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Käll- och litteraturförteckning




Abstract 
This study examines how four history textbooks from two different textbook series 
presents the use of historical sources. Primarily the chapters, sections and exercises in 
the textbooks that explicitly deals with sources or source criticism as the main content i 
studied. The didactic design, the represented knowledge types and view on sources and 
source criticism of the identified parts are analysed to illustrate the overall knowledge 
perspective in relation to historical sources. The applied knowledge types is retrieved 
from a knowledge typology for the purpose of identifying the overall perspectives on 
historical knowledge connected to sources and source criticism. The findings show that 
the represented perspective primarily contains of establishing and explanatory knowledge 
types and the focus is source evaluation and credibility analysis. Knowledge types of 
analyzing and reflective kind mainly appears in recesses and outside of the main 
chapters. Source interpretation and historical reasoning is found outside of the parts and 
sections where sources are the main theme. The results indicate that textbooks needs to 
incorporate these aspects of source analysis in a more distinct way to avoid the 
perception that sources only are relevant for evaluating already established narratives and 
to contribute in a greater degree to the development of a historical reasoning. 




Svensk sammanfattning 

Denna studie undersöker hur fyra läroböcker i historia från två olika läroboksserier 
presenterar arbetet med historiska källmaterial. Det primära fokuset för studien är de 
kapitel, avsnitt och övningar som explicit nämner källor eller källkritik som huvudsakligt 
innehåll i läroböckerna. De identifierade delarnas didaktiska design, representerade 
kunskapstyper och syn på källor och källkritik analyseras för att kunna belysa 
läroböckernas övergripande kunskapsperspektiv i förhållande till historiska källor. 
Kunskapstyperna som används hämtas från en kunskapstypologi med syfte att kunna 
urskilja övergripande perspektiv på historisk kunskap kopplad till källor och källkritik. 
Resultatet visar att perspektivet som representeras i första hand är av konstaterande och 
förklarande typ och har ett fokus på källvärdering och trovärdighetsanalyser. Den 
analyserande och reflekterande typen framträder främst i fördjupningar och utanför 
huvudkapitlen vilket gör att tolkandet och det historiska resonerandet utifrån källor 
lämnas utanför de delar där källor utgör huvudtemat. Resultatet pekar mot att läroböcker 
skulle behöva föra samman dessa aspekter av arbetet med källmaterial tydligare för att 
undvika en uppfattning att källor endast är relevanta för värderingen av redan etablerade 
narrativ och för att i högre grad kunna bidra till en utveckling av ett historiskt resonerande. 



1. Inledning 
1.1 Bakgrund och problemformulering 
	 

Användandet av historiska källor och källkritiska metoder för en god historisk kunskap är 
något som starkt efterfrågas inom historiedidaktiken. Förmågan att kunna förstå var de 
historiska berättelserna kommer ifrån och hur historia skapas är viktigt för att kunna 
utveckla både ett historiskt tänkande och ett historiemedvetande. Detta innebär att det är 
av största vikt att historiska källmaterial behandlas i historieundervisningen och att den 
bidrar med verktygen som krävs. Verktyg både för att kunna avgöra källornas 
informationsvärde och tolka källorna för att kunna utläsa vilken information de besitter. 
Historiskt resonerande utifrån arbete med historiska källor som beskrivs ovan är en viktig 
del i historieundervisningen. Samtidigt visar didaktiska studier att det finns stora brister 
kring källtolkning och källanvändning vilket kommer behandlas närmare i 
forskningsöversikten lite längre ner i denna uppsats. Den tydligaste problematiken som 
framkommer är bristande kunskaperna hos de lärare som ansvarar för undervisningen. 
Detta har resulterat i att elever uppvisar brister i sitt historiska resonerande då de sällan 
får träna på detta och generellt uppvisar en ovana i hanteringen och tolkningen av 
källmaterialen. Lärare skulle således behöva mer utbildning och stöd för att kunna 
tillhandahålla den undervisning som efterfrågas.

	  En kvalitetsgranskning av undervisningen i historia på grundskolan som 
publicerades 2015 av Skolinspektionen visade att historiska källor förekommer i 
undervisningen men att det är sällan som dessa tillfällen utgick från ett 
tolkningsperspektiv för att finna den historiska kunskapen i källmaterialet.  Detta trots att 1

läroplanen uttrycker det tolkande perspektivet tydligt i ämnets syfte. 

Att arbeta med historisk metod ska ingå i undervisningen. Det innebär att eleverna ska ges möjlighet 
att söka, granska, tolka och värdera olika typer av källor samt använda olika teorier, perspektiv och 
verktyg som förklarar och åskådliggör historiska förändringsprocesser. 
2

Resultatet av granskningen tyder också på att lärare brister i sitt uppdrag att uppnå det 
som undervisningen ska tillhandahålla. Var kan då lärare hitta stöd för sin undervisning 
och vilka faktorer påverkar undervisningen? Det finns en mängd olika faktorer som 
påverkar undervisningen i skolan. I denna studie kommer en av dessa påverkansfaktorer 
för undervisningen, läroboken, att undersökas både i tryckt och digital form för att ta reda 
på hur den presenterar källmaterial och arbetet med källor. 	 


 Skolinspektionen (2015). Undervisningen i historia 2015:8. s. 15 1

 Skolverket (2017). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för  2

 gymnasieskola 2011. s. 66
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	 I relation till resultaten från Skolinspektionens granskning, som nämnts ovan, har 
lärare uttryckt en upplevd utbildningskanon i relation till historiskt källmaterial. Lärare 
upplever att arbetet med historiskt källmaterial ofta fastnar i en instrumentell process som 
endast syftar till att avgöra om en källa är sanningsenlig utifrån de källkritiska kriterierna 
närhet, tendens, äkthet och oberoende. Det tolkande perspektivet att ta fram vad källorna 
faktiskt säger om historien lyser med sin frånvaro. Forskning som berör denna 
problematik kommer behandlas utförligare under rubriken Läroböcker och historiska källor 
i forskningen i denna uppsats.

	 Den undervisningskanon som forskningen har stött på i skolan kan spåras 
historiskt till källkritikens genombrott inom historievetenskapen på 1800-talet. I Sverige 
drevs utvecklingen främst av bröderna Weibull med start på 1910-talet. Deras korståg 
riktades mot den tidens konservativa och nationalistiska historieskrivning som i allt för 
stor utsträckning byggde på tvivelaktiga vetenskapliga metoder.  Då gällde det främst den 3

historieskrivning som behandlade Sveriges medeltida historia och som visade sig bygga 
på en stor del ogrundade påståenden, spekulationer och propaganda.  Weibullarna var 4

intresserade av den historiska konstruktionen och införde starkt begränsade 
säkerhetskrav på den vetenskapliga processen. Det skulle vara metod och säkra 
slutsatser som skulle stå i centrum.  Idag brottas historievetenskapen inte med samma 5

problematik längre och de begränsningar inom historievetenskapen som Weibullarna 
införde har i mångt om mycket luckrats upp. 

	 Denna process kan sägas ha startat runt 1960-talet när den moderna 
historievetenskapen övergick till en postmodern. Den postmoderna hållningen till 
vetenskapen började ifrågasätta den historiska sanningen och kom fram till att detta inte 
är möjligt med empiriska studier. Postmodernisterna hävdade att forskare begränsas av 
det faktum att de är subjektiva aktörer och deras beskrivningar av det förflutna färgas och 
begränsas av forskarens subjektiva val. Resultatet av detta resonemang landade i att 
historiska texter inte kan behandlas som beskrivningar av historien utan istället som 
litterära texter. Till och med de stora samhällsteorierna skulle ses som narrationer då det 
inte sågs som möjligt att pröva teorierna utifrån någon empiri. Denna teoretiska relativism 
leder till att historiska källmaterial inte anses kunna vara utsagor om historien men att 
diskursen i källorna kan bidra med olika bilder av det förflutna.  Den postmoderna kritiken 6

 Torstendahl, Rolf & Odén, Birgitta (2012). Den Weibullska riktningen I Artéus, Gunnar & Åmark, 3

Klas (red.). Historieskrivningen i Sverige. s.109-110
 Thurén, Torsten (2013). Källkritik. s. 54

 Torstendahl & Odén (2012). s. 132-133.5

 Åmark, Klas (2011). Varför historia?: en ämnesintroduktion för nya studenter. s. 34-356
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mot historieämnet har bidragit med ett vidgat perspektiv på de historiska källorna. 
Historievetenskapen har fått en större medvetenhet kring språkets betydelse för 
tolkningen, problematik kring vedertagna uppfattningar och öppnat upp möjligheter till 
källor som tidigare ansetts som tvivelaktiga.  
7

	 Såklart har inte kraven på kritiska förhållningssätt och historiska prövningsbara 
metoder försvunnit men däremot breddats betänkligt i och med postmodernisternas 
bidrag till historievetenskapen. Det är inte bara en fråga om rätt eller fel utan istället om 
vilken information som källmaterialet kan bidra med även om den är tendensiös, oäkta 
eller tidsmässigt avlägsen. Källorna kan ändå säga någonting om till exempel tiden de 
producerades i eller om människorna som producerat, använt eller påverkats av dem. 
Eller som Thurén formulerar i boken Källkritik: 

	 Vi kan nu se att pionjärtidens källkritiker hade en alltför enkel och okomplicerad syn på vad som är 

säkerställda fakta. Numera måste vi acceptera att fakta är något problematiskt och att de flesta 
sanningar är provisoriska (…) Jag menar dock att de grundläggande källkritiska principerna 
fortfarande håller, men att de måste modifieras. Källkritik innebär att man tolkar sina källor. Tolkning 
kräver rationalitet och logik men också fantasi och intuition.   
8

	 Citatet ovan kopplar samman den tidigare Weibullska hållningen med den 
postmoderna och landar i en ny funktionell syn på källkritik och källtolkning. Det 
funktionella källbegreppet och den funktionella källkritiken innebär att källans värde inte 
kan bestämmas förrän frågeställningen den ska besvara är fastställd. En källa kan således 
inte avfärdas bara för att den till exempel är tendentiös som tidigare varit det gångbara.  
9

	  Men hur presenteras då källkritiken och det historiska källmaterialet i 
läroböckerna? Hur konstrueras källövningarna? Får även fantasin och intuitionen utrymme 
i böckerna, relateras källkritiken till frågeställningen eller genomsyras även läroböckerna 
av den instrumentella kanon som upplevs inom ämnet? Användandet av historiskt 
källmaterial i undervisningen och förmågan att historiskt resonera utifrån materialen är 
viktigt enligt historiedidaktiken och kursplanen. Källmaterial och tillhörande övningar i 
läroböcker är en potentiell resurs för lärare att använda och med den centrala roll som 
läroboken har så används de också med säkerhet. Därför är det av vikt att undersöka de 
avsnitt i läroböckerna som behandlar historiskt källmaterial för att kunna analysera hur 
dessa kan inverka på lärandet och vilka kunskaper som representeras. Med all den 
forskning som är gjord på källmaterialens potential och centrala roll för historisk kunskap 
blir en förmedling baserad på endast en kvarlevande Weibullsk tradition problematisk. 

 Åmark (2011). s. 357

 Thurén (2013). s. 68

 Åmark. Klas (2012). Teoriernas intåg i svensk historieforskning. I Artéus, Gunnar & Åmark, Klas 9

(red.). Historieskrivningen i Sverige. s. 141
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Detta är intressant att titta närmare på och att undersöka vilka kunskaper delar i 
läroböcker som explicit handlar om historiska källmaterial och källkritik representerar. Den 
ökade digitaliseringen av läroböcker kommer även beröras i form av en jämförande del av 
undersökningen mellan läroböcker i tryckt och digital form för att se vilka möjligheter och 
begränsningar som läsmediet för med sig. 


1.2 Läroböcker och historiska källor i forskningen 
1.2.1 Läroboken som resurs 
Användningen av läroböcker i historieundervisningen har sedan länge varit norm i skolan. 
I överensstämmelse med dagens samhälles efterfrågan på digitalisering i skolan 
produceras dessutom allt fler digitala läromedel för att verka som alternativ till den 
tidigare dominerande tryckta läroboken. Det finns en hel del forskning som bedrivits på 
läromedlens ställning och betydelse i skolan och undervisningen. Läroboken har varit, och 
är fortfarande, en stark påverkansfaktor i historieundervisningen samtidigt som många 
lärare själva uppfattar undervisning baserat på läroböcker som problematiskt.  10

Forskningen på läroböcker lyfter bland annat lärobokens normerande effekter både på 
elevers uppfattningar och kunskaper i ämnet samt påverkan på lärares undervisning. 

