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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur läroboken används i historieundervisningen utifrån 

lärares undervisningsstil och elevers uppfattningar om läroboken. 

Läroboken har påvisats ha en stark roll i den svenska skolan. Det finns mycket forskning som 

både lyfter fram läroboken i undervisningen och forskning som dömer ut läroboken då den inte 

anses hjälpa eleverna i undervisningen. Mycket utav forskningen som har bedrivits handlar om 

läroboken på grundskolan senare år eller gymnasiet. Dessutom har även forskning om vad ele-

verna anser om läroboken genomförts men inte i samma utsträckning.  

Det som är unikt med den här undersökningen är att både lärarnas och elevernas perspektiv på 

läroboken i historieundervisningen granskas och jämförs med varandra. Därtill genomförs 

undersökningen med lärare som undervisar klassen som deltar i historia. Källmaterialet samlas 

in genom intervjuer med lärarna var för sig och enkätundersökning med eleverna i respektive 

klass. Därefter analyseras lärarnas intervjusvar med hjälp av John Zahoriks teori om lärares 

olika undervisningsstilar: textrapporterande, textutvidgande och texttänkande.  

Resultaten mellan de olika lärarna varierade. I undervisning av ämnet historia var det två lärare 

som tillhörde den textrapporterande undervisningsstilen, en lärare tillhörde textutvidgande 

undervisningsstil och den sista läraren tolkades tillhöra den texttänkade undervisningsstilen. 

Detta kunde senare kopplas till den tidigare forskningen som pekar på att ämnessynen påverkar 

lärarnas syn på ämnet och därmed hur undervisningen planeras och genomförs.  

Elevsvaren visar att lärarens utsaga stämmer överens med elevernas uppfattning om läromedel 

i undervisningen.  Däremot indikerar elevsvaren i enkäten att läraren inte alltid samspelar med 

eleverna vid valet av läromedel. Hur eleverna använder läroböcker, i vilket syfte läroboken 

används och vart den viktiga informationen återfinns i läroböckerna skiljer sig mellan de olika 

klasserna.  

Slutsatsen i den här studien visar att lärarna och eleverna är överens om hur undervisningen i 

historia ser ut i respektive klass. Lärarna tillhörde olika undervisningsstilar vilket pekar på att 

lärarnas ämnessyn påverkar undervisningen och därmed också vilken undervisningsstil de till-

hör. Elevernas svar tyder på att de sällan ges möjligheten till att vara med och planera under-

visningen. Dessutom skiljer sig elevernas syn på hur läroböckerna i historieundervisningen an-

vänds, i vilket syfte de används och vart den viktigaste informationen återfinns.  

 

Nyckelord: undervisningsstilar, historieundervisning, historia, mellanstadiet, lärobok. 

  



Abstract 

 

The purpose of this study is to investigate how the textbook is used in history teaching based 

on teachers 'teaching style and students' perceptions of the textbook. 

It has been shown that the textbook has a strong role in the Swedish school. There are a lot of 

researches that highlights textbooks in education and research that condemn the textbook as it 

is not considered to help the students in the teaching. Aplenty of the research that has been 

conducted is about the textbook at elementary school’s later years or high school. In addition, 

research has also been carried out on what the students think about the textbook, but not to the 

same extent. 

What is unique about this study is that both the teachers' and pupils' perspectives on the textbook 

in history are examined and compared with each other. In addition, the survey is conducted 

with teachers who also teach the class in history. The source material is collected through indi-

vidual interviews with the teachers and questionnaire survey with the students in each class. 

Thereafter, the teachers' responses are analyzed with the help of John Zahoriks theory of teach-

ers' different teaching styles text-coverage, text-extension and text-thinking. 

The results among the teachers varied. In history teaching, two of the teachers belonged to the 

text-coverage style, one teacher belonged to a text-extension style and the last teacher was in-

terpreted as belonging to the text-thinking style. This could later be linked to the previous re-

search, which indicates that the subject view affects the teachers' view of the subject and thus 

how the teaching is planned and implemented. 

The student’s response shows that the teachers statement corresponds to the students' perception 

of teaching. However, the student’s response in the survey indicates that the teachers does not 

always inquire the students in the choice of teaching materials. How the students use the text-

book, for what purpose the textbook is used and where important information is found in the 

textbook differs between the different classes. 

The conclusion in this study shows that the teachers and the students agree on how teaching in 

history are implemented in each class. The teachers belonged to different teaching styles, 

which indicates that the teachers' subject view affects the teaching and thus also which teach-

ing style they belong to. The students' answers indicate that they are rarely given the oppor-

tunity to participate in the planning of the teaching. In addition, the students' views on how 

the textbooks in history teaching are used differ, for what purpose they are used and where the 

most important information is found. 

 

Keywords: teaching styles, history teaching, history, middle school, textbook.  
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1.  Inledning  

Ämnet historia står för många olika tolkningar. Det kan vara historiska händelser, historiska 

platser eller historien som skapas nu. Historia kan uppfattas vara dåtiden som påverkat och 

format nutiden och framtiden. Något som är gemensamt för alla människor är att ämnet historia 

berör alla. Alla bär med sig en personlig historia som kanske påverkats av historia runt omkring 

oss. Kort och gott är historia ett ämne som påverkar alla mer eller mindre och är således ett 

viktigt men också intressant ämne inom skolan.  

Undervisning i skolan liksom i ämnet historia sker på olika sätt med olika läromedel och red-

skap, trots detta menar Skolverket att all undervisning i landet ska vara likvärdig för alla elever 

utan hänsyn till var de bor.1 Tidigare kunde staten styra undervisningen genom läromedlen som 

producerades vid Statens Institut för Läromedel och användes i hela landet. Dock upphörde 

Statens Institut för Läromedel i samband med skolans decentralisering och staten släppte kon-

trollen över läroboken och därmed även kontrollen av undervisningen.2  

Upphörandet av Statens Institut för Läromedel medförde att större krav ställdes på lärares för-

måga att kunna planera och genomföra undervisning, inklusive välja läromedel, samt bedöma 

elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven. All undervisning inom skolan ska ha sin 

grund i läroplanen där syfte, centralt innehåll och kunskapskrav för varje ämne återfinns. Läro-

medel är viktiga redskap för läraren att använda sig av i undervisningen och för att stötta ele-

verna. Forskning visar att undervisningen till viss del styrs av läromedlen genom att de påverkar 

innehållet. Dessutom är det lärarens pedagogiska syn som i slutänden styr hur mycket läromed-

len påverkar undervisningen och hur läromedlen tillämpas i undervisningen.3  

Under mina år på grundlärarprogrammet med inriktning på årskurs 4–6 har läroboken ständigt 

återkommit för mig som student, betraktare och lärare. På universitetet diskuteras hur läroboken 

kan användas i undervisningen och om den lämpar sig i förhållande till elevgruppen, läroplanen 

och ämnet. Vi studenter har i många kurser på universitetet diskuterat för och nackdelar med 

läroboken och hur man kan lägga upp undervisningen med eller utan lärobok. Under veckorna 

på min VFU har jag fått chansen att både se andra och själv arbeta med läroboken. Vid kontak-

ten med läroboken har jag insett att det inte enbart existerar en lärobok per ämne och årskurs, 

utan det finns en mängd olika förlag och därtill även en mängd olika läroböcker.  

 

1.1 Problemformulering 

För att underlätta lärares arbete har läroboksförlag tagit fram läromedel baserat utifrån läropla-

nen. Ett läromedel som har funnits inom skolansvärld under en längre tid och som fortfarande 

har en relativ stark inverkan är läroboken. Läroboken spelar en viktig roll enligt forskning i 

undervisningen för såväl lärare som elever. Svensson menar exempelvis att läroboken har en 

                                                 
1 Skolverket (2018). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2018. (5. 

uppl.). Stockholm: Skolverket. s. 6. 
2 Skolverket (2006). Läromedlens roll i undervisningen: grundskollärares val, användning och bedömning av 

läromedel i bild, engelska och samhällskunskap. Stockholm: Skolverket. s. 13. 
3 Skolverket (2006), s. 14. 
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roll som ett av det viktigaste verktyget för lärare i skolan.4 Följaktligen förekommer varierat 

innehåll i läroböckerna eftersom varje förlag gör ett eget urval av vad läroboken ska innehålla 

på så vis blir läroboken styrd i en viss riktning. Därtill blir lärarna styrda av innehållet i läro-

böckerna utifrån vilken lärobok som väljs ut. Skolverket menar att läroboken kan tillämpas på 

olika sätt i undervisningen, vilket i sin tur påverkar eleverna och elevernas synsätt på ämnet.5 

John Zahorik har med utgångspunkt i lärarnas användning av läroboken forskat fram tre under-

visningsstilar: textrapporterande, textutvidgande och texttänkande. De tre stilarna belyser lära-

res olika tillämpning och användning av läroboken i historieundervisningen. Med andra ord 

vilken funktion läroboken har i undervisningen beror på hur läraren väljer att tillämpa den och 

kopplas därmed till en av undervisningsstilarna.6 Utifrån detta resonemang infinner sig några 

övergripande frågor: Vad är det då som avgör valet av lärobok ur lärarperspektiv? Vad gör en 

lärobok till en bra lärobok? Hur används läroboken i undervisningen? Vad anser eleverna om 

läroboken?7 

 

1.2.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur läroboken används i historieundervisningen uti-

från lärares undervisningsstil och elevers uppfattningar om läroboken. 

