

tydligare ramar kring undervisningen. Oavsett vad tycks dessa elever efterfråga mer frekvent 

användande av läroboken i Linas historieundervisning.  
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3. Slutsatser och diskussion  
Syftet med denna studie var att få en inblick i lärares val och användande av läromedel i 

mellanstadiets historieundervisning. Lärarnas val av läromedel har varit varierade men ändå haft 

flera gemensamma nämnare. Jag tycker att det har varit både spännande och intressant att få 

möjligheten att fördjupa mig inom detta område och upplever att jag fått en stark grund att stå på 

som nyutexaminerad lärare. 

3.1 Slutsatser 

Resultatet av lärarintervjuer och elevernas enkätsvar har gett mig en tydlig bild av de studerade 

lärarnas avsikt och elevernas upplevelse av läromedelsanvändningen i mellanstadiets 

historieundervisning. Utifrån resultatet kan några tydliga slutsatser dras. 

Inledningsvis kan konstateras att läroboken inte tycks ha lika starkt styrande funktion som den 

tidigare forskningen pekar på. En slutsats av denna studies resultat är istället att spektrat av 

läromedel som lärarna använder sig av i mellanstadiets historieundervisning, däribland 

skönlitteratur, digitala verktyg och läromedel, bilder, etc., är brett. Jämfört med den tidigare 

forskningen, som främst riktats mot de äldre eleverna i grundskolans högstadium och i gymnasiet, 

tycks mellanstadiets historieundervisning utifrån studiens resultat rikta in sig mer på att eleverna 

ska uppleva historien snarare än lära sig rena faktakunskaper. En annan slutsats som kan dras är att 

de olika läromedlen används på olika sätt av studiens lärare. Ett tydligt exempel på detta är lärarnas 

skiftande användande av läroboken. En av lärarna utgår helt från läroboken i sin 

historieundervisning och de andra lärarna tycks mer använda läroboken som stöd och 

inspirationskälla i formandet av den egna undervisningen.  

En annan slutsats som kan dras är att ramfaktorerna ekonomi, gruppstorlek och tid tycks ha en stor 

påverkan på lärarnas val och användande av läromedel i historieundervisningen. Studien uppvisar 

lärare med skilda förutsättningar som uppenbart påverkar deras val av läromedel. Synligt i studien 

är dock att ramfaktorerna inte är det enda som påverkar lärarna i dess val och användande av 

läromedel. Lärarnas eget intresse och erfarenheter är andra faktorer som tycks påverka dessa val i 

allra högsta grad. Ännu en slutsats som kan dras utifrån studiens resultat är att de styrkor respektive 

svagheter lärarna uppger att de upplever utifrån de olika läromedelstyperna i hög grad kan kopplas 

till ramfaktorerna ekonomi, gruppstorlek och tid. Ett exempel på detta är lärarnas respektive 
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berättelser om studiebesök/fältstudier som läromedel. Majoriteten av lärarna lyfter fram svårigheter 

och hinder som kopplas till elevgruppernas storlek, tillgången av resurspersonal etc.  

Ytterligare en slutsats som kan dras är att det finns en diskrepans mellan lärarnas och elevernas 

uppfattningar om vad som händer i undervisningen och vilka läromedel som används. 

Jämförelserna mellan lärarintervjuerna och elevenkätens svar visar att det många gånger finns 

skillnader där eleverna upplever läromedelsanvändningen på annat sätt än läraren avsett.  

Studiens resultat visar att lärarnas val och användande av läromedel i mellanstadiets 

historieundervisning i allra högsta grad påverkas av ramfaktorer. Dock framgår ytterligare en nivå 

och vi kan dra slutsatsen att lärarens eget intresse och ämnesförståelse också utgör en stark 

påverkansfaktor. Likaså kan konstateras att lärarens eget intresse och inställning spelar stor roll i 

fråga om de styrkor och svagheter som beskrivs i fråga om de använda läromedlen.  