	 Boel Englund för i sin rapport, Läsa ord i bok, samman resultat från tidigare 
forskning för att besvara frågan om lärobokens starka ställning i undervisningen och i 
vilken riktning den styr undervisningen. Här framhålls läroboken som en 
kursplansformande resurs för lärare och hur den påverkar utifrån olika funktioner. De 
funktioner Englund identifierar är kunskapsgaranterande-auktoriserande, 
gemensamhetsskapande-sammanhållande, underlättande för lärarens bedömning och 
utvärdering av elever och kunskaper, att det underlättar i det övriga arbetet och att den är 
disciplinerande. Englund lyfter främst de praktiska underlättande funktionerna som en 
trolig förklaring på lärobokens starka ställning och förtydligar detta med att lärare som är 
missnöjda med läroböcker ändå använder dem i undervisningen.  Den funktion som 11

ligger närmast ansatsen i denna undersökning är den kunskapsgaranterande-
auktoriserande rollen där läroboken ses som en garanti för lärare att uppnå målen i 
kursplanerna.  I uppsatsen är det de förmedlade potentiella kunskaperna som 12

 Ammert, Niklas (2011a). Om läroböcker och studiet av dem. I Ammert, Niklas (red.). Att spegla 10

världen - Läromedelsstudier i teori och praktik. s. 27
 Englund, Boel (1999). Läsa ord i bok eller söka kunskap?: två uppsatser om kunskapens vägar 11

och villkor. s. 85-86
 Englund (1999). s. 84-8512

�4



analyseras. Englund berör också denna problematik. Hon identifierar flera negativa 
potentialer i läroboken som t.ex. övningar av ensidigt faktaredovisande karaktär och för 
eleverna främmande innehåll.  Detta berörs också av Niklas Ammert som benämner 13

lärobokens påverkan på undervisningen och kunskapssynen med lärobokens 
paratextuella betydelse.  14

	 Hur lärare förhåller sig till läroboken har bland annat undersökts av John Zahorik 
som i sin studie observerade att lärarna nästan helt förlitade sig till läroboken för 
undervisningsinnehåll. Däremot fanns variation i hur detta operationaliserades i 
klassrummet. Tre olika förhållningssätt kunde identifieras. Den text-täckande, den text-
förlängande och den text-tänkande stilen.  De olika stilarna behöver inte beskrivas 15

ytterligare här utan det viktiga i detta sammanhang är att lärare använder läroböcker på 
en mängd olika sätt. Det som däremot är konstant är innehållet i böckerna som är ett 
dominerande underlag för undervisningen.

	 Undersökningar på läroböckers innehåll har pekat ut flera problematiska 
tendentiösa och vinklade perspektiv som bristande genusrepresentation och 
eurocentriska drag vilket påverkar undervisningen och elevernas historiska kunskaper.  16

Forskningen på lärobokens tendenser har visat att den till stor del formas utifrån det 
rådande politiska klimatet i samhället men att detta oftast sker långsamt och därför för 
den även med sig en hel del förlegade och föråldrade attityder och fördomar. Detta visar 
bland annat Holmén i sin undersökning av förändringar i läroböcker i finska, norska och 
svenska läroböcker mellan 1930 och 2003. Den visar däremot att när det gäller särskilda 
politiskt heta frågor och ämnen så sker förändringen däremot snabbt genom stora 
påtryckningar för förändring till ett mer ”politiskt korrekt” innehåll.  Han lyfter också en 17

hel del intressanta aspekter på vad det är som formar läroböckernas innehåll. De av 
Holmén identifierade faktorerna är fakta från forskning, läroboksproducenter, författare och 
förlag, statlig kontroll, efterfrågan på läroboksmarknaden, samhällsklimatet och 
lärobokstraditioner, genrer och gamla fördomar.   18

 Englund (1999). s. 87-8813

 Ammert (2011a). s. 2614

 Zahorik, John A. (1999). Stability and flexibility in teaching. I Teaching and teacher education 15

6:1. s. 72
 Ammert, Niklas (2016). Historieläromedel - en forskningsöversikt. I Humanetten 2016: 37. s.16

140-151
 Holmén, Janne S-Å. (2006). Den politiska läroboken: Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, 17

svenska och finländska läroböcker under Kalla kriget. s. 333-334
 Holmén (2006). s. 24-2618
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	 Läroböckerna har en stor påverkan på undervisning, kunskaper och ämnessyn 
vilket lyfts i texten ovan och visar samtidigt på en hel del tvivelaktiga perspektiv och en 
tröghet i utvecklingsprocessen som för med sig en hel del föråldrade synsätt och 
fördomar. I vissa samhällsgrupper har läroböckerna samtidigt visat sig ha en extra stor 
betydelse då de i flera fall är de enda böcker som någonsin lästs.  Ammert lyfter vikten 19

av att undersöka hur läroboken initierar, presenterar och förmedlar för att förstå dess 
intentioner rörande utvecklingen hos elevernas historiekunskaper. Detta ges legitimitet 
utifrån de undersökningar som visar att läroboken i stor utsträckning är den som sätter 
ramarna för undervisningen och utgör grunden för undervisningen. Detta gäller i än högre 
grad för lärare som undervisar utan eller med bristande utbildning i ämnet.  De 20

kunskaper som förmedlas behöver således kritiskt granskas och analyseras då de har en 
stor påverkan på läsaren inte bara på kort sikt utan även på lång sikt. Hur ser då 
forskningen på de specifika källkunskaper som är i fokus i denna undersökning?  

1.2.2 Primärkällor och historisk kunskap 


Forskningen på källmaterial och dess kunskapspotential har främst genomförts inom 
anglo-amerikanska forskargrupper som främst har utgått från det historiedidaktiska 
perspektivet historisk tänkande. På senare år har även en del studier genomförts i Sverige 
där även perspektivet historiemedvetande förts samman med historisk källtolkning. 
Gemensamt är att de undersöker de kunskapspotentialer som historiska källmaterial kan 
bidra med till historieundervisningen.

	 En av de mest tongivande forskarna på detta område är Samuel S. Wineburg och 
hans jämförande studier på hur historiker och high-school-elever läser historiska 
primärkällor. Analysen visade att eleverna behandlade källmaterialet främst i syfte att leta 
efter ett ”rätt” svar. Historikerna däremot fokuserade på att kunna ge olika möjliga motiv 
för hur källmaterialet hörde samman.  Cowgill II och Waring har i senare tid gjort en ny 21

undersökning utifrån Wineburgs orginalstudie med nästan identiska teoretiska och 
metodiska struktur. Men de jämför istället den källanalytiska förmågan mellan elever och 
lärare. Resultatet visar att lärare ofta undviker att arbeta med primärkällmaterial i 
undervisningen då det uppfattas som alltför komplext. Lärarna behärskar inte praktiken till 

 Ammert (2011a). s. 2819

 Ammert, Niklas (2009). Finns Då (och) Nu (och) Sedan? I Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf 20

(red.). Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken. 2., [uppdaterade och bearbetade] uppl. 
s. 298

 Wineburg, Samuel S. (1991). Historical Problem Solving: A Study of the Cognitive Processes 21

Used in the Evaluation of Documentary and Pictorial Evidence I Journal of Educational 
Psychology, vol 85. s. 83 
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fullo själva och ser därmed inte heller praktiken som en resurs i undervisningen. 
Dessutom identifieras en brist i de innehållsliga kunskaperna hos lärarna. Slutsatsen för 
studien är att lärare behöver få vidareutbildning i dessa praktiker och utveckla 
lärarutbildningen för att kunna uppfylla de krav som styrdokumenten ställer upp.  I 22

studiens resultatdel är det tydligt att eleverna, precis som i Wineburgs studie, behandlar 
källorna på ett instrumentellt sätt för att finna rätta svar. Det intressanta är att även lärarna 
behandlar materialet på detta instrumentella värderande sätt. 
23

	 Liknande studier har även genomförts i Sverige på hur källtolkningsövningar kan 
utveckla den historisk kunskapen relaterat till kursplanens kunskapskrav. En studie 
genomförd av Patrik Johansson som baseras på den didaktiska förmågan historiskt 
resonerande utifrån arbetet med historiska källmaterial visar att systematiskt planerad 
undervisning med primärkällor kan ge positiva resultat utifrån kursmål och i utvecklingen 
av elevers historiemedvetande.  Tre kritiska aspekter i tolkningsprocessen identifieras: 24

urskiljandet av det historiska perspektivet, av undertexten och av den andres perspektiv.  25

När det gäller lärarna i studien uppvisar de liknande tendenser som i Cowgill II och 
Warings studie. De tenderade att röra sig mot att undervisa utifrån uttryckta ”gamla” 
metoder med källkritiska kriterier och fastna i en instrumentell och värderande källtolkning 
utifrån närhet, tendens, äkthet och oberoende.  Detta skedde trots att lärarna gick in i 26

studien med ett uttalat syfte att vända sig ifrån sådana praktiker.  Resultatet pekar mot 27

en etablerad undervisningskanon som lärare har svårt att vända sig ifrån och som till viss 
del står i vägen för den källtolkningsprocess som krävs för att utveckla fördjupade 
historiska kunskaper och historiemedvetande. 

	 Karin Sandbergs forskning på digitala källmaterial i historieundervisning bygger på 
fallstudier där elevgrupper fått arbeta med primärkällsövningar kopplade till Demografiska 
Databasen.  Studiens didaktiska resultat, i linje med den internationella forskningen, är 28

att primärkällor i undervisningen visar positiva tendenser i utvecklingen av historiskt 

 Cowgill II, Daniel Armond & Waring, Scott M. (2017). Historical Thinking: An Evaluation of 22

Student and Teacher Ability to Analyze Sources I Journal of Social Studies Education Research 
2017:8. s. 134-135 

 Cowgill II & Waring (2017). s. 131-13323

 Johansson, Patrik (2014a). Att tolka spåren från det förflutna - Innebörder, lärande och 24

meningsskapande av historisk källtolkning i gymnasiet. s. 69-73 
 Johansson, Patrik (2014b). Att möta det förflutna i de historiska källorna. Ett utforskande av 25

lärande och meningsskapande genom två källtolkningsuppgifter i historia. I Nordidactica-Journal 
of Humanities and Social Science Education, 2014:2. s. 183

 Johansson (2014b). s. 18626

 Johansson (2014b). s. 202-20327

 Sandberg, Karin (2014). Möte med det förflutna - Digitaliserade primärkällor i 28

historieundervisningen. s. 30-31 
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tänkande, historisk empati och historisk kontextualisering.  Här framträder också den 29

problematik som tidigare presenterats av forskningen i elevers och lärares ovana att 
arbeta med primärkällor men även det digitaliserade källmaterialets tekniska problematik. 
Ovanan att använda den digitaliserade databasen och klassrumsteknikens brister lyfts av 
lärarna som problematiska och eleverna uttrycker svårigheter i att möta materialet då de 
saknar tydliga fakta. Sandberg betonar lärarens roll, kunskaper och praktiska förtrogenhet 
med material och teknik som central i arbetet med källmaterialen och avgörande för 
elevernas lärprocess.  Det digitala mediet kommer även undersökas i denna studie men 30

då utifrån hur läroböckernas läsmedie kan påverka lärandet utifrån historiska källmaterial.

	 Läroboken är en resurs som påverkar undervisningen och kunskaperna vilket 
presenterats ovan. Detta innebär att läroböckernas bidrag i form av perspektiv på arbete 
med källmaterial och syn på källor och källkritik är en intressant aspekt att undersöka. Hur 
dessa delar av läroböckerna presenterar denna del av historieämnet kan bidra till 
förståelse av den identifierade problematiken med undervisning baserad på ”gamla” 
metoder, lärares och elevers bristande kunskaper inom området och hur nya digitala 
medier kan påverka.


1.2.3 Primärkällor i historieläroböcker 
Specifikt primärkällor i läroböcker är ett relativt obeforskat område. Fokus har istället 
primärt legat på undervisningen och elevers lärprocesser. Johansson lyfter att läroböckers 
källkritiska övningar oftast baseras på tillförlitligheten i källorna utifrån källkritiska 
grundkriterier vilket stämmer överens med den av lärare uttryckta undervisningskanon.  31

Detta utan att hänvisa till någon forskning som stödjer uttalandet vilket väcker frågan om 
detta verkligen stämmer?

	 Ammert och Heather Sharp har nyligen publicerat en jämförande undersökning 
mellan primärkällor i läroböcker i Sverige och Australien. Studiens teoretiska grund 
återfinns i Habermas tre olika typer av kunskap. Dessa tre typer är teknisk kunskap, 
praktisk kunskap och emancipatorisk eller frigörande kunskap.  Utifrån denna teoretiska 32

grund har Ammert och Sharp formulerat en analysmodell för kunskapsrepresentation i 
läroböckerna. 


 Sandberg (2014). s. 83-8729

 Sandberg (2014). s. 89-9030

 Johansson (2014a). s. 12-1331

 Ammert, Niklas & Sharp, Heather. (2017) Primary Sources in Swedish and Australian History 32

Textbooks: A Comparative Analysis of Representations of Vietnam’s Kim Phuc In International 
Journal of Historical Learning, Teaching and Research. 2017:14. s. 59-60
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	 I studien kollar de på en särskild primärkällas representation i totalt fyra olika 
läroböcker, två från varje land. Fokus för studien är det berömda fotot på och historien om  
Kim Phuc. Bilden på barnet Kim Phuc som springer naken och bränd av napalm på en 
väg under Vietnamkriget har blivit en stark symbol för perioden och känns igen av de 
flesta även om historien bakom är mindre känd.  Studien undersöker avsnitt där fotot är 33

representerat och tittar på om det presenteras för illustration, förståelse, förklaring eller 
uppmanar tolkning, kritisk granskning eller analys och till sist självständigt tänkande för 
att till exempel utmana fördomar. 
34

	 Resultatet visar att representationer av fotot och eventuellt tillhörande texter och 
övningar inte visar på de högre nivåerna av kunskapsrepresentation i form av kritiskt 
tänkande eller självständigt tänkande. I två av de fyra böckerna finns till och med fotot 
med utan någon tillhörande text alls och används endast för illustration. Detta resulterar i 
att det ligger på läraren ifall källan överhuvudtaget lyfts i undervisningen. Slutsatsen är att 
läroböcker kan lägga mer fokus på att använda visuella källmaterial och använda dessa 
för att uppmuntra till kritiskt tänkande. Då vi idag möter visuella källor i allt högre 
utsträckning överallt i samhället borde också lärandet fokusera på att ge eleverna de 
verktyg som behövs för att kunna förstå det de möter. 
35

1.3 Syfte och frågeställningar 
Undersökningens syfte är att undersöka historieläroböckers övergripande 
kunskapsperspektiv på källor och källkritik.