 

1.2.2 Undersökningsfrågor 

För att kunna uppnå undersökningens syfte bör en röd tråd följas genom hela studien. Därav 

kommer följande frågor att utgöra grunden för den empiriska undersökningen och slutligen 

kopplas tillbaka till undersökningens syfte. Den första och sista undersökningsfrågan syftar en-

bart till lärarna.  

Följande frågor kommer att besvaras för att uppfylla uppsatsens syfte: 

1. Hur väljer lärare på mellanstadiet läroböcker och hur beskrivs en bra lärobok i historia 

av lärarna? 

2. Vilken funktion och betydelse har läroböckerna i historieundervisningen? 

3. Hur använder lärare med olika undervisningsstilar läroböcker i historieundervisningen 

på mellanstadiet? 

 

  

                                                 
4 Exempel på forskning: Rudnert, Jarhall s. 163–164 samt Svensson, Ann-Christine (2011) Hur används lärobo-

ken? i Ammert, Niklas. (red.) (2011). Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. (1. uppl.). (s. 

295–315). Lund: Studentlitteratur. s. 295. 
5 Skolverket (2006), s. 21 
6 Zahorik, John A (1990). Stability and flexibility in teaching. Teaching and Teacher Education.1990(6):1, s. 

69–80. 
7 För ett förtydligande särskiljs lärobok och läromedel. Se definitioner under begrepp.  
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1.3 Forskningsläge 

I detta kapitel framställs den forskning som finns tillgänglig och anses relevant om historieun-

dervisning och läroboken i skolan. Det finns väldigt lite forskning om läroboken i historieun-

dervisningen på mellanstadiet, därför tas forskning med som berör andra ämnen men även 

forskning som har utgångspunkt i högstadiet och gymnasiet. För att strukturera upp forsk-

ningsläget delas det upp i fyra olika teman med koppling till syftet: Undervisning i historia, 

Läroboken i undervisningen, Lärares perspektiv på läroboken och Elevers perspektiv på läro-

boken. I forskningsläget kommer både nationell och internationell forskning tas upp.  

1.3.1 Undervisning i historia 

I forskning som Nelson presenterar menar forskarna Mortimer & Scott att lärandet inom de 

naturvetenskapliga ämnena kommer genom den sociala kontexten. Med social kontext avses 

lärande där eleverna får diskutera och dela tankar med varandra och även läraren.8 Vidare syftar 

forskarna till att läraren måste presentera ämnet för eleverna och eleverna i sin tur måste ges 

möjlighet att diskutera och uttrycka deras tankar för varandra för att lära. Följaktligen pekar 

Olsson i samma riktning då hon menar att eleverna inte lär sig tänka historiskt med hjälp av 

olika texter i till exempel läroboken.9 Därutöver indikerar Olsson att eleverna behöver lära sig 

hur de ska arbeta med läroboken för att kunna ta historieämnet till sig.10 

Staf har i sin licentiatuppsats genomfört en studie om mellanstadieelevers texthantering i läro-

böcker inom ämnet historia. I sin slutsats konstaterar Staf att eleverna i årkurs 4 hade svårt att 

hantera läroböckerna som källa (med källa menar Staf faktaböcker och uppslagsverk, vilket 

benämns litteratur inom ämnet historia) i deras texter. Eleverna som skulle konstruera en egen 

medeltidsbok beskrivs välja ut fakta från läroboken och sedan återge den i den egna texten. 

Dessutom är det oklart om eleverna följde eller valde att frångå instruktionerna som angav att 

de skulle läsa igenom texten innan de började skriva. Staf menar att läroböckerna agerade upp-

slagsverk för eleverna och flera av eleverna valde att inte använda sig av mer än den angivna 

läroboken som källa.11 

Martin Stolare och Sven Persson & Bim Riddersporre menar att eleverna sällan eller aldrig får 

arbeta med konkreta källor i undervisningen. Källor beskrivs av Stolare, Persson & Rid-

dersporre vara ”gamla saker” och ”lämningar som finns kvar från den tid som varit”.12 Stolare 

uppmärksammar därtill i sin studie att lärarna arbetar med källkritik. Dock menar Stolare att 

eleverna får lära sig på ytan om källor istället för att gå djupare in på vad källor faktiskt är. 

Därtill menar Stolare att källorna inom historieundervisningen behöver tydas, undersökas och 

                                                 
8 Nelson, Johan. (2006). Hur används läroboken av lärare och elever?. NorDiNa. 2010(4). s. 17. 
9 Olsson, Annie (2014). Läroboken i historieundervisningen: en fallstudie med fokus på elever, lärare och läro-

boksförfattare. Licentiatavhandling. Umeå: Umeå universitet, 2014. Umeå. s. 5. 
10 Olsson (2014), s. 6 
11 Staf, Susanne (2018). Att lära historia i mellanstadiet: undervisningsresurser och elevtexter i ett medeltids-

tema. Licentiatavhandling Stockholm: Stockholms universitet, 2011. Stockholm. s. 116.  
12 Se Stolare (s. 3) och Persson & Riddersporre (s. 223). 
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värderas vilket sedan leder till kunskaper inom historia.13 Persson & Riddersporre konstaterar 

att eleverna tycker det är både intressant och kul att arbeta med konkreta källor, däremot ges 

eleverna som tidigare nämnt nästan aldrig möjligheten att få göra det. Vidare menar Persson & 

Riddersporre att eleverna måste ges möjligheten att få tänka själva och resonera om olika käll-

material. Eleverna bli mer intresserade när de ges möjligheten att se, uppleva och ta på histo-

riska källor som är sammanknutna till elevernas egen vardag för att på så vis få en förståelse 

och därmed ett historiemedvetande. Persson och Riddersporre beskriver historiemedvetande 

som när människor fattar beslut inför framtiden så påverkas det genom tidigare personliga er-

farenheter.14 

Joel Rudnert skriver i sin artikel En översikt över historiedidaktisk forskning med inriktning 

mot yngre, att forskare kommit fram till att eleverna behöver intresseras på ett känslomässigt 

plan och undervisningen bör vara saklig. Vidare menar Rudnert att undervisningen i historia 

idag inte är utformad på ett sådant sätt att det gynnar elevernas lärande. Läroböckerna i historia 

använder många lärare vid planering av undervisningen och eleverna känner tilltro till böcker-

nas innehåll. Vad som däremot är nedslående är att läroböckerna inte främjar elevernas kun-

skapsutveckling inom historia.15 Eleverna lär genom att förbinda den lilla historien med den 

stora historien. Med det avser den lilla historien elevernas personliga historia och den stora 

historien avser den historien som omskrivs i historieböckerna.16  

Barton & Levstik skriver i artikeln Why don't more history teachers engage students in inter-

pretation? om elevers historiemedvetande och om hur lärare bör undervisa för att lära eleverna 

att bli historiemedvetna. Barton & Levstik menar då att många lärare som har god utbildning 

och är duktiga lärare ändock inte kan undervisa historiemedvetande till eleverna. Fortsättnings-

vis beskriver Barton & Levstik att läroboken inte förmedlar historiemedvetande utan enbart är 

en andrahandskälla som innehåller information från bland annat läroboken. Därav understryker 

Barton & Levstik att historieundervisningen bör utgå från förstahanskällor (förstahanskällor har 

samma betydelse som konkreta källor som eleverna kan ta på vilket Persson & Riddersporre 

menar är gamla saker) och göra eleverna historiemedvetna snarare än att eleverna ska återge 

fakta från läroboken. Avslutningsvis anses historiska undersökningar, tolkningar och perspek-

tiv vara de centrala delarna i historie-undervisningen enligt Barton & Levstik.17 

1.3.2 Läroboken i undervisningen 

Ann-Christine Svensson, filosofie doktor i pedagogik, har arbetat med läromedel sedan 1970-

talet. Svensson har skrivit ett kapitel i Ammerts bok Att spegla världen: läromedelsstudier i 

teori och praktik, kapitel Svensson har skrivit heter Hur används läroboken. Svensson belyser 

                                                 
13 Stolare, Martin (2014). På tal om historieundervisning: Perspektiv på undervisning i historia på mellanstadiet. 

Acta Didactica Norge. 2014(8):1. s. 3, 15. 
14 Persson, Sven & Riddersporre, Bim (red.) (2011). Utbildningsvetenskap för grundskolans tidiga år. (1. utg.). 

Stockholm: Natur & kultur. s. 223–224. 
15 Rudnert, Joel (2010). En översikt över historiedidaktisk forskning med inriktning mot yngre. (Studier i Rappor-

ter om utbildning: 2010:1). Malmö: Malmö högskola. s.73–96. 
16 Persson & Riddarsporre (2011), s. 212. 
17 Barton, Keith C. & Levstik, Linda S. Why don't more history teachers engage students in interpretation?. So-

cial Education. 2003(67):6. 
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i det kapitlet att det enbart finns en liten begränsad del av svensk forskning med fokus på läro-

bokens roll och funktion i undervisningen. Däremot har desto mer forskning bedrivits mer in-

ternationellt.18  

Johan Nelson, universitetslektor i bland annat naturvetenskapsdidaktik, skriver i artikeln Hur 

används läroboken av lärare och elever? om lärobokens positiva och negativa sidor. Den po-

sitiva kritiken som framkommit beskriver att läroboken innehåller all den informationen som 

fodras inom ett visst ämne och på så vis samlas all fakta på ett och samma ställe. Det leder till 

att eleverna inte blir beroende av andra källor och kan därtill bygga upp en större självtillit. 