3.2 Resultatdiskussion  
En slutsats som jag kan dra av studiens resultat är att till skillnad från den tidigare forskningen, 

riktad mot grundskolans högstadium och gymnasiet, där läroboken tycks ha en starkt styrande 

funktion är användningen av läroboken mer åtsidosatt av lärarna på mellanstadiet. Helén baserar sin 

undervisning på läroboken och dess innehåll och pekar, i likhet med lärarna i undersökningen i 

Skolverkets rapport Läromedlens roll i undervisningen , på lärobokens legitimerande funktion. 99

Genom de andra lärarintervjuerna framgår att de inte använder läroboken som läromedel på 

lektionerna i någon större utsträckning, dock berättar de alla om läroboken som något att söka stöd 

och inspiration från i utformandet av den egna undervisningen. Frågan är om inte detta tyder på att 

läroboken, trots att den inte används som ett primärt läromedel under lektionstid, har en starkt 

styrande funktion i mellanstadiets historieundervisning? Lärarna, utöver Helén som medvetet 

använder läroboken, tycks använda läroboken som en form av facit när de söker stöd och inspiration 

från dess innehåll.  

Något som utmärker sig i analysen av resultatet är det faktum att 4 av Linas 22 elever uppger att det 

läromedel de uppskattar mest i historieundervisningen är läroboken. Detta trots att läroboken, enligt 

Linas föreställning, är sällsynt på hennes lektioner. Detta skulle å ena sidan kunna tyda på att eleven 

 Skolverket 2006.99
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svarat på vilket läromedel de uppskattar mest i skolan utan att avgränsa tankarna till 

historieundervisningen. Å andra sidan skulle det också kunna tyda på en önskan från dessa elever 

om att läroboken ska få större utrymme i Linas historieundervisning. Precis som lärarna uppger att 

de använder läroboken för stöd och inspiration och som garant för sin undervisning känns det troligt 

att vissa elever söker samma saker från den tryckta läroboken. Att inlärningsprocessen skiljer sig 

mellan olika elever är ett faktum och dessa elever tycks föredra att lära in med stöd av en fysisk 

lärobok. Oavsett om det handlar om att elever som tycker att det blir rörigt med varierade 

läromedel, och därför söker lärobokens tydliga ramar för att hänga med i undervisningen, eller 

högpresterande elever som vill ha en lärobok för att inte ”missa” någon viktig del ur denna menar 

jag att de bör ha samma rätt att vara med och påverka vilken typ av läromedel som används.  

I tidigare forskning har Vinterek, Staf och Ingemansson undersökt användning av skönlitteratur som 

läromedel i historieundervisning.  Alla lärare i denna studie berättar att de använder sig av 100

skönlitteratur på olika sätt i historieundervisningen. Skönlitteraturen används både som, i Anders 

fall, inspirationskälla för lärarens egna historieberättande, och som en litterär källa till kunskap för 

eleverna. Berättandet kring skönlitteraturen ligger hos Helén, Sara och Lina i linje med Vintereks, 

Stafs och Ingemanssons tankar om att skönlitteraturen ger eleverna en mer detaljerad och skildrad 

bild av historien än läroboken kan erbjuda.  Dessutom lyfter de intervjuade lärarna fram 101

skönlitteraturens intresseväckande funktion och menar att detta skapar ett engagemang och en 

nyfikenhet för historien. Lärarnas eget intresse för historia och litteratur lyser igenom i intervjuerna 

och detta är antagligen något som bidrar till skönlitteraturens intresseväckande funktion. 

Anders historieundervisning baseras till stor del på hans eget historieberättande där jag tolkar 

eleverna som åhörare snarare än deltagare. Sett till tidigare forskning visar Hanssons undersökning 

att lektioner baserade på lärarens berättande eller föreläsande är ett av de vanligaste arbetssätten 

inom historieundervisningen.  Även om detta, utifrån Hanssons studie, tycks vara ett mycket 102

vanligt arbetssätt ställer jag mig personligen tvivlande till den historieundervisning Anders bedriver. 