Forskningsfrågorna som undersökningen kommer utgå ifrån är:

- Hur presenteras källor, källkritik och källtolkning i läroböcker för historia?

- Vilken syn på källkritik och källor representeras i läroböckerna?

- Hur skiljer sig kunskapsperspektivet utifrån läroboksmedierna tryckt och digital 

lärobok?


 Bilden togs den 8 juni 1972 av fotografen Nick Ut efter att Kim Phucs hemby Trang Dang 33

utanför Saigon i Vietnam bombats av misstag med napalm. Kims kläder började brinna när hon 
träffades av napalmen som hon kastade av sig. På bilden ses hon springande naken med svåra 
brännskador bland andra barn och soldater. Kim Phuk överlevde attacken och har sedan dess 
arbetat för att hjälpa barn som drabbas av konflikter. Hon lever idag i Kanada och de svåra 
kemiska brännskadorna som hon ådrog sig på en tredjedel av sin kropp under bombningen har 
följt henne genom livet. 2015 kablades nyheten ut att Kim äntligen skulle få behandling för sina ärr 
och ständiga smärtor. (Källa: Ammert och Sharp (2017) och svt.se.)  

 Ammert & Sharp (2017). s. 66-6834

 Ammert & Sharp (2017). s. 66-7235

�9

http://svt.se


2. Teoretiska, analytiska och metodiska utgångspunkter 
Den teoretiska utgångspunkten för analysen av lärobokstexterna som behandlar 
källmaterial hämtas från Ammert och hans formulering av kunskapstyper. Ammerts 
kunskapstypologi kommer användas för att analysera kunskapsperspektiv i 
läroböckernas utvalda delar. För att förtydliga den teoretiska grunden för typologin 
kommer teorier kring historisk kunskap att presenteras. Utöver detta behövs dessutom en 
teoretisk genomgång av synen på historiska källor och källkritik för att belysa det 
didaktiska perspektivet på dessa nyckelbegrepp i undersökningen. I denna undersökning 
kommer utgångspunkten ligga i förmågan historiskt resonerande. Analysmaterialet 
kommer tas fram genom att undersöka läroböckernas didaktiska design. Detta 
metodologiska teorem har tagits fram av Staffan Selander för att kunna studera lärande 
som en aktivitet där information transformeras och omformas mot nya representationer. 
Kort sagt handlar det om aktiviteter som ett tecken på lärande. Verktyget kommer bidra 
till analysen genom att belysa komposition och hur dessa delar i läroböckerna 
kommuniceras utifrån ett helhetsperspektiv. Didaktisk design bygger på multimodalitet 
och därför behöver vi också behandla den aspekten för att ge en djupare förståelse för 
den teoretisk grunden i metodologin. Tillsammans kommer dessa perspektiv bidra med 
insikter i hur kapitel, avsnitt och övningar som explicit behandlar källmaterial och 
källkritiska metoder förmedlar denna centrala del av den historiska kunskapen. 


2.1. Kunskapsteorier 
Historisk kunskap kan kopplas samman med flera olika kunskapsteorier för att beskriva 
de komplexa aspekterna av den historiska kunskapen. Vi har till exempel redan stött på 
ett sådant perspektiv i Ammert och Sharps forskning som bygger på Habermas tre 
kunskapsformer. Ammerts kunskapstypologi bygger istället på kunskap och 
minnesorganisering som bland annat beskrivits av Endel Tulving. Tulving beskriver 
systemet för människans kunskapshantering som minneslager av två typer. Dessa är 
episodiskt och semantiskt minneslager. Tulving beskriver det episodiska minneslagret som 
att det hanterar informationens innehåll, dess attributegenskaper eller som en organiserad 
lista med tillhörande värden. Det semantiska minneslagret beskrivs med att det är det 
som krävs för att kunna använda språk. Det behandlar kognitiva förhållningssätt till 
inkommande signaler. Dessa inkommande signaler till det semantiska lagret sker i form av 
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uppfattningar och tankar.  Ammert beskriver de två lagren som veta att-orienterat 36

(episodiskt) och veta hur-orienterat (semantiskt).  Den teoretiska grunden av Tulving har 37

utvecklats av Arja Virta för att kunna relatera kunskapstyper till historiska 
kunskapsrepresentationer hos gymnasieelever.  
38

	 Det episodiska och det semantiska minneslagrets funktioner relateras av Virta till 
inlärningsprocessen genom att benämna kunskaper som antingen kvantitativa eller 
kvalitativa resultat. Kvantitativa resultat kopplas samman med faktakännedom och 
kvalitativa som organisatoriska förändringar av fakta i minnet eller förändringar i 
tänkandet. Utvärdering av resultat i utbildning är i regel kvantitativ då de kvalitativa 
resultaten är svåra att identifiera.Undervisningens påverkan, där läroböcker har 
identifierats som en stark påverkande faktor, på inlärningen konstaterar Virta är omöjlig att   
bevisa. För att kunna utvärdera studier i historia måste frågorna vad, hur och varför en lärt 
sig ställas.  När dessa tre frågor relateras till kunskap kan tre nivåer identifieras där 39

frågan vad svarar mot en deklarativ kunskap, frågan hur mot en processuell kunskap och 
till sist varför som svarar mot en konditional kunskap. Virta lyfter i anslutning till dessa 
definitioner av kunskap att undervisningen i historia har kritiserats för att vara 
övervägande endimensionell och deklarativ vilket även forskningen i det inledande 
kapitlet uttryckt.  Dessa tre kunskapstyper har utvecklats ytterligare för att tydligare 40

kunna relatera tänkta kunskaper till representationer i läroböcker för att kunna dra 
slutsatser om didaktiska ansatser och kunskapsperspektiv.


2.2 Kunskapstyper 
Forskning på historieläromedlens didaktiska ansatser kan beskrivas som undersökning av 
läroböckernas förmedlingar och förklaringar. Genom denna ansats har Ammert tagit fram 
en typologi för sådana analyser. Ammert kategoriserar i sin typologi framställningstyper i 
fyra olika kunskapskategorier; konstaterande, förklarande, reflekterande/analyserande och 
normativa. Den konstaterande typen innebär en kortfattad framställning som utan 
förklaring presenterar en händelse eller ett händelseförlopp. Typen är bekräftande och 

 Tulving, Endel (1972). Episodic and semantic memory I Bower, Gordon H., Tulving, Endel & 36

Donaldson, Wayne (red.). Organization of memory: [a collection of papers prepared for a 
symposium Pittsburgh, March, 1971]. s. 383-388

 Ammert, Niklas (2011b). Ett innehåll förmedlas. I Ammert, Niklas (red.). Att spegla världen - 37

Läromedelsstudier i teori och praktik. s. 261
 Virta, Arja (1997). Evaluering, kunskap och historieuppfattning. I Karlegärd, Christer & Karlsson 38

Klas-Göran (red.). Historiedidaktik. s. 165 
 Virta (1997). s. 165-16639

 Virta (1997). s. 16740
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icke-förklarande samt kan i vissa fall förefalla vara utan något särskilt sammanhang. 
Visserligen kan det triggas frågeställningar hos läsaren men om inte boken i sig uttrycker 
någon frågande eller kritisk ansats så klassificeras framställningen som konstaterande. 
Nästa typ svarar på frågan hur och vad det kan betyda. Kategorin av förklarande typ 
förklarar händelseförlopp och företeelser. Resonemang om hur källkritik kan appliceras 
utifrån olika frågeställningar kan vara ett exempel på förklarande typ. Reflekterande och 
analyserande typ belyser flera perspektiv av frågan och resonerar kring den. Ammert lyfter 
att detta kan göras på två sätt. Det ena är att texten relaterar och knyter an till den som 
läser antingen tidsmässigt eller rumsligt. Detta betyder att texten till exempel lyfter 
förhållanden som läsaren känner till eller till läsarens samtid. Det andra sättet innebär 
analys där yttre sammanhang eller referenser används som resurser. Med detta menas att 
andra exempel används för att jämföra med. Ytterligare en aspekt för det reflekterande 
och analyserande sättet är att teoretiska modeller eller förklaringar används för att tillföra 
flera perspektiv. De tre första kan på ett sätt sägas svara mot de didaktiska frågorna vad, 
hur och varför, likt Virtas klassificering. Den normativa typen har lagts till för att kunna 
belysa tydliga värderande budskap i lärobokstexten. Ett normativt sätt kan även vara 
antingen konstaterande, förklarande eller analyserande. Genom att ta sig an läroboken 
utifrån denna typologi kan det grundläggande kunskapsperspektivet i böckerna 
synligöras.  
41

	 I denna undersökning kommer läroböckernas didaktiska design att undersökas för 
att sedan analyseras utifrån kunskapstyperna. Det innebär att det inte bara kommer vara 
textliga formuleringar som analyseras utan även bilder, layout och uppbyggnad. Till 
exempel kan bilders positionering, tituleringar och hur ett kapitel är dimensionerat säga 
en hel del om det övergripande kunskapsperspektivet. För att kunna föra in den teoretiska 
presentationen på den mer metodologiska teorin didaktisk design behöver grunden 
multimodalitet att förtydligas.


2.3 Källor och källkritik 
Flera teoretiska perspektiv på källor och källkritik har redan behandlats i denna uppsats 
forskningavsnitt. För att få en tydligare förståelse för behandlingen av dessa centrala 
element behöver dock ett teoretiskt förtydligande genomföras. Det didaktiska 
perspektivet på källor och källkritik i denna uppsats förankras i det ämnesspecifika 
kunnandet historiskt resonerande. Det historiska resonerandet definieras som en aktiv 

 Ammert (2011b). s. 260-26241
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process för ett historiskt lärande där studenter inte bara tillägnar sig kunskaper om det 
förflutna utan också använder sig av kunskapen för att tolka det förflutna och samtiden.  42

I denna uppsats kontext så handlar det alltså om ett historiskt resonerande i förhållande 
till källor och källkritik. Källorna och källkritiken ses som underlag för ett historiskt 
resonerande vilket tydliggör hur dessa element i läroböckerna tolkas. Att använda 
historiska källor är endast ett av flera element inom det historiska resonerandet och de 
andra elementen används också i en källtolkningsprocess. För denna undersöknings 
teoretiska grund kommer dock endast användandet av källor att preciseras då de andra 
elementen är sekundära för denna undersökning. Användandet av källor definieras som 
en aktivitet där källor utvärderas utifrån historiska frågeställningar samt identifiera, tolka 
och bekräfta källinformation med syfte att kunna dra slutsatser.  Detta utgör en tydlig 43

kontrast mot det instrumentella perspektiv som forskningen på historieundervisning 
identifierat där källor och källkritik endast används utifrån rent värderande funktioner med 
syfte att fastställa trovärdighet. I denna undersökning kommer läroböckernas syn på 
källor och källkritik analyseras utifrån perspektivet att källor och källkritik utgör underlag 
för utvecklandet av historiskt resonerande. 


2.4 Multimodalitet 
Multimodalitet i kommunikation innebär att kommunikationen sker genom flera olika 
teckenvärldar. Till exempel så är det inte endast det talade ordet i ett samtal som är 
kommunikation utan det är också minspel, kroppshållning, tonfall och blickar. De olika 
delarna i i kommunikationen kan tillsammans ge en förståelse för olika möjligheter för vad 
som förmedlas i samtalet.  Sätter vi det i en lärobokskontext så innebär det till exempel 44

att det inte endast är informationen i texten som kommuniceras utan även textens 
disposition, längd på meningar, kursiveringar, text i fetstil och citationer kommunicerar 
olika kunskaper. Dessutom tillkommer eventuella bilder med olika motiv och placeringar 
och även hur de olika delarna är relaterade till varandra. Det går här att tala om ett 
begreppsligt vidgande från en lingvistisk till en multimodal socio-semiotisk teori. Socio-
semiotik handlar i grund och botten om betydelsen av olika tecken inom sociala fenomen, 

 van Drie, Jannet & van Boxtel, Carla (2008). Historical Reasoning: Towards a Framework for 42

Analyzing Students Reasoning about the Past. I Education- al Psychology Review, 20, s. 88 
 Johansson (2014a). s. 35 43

 Selander, Staffan (2011). Didaktisk design av pedagogiska texter. I Ammert, Niklas (red.). Att 44

spegla världen - Läromedelsstudier i teori och praktik. s. 64
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vad tecknen betyder. Tecken finns inom alla teckenvärldar (eng. modes) som alla behöver 
övervägas för att kunna dra slutsatser om meningen av teckenkomplexets helhet.  
45

	 Inom den socio-semiotiska multimodala teorin är det teckenskapandet som ligger i 
fokus och inte teckenanvändandet. Teckenskaparen skapar mening genom att sätta in det 
i ett passande sammanhang och i en form utifrån urval som formas av skaparens intresse. 
Begrepp och kunskaper omformas därigenom i framställningsprocessen.  Således 46

framträder inom teorin en omformande påverkansfaktor i teckenskaparen som i sin tur 
påverkas av olika faktorer. Som vi nämnt ovan har Holmén identifierat flera 
påverkansfaktorer för skapandet av läroboken som inverkar på den teckenskapande 
processen. Det centrala är således vad som skapats, vilka intentionerna med 
teckenskapandet är och vad det förmedlar. I denna undersökning kommer det skapade 
teckenkomplexet, lärobokens olika källmaterialsdelar, analyseras utifrån dessa aspekter. 