Dessutom kan elever som är sjuka eller av någon annan anledning är frånvarande enkelt följa 

med i undervisningen på annan plats.19 Nelson beskriver den negativa kritiken som mer diger. 

Olika undersökningar visar bland annat att läroboken har en tendens att inte följa utvecklingen 

i samhället såväl som skolan. Forskningen utvecklas ständigt vilket inte avspeglas i läroböck-

erna. Även layouten anses vara för komplex och kan därmed förvirra eleverna om hur bokens 

användning är tänkt, vilket försvårar elevernas inläsning. Slutligen beskrivs mängden fakta och 

begrepp, syftat till de naturvetenskapliga läroböckerna främst, vara överdimensionerad i och 

med syftet att främja elevers lärande.20 Trots att artikeln främst är riktad mot de naturveten-

skapliga ämnena är lärobokens positiva och negativa sidor av stor vikt för min undersökning. 

Min uppfattning är att läroböckerna är generellt sett utgivna av samma förlag vilket medför att 

även forskning om hur de naturvetenskapliga läroböckerna uppfattas kan avspeglas även inom 

historieämnet.   

Trots kritiken mot läroboken redogör Jörgen Gustafsson för användandet av läroboken i sin 

doktorsavhandling Historielärobokens föreställningar- påbjuden identifikation och genre-för-

ändring i den obligatoriska skolan 1870–2000 från år 2017. Inom skolansverksamhet beräknas 

varje elev använda ett genomsnitt på 10 böcker per år. I enbart grundskolan förekommer unge-

fär en miljon elever som använder sig av läroböcker. Redogörelsen för omfattningen av läro-

böcker beräknas då vara cirka tio miljoner på enbart grundskolan, exklusive lärarnas använd-

ning av läroboken.21 Genom Gustavssons forskning ges en indikation på hur vanligt förekom-

mande läroboken faktiskt är i skolan. 

Vidare beskriver även Gustafsson hur läroboken har en stark betydelse i framförallt ämnet 

historia, där läroboken har ett stort inflytande på undervisningen. Ytterligare menar Gustafsson 

att historieämnet är det ämne som är mest beroende av läroboken och att både lärare och elever 

ser läroboken som tillförlitlig.22 Tom Wikman, lektor i pedagogik menar att läroboken har en 

viktig ställning i den samtida skolan, trots de digitala verktygen som breder ut sig.23 Även 

Svensson poängterar att läroboken anses vara det mest betydelsefulla redskapet för lärare i 

                                                 
18 Svensson (2011), s. 295. 
19 Nelson (2006), s. 17. 
20 Nelson (2006), s. 17–18. 
21 Gustafson, Jörgen (2017). Historielärobokens föreställningar: Påbjuden identifikation och genreförändring i 

den obligatoriska skolan 1870–2000. Doktorsavhandling. Uppsala: Uppsala universitet, 2017. Uppsala. s. 38.  
22 Gustafsson (2017), s. 38–39. 
23 Wikman, Tomas. (2004). På spaning efter den goda läroboken: om pedagogiska texters lärande potential. 

Doktorsavhandling. Åbo: Åbo akademi, 2004. Åbo. s. 144.  
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samtida utbildning.24 Nelson presenterar forskning genomförd i både Norge och England som 

även där visar att läroboken har en betydande roll i undervisningen. Vidare beskriver Nelson 

om en observationsstudie genomför i England där läroboken rapporteras ha en ledande roll i 

klassrummet och har en lugnande effekt på eleverna.25 Vilket bekräftas av Boel Englund, pro-

fessor i pedagogik, som framhåller att läroboken skapar en trygghet och gemenskap i klassrum-

met. Därutöver tydliggör Englund att läroboken bidrar till att undervisningen blir sammanhäng-

ande vid övergångar.26   

Skolverket har sammanställt en rapport, Läromedlens roll i undervisningen- Grundskollärares 

val, användning och bedömning av läromedel i bild, engelska och samhällskunskap, där läro-

medlen beskrivs ha ett stort inflytande på undervisningen när det kommer till innehåll. Följakt-

ligen bidrar även läromedlen till att hålla eleverna aktiva och för att förtydliga målen med 

undervisningen för eleverna. Vidare redogör Skolverket för hur läromedlen styr undervisningen 

beror på lärarnas pedagogiska grundsyn.27 Vid en undersökning återger 3 av 4 lärare att de tar 

hjälp av läroboken/tryckta läromedel vid planering av undervisning.28 Ytterligare konstateras 

att 9 av 10 norska lärare använder läroboken ofta i undervisningen. Vilket påvisar att läroböcker 

och tryckta läromedel fortfarande har en stark position i undervisningen i både Sverige och 

Norge.29 Slutligen rapporterar skolverket som har genomfört en granskning av läroböckerna att 

de brister när det kommer till kopplingen med läroplanen och kursplanen. Läroböckernas ga-

ranti för att följa styrdokumenten ifrågasätts därför.30 

1.3.3 Lärares perspektiv på läroboken  

Skolverket uppger i sin rapport att statens styrning av läromedel upphörde i och med decentra-

liseringen på 1990-talet. I och med det har lärarna getts mer fri utrymme för val av läromedel i 

undervisningen.31 

Fortsättningsvis uppger skolverket i sin rapport från 2006 att cirka hälften av lärarna i samhälls-

kunskap anger att läroboken helt eller till viss del styr undervisningen mer än önskat. Lärarna 

anser att det är viktigt att variera mellan olika läromedel och blanda läromedlen i undervis-

ningen för att kunna skapa en bredare kunskapsbild för eleverna och därtill variera undervis-

ningen och använda sig av aktuellt material.32 Slutsatsen av de blandade läromedel blir således 

att det inte enbart är läroboken som styr undervisningen utan i själva verket är det flera olika 

läromedel.33 Rapporten är visserligen inriktad mot samhällskunskap men det är ett av de  

                                                 
24 Svensson (2011), s. 297–298. 
25 Nelson (2006), s. 18–19. 
26 Englund, Boel (2011) Vad gör läroböcker? i Ammert, Niklas. (red.) (2011). Att spegla världen: läromedelsstu-

dier i teori och praktik. (1. Uppl.). Lund: Studentlitteratur. s. 282. 
27 Skolverket (2006). s. 14. 
28 Skolverket (2006), s. 21. 
29 Skolverket (2006), s. 20. 
30 Skolverket (2006), s.133.  
31 Skolverket (2006), s. 137. 
32 Skolverket (2006), s. 10. 
33 Skolverket (2006), s. 130.  
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ämnena som ingår i de samhällsorienterande ämnena. Därav kan rapporten vara för betydelse 

även i ämnet historia som även det ingår i de samhällsorienterande ämnena.  

Å andra sidan visar flera studier att lärarna med fördel väljer att helt följa läroboken och und-

viker därtill att planera självständigt, vilket resulterar i att läroboken bestämmer stoff och pro-

cess. Enlig Nelson visar dessutom två undersökningar från 1990-talet att lärarna väljer att inte 

utgå från kursplanen vid planering utan förlitar sig på läroboken.34 Följaktligen belyser forsk-

ning att både norska, finska och svenska lärare följer läroboken med en tillförsikt om att upp-

fylla kraven i kursplanen.35 Likaså visar Skolverkets rapport från 2006 att lärarna i samhälls-

kunskap och engelska förlitar sig helt på att läroböckerna går i linje med läroplan och kursplan 

och menar därför att läroboken är en säker källa att använda sig av i undervisningen.36 Emel-

lertid har Skolverket genomfört en enkätstudie och intervjuer som visar att det till stor del är 

läroplanen inklusive kursplan och betygskriterier som påverkar valet av läromedel.37 Då  några 

av undersökningarna snart är 30 år gammal kan den anses ha mindre betydelse, speciellt då 

läroplanen har bytts ut. Trots detta är undersökningarna intressanta eftersom lärare som under-

visade på 90-talet och under 2000-talets början fortfarande kan undervisa i skolansverksamhet 

och därmed ha samma arbetssätt och syn på undervisningen. 

Valet av läromedel menar Skolverket präglas av lärarens egen pedagogiska grundsyn. Lärare 

beskriver det som att de har makten att själva välja läromedel men i slutändan är det skolans 

ekonomi som avgör. Vidare beskrivs huvudfokuset vid valet av läromedel ligga på eleverna och 

deras förutsättningar.38 Mikael Berg har i samband med sin licentiatuppsats intervjuat gymna-

sielärare för att undersöka vad som påverkar deras ämnessyn. Även om min studie inte kommer 

rikta sig mot gymnasiet är lärarnas ämnessyner intressanta då även grundskolelärarna bör på-

verkas av samma faktorer. Berg har i den egna undersökning kommit fram till att det finns 

många olika faktorer som påverkar lärarnas ämnessyn bland annat hemförhållandena och upp-

växttiden samt utbildningen på högskola och universitet.39 Lärarnas ämnessyn påverkar hur de 

väljer att undervisa ämnet och således även om och hur läroboken tillämpas i undervisningen 

och planeringen. Därutöver menar Berg att lärarnas ämnessyn påverkas på tre olika plan, Berg 

benämner dem som en praxisnära nivå, en kollegial nivå och en reflektiv nivå.40   

Ytterligare konstaterar Skolverket att en större del av lärarna uttrycker att de utvärderar de läro-

medlen som de använder i undervisningen, dock deltar eleverna allt för sällan.41 I skolans läro-

plan står det tydligt att både elever och vårdnadshavare har rätt till inflytande i innehåll och 

arbetsformer, vilket alltså berör läromedel samt läroböcker i undervisningen.  