Hans eget historieberättande ligger i fokus och litteratur i form av lärobok och skönlitteratur 

används främst som inspiration till det berättandet. En risk jag ser med denna utformning av 

undervisningen är vad Staf lyfter fram i sin studie, nämligen att berättandet bara innehåller vissa 
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delar av lärobokens text vilket leder till att eleverna inte tillägnar sig någon fullskalig förförståelse. I 

min tolkning av eleverna som åhörare snarare än deltagare menar jag att elevernas delaktighet i den 

egna inlärningen och utvecklingen till stor del riskerar att gå förlorad.  

Utifrån studiens resultat kan konstateras att de ramfaktorer som påverkar lärarnas val och 

användande av läromedel i mellanstadiets historieundervisning är ekonomi, gruppstorlek och tid. 

Lärarna arbetar alla på kommunala skolor i olika kommuner i Stockholms län men tycks ha mycket 

varierade förutsättningar i form av digitala verktyg, storlek på elevgrupp och tillgång till 

resurspersonal. Sett till användandet av digitala verktyg uppger majoriteten av lärarna att de 

använder sig av exempelvis Elevspel, Prezi och film i historieundervisningen. Attityden till de 

digitala läromedlen upplever jag dock som splittrad mellan lärarna i undersökningen. Helén och 

Sara använder knappt digitala verktyg utan tycks mest se dem som något krångligt och tidsödande. 

Värt att notera är dock att båda dessa lärare undervisar stora elevgrupper och har mycket begränsad 

tillgång till iPads och/eller elevdatorer. Det är lätt att konstatera att den ekonomiska ramfaktorn i 

form av resurser i allra högsta grad påverkar läraren och att det är en stor skillnad på att vara lärare i 

en skola där åtta mellanstadieklasser delar på en klassuppsättning iPads respektive att vara lärare på 

en skola där alla elever har egna iPads. Anders och Lina, som har betydligt bättre tillgång till iPads, 

använder frekvent olika digitala verktyg och läromedel i historieundervisningen, de menar att deras 

elever uppskattar det och att de anpassar undervisningen utifrån det. 

Trots att de digitala verktygen tycks vara uppskattade av många elever använder sig Sara inte av 

några digitala läromedel i sin undervisning. Två elever har dock individuella åtgärdsprogram som 

bland annat innebär att de aktiveras med annat än övriga klassen på varsin elevdator under delar av 

lektionerna. Sara påtalar under intervjun men att hon inte tycker att det är någon bra lösning. Detta 

får mig personligen att tänka i två olika riktningar. Dels förstår jag inte hur de individuella 

åtgärdsprogrammen skapats med detta innehåll om Sara inte delar meningen om att det är en bra 

och fungerande lösning. Min tolkning av hennes berättande i intervjun är att hon helt enkelt fogat 

sig i vad som blivit beslutat. När jag reflekterar över detta så förstår jag inte varför Sara misstycker 

till denna lösning. Eleverna har rätt till individuella anpassningar och i detta fall är det stunder med 

elevdator exkluderade från den övriga undervisningen som anpassningen består av. De aktuella 

eleverna tycks utifrån svaren i elevenkäten uppskatta användandet av digitala läromedel och detta 

bör, enligt min mening, vara det enda som egentligen spelar någon roll. En klart positiv del är att 

användandet av webbaserade spel med historiskt tema och liknande håller kvar eleverna inom 
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historieämnet. Alternativet ser jag skulle vara att eleverna sitter med på lektionen men med 

problematiken att de inte orkar med hela lektioner ser jag som en stor risk för att de istället blir ett 

störningsmoment för andra elever. Ett annat alternativ är att de bara sitter av lektionstiden utan att ta 

in något av undervisningsinnehållet. Detta skulle i sin tur också på sikt kunna leda till att de i stort 

tappar motivationen till att gå till skolan och blir så kallade hemmasittare.  