	 Det multimodala perspektivet talar om vilka olika teckenresurser som ska tas i 
beaktande. Det innebär att det inte endast är lärobokstextens språkliga innehåll som 
kommer analyseras utan perspektivet vidgas till andra meningsbärande resurser som 
bilder och layout. Det är skapandet av dessa teckenresurser som är det centrala och för 
att kunna dra slutsatser om mening behöver alla dessa meningsbärande teckenresurser 
föras samman för att få en förståelse för vad komplexet förmedlar. 


2.5 Didaktisk design 
Didaktisk design intresserar sig för hur det i olika kontexter skapas förutsättningar för 
kommunikation och lärande. Exempel på sådana förutsättningar är till exempel lokaler, 
tidsstrukturer, texter, prov etc. Det kan även appliceras på iscensättande av lärande och 
undervisning, individers iscensatta lärvägar och olika strategier för lärande och hur 
lärsekvenser utformas.  I denna undersökning kommer fokus ligga på förutsättningarna 47

som skapas av texten, kompositionen och övningarna i läroboken.	 

	 Denna undersökning behandlar primärt design för lärande som kan definieras som 
alla de arrangemang som tänkts ut och producerats för lärande. Detta kan till exempel 
vara lagar, skolbyggnader och undervisningsresurser. Arrangemangen har således 
designats med intentionen och syftet att underlätta ett lärande. Förutsättningar för hur 
dessa arrangemang designas hittas i normer och värderingar, ekonomiska ramar och 

 Kress, Gunther R. (2010). Multimodality: a social semiotic approach to contemporary 45

communication. s. 54
 Kress (2010). s. 54-6346

 Selander (2011). s. 67.47
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bedömningssystem.  Dessa ramar för designen kan sammanfattas med begreppet 48

institutionella mönster. Mest relevant för denna undersökning är de syften, målsättningar 
och förväntningar som finns inom utbildningsväsendet men även kunskapstraditioner och 
praktiker som påverkar designen för lärandet.  Denna undersökning fokuserar på en 49

särskild del av en teckenresurs, läroboken, och för att kunna analysera dess intentioner 
och kunskapspotentialer behöver designen analyseras utifrån dessa ramfaktorer. 


2.6 Avgränsningar 
Undersökningen kommer avgränsas till att gälla fyra olika läroböcker inom två olika 
läroboksserier i historia. Detta för att kunna få jämförande exempel mellan dels två olika 
förlags läroboksserier men även på progressionen mellan kurser inom samma serie för att 
tydligare kunna belysa böckernas perspektiv på historiskt källmaterial. En av dessa 
läroboksserier är digital medan den andra är en tryckt lärobok. Valet av en digital och en 
tryckt läroboksserie har tagits för att kunna analysera den didaktiska designen i olika 
läroboksmedier och hur detta påverkar presentationen av arbete med historiskt 
källmaterial. De tryckta läroböckerna som valts ut är Gleerups Perspektiv på historien 1b 
och 2-3 och det digitala utgörs av Digilärs läroböcker Digilär historia för gymnasiet 
Historia 1b och 2a.

	 I läroböckerna kommer endast partier som explicit uttrycks vara kapitel, avsnitt 
eller övningar som behandlar historiska källmaterial eller källkritiska metoder behandlas. 
Detta val är främst baserat på tidsaspekten för undersökningen. Det skulle bli ett alldeles 
för stort material att behandla om även implicita användningar av källmaterial och 
metoder skulle lokaliseras och analyseras. En annan faktor som spelat in på urvalet är att 
det är i de explicita källmaterialsdelarna som läroböckernas design mest troligt är 
anpassad för just arbete med historiska källmaterial. Kunskapsperspektivet kring 
källmaterial kan därför antas vara mest framträdande i dessa delar.  


2.7 Läroböcker 
Läromedel definieras som materiel som förmedlar läroplanens innehåll samt det som 
lärare och elever tillsammans kommer överens om att använda i undervisningen. Detta 
kan innefatta läroböcker, facklitteratur, skönlitteratur, artefakter, AV-material och andra 

 Selander, Staffan & Kress, Gunther R. (2010). Design för lärande: ett multimodalt perspektiv. s. 48

24.
 Selander & Kress (2010). s. 6949
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fysiska objekt i utbildning som fordon eller djur.  I denna undersökning är det endast 50

primära läromedel, elevens lärobok  som kommer undersökas i både tryckt och digital 51

form. Skillnaderna mellan läroböckerna och de digitala läromedlen i historia är ofta 
marginella i utformningen och den stora skillnaden ligger snarare i att de kan läsas på 
dator och läsplatta istället för i bokform.  Eftersom det digitala läromedel som behandlas 52

i denna undersökning till stor del är utformat som en lärobok, förutom läsmediet, kommer 
det benämnas som lärobok i hela uppsatsen.

	 Bägge förlagen som står bakom de läroböcker som utgör materialet i denna 
undersökning hävdar att de är utformade och författade utifrån gällande läroplaner. På 
Gleerups hemsida går att läsa: ”Gleerups erbjuder strukturerade läromedel som är 
granskade, kvalitetssäkrade samt anpassade till centralt innehåll, kursplaner och 
kunskapskrav.”  Även Digilär uttrycker detta tydligt på sin hemsida: ”Vårt material är 53

framtaget av ämnesproffs utifrån den aktuella läroplanen.”  På vilket sätt läroböckerna 54

svarar mot kursplanernas kunskapskrav och centrala innehåll kommer behandlas i 
undersökningens diskussionsdel. För att kunna få en tydligare förståelse för 
undersökningens material kommer härnäst de utvalda specifika läroböckerna 
presenteras.


2.7.1 Digilär Historia för gymnasiet 
Digilär är ett företag som producerar digitala läromedel och syftet med detta är enligt 
deras egen presentation att ersätta traditionella läroböcker. Läroböckerna som kommer 
behandlas i denna undersökning är Digilär Historia för gymnasiet 1b och 2a. Dessa böcker 
är båda författade och konstruerade av Martin Martinez, Stellan Wigh, Anders Waldt och 
Anna Nyberg.

	 Läroböckerna presenteras tillsammans och presenteras som att de täcker det 
centrala innehållet i Gy11 för den kurs böckerna är riktade till, i detta fall kurserna 1b och 
2a. Innehållet beskrivs som ett stort material med texter, historiska bilder och kartor, 
ordförklaringar, fördjupningar och uppgifter. Dessutom uttrycks de innehålla 
reflektionsfrågor, instuderingsfrågor och övningar i källkritik och historiebruk.  Utöver 55

 Ammert (2011a). s. 1750

 Englund (1999). s. 8451

 Olsson, Annie (2014). Läroboken i historieundervisningen: en fallstudie med fokus på elever, 52

lärare och läroboksförfattare. s. 1
 Gleerups (2018). I samarbete med dig. (Hemsida)53

 Digilär (2018). Smarta digitala läromedel. (Hemsida)54

 Digilär (2018). Historia för gymnasiet. (Hemsida)55
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denna presentation beskrivs även flera pedagogiska verktyg som kopplas till 
läroböckerna. Bland annat nämns möjligheten att växla mellan textsvårighet, ett stort 
historiskt bibliotek och tidslinjer. 

	 Vad gäller omfång är det svårt att få något överskådligt mått då text ej anges i form 
av sidor. Om vi däremot kollar på kapitel så har Historia 1b tolv huvudkapitel med totalt 
40 kapitel.  Historia 2a har i sin tur sju huvudteman med totalt 14 kapitel.


2.7.2 Perspektiv på historien 
Läroboksserien Perspektiv på historien produceras av Gleerups förlag och beskrivs på 
deras hemsida som en riktig klassiker i genren. De två läroböckerna ur serien som 
kommer studeras i denna undersökning är Perspektiv på historien 1b och Perspektiv på 
historien 2-3. Bägge läroböckerna är tryckta läroböcker och huvudsakligen författade av 
Hans, Örjan och Lars Nyström. Perspektiv på historien 1b har också Erik Hallberg varit 
med och författat.  
56

	 Perspektiv på historien 1b beskrivs på förlagets hemsida som en kronologiskt 
skriven lärobok från de första människorna till idag och att den nya upplagan, 2016, fått 
förstärkt globalt och genushistoriskt perspektiv. Boken är författad för kursen 1b. Den har 
tolv teman genom boken och är totalt 468 sidor lång. Uppbyggnaden av läroboken 
beskrivs som text varvat med dokumentövningar och faktarutor för ”fördjupning och 
konkretion”, analyserande uppslag för grundläggande historiska problemställningar och 
att varje avsnitt avslutas med en sammanfattning. 
57

	 Den andra läroboken i serien, Perspektiv på historien 2-3, riktar sig till 
studieförberedande kurser Historia 2 och 3. Boken beskrivs innehålla modern användning 
av historia, historievetenskapliga aspekter, historieskrivningens rötter och skolämnet 
historias utveckling. Den beskrivs också innehålla rikligt med övningar och uppgifter med 
syfte att träna värdering, analys och bedömning av historiska texter. Den har totalt elva 
avsnitt på 248 sidor. 
58

2.8 Hur kommer läroböckerna behandlas? 
Metoden för denna undersökning konstrueras utifrån de teoretiska utgångspunkterna 
multimodal socio-semiotik och didaktisk design. Läroböckerna kommer behandlas för att 
kunna synliggöra övergripande kunskapsperspektiv utifrån identifierade kunskapstyper 

 Gleerups (2018). Läromedel - Historia. (Hemsida)56

 Gleerups (2018). Läromedel - Perspektiv på historien 1b 2:a uppl. (Hemsida)57

 Gleerups (2018). Läromedel - Perspektiv på historien 2-3. (Hemsida)58
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och teorier om historiskt resonerande. Det är främst en kvalitativ undersökning där både 
text och bild kommer att undersökas, men även kvantitativa resultat kommer behandlas 
för att kunna visa på olika förhållanden mellan tematiska urval. Därför behöver de 
metodologiska teorierna operationaliseras på flera nivåer för att kunna synliggöra 
kunskapstyper i läroböckerna och vilken syn på källor och källkritik som representeras. 
Analysen av materialet kommer utgå ifrån fem utgångspunkter som hämtas från 
Selanders läroboksanalys av två läroböcker i ämnet filosofi och har anpassats för att 
passa in i denna undersökning. I undersökningsdelen kommer de olika resultaten från 
böckerna redovisas under rubriker som nedan markerats med fet stil. Resultatet av 
nedanstående punkter kommer dessutom att analyseras med hjälp av teorier kring 
kunskapstyper och historiskt resonerande för att ge ett kvalitativt resultat över böckernas 
kunskapsperspektiv.


• Introduktion till historiskt källmaterial - Hur kapitlen om källkritik introduceras och 
struktureras innehållsmässigt. Här kommer presentationer och kapitelindelningar att 
behandlas.


• Vad är källor och källkritik? - Vad som fokuseras i kapitlen, fristående källavsnitt och 
källövningar och vilken syn på källor och källkritik som representeras. Undersökning av 
fördelning, innehållslig tematik och vilka aspekter som får störst utrymme. 


• Utformning och layout - Hur dessa kapitel, avsnitt och övningar är uppbyggda och 
layouten är komponerad i texterna respektive mellan text och bild. 


• Texten och läsaren - Vem som talar och vem som tilltalas. Hur byggs relationen mellan 
text och läsare upp? 


• Övningar och arbetsprocess - Hur är det tänkt att läsaren ska arbeta med dessa 
delar? Hur frågor och övningar är konstruerade och på vilket sätt de instruerar 
läsaren. 
59

 Selander (2011). s. 7159
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3. Undersökningsresultat 
Här under kommer först läroböckerna Digilär Historia för gymnasiet 1b och 2a analyseras. 
Därefter behandlas Gleerups Perspektiv på historien 1b och 2-3. Undersökningen kommer 
presenteras utifrån de fem metodologiska punkterna för att sedan kunna jämföras, 
diskuteras och analyseras i slutsats och diskussionsdelen. Det två läroböckerna från 
Digilär kommer benämnas som DIG 1b och DIG 2a och Gleerups tryckta läroböcker som 
PPH 1b och PPH 2-3


3.1 Digilär Historia för gymnasiet 
Introduktion till historiskt källmaterial 
Historiska källmaterial introduceras på lite olika sätt i de två läroböckerna. I DIG 1b är 
Källor och källkritik ett underordnad kapitel till huvudkapitlet Historiska metoder och 
arbetssätt medan i DIG 2a är Källor och källkritik ett eget huvudkapitel. Introduktionen i 
DIG 1b betonar förmågan att analysera och värdera möten med historieskrivning som det 
huvudsakliga syftet med texten. Det som uttrycks är att kunna ta fram syften och 
analysera användningsformer av historia för att kunna avgöra källornas värde och om de 
är sanningsenliga. Strukturen på det underordnade kapitlet stämmer väl överens med den 
formuleringen. Det är indelat i totalt 13 underrubriker (se Tabell 1).	 