                                                 
34 Nelson (2006), s. 18. 
35 Englund (2011), s. 282. 
36 Skolverket (2006), s. 11. 
37 Skolverket (2006), s. 10. 
38 Skolverket (2006), s. 130.  
39 Berg, Mikael (2010). Historielärares historier: ämnesbiografi och ämnesförståelse hos gymnasielärare i 

historia. Licentiatavhandling. Karlstad: Karlstads universitet, 2010. Karlstad. s.164. 
40 Berg (2010), s. 164. 
41 Skolverket (2006), s.11. 
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Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav sko-

lan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. 

Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förut-

sättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan. Det är inte 

minst viktigt som underlag för den enskildes val i skolan.
42

 

Hansson redogör i sin slutsats att eleverna och lärarna har olika perspektiv på den undervis-

ningen som bedrivs i skolan. Eleverna uttrycker att de vanligaste förekommande undervisnings-

metoderna är läraren som står och berättar i helklass samt elevarbete i läroboken. Lärarna å 

andra sidan anser sig har varierande undervisningsmetoder och är därför inte eniga med ele-

verna.43 Avslutningsvis kan det kopplas ihop med Ammert som menar att en trolig anledning 

till att lärare tonar ner användningen av läroboken vid exempelvis intervjuer är på grund av att 

det i diskussioner om skolan inte anses vara progressivt eller kreativt med läroboksanvändning 

i undervisningen.44 

1.3.4 Elevers perspektiv på läroboken 

Annie Olsson skriver i sin licentiatavhandling Läroboken i historieundervisningen: en fallstudie 

med fokus på elever, lärare och läroboksförfattare, att elevernas syn på läroboken är delvis 

splittrad, emellertid ställer sig majoriteten av eleverna negativt till läroboken.45 Vidare kritiserar 

eleverna läroboken, då de anser att innehåll inte motsvarar den kunskap de ser som viktiga inom 

historia.46 Många elever uppger i Olssons undersökning att de använder läroboken genom aktiv 

läsning trots den negativa inställningen till boken.47 

Wikman å andra sidan uppger att läroboken gynnar elevernas lärande, exempelvis när eleverna 

byter skola eller när de är frånvarande i skolan eftersom eleverna då kan fortsätta arbete i läro-

boken. Ytterligare menar Wikman att läroboken främjar elevernas lärande inför prov. Fortsätt-

ningsvis framhävs läroboken som viktigt för bland annat helhetsuppfattningen och innehålls-

förteckningen som gör det enkelt att hitta rätt i boken. Även lärobokens struktur menar Wikman 

hjälper till att vägleda vid kunskapsinhämtning. Vilket leder till att eleverna kan arbeta själv-

ständigt och samtidigt avancera framåt i lärandet.48 

Lärobokens användning menar Wikman således kan motivera eleverna till lärande. Följaktligen 

beskriver Wikman att läroboken har auktoritet vilket även det kan gynna lärandet för eleverna.49 

Ammert skriver om den europeiska undersökningen Youth and History som visar att svenska 

elever har ett relativt starkt förtroende för läroböcker i historia. Samtidigt uppger de flesta ele-

verna i undersökningen att de litar mest på museer och historiska platser som källor.50 

                                                 
42 Skolverket (2018), s. 6.  
43Hansson, Johan (2010). Historieintresse och historieundervisning: elevers och lärares uppfattning om histo-

rieämnet. Doktorsavhandling. Umeå: Umeå universitet, 2010. Umeå.  s.137. 
44 Ammert, Niklas (2011) Om läroböcker och studiet av dem i Ammert, N. (red.) (2011). Att spegla världen: 

läromedelsstudier i teori och praktik. (1. Uppl.). Lund: Studentlitteratur. s. 27. 
45 Olsson (2014), s. 77.  
46 Olsson (2014), s. 98.  
47 Olsson (2014), s. 79. 
48 Wikman (2004), s. 144. 
49 Wikman (2004), s. 144 
50 Ammert (2011), s. 27. 
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Englund redogör för forskning från 1990-talet om hur eleverna upplever läroboken, där ele-

verna svarade att läroboken var tråkig. Däremot förklarade eleverna att de lär sig av läroboken 

likaså av läraren, vilket Olsson också har fått fram vid intervjuer med eleverna.51 Dessutom 

ansåg eleverna att ämnet blev mer intressant när läraren pratade mer fritt istället för att enbart 

utgå från läroboken.52 Skolverket genomförde år 2003 en utvärdering där eleverna ansåg att 

läroboken dominerade undervisningen i klassrummet på olika sätt.53 Hansson skriver i sin av-

handling Historieintresse och historieundervisning: elevers och lärares uppfattning om histo-

rieämnet från 2010 att eleverna som medverkade i en undersökning upplever arbetssätten i 

historieundervisningen som att lyssna på läraren och arbeta i läroböcker. Arbetssätten betonas 

med en negativ klang, trots detta anses undervisningsmetoderna vara de mest förekommande 

inom Europa.54 Lärares val av undervisningsmetod beskriver Hansson påverka elevernas upp-

fattning om ämnet.55 Däremot beskrivs inte lärarnas inställning till ämnet transfereras till ele-

verna.56 Skolverket lyfter även fram att eleverna inte ges möjligheten att vara med och varken 

planera undervisning eller valet av läromedel.57 Hansson påvisar att eleverna i ett flertalet 

undersökning anger att de uppskattar att lära sig historia genom film.58  

1.3.5 Sammanfattning av forskningsläge 

Tidigare forskning har således kommit fram till att läroböcker fortfarande har en relativt stor 

inverkan och etablering i undervisningen. Gustafsson, Svensson, Nelson och Englund är eniga 

om att läroboken har en betydande roll i undervisningen. Vidare beskriver forskning att lärobo-

kens roll i undervisningen kan ses som både positiv och negativ. Fördelen med läroboken i 

undervisningen är att all fakta för ämnet är samlat på ett ställe, eleverna kan således enkelt 

arbeta ikapp vid frånvaro och dessutom blir eleverna mer självständiga vilket kan påverka ele-

verna positivt. Däremot har forskning visat att läroboken inte alltid stämmer överens med styr-

dokumenten och lärobokens utformning har visat sig förvirra vissa elever och den kan även 

upplevas som svår.  

Lärare anser att läroboken har en betydande roll för både planering och undervisning. Dock 

anser många lärare att läroboken påverkar undervisningen för mycket stundtals. Emellertid sä-

ger sig många lärare variera läromedel i undervisningen, vilket inte alltid uppfattas lika hos 

eleverna. Forskning har även åskådliggjort att många lärare litar helt blint på läroboken och 

utgår helt och hållet från den. Fortsättningsvis har forskare kommit fram till att lärobokens in-

verkan påverkas av lärarens pedagogiska grundsyn. 

Forskning tyder på att eleverna uppfattar läroboken som tråkig och som en ständig undervis-

ningsmetod. Å andra sidan konstaterar Wikman att läroboken har auktoritet och en positiv ef-

fekt på eleverna, bland annat vid förberedning inför prov och självständigt arbete. Eleverna 

                                                 
51 Olsson (2014) s. 78–79. 
52 Englund (2011), s. 287.  
53 Ammert (2011), s. 27. 
54 Hansson (2010), s. 21.  
55 Skolverket (2006), s. 11 
56 Skolverket (2006), s. 12 
57 Skolverket (2006), s. 11.  
58 Hansson (2010), s. 22. 
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uppger även vid en europeisk undersökning att de har en tillit till läroboken men litar mer på 

historiska platser och museer. Elevernas inställning till historieämnet präglas enligt forskning 

till viss del av lärarens undervisningsmetod.  