Studiebesök och/eller fältstudier är använt, i varierad utsträckning, som läromedel av studiens 

lärare. I intervjuerna lyfts flera svårigheter och hinder fram vilka lärarna menar påverkar 

studiebesöken/fältstudierna. Här framgår tydliga kopplingar till de båda ramfaktorerna gruppstorlek 

och ekonomi då de främsta hindren som lyfts fram i intervjuerna är för många elever och för få 

vuxna. Lina som gör olika studiebesök med sin klass varannan månad har fördelen av att arbeta i en 

skola i Stockholms direkta närhet. Dessutom består elevgruppen av endast 22 elever vilket är en 

klar skillnad mot Saras klass med 27 elever. Skolans ekonomiska möjligheter till extra personal som 

stöd tycks vara avgörande för både Helén och Sara då Helén enbart gör fältstudier med halva 

klassen i taget och Sara inte vill åka på studiebesök med klassen själv. 

Jag är övertygad om att alla lärarna i studien arbetar för att främja elevernas inlärning och 

utveckling. De stora skillnader som syns i form av exempelvis storlek på elevgrupp och ekonomiska 

resurser påverkar dock alla val de gör och detta är något jag ser som problematiskt. Eleverna har rätt 

till en likvärdig utbildning och enligt min mening handlar det även om rätten till likvärdiga 

läromedel och digitala verktyg för att rustas för det digitaliserade samhälle vi lever i.  

I studiens inledande problemformulering ställer jag mig frågande till den uppenbara kunskapslucka 

grundskolans mellanstadium utgör i den tidigare forskningen. Jag ställer mig frågorna huruvida 

lärarna på mellanstadiet väljer samma typer av läromedel som lärarna i högstadiet och gymnasiet.  

Vilka likheter och skillnader det finns i de överväganden som görs samt vad dessa likheter och 

skillnader kan bero på. Studiens resultat tyder på stora skillnader mot grundskolans högstadium och 

gymnasiet. Ämneslärarna i de högre årskurserna tycks, utifrån den tidigare forskningen, vara mer 

styrda av läroboken än mellanstadielärarna i denna studie. 

3.3 Metoddiskussion 
I efterhand kan jag konstatera att kombinationen av lärarintervjuer och elevenkät gav mig en tydlig 

inblick i lärares val och användande av läromedel i mellanstadiets historieundervisning. Fördelen 
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med föreställningskarta som intervjumetod är att jag erbjuds en djup bild av lärarnas egna 

föreställning av vilka läromedel de använder och hur. Huvudfrågan, som intervjuerna vilade på, 

Vilka läromedel använder du i historieundervisningen? mynnade ut i samtal där lärarna berättade 

om en stor mängd läromedel och presenterade varierade tankar kring dess användning. De 

nyckelord lärarna antecknade utifrån intervjuns huvudfråga ledde intervjuerna vidare och med hjälp 

av fördjupande följdfrågor blev svaren uttömmande. 

En farhåga kring lärarintervjuerna är att respondenterna med lätthet, utan min vetskap, kan ha 

undvikit vissa svar genom att använda nyckelord som ”låter rätt” och inte vad hen i själva verket 

praktiserar. Genom en mer strukturerad intervju med förbestämda intervjufrågor, utan fördjupning 

eller vidareutveckling av svaren, hade jag dock istället inte fått tillräckligt stor förståelse för 

respondenternas syn på sina egna val och deras avsikter med val och användande av olika 

läromedel. Med denna farhåga i åtanke valde jag att genomföra en elevenkät i de intervjuade 

lärarnas elevgrupper för att undersöka om eleverna upplever läromedelsanvändningen på samma 

sätt som lärarna framställt den under intervjuerna. Kombinationen av lärarintervjuer och elevenkät 

gav mig möjligheten att upptäcka att det fanns en skillnad mellan lärares och elevers uppfattningar 

om historieundervisningen och läromedelsanvändningen. Denna skillnad hade jag inte upptäckt om 

jag valt att enbart basera studien på lärarintervjuer. 

Då syftet med denna studie inte varit att förmedla ett korrekt, generaliserbart, svar på hur lärares val 

och användande av läromedel ser ut utan snarare en inblick och förståelse för hur det kan se ut anser 

jag att jag utifrån detta metodval fått intressanta och relevanta svar på mina frågeställningar. 