	 DIG 2a betonar i sin introduktion av Källkritik en dualistisk syn på arbetet med 
historiska källmaterial. Det berättar att källorna i sig ger historisk information och att 
källkritik är ett verktyg för att avgöra tillförlitligheten i informationen. Huvudkapitlet Källor 
och källkritik är här uppdelat i två underordnade kapitel; Källkritik och Arkivkunskap. De två 
delarna är var för sig indelade i ett antal underrubriker. Det underordnade kapitlet Källkritik 
har sex olika underrubriker och Arkivkunskap fyra (Se Tabell 1).


Vad är källor och källkritik? 
DIG 1b fokuserar inledningsvis på att presentera vad en källa är för något och vilka olika 
typer av källor som ligger till grund för historieskrivningen. De första tre delarna i det 
underordnade kapitlet behandlar källklassificering mellan skriftliga källor och kvarlevor. 
Det huvudsakliga fokuset är tydligt då resterande tio underrubriker behandlar källkritik och 
de källkritiska kriterierna. Källkritiken presenteras som ett verktyg för att bedöma en källas 
trovärdighet. I innehållet som hör till underrubriken Källkritik problematiseras den 
instrumentella bilden av källkritik då det konstateras att källkritik ofta missuppfattas som 
ett instrument för att avgöra om källan går att lita på eller inte. 
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Tabell 1. 
Översikt av kapitelindelningen rörande källor i läroböckerna Digilär Historia 1b och Historia 2a. (Gulmarkering 

av undersökt kapitel i Historia 1b)

Källa: Digilär. Historia för gymnasiet 1b och 2a.  

Kriterierna gås sedan igenom var för sig och kan delas in i två kategorier utifrån den 
problematiserade ansatsen av verktyget källkritik. De första fyra kriterierna äkthet, 
samtidighet, beroende - i flera led samt beroende-narrativ smitta har källans trovärdighet 
som fokus. Som exempel finner vi under kriteriet samtidighet denna formulering: 


Men generellt gäller att avståndet i tid (mellan händelsen och återberättandet), minskar 
källans trovärdighet.  
60

Kunskapsförmedlingen är övervägande konstaterande eller förklarande i och med 
dominansen av formuleringar som uttrycker att det är på ett visst sätt. Det finns tendenser 

Lärobok: Huvudkapitel Underordnade kapitel Underrubriker

Digilär 
Historia1b

Historiska metoder 
och arbetssätt

Varför historia?, 
Historiska förklaringar, 
Källor och källkritik, 
Skriva historia

Källor och källkritik:

Förhistorisk tid och historisk tid, 

Källor, 

Kvarlevoaspekt, 

Källkritik, 

Äkthet, 

Samtidighet, 

Beroende - i flera led, 

Beroende - narrativ smitta, 

Tendens, 

Representativitet, 

Synlighet, 

Relevans, 

Sammanfattning

Digilär 
Historia2a

Källor och källkritik Källkritik, 

Arkivkunskap

Källkritik: 

Att söka svar i det förflutna, 

Vad är historia?, 

Källorna, 

Äktheten, 

Övriga kriterier, 

Sammanfattning

Arkivkunskap: 

Arkivkunskap-arkivhistoria, 
Arkivschemat, 

Källmaterialet,

Hitta arkiven

 Wigh, Stellan, Martinez, Martin, Nyberg, Anna & Waldt, Anders (2011). Digilär Historia för 60

gymnasiet [Elektronisk resurs] - Källor och källkritik, Samtidighet.
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till olika perspektiv men texten representerar främst konstaterande och förklarande 
kunskapstyper. 

	 De avslutande fyra kriterierna rör sig mer mot innehållsligt värde och framtagande 
av informationen i källan. Kriterierna som fokuserar mer på denna aspekt är tendens, 
representativitet, synlighet och relevans. I dessa underrubriker framträder det en större 
representation av analyserande och reflekterande typ då flera olika perspektiv på hur 
kriterierna påverkar tolkningen presenteras för att problematisera synen på källans 
informationsvärde. Under tendenskriteriets presentation lyfts till exempel flera olika 
förhållanden då tendentiösa texter ändå kan bidra med värdefull information och olika 
perspektiv på hur den kan identifieras. Det historiska resonerandet synliggörs här i texten 
genom exemplen av olika vägar till identifierad information och olika tolkningsmöjligheter.

	 DIG 2a har ett inledande fokus på historiken bakom arbetet med historiska 
källmaterial och hur den moderna källkritiken och historieskrivningen vuxit fram. Detta 
gäller för båda de underordnade kapitlen Källkritik och Arkivkunskap. Övervägande i båda 
dessa kapitel är texten konstaterande och förklarande. Arkivkunskapskapitlet har endast 
detta perspektiv då det systematiskt går igenom arkivens historia, hur de fungerar och 
vad som finns i arkiven. Under källkritik presenteras en problematiserande ansats där 
historia presenteras som resultatet av kvalitativa gissningar och att det aldrig är möjligt att 
till hundra procent återskapa historien. Sedan förklaras det hur historievetenskapen 
kommit fram till denna insikt genom en historisk bakgrund. Även under presentationen av 
de källkritiska kriterierna är texttypen konstaterande och förklarande. Stort fokus läggs 
här på olika exempel av äkthet hos specifika källor och redan genomförd källkritisk analys 
presenteras och förklaras. Något resonerande kring dessa tolkningar lyser med sin 
frånvaro. Möjligtvis skulle de olika exemplen kunna utgöra exempel på andras resultat av 
ett historiskt resonerande. Övriga källkritiska kriterier ges litet utrymme vilket möjligen kan 
förklaras med progressionen från DIG 1b där dessa har större utrymme.


Utformning och layout 

Bägge läroböckerna i Digilärs läroboksserie är utformade utifrån samma format. 
Huvudkapitlen presenteras som rutor med en tillhörande bild och titel som hänvisar till 
innehållet. Sedan ligger underordnade kapitel i sin tur som en ny nivå rutor när du klickar 
dig in på ett huvudkapitel. Nästa steg ”öppnar” de underordnade kapitlen där innehåll och 
uppgifter återfinns. Texten är central i mitten av skärmen och är strukturerad med 
underrubrik nummer ett först och sedan kommer de andra i en fallande textordning som 
du scrollar dig ner igenom. Till vänster om huvudtexten finns innehållsförteckningen 
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ordnad i en interaktiv lista där läsaren direkt kan förflytta sig mellan de olika delarna i 
texten. På höger sida om texten finns verktygsfunktioner som till exempel innehåller 
interaktiv ordlista, anteckningsverktyg och klippbok (se exempelbild 1). DIG 1b har 
dessutom repeterande instuderingsfrågor i högra menyn.


Exempelbild 1: 
Exempel på helskärmslayout ur Digilärs Historia 2a.  

Källa: Digilär. Historia 2a. Källor och källkritik. Källkritik. 

	 Layouten kan förändras beroende på fönsterstorlek och får då lite olika utformning. 
Vid helskärm placeras bilden förstorad till höger om texten (se exempelbild 1). Vid 
förminskat fönster placeras bilden istället förstorad under den numrerade underrubriken 
och klipper då av textavsnitten mycket tydligare. Så beroende på val av fönster blir texten 
av mer eller mindre löpande karaktär. Flexibiliteten i layouten visar att böckerna kan 
anpassas till läsare med olika förutsättningar för läsning. Det finns dessutom möjlighet till 
lässtöd i länkarna ovanför texten (se exempelbild 1) där läsare kan välja talsyntes, läslinjal 
eller ytterligare läsfokus som plockar bort alla kringliggande objekt och alla bilder 
förminskas till miniatyrer. Länken för uppgifter till det underordnade kapitlet återfinns, vid 
läsning, uppe till höger men dyker upp i större format efter den sista underrubrikens text. 
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Detta tyder på att texten behöver gås igenom i sin helhet för att uppgifterna ska kunna 
avklaras. 

	 Uppgifternas utformning är också i stort sett likadan i bägge läroböckerna. Första 
steget efter att ha tryckt på uppgiftslänken för läsaren till en lista över tillgängliga 
uppgifter. De är numrerade och titeln för uppgiften presenteras och till sist återfinns en 
markör till höger om titeln som anger uppgiftsform. I DIG 2a finns endast källövningar 
medan DIG 1b har olika former av övningar. Vi kommer enbart kolla på uppgifter som 
benämns som källuppgift. Källuppgifternas layout är uppbyggd med en översiktslista till 
vänster där alla uppgifter för delkapitlet finns representerade och numrerade vilket tyder 
på en lösningsordning med stegrande svårighetsgrad. Huvudfönstret är delat i två 
avdelningar. Till vänster står i ordning uppifrån och ned: titel, uppgiftsbakgrund, 
uppgiftssyfte, källmaterial och sedan uppgiftsfrågor. Till höger finns en ordbehandlare för 
svaren på uppgifterna och längst ner en ”lämna in”-knapp. Källmaterialen är av skiftande 
karaktär i de båda läroböckerna. De flesta källorna utgörs av avskrifter av skriftliga källor 
såsom brev, avskrivna tal eller andra grundtexter som exempelvis Gilgamesheposet och 
Hamurabis lag. Det finns dessutom en hel del länkar till andra hemsidor där läsaren till 
exempel kan se på film, läsa om bakgrund eller läsa debattinlägg. I vissa fall förekommer 
även kartmaterial eller bildmaterial. 


Texten och läsaren 
DIG1b har i sina inledande delar ett tilltal i språket som är inkluderande och jämlikt. Detta 
visar inte minst den frekventa användningen av ”vi” och ”oss”. Texten verkar göra en 
ansats att föra samman läsaren med historikern som texten ofta refererar till i relation till 
läsaren. I texten används flera exempel som förutsätts höra till läsarens vardag för att 
förklara till exempel källkritiska kriterier. Under underrubriken äkthet till exempel refererar 
texten till Facebook och exemplifierar en kritisk hållning till äktheten hos kamraters inlägg. 
Allt eftersom läsaren arbetar sig neråt i texten förändras språket till att placera läsaren i en 
mer underordnad position i relation till texten. Tilltalet utvecklas till mer metodiskt och 
logiskt där texten är expert snarare än inkluderande då läsaren inte längre placeras som 
aktör i relation till det som beskrivs eller förklaras.

	 I DIG 2a sätts läsaren från start in i en mer underordnad position gentemot texten. 
Visserligen återfinns samma ansats i inledningen där läsaren tas in i samma sammanhang 
som historikern men det övergår mycket tidigare och tydligare till texten som expert i 
ämnet. Textens tilltal i DIG 2a har en tydligare akademisk karaktär med mycket begrepp 
och mer avancerat ämnesspråk samtidigt som flera av de i DIG 1b behandlade 
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kunskaperna om till exempel källkritiska kriterier får mindre utrymme. Texten antar här en 
progression hos läsaren från den tidigare läroboken och förutsätter att läsaren redan 
besitter grundkunskaper om källklassificering och källkritisk analys. 

	 Texten i båda läroböckerna talar om för läsaren vad som är viktiga begrepp och 
svårare ord genom att markera dessa med gul färg (se exempelbild 1). En del ord har 
markerats med grön färg och markerar att det finns en tillhörande fördjupning eller extra 
illustration kopplat till ordet. Orden är länkade och för läsaren till ett mindre fönster med 
förklaring av begrepp eller ord alternativt fördjupning eller tillhörande bild.


Övningar och arbetsprocess 

Hur det är tänkt att jobba med texten i DIG 1b blir tydligt i den enda tillhörande uppgiften. 
De frågor som lyfts är tydligt relaterade till de olika avsnitten och att dessa bör läsas i sin 
helhet för att kunna klara hela uppgiften. Läsaren uppmanas att läsa en tillhörande källtext 
ur Gilgamesheposet och även ett stycke om samma epos i ett annat huvudkapitel i 
läroboken. Läsaren behöver således mer information än den som redan inhämtats. Den 
uppmanar även att söka viss information på internet eller i uppslagsböcker. Här instrueras 
alltså läsaren att det behövs olika källor för informationen och att det behandlade kapitlet 
utgör verktygen för att kunna svara på frågorna. Efter att ha behandlat Gilgamesheposet 
ska läsaren läsa ytterligare en källtext ur första Mosebok i Bibeln och behandla den på 
samma sätt för att i de avslutande frågorna göra en jämförande analys. Det är få tolkande 
frågor kopplat till uppgiften då de flesta handlar om kritiskt analysera närhet, beroende 
och tendens. Ingen fråga har någon antydan efter att historisk information ska tas fram 
eller vad till exempel innehållet kan säga om textens samtid.