 

  



Kristin Dunder                                                                        Läroboken i historieundervisningen på mellanstadiet 

__________________________________________________________________________________________ 

11 

 

1.4 Teori 

1.4.1 Zahoriks undervisningsstilar 

Vid uppsökandet av tidigare forskning till denna studie upptäcktes John Zahoriks undervis-

ningsstilar som diskuterades i Johan Nelsons avhandling. Eftersom fokuset i den här studien 

låg på läroboken i historieundervisningen och främst hur lärarna använder läroboken passade 

John Zahoriks undervisningsstilar väl med studiens syfte. Enligt Nelson finns det olika faktorer 

som påverkar varför lärarna använder läroboken som de gör. Ett av de exempel som Nelson tog 

upp var just Zahoriks teori om lärarnas syn på eleverna, kunskap och lärande. 59 Zahoriks teori 

gör en koppling mellan hur lärarna använder läroboken och hur lärarna ser på eleverna och 

deras kunskap och lärande, vilket ökade intresset för att använda teorin och koppla till lärobo-

ken i historieundervisningen. Genom att använda teorin i undersökningen kan det ge en ökad 

förståelse för varför lärarna använder läroboken som de gör i undervisningen beroende på vil-

ken undervisningsstil de tillhör och därmed även få en förståelse för hur lärarna ser på eleverna 

och deras kunskapsinhämtning. Det resulterade i att undervisningsstilarna blev min teori i den 

här studien. John Zahorik har i en studie fastställt tre olika undervisningsstilar kopplade till hur 

lärare använder läroboken/texter i undervisningen. De tre stilarna benämns som textrapporte-

rande stil, textutvidgande stil och slutligen texttänkande stil.60 

Den textrapporterande stilen har läroboken eller texter som en central mittpunkt. Det vill säga 

att undervisningen utgår helt och hållet från lärobok eller en text. Den textrapporterande stilen 

ses som dominant vilket speglas i lärarens förhållningssätt, läraren ser sig själv som auktoritär 

och kontrollerar elevernas resultat för att se om eleverna når upp till ”standarden” eller inte. 

Läraren vill ha en tydligstruktur, säger till eleverna vad de ska göra och när de ska göra vad. 

Utöver detta är lärarens uppfattning om elevernas förmågor att de behöver ledas till lärandet, 

eleverna anses därmed inte kunna utveckla ett lärande på egenhand.  Den textrapporterande 

stilen fokuserar till att de aktiviteter eleverna genomför har en tydlig koppling direkt till texten, 

så som diskussioner, frågor och nya ord. Fortsättningsvis är grunderna viktiga i den textrappor-

terande stilen, det vill säga läsa, skriva, summera och återge information. En förkortad tolkning 

av Zahoriks textrapporterande stil är den äldre svenska lärarstilen där eleverna skulle lära sig 

en text mer eller mindre utantill och sedan återge informationen de lärt sig. Fokus var därför på 

memorering av text istället för förståelse och förvärva kunskaperna som återfinns i texten.61  

Den textutvidgande stilen har även den ett stort fokus på läroboken eller texter som fungerar 

som en central del av inlärningen. Till skillnad från den textrapporterande stilen syftar aktivi-

teterna till att utöka elevernas kunskap och fokus ligger således på att utvidga kunskaperna från 

textinnehållet. Det mest förekommande utvecklingen av kunskaperna sker efter att läroboken 

eller texten lästs. Läroboken eller texten som eleverna har läst kopplas ihop med aktiviteter som 

ger eleverna utrymme att utveckla kunskaperna utifrån den lästa texten. Det förekommer att 

aktiviteter genomförs innan eleverna läser en text, med syfte att motivera och förbereda ele-

verna. Aktiviteterna som genomförs är till stor del samma som lärare med textrapporterande 

                                                 
59 Nelson (2006), s. 20. 
60 Zahorik (1990), s. 72. 
61 Zahorik (1990), s. 72-73, 76.  
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stilen använder. Det som skiljer stilarna åt är bland annat argumentationen runt texterna som 

förekommer i den textutvidgande stilen. Slutligen tolkas Zahoriks textutvidgande stil vidareut-

veckla en förståelse för bokens kunskapsinnehåll och förvärva nya kunskaper vid aktiviteter 

hos eleverna.62  

Texttänkande stilen skiljer sig mest från de andra två undervisningsstilarna. Eleverna uppmunt-

ras till kritiskt och produktivt tänkande, istället för att intensifiera kunskaperna som återfinns i 

läroboken eller en text. Varje undervisningstillfälle ger eleverna möjligheten till kritiskt och 

produktivt tänkande, vilket leder till att eleverna blir självständiga i sitt tänk. Läraren undervisar 

för att främja, stödja och belöna elevernas självständiga tänkande. Innehållet i läroboken eller 

texterna syftar till att få eleverna att tänka snarare än att ta till sig innehållet. Läraren strävar 

efter att eleverna ska tycka om och uppskatta lärandet. Slutligen arbetar den text tänkande lära-

ren genom att i undervisningen inleda en aktivitet med anvisningar samt delge eleverna det 

material som de kommer arbeta med. Eleverna får därefter fortsätta med arbetet själva och på 

så vis använda kritiskt och kreativt tänkande.63  

Zahoriks teori om undervisningsstilarna sammanfattas nedan i tabell 1. Den här undersökningen 

tar utgångspunkt i Zahoriks modell genom att empirin analyseras utifrån Zahoriks schema och 

ovanstående redogörelser för att kartlägga vilka undervisningsstilar som förekommer hos 

undersökningens lärare och vad dessa kan säga om deras användning av läroboken i undervis-

ningen.  

Tabell 1. John Zahoriks undervisningsstilar 

 

Undervisningsstil 

 

Innehåll 

 

Fokus 

 

Aktiviteter 

 

Textrapportering 

 

Textinnehåll 

Ackvisition av textin-

nehåll: kunskapsnivå 

Textrelaterade aktivite-

ter för ackvisition 

 

Textutvidgande 

 

Textinnehåll 

Ackvisition av textinne-

håll: 

förståelse och tillämp-

ningsnivå 

Textrelaterade aktivite-

ter för ackvisition och 

andra aktiviteter som 

engagerar studenter till 

utveckling 

 

Texttänkande 

 

Textinnehåll och annat 

innehåll 

Utveckling av tänkande:  

analys, slutsats och ut-

värderingsnivåer 

Textrelaterade aktivite-

ter och andra aktiviteter 

som engagerar eleverna 

för att stimulera tän-

kande 

Källa: tabellen är tagen och översatt från Zahorik (1990), s.73. 

Ackvisition: planmässigt anskaffande (NE.se) av i detta fall kunskaper. 

 

                                                 
62 Zahorik (1990), s. 74, 76–77.  
63 Zahorik (1990), s. 75, 77. 
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1.5 Källmaterial och metod 

1.5.1 Urvalsmetod 

I tabellen nedan finns information om de deltagande lärarna som är av betydelse för denna 

undersökning.  

Tabell 2. Lärarnas bakgrundsinformation 

Deltagare Ålder Klass åk/elever År som lärare Typ av lärare 

Lärare A 47 år 5, 26 elever 24 år Klasslärare 

Lärare B 39 år 5, 25 elever 12 år Klasslärare 

Lärare C 50 år 6, 29 elever 4 år Ämneslärare 

Lärare D 46 år  6, 29 elever 20 år Klasslärare 

 

Valet av lärare är fokuserat till ämnesbehörighet i ämnet historia för årskurs 4–6. Därtill har 

urvalet styrts av geografiskplacering genom lärare som är verksamma i Mellansverige. Även 

om en önskan att lärare i olika åldrar med varierande erfarenheter skulle delta för att undersök-

ningen skulle få utbredda uppfattningar från lärarna var det svårt att utgå från de punkterna vid 

valet. Därav tillämpades ett bekvämlighetsurval för att få ihop till de fyra lärare som valt att 

delta i undersökningen. Slutligen bestod övervägandena till stor del av lärare behöriga att un-

dervisa i historia på mellanstadiet. Utöver detta har ett strategiskt urval gjorts vid enkätunder-

sökningen, då klassen som deltar i enkäten bör undervisas av den intervjuade lärare inom ämnet 

historia. Detta för att sedan kunna jämföra enkätundersökningen som eleverna genomfört med 

intervjuerna som lärarna deltagit i. Således samlas både lärarnas tankegång, upplägg och upp-

fattningar samt elevernas uppfattningar om historieundervisningen och även läroboken i histo-

ria.   

1.5.2 Insamlingsmetoden 

Insamlingsmetoderna beslutades utifrån vilken information som intervjuerna och enkäten var 

tänkt att resultera i och därav kommer både kvalitativ och kvantitativ metod att användas. Vid 

intervjuerna var tanken att få en förståelse för hur lärarna tänker vid planering av undervis-

ningen, val av lärobok, hur elevernas lärande är tänkt utifrån planering och val av lärobok samt 

hur de tror att eleverna uppfattar undervisningen. Därav valdes intervju som insamlingsmetod 

för att kunna gå på djupet i lärarnas tankar. Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerad, 

där en intervjuguide (se bilaga 2) används som stöd samtidigt som jag hade möjlighet att ställa 

följdfrågor till lärarna vid behov.64 Semistrukturerad intervjumetod valdes för att ha sammaut-

gångspunkt vid alla intervjuer och därmed ställa samma frågor till alla lärarna för att kunna 

jämföra hur och vad de svarade samt be lärarna utveckla svaren genom följdfrågor om det var 

av intresse. Vid intervjutillfällena kom jag till respektive lärares skola och vi placerade oss på 

ett ostört ställe där vi kunde genomföra intervjuerna. Intervjuerna transkriberades ord för ord 

och svaren användes sedan till att besvara undersökningsfrågorna. Informationen som samlades 

in via enkäten var elevernas uppfattningar om läroboken och undervisningen i historia. Enkät-

undersökning bestod av blandade flervalsfrågor och alternativfrågor för att få in så många 

                                                 
64 Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. s. 117 
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elevers uppfattningar som möjligt. Elevenkäten syftade därmed till att komplettera lärarnas re-

dogörelse.  