Intervjuerna med föreställningskarta resulterar i just lärarens egna föreställningar och avsikter och 

kan inte helt anses svara för verkligheten, eller hur eleverna upplever frågan. Elevenkäten har 

använts för att undersöka om lärarnas föreställningar och avsikter överrensstämmer med elevernas 

upplevelse. Samsynen har varit stor men vissa enkätsvar har varit utmärkande på olika sätt. 

Fördjupning och analys av dessa svar skulle ha krävt kvalitativa elevintervjuer - vilket inte har varit 

möjligt i min studie. 

3.4 Förslag till framtida forskning  

I denna studie har jag undersökt hur mellanstadielärares val och användande av läromedel i 

historieundervisningen ser ut. Jag har kombinerat lärarintervjuer med elevenkäter för att undersöka 

om det finns en samsyn. En intressant vidareutveckling av denna studie skulle vara att arbeta vidare 
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med samma frågeställning men med observation som undersökningsmetod. I genomförandet av 

denna studie kände jag att tiden var för begränsad för att observationsmetoden skulle ge mig 

tillräckligt stor inblick i de val lärare gör och förståelse för deras tankar kring dessa val. Ett annat 

uppslag för vidare studier skulle kunna vara att gå djupare i undersökandet av hur de olika 

läromedlen används, inom vilka delområden av historieundervisningen och hur lärare och elever 

upplever den faktiska undervisningen. 

Den tidigare forskningen som bedrivits inom området har främst riktats mot grundskolans 

högstadium och gymnasiet vilket lämnat en kunskapslucka i fråga om hur det i praktiken fungerar 

på mellanstadiet. Denna studie visar att det finns en stor skillnad mellan mellanstadielärares och 

ämneslärare i grundskolans högstadium och på gymnasiet i fråga om val och användande av 

läromedel i historieundervisningen. Utifrån detta anser jag att det skulle behövas fler 

undersökningar om mellanstadielärarnas ämnesuppfattning - finns det en annan ämnestradition hos 

lärare mot yngre åldrar? 

!57



Källor och litteratur 
Otryckt material 
Lärarintervjuer 
Lärare 1, 2018-03-29 
Lärare 2, 2018-04-04 
Lärare 3, 2018-04-11 

Lärare 4, 2018-04-19 

Elevenkäter 
Klass 1, 2018-03-29 

Klass 2, 2018-04-04 
Klass 3, 2018-04-11 
Klass 4, 2018-04-19 

Publicerat material 
Läroplaner och kursplaner 
Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket 

Tidningsmaterial 
Vinterek, M. 2000. Fakta och fiktion i historieundervisningen. Tidskrift för lärarutbildning och forskning  
 (4/2000): 11-25 

Statliga rapporter  
Skolverket. (2004). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Sammanfattande huvudrapport. Rapport 250.   
 Stockholm: Skolverket 
Skolverket. (2006). Läromedlens roll i undervisningen. Grundskollärares val, användning och bedömning av läromedel  

 i bild, engelska och samhällskunskap. Rapport 284. Stockholm: Skolverket 
SOU 2003:15. Utbildningsdepartementet. Läromedel specifikt.  

Övriga internetkällor 
Scherp, G-B. (u.å.): från https:// www5.kau.se/pbs/begrepp-och-verktyg-inom-pbs/forestallningskartor  
 (Hämtad 2018-02-19)  
Skolverket (2016): https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/planera-och-undervisa 
 (Hämtad 2018-02-15)  

Vetenskapsrådet. (u.å.): http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (Hämtad 2018-03-04) 

!58

http://www5.kau.se/pbs/begrepp-och-verktyg-inom-pbs/forestallningskartor
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/planera-och-undervisa
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


Litteratur 
Berg, M. (2010). Historielärares historier. Ämnesbiografi och ämnesförståelse hos gymnasielärare i historia.   
 Licentiatavhandling: Karlstad: Karlstads universitet, 2010 
Björkdahl Ordell, S. (2007). Att tänka på när du planerar att använda enkät som redskap. I: Dimenäs, J. (red), Lära till  

 lärare: Att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik.  
 Stockholm: Liber, ss. 84-96 
Gleerups m.fl. (2014). Utkik 4-6 Historia. Malmö: Gleerups  