	 I DIG 2a är övningar uppbyggda på i stort sett samma sätt. Först läses en 
introduktion, sedan ges ett källmaterial i form av olika former av källor som ska 
genomläsas eller tittas på och ett antal frågor som ska besvaras. Här finns fem 
källövningar kopplade till det underordnade kapitlet Källkritik och en under Arkivkunskap. 
Av de fem övningarna kopplade till Källkritik är det endast den sista frågan i femte 
övningen som uppmanar att dra några slutsatser kring historieinformationen. Annars 
handlar alla frågor om källklassificering, källkritiska kriterium, sammanfattning, och 
historiebruk i källorna. Inga uppmaningar till slutsatser om vad detta säger om den tiden 
eller om exempelvis aktörer och struktur eller någon slutsats om innehållslig information 
finns representerat. Däremot uppmanas läsaren att snappa upp tolkningar som gjorts av 
andra i material relaterat till källorna. Men eftersom läsaren själv inte uppmanas tolka kan 
detta knappast räknas till en reflekterande och analyserande kunskapstyp. Uppgiften 
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under Arkivkunskap uppmanar läsaren att hitta information om var material kan hittas. Det 
finns en fråga som uppmanar läsaren att också utvinna information från det som hittas 
men primärt handlar det om att finna vägen till materialen.


3.2 Perspektiv på historien 
Introduktion till historiskt källmaterial 

Källor och källkritik introduceras i PPH 1b som det viktigaste redskapet för 
historieskrivning. Det är tydligt i introduktionen att det handlar om en bedömning av 
information och lyfts som en vardagsföreteelse. I inledningen till huvudkapitlet Källkritik 
går det att läsa om källkritik att ”Grunderna följer vanligt sunt förnuft.”  Introduktionen 61

som ges i texten visar en tydlig uppmaning till läsaren att det som kommer i kapitlet inte 
bara är av nytta för studiet av ämnet utan även i det vardagliga livet. I kapitlet innan 
nämns källkritik som det verktyg som ger oss svaret på vad som hänt i historien vilket 
indikerar att källkritiken ger information från källorna.

	 PPH 2-3 har en nästan ordagrann introduktion till källkritiken som PPH 1b men en 
skillnad kan identifieras i början av introduktionstexten. Här återfinns en 
perspektivförskjutning för att bredda synen på källkritik genom formuleringen att 
källkritiken är forskarens viktigaste hjälpmedel i arbetet med källmaterial. I PPH 2-3 
kompletteras vardagsperspektivet med ett tydligare akademiskt perspektiv. Även de olika 
exemplen på källor som återfinns i inledningen utvidgas från mer lättrelaterade källor som 
brev, intervjuer och internetsidor till att också innefatta förmodat, för läsaren, mer 
främmande källor som runstenar, skärvor, gamla tidningsartiklar, egna hågkomster och 
dataregister. Att PPH 2-3 är mer utvidgat överlag än PPH 1b är tydligt i uppdelningen av 
huvudkapitlen. I PPH 1b har huvudkapitlet åtta underrubriker medan PPH 2-3 har elva 
underrubriker.


Vad är källor och källkritik? 
Det primära perspektivet i både PPH 1b och PPH 2-3 är källkritik följt av källklassificering 
av kvarlevor och berättande källor. Vid en överblick av indelningen av huvudkapitlen finner 
vi att PPH 1b har sex av åtta rubriker som behandlar källkritik och källkritiska kriterier. De 
två övriga behandlar kvarlevor och berättande källor. I PPH 2-3 har fördelningen ännu mer 
övervikt åt källkritiken då åtta av elva underrubriker behandlar denna innehållskategori (Se 
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tabell 2). Innehållet under underrubrikerna skiljer sig däremot åt. Precis som i böckernas 
introduktion till kapitlen har mycket av det som skrivs i PPH 1b förts över nästan 
ordagrant till PPH 2-3. Skillnaden ligger i att PPH 2-3 utvecklar resonemanget under varje 
underrubrik och går igenom det utförligare. Även perspektivet på kriteriernas 
användbarhet skiljer sig. I PPH 2-3 problematiseras kriterierna i högre grad och lyfter olika 
perspektiv vilket lyfter in representation av ett historiskt resonerande. Till exempel att 
äkthet kan debatteras mellan olika forskare eller att tendentiösa källor kan vara 
användbara beroende på vad den som undersöker källan letar efter. 

	 När det gäller kvarlevor och berättande källor som i båda läroböckerna ligger efter 
källkritiken fokuseras texten främst på vad som är vad men även berättandeperspektivet 
hos källorna och hur information kan tas fram. Här lyfts tydligt i båda läroböckerna att den 
informationen som kan utvinnas ur källmaterialen beror på vilket perspektiv som anläggs 
på undersökningen och att historia som en sann vetenskap är högst problematisk.

Tabell 2: 
Översikt av kapitelindelningen kopplat till Källor och källkritik i läroböckerna Perspektiv på historien 1b och 

Perspektiv på historien 2-3. 

Källa: Gleerup, Perspektiv på historien 1b och Perspektiv på historien 2-3. 

	 De kunskapstyper som kan urskiljas i kapitlens text är i PPH 1b primärt av 
konstaterande och förklarande typ. Det förekommer inga tydliga reflekterande 

Lärobok: Huvudkapitel Underrubriker

Perspektiv på 
historien 1b

Källkritik Äkthetskriteriet, 

Tidskriteriet, 

Beroendekriteriet, 

Tendenskriteriet, 

Ett källkritiskt exempel, 

Kvarlevor och berättande källor, 

Berättelser som kvarlevor,

Källkritik och historiebruk, 

Perspektiv på 
historien 2-3

Källkritik Det källkritiska genombrottet,

Curt Weibull och de isländska sagorna,  

Äkthetskriteriet, 

Tidskriteriet, 

Beroendekriteriet, 

Tendenskriteriet,

Kvarlevor och berättande källor,

Berättelser som kvarlevor,

Att studera kvarlevor,

Synlighet, representativitet och inlevelse,

Källkritiken och dess gränser,
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frågeställningar och olika perspektiv behandlas inte heller i någon utsträckning. Det är 
endast i den avslutande delen om källklassificering som någon tydlig problematisering 
äger rum. Det återfinns däremot en reflekterande och analyserande inbjudan i en av 
bildtexterna där läsaren uppmanas att reflektera över bilden. I PPH 2-3 kan däremot mer 
text av reflekterande och analyserande karaktär identifieras. Här har texten från PPH 1b 
utvecklats med olika perspektiv och problematiseringar kring källkritik och 
källklassificering av kvarlevor eller berättande källor. Det historiska resonerandet 
synliggörs således först i PPH 2-3. 


        Utformning och layout 

Bägge böckerna är utformade på 
liknande sätt. Det primära är 
huvudtexten som har varierande 
längd på textavsnitt med 
uppdelning av underrubriker. 
Skillnaden ligger i längden på 
texterna där PPH 1b är avsevärt 
mindre i omfång och har kortare 
textstycken under varje 
underrubrik. I PPH 1b får kapitlet 
om källkritik totalt nio sidor medan i 
PPH 2-3 ges kapitlet 20 sidor. Även 
placeringen i boken är annorlunda. 
I PPH 2-3 återfinns kapitlet ungefär 
i mitten av boken på sidan 119 och 
i PPH 1b redan på sidan 19 i början 
av boken. Framförallt skillnaden i 
utrymme och den ordagranna 
överföringen av inledande text 
pekar på att innehållet i PPH 2-3 är 
tänkt som en fördjupning av det 
som introduceras i PPH 1b men 
förutsätter inte att läsaren kan det 

som står i PPH 1b. Detta gör också att PPH 2-3 kan läsas fristående utan att först ha gått 
igenom PPH 1b.
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Exempelbild 2. 
Exempel på sidlayout ur Perspektiv på historien 1b.



	 Layouten av kapitlen i båda böckerna är konstruerad med ett inledande uppslag 
där en stor bild med en liten förklarande textruta finns på vänstra sidan av uppslaget. Den 
högra sidan i PPH 1b har överst huvudkapitlets rubrik i stort format. Under den följer 
sedan en kort introduktionstext till kapitlet som fortsätter på nästa sida där sedan 
layouten övergår till den typiska för lärobokens textavsnitt. I PPH 2-3 ser det inledande 
uppslaget ut på liknande sätt. Av intresse för kunskapsperspektivet är motiven på 
bilderna som i PPH 1b är en historiker som står framför en arkivhylla i full färd med att ta 
fram några dokument och tittar leendes in i kameran. Personen på bilden ser relativt ung 
ut, uppskattningsvis mellan 20-30 år. Bilden visar genom detta att den försöker skapa en 
koppling mellan läsare och bild både genom ögonkontakten och att historikern på bilden 
är ung för att skapa relation genom närhet i ålder. I PPH 2-3 är motivet istället en källa i 
form av Erik av Pommerns kröningsbrev från 1397. Valet av motiv signalerar att läsaren 
redan har en etablerad kontakt med ämnet och presenterar istället en intresseväckande 
källa för att illustrera vad huvudkapitlet kommer handla om.

	 Den dominerande layouten för huvudkapitlen är löpande text med en bild placerad 
någonstans på nästan varje sida med tillhörande bildtext. Bildernas placering och storlek 
varierar men det som är dominerande är en bild som ”trycker undan” texten för att få 
plats (se exempelbild 2). Den varierande placeringen av bilder ger en variation i textflödet 
som gör att texten känns mindre enformig.

	 I slutet på huvudkapitlet i bägge böckerna finner vi en blekt färgad ruta med 
numrerade frågor till kapitlet. PPH 2-3 innehåller även en fördjupningsruta som behandlar 
den hermeneutiska cirkeln. Rutan har en annan färg än andra avgränsade rutor och 
distanseras tydligt från den huvudsakliga texten då avståndet är större mellan 
fördjupningsruta och text än till exempel bilder och text. Efter detta följer ett antal 
källövningssidor som har en annan bakgrundsfärg än innehållssidorna. Dessa källövningar 
hittas efter samtliga kapitel i böckerna. Layouten är utformad med en rubrik överst följd av 
ett fält med avvikande färgsättning än resten av sidan. Här ges en bakgrundsbeskrivning 
till uppgiften. Mitt på sidan är källmaterialet placerat. Materialet kan se lite olika ut 
beroende på vad det är för källa. Det kan till exempel vara i form av en nyhetsartikel med 
tydligt spaltad text som känns igen från dagstidningar. I andra fall är det scannade 
dokument eller bilder som presenteras. Underst på sidan återfinns frågor. Denna layout 
återfinns i de flesta av dessa sidor med några få avvikande undantag. Däremot kan den 
inbördes ordningen på fälten ibland ändras så att frågefältet kommer efter bakgrund och 
innan källmaterial.
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Texten och läsaren 
Läsaren av dessa böcker förutsätts i olika utsträckning kunna klara av att läsa längre 
textavsnitt. Här är det främst PPH 2-3 som kräver att läsaren klarar att följa längre 
resonemang. När det gäller språket skiljer det sig inte så mycket mellan böckerna då 
ganska stora delar av texten i stort sett ordagrant följer varandra. I båda böckerna 
placeras läsaren i underläge där texten presenterar de olika avsnitten som en expert i 
ämnet. Tydliga exempel på detta är återkommande hänvisningar till forskare och historiker 
som de aktörer som kan behärska historiska analyser av källor genom sina breda 
kunskaper. Däremot så finns också tendenser till inkluderande och jämlika formuleringar 
men dessa är i minoritet med formuleringar som ”oss” och ”vi” och referenser till källkritik 
som något ”vi” gör i varje dag. Underrubrikerna är för det mesta fristående och kan läsas 
individuellt utan större problem men det finns också hänvisningar till tidigare innehåll i 
texten som förutsätter en viss läsordning. 

	 I PPH 1b är texten mer kortfattad och det är främst här vi finner inkluderande 
språk. Det kan anas en progression i förhållandet mellan texten och läsaren där källkritik i 
början av texten tillskrivs alla människor som en vardagshandling. Däremot distanserar 
den sig i andra avseenden med påpekanden som till exempel krav på gedigna kunskaper 
för att kunna avgöra äkthet. I PPH 2-3 kan en mer jämlik position märkas då 
formuleringarna ”vi” och ”oss” återfinns mer frekvent. Däremot verkar det inte som att 
texten förutsätter några befintliga förkunskaper då innehållet presenteras på nytt trots att 
den redan behandlats i PPH 1b. Däremot antas att läsaren klarar mer avancerad text och 
innehåll då flera nya underrubriker återfinns i PPH 2-3 och de som är gemensamma med 
PPH 1b är markant utökade.

	 Texten i båda läroböckerna presenterar en del ord med kursivering (se exempelbild 
2) som pekar ut vilka ord som är centrala i texten. Det är uteslutande 
historievetenskapliga begrepp som kursiveras men gör det endast första gången de 
förekommer och framförallt när de förekommer i anslutning till begreppsförklaringen. 
Förklaringen till begreppen sker i den löpande texten. 


Övningar och arbetsprocess  


Strukturen i de båda böckerna visar att det är tänkt att först läsa igenom hela texten innan 
några uppgifter kan lösas. Detta då det inte finns några övningar i anslutning till 
huvudtexten. Alla frågor till texten är placerade efter huvudtext, bilder och 
fördjupningsrutor. Det är också tydligt att källövningar till viss del är frikopplade från 
kapitlets huvuddel med sin markant annorlunda utformning. Placeringen efter kapitlets 

�29



sammanfattande frågor pekar också på att de ses som komplement efter att 
huvudkapitlet gåtts igenom och alla frågor är besvarade.