Lärarna kontaktades endera via mejl eller att jag kom till skolan och presenterade mig och mitt 

arbete samt frågade lärarna om de ville delta. Jag lade även fram en önskan om att jag ville 

genomföra en enkätundersökning i klassen de undervisade i historia, vilket alla fyra lärare god-

kände. För att få genomföra en enkätundersökning i klasserna var en samtyckesblankett (se 

bilaga 1) tvungen att skickas med hem till elevernas vårdnadshavare för underskrift. Det var 

därmed enbart de eleverna som lämnat in en godkänd, underskriven lapp som fick delta.  

Därefter kontaktades lärarna återigen för att bestämma datum för intervjuer och enkätundersök-

ning. Innan intervjuerna startade blev lärarna återigen tillfrågade om de ville delta samt infor-

merade om att de fick avbryta intervjun när de ville, de blev även tillfrågade om de godkände 

att intervjun spelades in. Jag redogjorde för sekretess samt gick återigen igenom arbetet om 

lärarna önskade det. Intervjuerna tog allt mellan 15–40 minuter att genomföra och därefter tran-

skriberades intervjuerna. Slutligen har flera citat från intervjuerna valts ut för att analyseras. 

Vid enkätundersökningen kom jag till skolan och gick presenterade arbetet för eleverna i klass-

rummet. Jag berättade då att undersökningen handlar enbart om historieämnet och att under-

sökningen inte går ut på att bedöma dem. Jag förklarade kort hur enkäten var utformad, hur 

många frågor och hur de skulle gå tillväga. Därefter besvarade eleverna enkäten i klassrummet 

vilket tog cirka 5–10 minuter. Fortsättningsvis har enkätundersökningen fråga för fråga och 

klass för klass sammanställts i diagram samt analyserats och diskuterats för att besvara under-

sökningsfrågorna.  

1.5.3. Analysmetod 

Källmaterialet har analyserats genom att studera lärarnas utsagor och därmed placera in lärarna 

i Zahoriks olika undervisningsstilar. Vid analysen har tabell 1 från Zahoriks teori använts för 

att lättare jämföra lärarnas berättelser med undervisningsstilarnas strukturer. Det som främst 

har analyserats i undersökningen är vilket innehåll lärarna arbetar med i undervisningen, vad 

undervisningen fokuserar på samt vilka aktiviteter som genomförs i undervisningen. Därtill 

analyseras hur lärarna ser på elevernas lärande om det framkommit under intervjun. Elevernas 

enkätsvar diskuteras i förhållande till lärarnas utsagor och kan på så vis styrka eller motsätta 

lärarnas svar vilket leder till att lärarnas undervisningsstil bekräftas eller ifrågasätts. På så sätt 

finns möjligheten att nyansera lärarnas redogörelser. Vad som är viktigt att tänka på vid till-

lämpningen av enkäter är att man får räkna med ett visst bortfall.65 I den här studien var bort-

fallet olika i olika klasser, i enkätundersökningen var bortfallet på 39 elever av de totalt 109 

elever som gick i klasserna, vilket motsvarar cirka 35%. Främst var det elever som inte lämnat 

tillbaka påskriven samtyckesblanketten men det förekom även sjukdomar. De deltagande 

                                                 
65 Björkdahl Ordell, Susanne (2007) Att tänka på när du planerar att använda enkät som redskap i Björkdahl Or-

dell, Susanne & Dimenäs, Jörgen (2007). Lära till lärare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt 

och vetenskaplig metodik. (1. uppl.). Stockholm: Liber. s. 89.  
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eleverna var som minst 15 elever i en klass och som mest 22 elever i en annan klass, resultatet 

kunde därför användas i den här undersökningen.  

1.5.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Ordet validitet framställs som giltigheten i en studie. Giltigheten vid en studie handlar om att 

forskaren studerar det som ska undersökas och inte något annat. Vid en studie är det vanligt att 

man använder sig av olika redskap eller så kallade undersökningsinstrument till exempel inter-

vju- och enkätfrågor. För att öka giltigheten för en undersökning kan man be en vetenskapligt 

skolad person om hjälp för att kolla igenom redskapen innan undersökningen och på så vis öka 

innehållsvaliditeten. Därtill kan man som forskare även prova instrumenten i ett försök innan 

den egentliga studien utförs just för att öka validiteten och upptäcka eventuella problem. Av-

slutningsvis kan även validiteten stärkas genom kommunicerbarheten, med det menas att fram-

ställning i rapporten ska vara tydlig för att undvika missförstånd mellan forskaren och läsaren.66  

Validiteten i den här undersökningen anses vara relativt god då min handledare innan genom-

förd enkätstudie och intervjuer kontrollerade undersökningsinstrumenten. Därtill utfördes en 

intervju för att se om något behövde ändras. Då intervjun gick bra valde jag att ta med den i 

studien då en av lärarna fick agera provperson. Även enkäten har genomgått en provomgång av 

en elev som inte deltar i den riktiga undersökningen, personen i fråga är en familjemedlem och 

svaret har raderats innan den riktiga undersökningen. Framställandet av resultatet i rapporten 

har skrivits så utförligt som möjligt för att undvika missförstånd mellan mig som forskare och 

läsarna.   

Reliabilitet beskriver trovärdigheten eller tillförlitligheten i ett resultat, det vill säga att man kan 

förlita sig om att resultatet stämmer. Reliabiliteten kan påverkas på olika sätt, ett exempel är att 

man är två personer som utför en intervjuundersökning då kan trovärdigheten öka genom att 

forskarna kan jämföra att de har uppfattat rätt. Ett annat exempel för att förklara hur reliabilite-

ten kan öka är genom att man spelar in en intervju, därav kan man gå tillbaka till ursprungskäl-

lan och man går därmed inte miste om viktig information. Reliabiliteten skulle påverkas om 

man istället för att spela in väljer att anteckna vid en intervju eftersom ord och uttryck kan falla 

bort eller bytas ut.67  

För att öka reliabiliteten i undersökningen har intervjuerna spelats in på datorn och därefter 

transkriberats ordagrant. Med anledning av att kunna gå tillbaka till ursprungskällan för att för-

säkra sig om svaren valdes denna metod istället för att anteckna.  

Vid generalisering måste alla lärare i hela Sverige delta i undersökningen för att kunna gene-

ralisera slutsatserna. Det vill säga att de resultat som den här studien resulterar i inte går att 

generalisera.68 Generaliserbarheten är därav ganska låg eftersom det enbart är fyra deltagande 

                                                 
66 Kihlström, Sonja (2007) Att undersöka i Björkdahl Ordell, Susanne & Dimenäs, Jörgen (2007). Lära till lä-

rare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. (1. uppl.). Stockholm: 

Liber. s.231. 
67 Kihlström (2007), s.231–232.  
68 Björkdahl Ordell (2007), s.87 och Kihlström (2007), s. 232–233.  



Kristin Dunder                                                                        Läroboken i historieundervisningen på mellanstadiet 

__________________________________________________________________________________________ 

16 

 

lärare och fyra deltagande klasser i Mellansverige. Det som går att göra med studiens resultat 

är att sätta den i förhållande till vad andra forskare kommit fram till.   

1.5.5 Forskningsetiska övervägande 

Forskning innebär att saker och ting utvecklas för att bli bättre både för samhället och männi-

skan. Samhället och människan har en nytta för att forskning bedrivs på både hög kvalité och 

med väsentliga frågor. Vi har ett forskningskrav vi lever i och det innebär att kunskaper ska 

utvecklas och bli mer omfattande samtidigt som vi måste skydda individer och se till att ingen 

kommer till skada eller utsättas för någon typ av kränkning genom forskning. Detta individ-

skyddskravet är utgångspunkten för forskningsetiska överväganden, vilka följs även i denna 

undersökning. Utgångspunkten är följande fyra krav:69 

Informationskravet 

Informationskravet innebär att man som forskare redogör för deltagaren/deltagarna vad studi-

ens syfte är. Forskaren ska dessutom beskriva hur forskningen kommer att genomföras och 

vilka premisser som gäller vid deltagandet. Dessutom ska forskaren delge deltagarna att deras 

medverkan är frivillig och att de när som helst har rätten att avböja eller avbryta sin medverkan. 

Slutligen är det viktigt att upplysa deltagarna om att informationen som samlas in vid under-

sökningen inte kommer användas till annat än undersökningens syfte.70 

Samtyckeskravet 

Kort och gott handlar samtyckeskravet om att de deltagande ger sitt samtycker till forskaren om 

sitt deltagande. För de deltagarna som är under 15 år krävs även samtycke från vårdnadshavare. 