Gustafsson, C. & Selander, S. (red.)(1994). Ramfaktorteoretiskt tänkande - Pedagogiska perspektiv. En vänbok till   
 Urban Dahllöf. Uppsala: Reprocentralen HSC 
Gustafsson, J. (2017). Historielärobokens föreställningar. Påbjuden identifikation och genreförändring i den   

 obligatoriska skolan 1870-2000. Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 2017 
Hansson, J. (2010). Historieintresse och historieundervisning. Elevers och lärares uppfattningar om historieämnet.   
 Diss. Umeå: Umeå universitet, 2010 
Iber, J. (2013). IT- och ITKs pedagogiska plats i historieundervisningen. Malmö: Malmö högskola:  

 Lärarprogrammet, 2013 
Ingemansson, M. (2007). Skönlitterär läsning och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna.  Licentiatavhandling:  
 Lund: Lunds universitet, 2007 

Johansson, B. & Svedner P-O. (2010). Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: Kunskapsföretaget  
Kihlström, S. (2007). Att genomföra en intervju. I: Dimenäs, J. (red), Lära till lärare: Att utveckla läraryrket -   
 vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. Stockholm: Liber, ss. 46-56 
Korsell, I. (2007). Läromedel - Det fria valet? Stockholm: Liber 

Linde, G. (2012). Det ska ni veta!: en introduktion till läroplansteori. 3., {rev.} uppl. Lund: Studentlitteratur 
Lindström, G. & Pennlert, L. (2013). Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. 5. uppl.  
 Umeå: Fundo Förlag 

Långström, S. (1997). Författarröst & lärobokstradition: En historiedidaktisk studie. Diss.  
 Umeå: Umeå universitet, 1997 
Nilsson, J. (2012). Läromedel och läromedelsanvänding - En kvalitativ studie av gymnasielärares didaktiska   
 reflektioner kring läromedel och läromedelsanvändning. Uppsala universitet. Lärarprogrammet  

 (Rapport nr: 2012vt00083) 
Nygren, T. (2009). Historielärare. I Schüllerqvist, B. & Osbeck, C. (red.). Ämnesdidaktiska insikter och strategier.   
 Berättelser från gymnasielärare i samhällskunskap, geografi, historia och religionskunskap.  

 Karlstad: Karlstad University Press, 119-156 
Odenstad, C. (2013). Att förstå sin omvärld och sig själv: Samhällskunskap, historia, religion och geografi.  
 Stockholm: Skolverket 
Oxblod, S. (2013). IKT som verktyg för lärande i historia - en studie av gymnasielärares syn på IKT i    

 historieundervisningen. Stockholm: Södertörns högskola: Lärarprogrammet, 2013 
Staf, S. (2011). Att lära historia i mellanstadiet. Undervisningsresurser och elevtexter i ett medeltidstema.    
 Licentiatavhandling: Stockholm: Stockholms universitet, 2011 

Öberg, J. (2016). Samhällskunskapens dimensioner: Tio lärare ramar in sitt ämne. Licentiatavhandling: Jönköping:   
 Högskolan i Jönköping, 2016 

!59



Bilagor 

Bilaga 1 - Elevenkät 

Är du… 

Tjej

Kille
Annat

Går du i…

Årskurs 4
Årskurs 5

Årskurs 6

Vilket är ditt favoritämne i skolan?

Svenska
Matematik

Engelska
SO

NO
Språkval

Idrott
Musik

Bild

Vilken del av SO-ämnet tycker du bäst om?
Historia

Religion
Samhällskunskap

Geografi 



Vilket läromedel är vanligast förekommande i historieundervisningen?
Lärobok

Andra böcker
Film

Bilder/Konst
Studiebesök/Fältstudier

Digitala läromedel
Annat Vad?__________________________________

Vilket läromedel uppskattar du mest i historieundervisningen?

Lärobok
Andra böcker

Film
Bilder/Konst

Studiebesök/Fältstudier
Digitala läromedel

Annat Vad?__________________________________
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