	 Alla de tolv frågor som avslutar huvudkapitlet Källkritik i PPH 1b representerar 
förklarande eller konstaterande kunskapstyp. Frågorna är numrerade vilket anger en 
arbetsordning och även svårighetsgraden ökar från första frågan till den sista. De frågor 
som presenteras i slutet har en högre grad av reflekterande karaktär men det är över de 
olika källkritiska kriterierna och huruvida olika typer av medier kan vara antingen 
berättande källor eller kvarlevor. I PPH 2-3 finns fem avslutande frågor och dessa bygger 
också primärt på återgivande och förklarande med några uppmaningar till reflektion över 
de olika kriterierna och aspekterna av källor. Även här återfinns arbetsordningen i de 
numrerade frågorna och en ökande svårighetsgrad.

	 Källövningarna som återfinns i böckerna är av en annan karaktär och här finner vi 
ett tydligare fokus på reflekterande och analyserande kunskapstyp. De allra flesta är 
inriktade på källtolkning och kan behandlas fristående. Till exempel hittar vi i PPH 1b, 
efter huvudkapitlet Antiken, en källövning där läsaren instrueras att tolka klotter från den 
antika staden Pompeji. Först ges en bakgrundsförklaring till klottret och övningen sätts in 
i sin historiska kontext. Sedan är läsordningen att gå igenom de olika exemplen på klotter 
som är återgivna i romersk skrift med tillhörande översättning på svenska. Övningen går 
sedan ut på att tolka ut vad dessa klotterfragment berättar om livet i en romersk stad, 
vilka som kan tänkas ligga bakom klottret, vad klotter från idag skulle kunna säga en 
historiker i framtiden och sedan en uppmaning att dokumentera något nutida klotter i 
läsarens omgivning. Det som inte alls nämns i dessa övningar är de källkritiska kriterierna. 
De behandlas däremot i källövningarna som är kopplade till huvudkapitlet Källkritik.

	 De källövningar som finns i PPH 2-3 är utformade på liknande sätt både vad gäller 
layout och placering som i PPH 1b. Detsamma gäller för den tänkta arbetsordningen. Det 
som skiljer dem åt är en mer förekommande användning av källkritiska kriterier även 
utanför källkritikkapitlet och att övningarna är fler efter varje huvudkapitel. Även 
svårighetsgraden är markant högre med mer historievetenskapliga begrepp och större 
analysprocesser vilket talar för en förutsatt progression.


3.3 Sammanfattande och jämförande resultat 
Resultatet av denna studie visar att läroböckerna presenterar arbetet med källmaterial 
utifrån i stort sett samma form. I böckerna är huvudkapitlena i regel placerade i början av 
böckerna, endast PPH 2-3 placerar det närmare mitten på boken. De ges också relativt 
lite utrymme jämfört med huvudkapitel som behandlar historiska narrativ. Detta 
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förhållande kommer behandlas utförligare i diskussionsdelen. De delar som explicit 
uttrycks handla om källor har ett primärt fokus på källkritik och källklassificering. 
Ordningen på det presenterade innehållet visar också att de källkritiska kriterierna är 
dominerande. Text, övningar och bilder tillsammans med konstruktion och layout visar ett 
tydligt kunskapsperspektiv där de källkritiska verktygen och källklassificeringar används 
för värdering av källor och för att genomföra trovärdighetsanalyser. Till exempel i 
bildtexten till Digilärs layoutexempel (se exempelbild 1) ifrågasätts bilden från Tahirtorget 
2011 med att det inte riktigt var som det uttrycktes i media. Ett tydligt exempel på 
kunskapsperspektivet bekräftar det som Johansson uttrycker om läroböckers 
källperspektiv som presenteras i problemformuleringen, att de är instrumentella och för 
mycket inriktade på ett värderande av källorna utifrån några grundläggande källkritiska 
kriterier. 
62

	 Vi har sett i undersökningen att flera olika kunskapstyper representeras och att de 
presenteras på lite olika sätt. Vi har några exempel på konstaterande kunskapstyper där 
kriterierna fastslås som självklara utan någon förklaring till varför. Men oftast så förklaras 
kriteriernas relevans vilket representerar den förklarande kunskapstypen. DIG 1b skiljer 
sig från de övriga och visar flera tendenser till en mer reflekterande och analyserande 
kunskapsframställning där läsarens egna förhållanden i tid och rum används som 
referenspunkter. Bland annat förklaras skillnaden mellan primära, sekundära och tertiära 
källor med exemplet att läsaren har en blogg och skriver om en nyhetsartikel av en 
händelse skriven av en journalist för att förklara tertiär källa. Detta sätt att förklara 
perspektiven på försvinner däremot i stort sett helt i boken DIG 2a. Syftet med att lyfta 
dessa perspektiv på källkritiska begrepp är tydligt när vi tittar på vad det är i samtiden 
som boken refererar till. Det är primärt sociala medier och informationsflöden på internet 
och detta är ett tydligt exempel på hur ökade krav på källkritik i förhållande till 
internetanvändning idag börjar leta sig in i läroböckerna. De nya reviderade 
styrdokumenten har förmodligen också en roll i detta med flera tillägg som gäller just 
dessa aspekter. Perspektiven som lyfts uppvisar till och med starkt moraliserande 
kunskapstyp i ett fall där läsaren direkt uppmanas att förhålla sig källkritiskt till sociala 
medier och hur läsaren ska bete sig när tvivelaktiga uppgifter upptäcks. Här kan en tydligt 
värderande koppling mellan text och läsare utläsas då det är uppenbart hur texten vill att 
läsaren ska bete sig. Denna framställning kan relateras till Holméns forskning som visar 
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att när det gäller heta politiska och samhälleliga frågor så går utvecklingen snabbt vilket 
kan tänkas accelereras ytterligare i relativt lättreviderade digitala läroböcker. 
63

	 Progressionen i de båda läroboksserierna säger en hel del om det övergripande 
kunskapsperspektivet och hur författarna och producenterna tänker kring 
ämneskunskaperna och det historiska resonernadet. I Digilärs böcker presenteras, i 
huvudkapitlet Källkritik i DIG 1b, från början sju källkritiska kriterier för tolkning av källor 
och presenterar dessa i sin helhet för att i nästa kursbok DIG 2a presentera kriterierna 
väldigt kort som en återkoppling till innehållet i DIG 1b. Det förutsätts alltså att läsaren 
kan kriterierna och endast behöver en kort återkoppling. Istället fokuseras 
underrubrikernas avsnitt på källkritiska exempel där källor har värderats på olika sätt 
utifrån kriterierna. Det är här som läsaren förutsätts klara av att studera utförliga exempel 
på autentisk historieforskning som påverkats av källkritiska analyser. Tillägget av 
huvudkapitlet Arkivkunskap är också ett tydligt tecken på detta. Däremot förloras det 
historiska resonerande något när läsarens påverkan på tolkningen inte synliggörs. I 
Perspektiv på historien är det övergripande kunskapsperspektivet annorlunda. Här är 
huvudkapitlet Källkritik i PPH 1b väldigt kort och presenterar endast fyra kriterier  som de 64

grundläggande huvudsakliga kriterierna. I PPH 2-3 upprepas dessa och i stort sett 
samma text återfinns men med ytterligare tillägg i innehållet. Tilläggen ger flera perspektiv 
på kriterierna eller klassificeringarna vilket saknas i grundtexten och tillför uttryck för ett 
historiskt resonerande som saknas i PPH 1b. Kunskapstypen reflekterande och 
analyserande och historiskt resonerande förekommer alltså i mycket högre utsträckning i 
PPH 2-3 och detta tyder på att läsaren förutsätts inte riktigt klara av eller kanske inte 
behöver flera perspektiv på källor och källkritik i grundkursen. Böckerna i Gleerups serie 
kan relateras till Holméns uttryckta trögflytande förändringsprocess då det är i dessa 
böcker som den strikta Weibullska instrumentella källkritiken syns tydligast. Den 
funktionella källkritiken kommer in först i PPH 2-3. Denna struktur kan möjligen förklaras 
med kvarlevande förlegade perspektiv på källtolkning och källkritik.  
65

	 Konstruktionen av kapitel, avsnitt och övningar kan även på ett plan kopplas till 
den normerande kunskapstypen då den påvisar en värderande hållning gentemot hur 
författarna anser att läsaren ska behandla källmaterial. Vilka kriterier som är centrala 
fastslås tydligt för de olika böckernas läsare genom placeringshierarki och utrymme. I 
vissa fall föreslås visserligen alternativa förhållningssätt och olika perspektiv i innehållet 

 Holmén (2006). s. 333-33463

 Äkthet, samtidighet, tendens och beroende.64

 Holmén (2006). s. 333-33465
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men utifrån att endast titta på konstruktion, layout och utrymme finns det belägg för att 
hävda en viss normerande kunskapspåverkan. Placeringen av huvudkapitlen i början av 
böckerna, i DIG 1b och DIG 2a samt PPH 1b, formar läsarens förståelse för källmaterial 
tidigt vilket sedan följer med i resten av boken så de normerande effekterna kan antas ha 
en stor påverkan på hur resten av boken förstås och hur läsaren arbetar med övningar. 

	 De delar av läroböckerna som i denna undersökning gett störst insikter i 
kunskapsperspektivet är övningar och frågor kopplat till huvudkapitlen. Här återfinns 
tydligt på vilket sätt författarna tänker sig att de erbjudna kunskaperna ska 
operationaliseras och användas. Det framkommer tydligt att det främst är källvärdering 
och källklassificering som efterfrågas. Det återfinns väldigt få tolkande uppgifter där 
avsikten är att ta fram någon historisk information från ett källmaterial. Detta är extra 
tydligt och dominerande i de båda förlagens grundböcker DIG 1b och PPH 1b. För 
böckerna DIG 2a och PPH 2-3 tillkommer lite fler tendenser till källtolkning för att ta fram 
information men det är fortfarande källvärderande perspektiv som framstår som centrala. 
Det är istället utanför huvudkapitlen som explicit behandlar källor som vi finner övningar 
som uppmanar läsaren till att tolka ut information ur källmaterial. Dessa återfinns i de 
övningar till epokavsnitten som benämns som källövningar. Här återfinns i alla fyra 
böckerna de övningar som vi i inledningen efterfrågade som baseras på ett mer 
funktionellt källbegrepp och som utmanar fantasin och intuitionen. Det som skiljer 
karaktären på dessa är att i DIG 1b och DIG 2a så hittas dessa som övningar kopplade till 
huvudkapitel och i PPH 1b och PPH 2-3 som fristående övningar efter att kapitlen 
avslutats. 

	 En annan intressant skillnad möjliggörs utav läsmediet. Här kan och har DIG 1b 
och DIG 2a länkar i sina källövningar till andra källsidor som till exempel databaser, 
hemsidor för museum eller nyhetssidor vilket gör övningarna mer autentiska och utmanar 
läsaren att leta information på samma sätt som en historiker ofta får göra. Däremot blir de 
istället ofta tidskrävande och det kräver av läsaren att gå igenom en stor mängd 
källmaterial för att lösa uppgiften. PPH 1b:s och PPH 2-3:s övningar har i regel materialet 
som behövs på ett uppslag i den tryckta boken vilket gör det lättillgängligt. Placeringen 
efter avslutat kapitel däremot ger intrycket att det är avancerade fördjupningar som 
riskerar att väljas bort av läsaren då det inte framgår att dessa övningar hör till den 
grundläggande kursen.
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4. Slutsatser 
4.1 Forskningsfråga 1 
Den första forskningsfrågan i denna studie riktar sig mot kunskapstyper i läroböckerna 
och har analyserats utifrån vilka kunskapstyper som representeras och hur dessa 
presenteras i läroböckerna.  


Hur presenteras källor, källkritik och källtolkning i läroböcker för historia? 

	 Böckerna uppvisar alla de kunskapstyper som finns presenterade utifrån Ammerts 
kunskapstypologi. Men resultatet i denna undersökning visar att källmaterial och källkritik 
övervägande presenteras utifrån förklarande och konstaterande kunskapstyp. Olika 
perspektiv eller referenser till läsarens egna närhet i tid och rum får mindre utrymme, 
främst i böckerna för grundkurserna: DIG 1b och PPH 1b. Normerande perspektiv finns i 
texten men förekommer mer sällan. Läroböckernas presentationer av källor och källkritik 
utifrån denna fördelning av kunskapstyper resulterar i ett perspektiv där dessa element 
ges relativt fasta ramar för läsaren att förhålla sig till. Olika kategorier av källor och 
källkritiska kriterier presenteras primärt som tydligt definierade kategorier eller verktyg 
som klassificeras utifrån specifika kriterier eller svarar på specifika frågor. Detta riskerar 
att begränsa förståelsen av dessa element till att endast gälla i vissa specifika fall och inte 
som dynamiska element som kan användas kontinuerligt för det historiska lärandet. Detta 
speglar också den problematik som presenterats i uppsatsen inledning där studenter och 
lärare upplever en ovana att behandla historiska källor. Det ses helt enkelt inte som ett 
naturligt inslag i historieämnet utan som särskilda element som behandlas separat och för 
sig. 