Därtill har de deltagande rätt till att själva bestämma om de vill delta, hur länge de vill delta 

samt på vilka villkor de ställer upp. Väljer en deltagande att avböja eller avbryta ska detta ske 

utan obehagliga följder.71 

Konfidentialitetskravet 

De deltagandes identiteter får ej röjas av personer som arbetar med undersökningen, därmed 

råder tystnadsplikt om vilka de deltagande är. Uppgifter om personers identiteter i under-sök-

ningen ska därmed förvaras så utomstående inte kan få tillgång till dessa. I rapporten ska de 

deltagande personerna framställa så att ingen utomstående ska kunna känna igen dem.72 

Nyttjandekravet 

De deltagande personernas uppgifter och insamlad information får inte ges ut för kommersiellt 

bruk utan får endast användas i forskningssammanhang. Uppgifterna får heller inte användas 

för att påverka beslut eller åtgärder som påverkar den enskilde utan särskilt medgivande från 

                                                 
69 Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stock-

holm: Vetenskapsrådet. s. 5–6.  
70 Vetenskapsrådet (2002), s. 7.  
71 Vetenskapsrådet (2002), s. 9–10. 
72 Vetenskapsrådet (2002), s. 12–13 
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den personen det berör.73 I det här fallet kommer personuppgifter att raderas i enlighet med 

KAU:s bestämmelser för hantering av personuppgifter vid skrivande av examensarbete.74 

 

1.6 Avgränsningar 

Det huvudsakliga syftet med denna studie är att undersöka hur läroboken används i historieun-

dervisningen utifrån lärares undervisningsstil och elevers uppfattningar om läroboken. Utöver 

detta ska även lärobokens funktion utifrån lärares undervisningsstilar att granskas. Undervis-

ningsstilarna som kommer efterforskas avgränsas då till Zahoriks tre undervisningsstilar text-

rapporterande, textutvidgande och texttänkande. Ytterligare kommer studien avgränsas med 

avseende på den tid som finns tillgänglig för att genomföra denna studie. Därav kommer enbart 

fyra intervjuer med lärare och enkätundersökning i tillhörande klasserna att genomföras och 

analyseras. Två av de fyra lärare och klasser som deltar i studien arbetar på samma skola. Därtill 

deltar två till lärare med tillhörande klass från två andra skolor. Studien avgränsas därmed även 

geografiskt till Mellansverige. 

 

1.7 Begrepp 

1.7.1 Lärobok 

Läroboken åsyftar därmed enbart den bok som används i undervisningen av ett visst ämne.  

1.7.2 Läromedel 

Skolverket poängterar att läromedel är material och tekniker som används för att eleverna ska 

kunna uppnå målen75. 

  

                                                 
73 Vetenskapsrådet (2002), s. 14.  
74 Karlstads universitet (2019) GDPR. https://www.kau.se/student/ar-student/it-stod/hjalp/gdpr/gdpr-studenter, 

2019-05-08. 
75 Skolverket (2006). s. 15. 

https://www.kau.se/student/ar-student/it-stod/hjalp/gdpr/gdpr-studenter
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2. Resultat 

Här kommer resultatet av den empiriska undersökningen redovisas och analyseras. De fyra lä-

rarnas svar kommer diskuteras under separata rubriker. Under varje rubrik kommer lärarnas 

utsagor kopplas till teorin och de två första undersökningsfrågorna som agerar underrubriker: 

Hur väljer lärare på mellanstadiet läroböcker och hur beskrivs en bra lärobok i historia av lärarna? 

Vilken funktion och betydelse har läroböckerna i historieundervisningen? 

 

Förutom lärarnas redogörelse kommer också resultatet av elevernas enkätsvar diskuteras i för-

hållande till lärarnas utsagor och kopplas till undersökningsfrågorna. Enkätsvaren redovisas i 

form av två olika diagram, ett liggande stapeldiagram och ett cirkeldiagram. Det liggande 

stapeldiagrammet används där eleverna har haft möjligheten att ge mer än ett svar och cirkel-

diagrammet används där eleverna enbart fick ge ett svar. Slutligen kommer den sista undersök-

ningsfrågan om vilken undervisningsstil de olika lärarna tillhör att diskuteras i den avslutande 

analysen och lärarna kommer diskuteras gemensamt under rubriken.  

 

2.1 Lärare A och klass A 

Lärare A har arbetat på skolan i två år men undervisat som lärare i 24 år och undervisat i historia 

i 10 år. Den klass som lärare A har nu är mycket ojämn i kunskaper och som kan vara svår att 

få samlad. Dessutom arbetar lärare A med pedagogiska metoder för att få alla eleverna att följa 

med i undervisningen.  

2.1.1 Hur väljer lärare på mellanstadiet läroböcker och hur beskrivs en bra lärobok i  

historia för lärarna? 

Jag ställer några grundfrågor till lärare A om ålder, tid som undervisande lärare i historia, 

utbildning samt tid som undervisande lärare i historia på mellanstadiet. Därefter frågar jag 

hur lärare A går tillväga när hon väljer lärobok i undervisningen. Lärare A beskriver sig inte 

aktivt välja lärobok i historia utan menar att skolan enbart har en lärobok i historia som 

räcker till en hel klass.  

Det är den som finns i en klassuppsättning, här på ~ så att det... 

Vidare uppfattas svaret som att det inte är någon lärare på skolan som reagerat eller arbetar mot 

att aktivt engagera sig i vilka läroböcker som används inom historieundervisningen. Tyvärr 

ställdes ingen följdfråga om svaret. Dock beskriver lärare A senare i intervjun att hen köpte in 

arbetsböcker till klassen för att arbeta i. Svaret kan således tolkas på tre vis. Det första alterna-

tivet är att det enbart finns en klassuppsättning av läroböcker men att ingen av lärarna brytt sig 

om att köpa in nya böcker för de faktiskt anser att just den läroboken är bra att använda i under-

visningen. Det andra alternativet är att skolan inte har råd att köpa in nya och det tredje alter-

nativet är att lärarna inte har motivation till att se sig om vad det finns för andra läroböcker 

inom historia som kan passa in i undervisningen.  

Jag ställer sedan frågan om vad lärare A anser vara bra med den läroboken hen använder i 

undervisningen. Lärare A anser att en bra lärobok har en kronologisk följd. Vidare beskriver 
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lärare A att eleverna enklare kan följa med och få en förståelse för historia genom en lärobok 

som är kronologisk upplagd för då menar lärare A att eleverna ser helheten.  

Det jag tycker är bra med den här är att den är ju tidsenlig om man ska säga eller det 

går i tids, vad säger man, ah, följd liksom. Och det är bra när man har en grupp så som 

jag har idag att de liksom får koll på helheten genom att vi hela tiden repeterar, vad var 

före och vad hände sen och lite sådär. 

Fortsättningsvis anses en lärobok som innehåller både faktatext och sagoberättelser vara en bra 

lärobok som fångar eleverna genom att inte enbart bygga fakta på varandra. Avslutningsvis 

menar lärare A att en bra lärobok även lyfter kvinnoperspektivet och de kvinnliga personerna 

som upplevs starka genom tiden.  

Sen tycker jag det är lite kul för att de har lite blandat med fakta och sen nu när vi kör 

medeltiden då var det ju lite det här med skogs vrån och lite sån här mysiga sagoberät-

telser liksom. Och även lyfter dom ju det här med kvinnor, starka kvinnor […] 

 

2.1.2 Vilken funktion och betydelse har läroböckerna i historieundervisningen? 

Jag ber lärare A berätta hur undervisningen i historia går till i hens klass. Lärare A beskriver då 

att hen vid senaste arbetet i historia skrev anteckningar med hjälp av läroboken:  

Det var ju arbetet i boken, sen hade vi göra klart läxor för en del som inte gjorde fär-

digt… Sen gjorde jag så att varje avsnitt i boken skrev jag anteckningar till. De fick 

anteckningar av mig den här gången och så fick de rita till anteckningarna så jag an-

vände en annan intelligent tänkte jag. För att det är många som inte orkar anteckna i 

den här gruppen så det tänkte jag att vi vänder på det så att då får de anteckningarna 

och då hade jag plockat ut det viktigaste det jag ville att de skulle ha med sig […] 

Anteckningarna användes i undervisningen och gavs även ut till eleverna för att de skulle kunna 

rita en bild till. Arbetet i historia har således en utgångspunkt i läroboken, vilket kan omsättas 

till att läroboken har en stor betydelse för undervisningen eftersom stor del av undervisningen 

bygger på fakta som är tagen från läroboken. Aktiviteten som lärare A genomför i undervis-

ningen med klass A har en tydlig koppling till läroboken och min tolkning blir då att lärarens 

undervisningsstil är textrapporterande.   

 

I enkäten (se diagrammet nedan) som genomfördes med eleverna i Lärare A:s klass svarar även 

de att läroboken är det läromedlet som används mest i undervisningen, 14 av 16 elever anser 

att läroboken används mest. Det stärker att läroboken är en stor del av undervisningen och där-

med också får en stark betydelse i ämnet. Många av eleverna, 81%, uppger även att de ser 

mycket på film i undervisningen. Det är alltså inte enbart läroboken som har en stark position i 

undervisningen enligt eleverna. Därtill är det 25% av eleverna som uppger att PowerPoint ofta 

förekommer i undervisningen vilket kan kopplas till samlingarna i början på lektionen där lärare 

A använder PowerPoint som bildstöd för eleverna om hur lektionen är planerad.  
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Diagram 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidare i enkäten får eleverna i klass A besvara frågan vilket läromedel de tycker om att arbeta 

med. Om eleverna fick bestämma skulle de använda sig mer av film, PowerPoint, studiebesök/ 

fältstudier och digitala läromedel i undervisningen. Utöver det färre elever som uppger att 

tycker om att arbeta med läroboken vid jämförelse med frågan innan. Fast eleverna vill arbeta 

mer varierat är det 10 av 16 elever som uppger att de tycker om att arbeta med läroboken i 

undervisningen, vilket påvisar att läroboken har en relativt stark betydelse i historieundervis-

ningen även för eleverna.  