	 Ansatser till ett mer öppet förhållningssätt kan hittas i läroböckerna där olika 
perspektiv på källor och källkritik appliceras för att förankra ett bredare perspektiv. Detta 
görs både genom vissa problematiserande perspektiv och förslag på dynamiska aspekter.  
Till exempel lyfts vardagsnyttan av källkritik, att även källor som bedöms som mindre 
trovärdiga är användbara eller att källor både kan analyseras utifrån berättandeaspekten 
och kvarlevoaspekten. Men dessa framställningar är i minoritet och det faktum att 
övningar som kopplas till dessa läroboksdelar nästan helt fokuseras på de konstaterade 
fasta aspekterna av elementen gör att de inte tillåter läsaren att praktisera utifrån olika 
perspektiv eller kontexter. 

	 Slutsatsen är således att källor och källkritik primärt tillskrivs ett fast ramverk för 
hur och när de kan användas i läroböckerna. Detta begränsar synen på hur källor och 
källkritik hänger samman med historisk kunskap genom att primärt inte öppna upp för 
olika perspektiv och tolkningar. När det gäller synen på dessa elements funktion och vad 
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det är för roll källorna och källkritiken har för det historiska lärandet kommer det 
behandlas under nästa frågeställnings slutsatser.

	 


4.2 Forskningsfråga 2 
Slutsatserna till denna fråga relateras främst till historiskt resonerande utifrån 
användandet av källor och källkritik. Analysunderlaget hämtas främst ifrån 
undersökningskategorin Vad är källor och källkritik? och den syn som framträder är 
således hur läroböckerna förhåller sig till teorin. 

Vilken syn på källkritik och källor representeras i läroböckerna? 

I Johanssons forskning uttryckte lärare att de upplever en viss kultur när det gäller källor, 
källkritik och källtolkning. En undervisningskanon som ofta fastnade i instrumentella 
förhållningssätt och landade i att endast avgöra källvärdet och hur trovärdiga det 
studerade källmaterialet var.  Denna kanon kan definitivt länkas samman med hur 66

läroböcker, framförallt på grundnivåerna, presenterar arbetet med källor och källkritiken. I 
böckerna är det endast källkritik och källklassificering som presenteras i de avsnitt som 
har titlar som explicit nämner någon form av begreppet källa. Den tolkande process som 
syftar till att utvinna och analysera historisk information, ett historiskt resonerande, kan 
förnimmas som en outtalad aspekt av arbetet med källmaterialen i de innehållstexter som 
presenteras. Det som Johansson framhåller i sina forskningstitlar med att tolka spåren av 
det förflutna eller att få möta det förflutna i källorna lyser här med sin frånvaro.  Att ta 67

fram informationen är implicit och kan därför också kanske kunna uppfattas som mindre 
central och oviktig för kunskapen. Däremot finns den tolkande processen närvarande i 
källövningar kopplade till kapitel med historiska narrativ. Det kan möjligtvis ge en bild av 
källor som viktiga endast när de förklaras som inte trovärdiga för att motsäga redan 
vedertagna narrativ. Frikopplingen från de delar av böckerna som explicit handlar om 
källor skulle också kunna bidra till att se de olika processerna som enskilda separata 
verktyg som inte påverkar varandra. Här finns en risk att läsaren uppfattar källkritiska 
kriterier och källklassificering som rent instrumentella verktyg som endast syftar till en 
värdering och trovärdighetstolkning av redan framtagna kunskaper och inte som 
instrument för ett historiskt resonerande.

	 Forskningen på källtolkning som presenterats i denna uppsats har gemensamt att 
undervisning med källor ställer höga krav på lärarna och deras förkunskaper.  Huruvida 68

 Johansson (2014a). s. 12-1366

 Johansson (2014a); Johansson (2014b). 67

 Sandberg (2014); Johansson (2014a-b); Cowgill II & Waring (2017).68
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detta kan bero på en bristfällig lärarutbildning eller påverkan av en etablerad 
undervisningskanon är svårt att dra några slutsatser om här. Utifrån egen erfarenhet 
verkar det däremot som att lärarstudenter idag faktiskt får de teoretiska verktygen till 
källtolkning, men att många uttrycker en osäkerhet gentemot lokalisering av källor och 
operationalisering i klassrummen. När det gäller tolkningsperspektivet ger läroböckerna 
inte så mycket hjälp i de explicita källkapitlen. Det verkar även här vara upp till läraren att 
lyfta de tolkande aspekterna och relatera verktygen källkritik och källklassificering till ett 
historiskt resonerande. Däremot bidrar läroböckerna, i några fall, till fler perspektiv på 
källmaterial vilket kan vara till hjälp. Läroböckernas källövningar utanför käll- och 
källkritiksavsnitten däremot uppvisar potentialen till att vara en riktigt värdefull resurs för 
utvecklingen av ett historiskt resonerande utifrån arbete med historiska källmaterial och 
källkritik. Det som de erbjuder är i flera fall autentiska avancerade källövningar som tränar 
eleverna i det som Johansson identifierar som kritiska aspekter av källtolkning med 
urskiljandet av det historiska perspektivet, urskilja undertexten och urskiljandet av den 
andres perspektiv.  Att dessa är placerade utanför kapitlen eller tar lång tid att 69

genomföra ställer däremot även här stora krav på läraren att ta in dessa i undervisningen. 
Lärarnas betydelse för genomförandet av dessa övningar skulle kunna minskas om de 
gavs en mer central roll i relation till de kronologiska narrativen. Detta skulle inte kräva 
särskilt mycket jobb då det snarare handlar om att strukturera om böckernas 
uppbyggnad istället för att skapa nytt. Att övningarna återfinns sist kan ha att göra med 
kulturen att först inhämta kunskaper och sedan kunna klara av frågor eller övningar i 
lärandesituationer. Men som Johansson presenterar i sitt resultat av sin forskning så 
kräver inte källtolkandet och det historiska resonerandet breda förkunskaper. Det räcker 
med grundläggande historiska nyckelkomponenter som grundläggande begrepp och 
händelser för att klara av denna form av övningar.  Så att ge dessa en placering tidigare i 70

avsnitten skulle förmodligen inte resultera i svårigheter för läsaren.


4.3 Forskningsfråga 3 
Forskningsfråga tre tar upp det jämförande perspektivet i undersökningen där de två olika 
läsmedierna jämförs för att kunna urskilja svårigheter och möjligheter beroende på 
läsmedium i läroböcker. Skillnader i designen, interaktiva möjligheter och möjligheter till 
revideringar bidrar till att olika övergripande kunskapsperspektiv kan identifieras. 


 Johansson (2014b). s. 183.69

 Johansson (2014a). s. 66. 70
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Hur skiljer sig kunskapsperspektivet utifrån läroboksmedierna tryckt och digital lärobok? 

Studien visar att det digitala läroboksmediet ger läsaren större möjligheter att enkelt 
kunna bredda perspektivet på var källor och kunskaper kan hittas. Det digitala mediet 
möjliggör för läsaren att snabbt resa iväg från boken och där kunna möta källor på ett 
mycket mer autentiskt sätt. Det som det tryckta mediet medför är ett samlat material på 
ett ställe och känns därav mindre spretigt och lättillgängligt. Det tryckta materialet 
påverkar kunskapsperspektivet genom att utrymmet är mer begränsat och reflekterande 
och analyserande kunskapstyp är därför oftast den som saknas då olika perspektiv och 
referensexempel tar mer plats än konstaterande och förklarande typer verkar ta. Att 
revidering av en digital lärobok kan ske löpande och utan större svårigheter till skillnad 
från en tryckt upplaga kan möjligtvis bidra till att mer moderna förhållningssätt till källor 
och framförallt källkritik syns i högre utsträckning. Den reflekterande och analyserande 
kunskapstyp som relaterar till läsarens egna tid och närhet återfinns därför i mycket högre 
grad i Digilärs digitala läroböcker än i Gleerups tryckta. Mediet påverkar möjligheten till 
representation av kunskapstyper genom olika möjligheter till utrymme och även av 
flexibiliteten i innehåll både vad gäller revideringsmöjligheter och hänvisningar till 
utomstående kunskapskällor. Den ökade flexibiliteten bidrar till att kunna lyfta in 
representation av alla kunskapstyper på ett enklare sätt och de interaktiva funktionerna 
bidrar till att kunna röra sig utanför läroboken på ett effektivt och lättillgängligt sätt.


4.4 Diskussion    
Resultatet i denna undersökning kan inte hävda någon helhetsbild över läroböckers 
kunskapsperspektiv på källtolkning. Inte heller på hur digitalt eller tryckt läsmedium 
påverkar. Det går inte heller heller att säga att det är ett heltäckande kunskapsperspektiv 
på allt källmaterial i de undersökta böckerna då det endast är explicit uttryckta källkapitel, 
källavsnitt och källövningar som har undersökts. Det finns en mängd andra källor i 
läroböcker som till exempel bilder, som Ammert och Sharp undersökt, eller avskrivna 
källtexter. Det som denna kvalitativa undersöknings resultat däremot bidrar med är en 
inblick i läroböckernas förmedling av källkunskaper i historia både utifrån vad som 
formuleras i text och utifrån design. Resultatet visar vilka krav som ställs på lärare som 
använder läroböckerna och vilka resurser de erbjuder till lärandet utifrån källmaterial. 
Tendenserna att separera de tolkande uppgifterna och perspektiven ifrån de delar som 
benämner källor explicit är en oroande faktor då detta kan bidra till att de tolkande 
aspekterna glöms bort och att elever inte får träna sitt historiska resonerande. Elever som 
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använder böckerna riskerar att få uppfattningen att de starka historiska narrativen redan 
är etablerade och deras egen roll som historieskapande aktör förbises. Källmaterialen 
skulle kunna uppfattas som endast relevanta när sanningshalten ska prövas eller för 
värdering av informationen och då inte i relation till de etablerade narrativen. 
Källmaterialen behöver få synas i alla delar och instoppade sida vid sida med narrativ och 
begrepp istället för i frikopplade fördjupningar eller övningar efter långa textstycken. 

	 Det är, vilket resultatet visar, inte helt oproblematiskt att använda dessa delar ur 
läroböckerna. Samtidigt kan de bidra med en hel del högst relevanta övningar som 
stämmer väl överens med den ställning kursplaner och forskning på historisk kunskap ger 
att studera historien med genom källorna. För att kunna förstå läroböckernas påverkan på 
undervisningen med källor och inverkan på det historiska resonerandet skulle större delar 
av böckerna kunna undersökas, hur dessa operationaliseras i klassrummen eller hur 
elevernas lärande stimuleras utifrån de presenterade kunskapstyperna och 
kunskapsperspektiven i böckerna. 

	 När det gäller källkritiken som verktyg är det också viktigt att notera det stora 
fokuset på värdering av källor. Källkritiken är ett otroligt användbart verktyg för att kunna 
få fram historiska utsagor, tolkningar av det förflutna och ger stora möjligheter till att få 
tränas i historiskt resonerande och historisk empati. Vi behöver få in fler frågor där elever 
får reflektera över källorna och vad de säger om historien. Landar den källkritiska 
analysen i att det är en förfalskad källa så får vi inte glömma att ställa frågan om varför 
den är förfalskad eller vad det säger om tiden den förfalskades i. Vad vinner den som 
förfalskar ett dokument, en bild eller ett föremål på handlingen till exempel? Detta 
perspektiv lämnas utanför när källkritiska kriterier presenteras och prövas i läroböckerna 
och lämnas därför förmodligen utanför även i klassrummen. 

	 Det har dessutom börjat synas tendenser till att föra samman den historiska 
källkritiken med den väldigt aktualiserade källkritiska hållningen mot informationsflöden i 
vardagen. Detta relativt nya fenomen ska ses i ljuset av en allt mer högljudd debatt om 
fake-news och en stor massa minst sagt tvivelaktig information som sprids på internet. 
När det handlar om denna sociala, mediala och samhälleliga källkritik handlar det främst 
om att vara skeptisk och ta reda på vad som är trovärdigt och vad som lögner. 
Weibullarnas skepticism mot den svenska historieskrivningen i början av 1900-talet känns 
tydligt igen. Frågan är om det är möjligt att träna upp förmågor att kunna urskilja sann 
eller falsk information på internet med alla retweets och länkkedjor i oändlighet? Det 
kanske snarare är en ny postmodern våg på ingång gällande information på internet där vi 
kommer få lära oss att denna information aldrig kan tas för sann. Oavsett så är det 
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kanske så att denna utveckling borde separeras från den historiska källkritiken. Plockas 
detta digitala källkritiska perspektiv in och kopplas samman med det historiska 
källtolkandet kan det möjligtvis riskera att ytterligare föra utvecklingen tillbaka. En 
utveckling bort ifrån en mer funktionell källkritik och en historieundervisning där källor får 
berätta historien. Detta skulle behöva undersökas närmare i framtiden då denna form av 
källkritik knappast kommer bli mindre aktuell. Frågan är om den ska stå sida vid sida som 
den historiska funktionella källkritiken och hur elever kan tolka historien genom källorna? 
Eller klarar en sig endast med sunt förnuft? 
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