Diagram 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleverna har en något skild syn på vilka läromedel de tycker om att använda i historieunder-

visningen mot det som läraren redan använder i undervisningen. Det är dock oklart om ele-

verna tillsammans med lärare A har en diskussion om hur undervisningen ska läggas upp och 

vilka läromedel som ska användas. Skolverket kom i sin rapport från 2006 fram till att de 

flesta läraren i deras undersökning frekvent utvärderar läromedlen i undervisningen men 

av 25  

av 25  
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sällan låter eleverna delta. Genom enkäten tolkar jag att eleverna inte är delaktiga i utvärde-

ringen av läromedlen och ävenså inte är med och bestämmer hur undervisningen ska läggas 

upp utifrån läromedel. Digitala läromedel är det nästan 20 % av eleverna som tycker om att 

arbeta med och lärare A beskrev att de började arbeta med inläsningstjänst samtidigt som sen-

aste historieundervisningen startades upp. Eleverna kan då dra kopplingen mellan digitala 

läromedel och inläsningstjänst, vilket då kan kopplas tillbaka till läroboken. 

Lärare A fortsätter berätta om hur historieundervisningen i klass A läggs upp. Där lärobokens 

användande blir en ram för eleverna i Lärare A:s klass. Undervisningen byggs upp utifrån lär-

oboken och boken blir då en slags stomme i undervisningen. Därtill används läroboken som en 

källa att hämta fakta ifrån. Lärare A berättar att hen vid varje planering och undervisning tänker 

efter varför hen gör som hen gör, det vill säga att lärare A reflekterar över undervisningen och 

de val som görs. I utsagan uppfattas lärobokens funktion som flexibel då lärare A menar att det 

är uppfattningen om klassen som styr hur undervisningen utformas.  

Sen beror det jättemycket på vilken klass jag har för det märker jag styr mig, för jag 

brukar tänka så varför gör jag såhär nu? Och inte så förra året? Då beror det jättemycket 

på om det är en klass som behöver ha ganska mycket ramar, då är det lättare att hålla 

sig till en lärobok. Medans jag ibland har grupper som liksom man kan ta in många fler 

ämnen och ha en övergripande fråga. Då blir ju läroboken en del liksom, men alltid det 

brukar styra. 

Därtill använde lärare A en arbetsbok till läroboken, resultatet blev varierande men överlag i 

klassen menar lärare A att arbetsboken var en bra hjälp. Det som vissa elever fastnade med var 

de förutbestämda raderna om hur långt svaret skulle vara. Vilket Johan Nelson trycker på när 

det kommer till läroboken att layouten kan uppfattas svår för vissa elever. Visserligen beskrev 

lärare A att eleverna fastnade för layouten i arbetsboken men det finns en koppling mellan 

läroboken och arbetsboken då de används tillsammans som läromedel.  

Arbetsbok har jag aldrig haft, det här var ju första gången jag hade arbetsbok till och 

det var jättebra men inte för alla elever. För en del elever så hämmar den mer. Det är 

korta också bestämmer de på två rader hur mycket man ska svara och det styr för 

mycket. En del behöver ju det här och jag har ganska stor del i min klass som behöver 

inrutad, så det var jättebra med arbetsbok den här gången. 

Slutsatsen man kan dra vid intervju med lärare A är att vissa elever har svårt för hur uppgifter 

och text är utformad vilket även Nelson forskat fram.  

 

För att få svar på vilken funktion läroboken har i undervisningen utifrån elevernas perspektiv 

har även eleverna fått besvara en fråga i enkäten. Frågan eleverna besvarade var vart de hittar 

den viktigaste informationen i läroboken. Nästan 69 % av eleverna uppger att de hittar den 

viktigaste informationen i huvudtexten. Följt av faktarutor där 25 % av eleverna hittar viktig 

information och slutligen är det några få procent av eleverna som hittar viktig information i 

sammanfattningen. För att återigen koppla till Nelson uppger de deltagande eleverna att de hit-

tar den viktigaste informationen på tre olika ställen i läroboken. Svaren kan uppfattas som något 
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oklart om vart det är tänkt att eleverna ska söka efter informationen. Layouten i läroböckerna 

kan därmed anses vara förvirrande för eleverna.   

 

Diagram 3. 

För att få ytterligare perspektiv på hur eleverna använder läroboken i undervisningen får ele-

verna besvara vad de använder läroboken till i undervisningen. Hälften av eleverna anger att 

de använder läroboken till att hitta viktig information om personer och händelser vilket lätt 

kopplas ihop med läroboken som en uppslagsbok där informationen som personerna och hän-

delserna återfinns. Det är enbart 12,5 % av eleverna som menar att de använder läroboken för 

att förstå orsak och sammanhang i historien, vilket återfinns som ett kunskapskrav på mellan-

stadiet i läroplanen. 

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om 

orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor 

och handlingar76 

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om 

historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande.77 

Nästan en tredjedel av eleverna menar att de vill få en översiktsbild i historien om vad som har 

hänt. Eleverna har med andra ord en splittrad bild även när det kommer till synen på historia 

och vad läroboken har för funktion i undervisningen. Den slutsatsen som kan dras av elevernas 

svar är att läroboken för det mesta används som en uppslagsbok (se diagrammet nedan).  

                                                 
76 Skolverket (2018), s. 211  
77 Skolverket (2018), s. 205 

Huvudtexten 69%

Faktarutor 25%

Sammanfattningar 6%

Var hittar du den viktigaste informationen i läroboken?
16 svar av 25

Huvudtexten

Faktarutor

Sammanfattningar

Tidslinjer

Bilder

Källtexter (beskrivning av föremål)

Kartor/diagram/tabeller
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Diagram 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsatsen om lärobokens funktion som uppslagsbok bekräftas delvis genom svaren på frågan 

om hur eleverna använder läroboken i historia (se diagrammet på nästa sida). Mer än hälften av 

eleverna att uppger att de i historieundervisningen läser i boken och svarar på frågor. Ytterligare 

dryga 30 % av eleverna menar att de får ett frågepapper och ska söka efter svaren i boken, vilket 

är snarlikt med de tidigare nämnda alternativet. Även läraren menar att de använder läroboken 

till att hitta information och svara på frågor.  

Jag tänker på nu när vi jobbade med medeltiden då hade vi ju den (PULS) grundboken 

också hade vi ju arbetsboken. Då gjorde vi så att jag, vissa avsnitt läste jag för dem och 

sedan sa jag att då gör ni den sidan i arbetsboken och jag höll ihop så att de inte fick 

dra iväg. Vissa sidor sa jag läs med en kompis eller lyssna på inläsningstjänst. 

Läroboken får således en huvudroll i undervisningen och har funktionen som en stark källa där 

eleverna kan söka svar och hitta viktig information om personer och händelser, samt få en bild 

av vad som hänt i historien. Fortsättningsvis för att återigen koppla till Zahoriks teori kan man 

i lärare A:s utsaga och klass A:s enkätsvar se att läroboken används återkommande i undervis-

ningen och är väldigt styrd för hur eleverna ska arbeta med den. Lärare A beskriver att hen 

håller ihop gruppen och säger vilka sidor de ska arbeta med och när de ska göra det. På samma 

sätt beskriver Zahorik lärares ideologi som tillhör den textrapporterande undervisnings-stilen.  

På nytt kan lärare A:s undervisningsstil ses som textrapporterande, där eleverna får återge in-

formation som återfinns i läroboken. 

 

 

 

 

  

Förstå hur 
historien hänger 
ihop och orsaker 

till händelser
13%

För att hitta viktig 
information om personer 

och händelser 50%

Få en bild av 
vad som hänt i 

historien
31%

Förstå i vilken 
ordning händelser 

utspelade sig
6%

Vad använder du läroboken till?
16 svar av 25
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För att hitta viktig information om
personer och händelser

Få en bild av vad som hänt i
historien

Förstå i vilken ordning händelser
utspelade sig
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Diagram 5.  

 

 

Summering 

Lärare A redogör i sin utsaga att hen inte aktivt väljer lärobok som används i undervisningen 

utan tar den som skolan har, det är då oklar huruvida de går tillväga när läromedel väl köps in. 

Därtill beskriver lärare A en bra läroboken vara kronologisktupplagd utifrån de olika epokerna 

för att eleverna lätt ska följa med och se helheten. Läroboken ska enligt läraren även innehålla 

såväl fakta som korta intressanta sagoberättelser. Läroboken har en relativt stark betydelse för 

lärare A då hen använder sig av läroboken vid planering och i undervisningen. Lärobokens 

funktion blir då som ett ”skelett” i undervisningen där lärare A utgår från fakta i läroboken och 

fyller på med filmer och så vidare för att göra historien mer levande för eleverna. Därtill får 

eleverna arbeta tillsammans med både lärobok och arbetsbok och på så vis koppla uppgifter till 

läroboken. Läroboken används således lite som en uppslagsbok. Elevsvaren i enkäten genom-

förd i klass A indikerar att undervisningen till största del utgår från läroboken och film. Eleverna 

själva vill arbeta mer varierat med olika läromedel i undervisningen mot vad som förekommer 

i nuläget. Övervägande del av eleverna uppger att de hittar den viktigaste informationen i hu-

vudtexten. Därtill använder eleverna läroboken till att hitta information om viktiga händelser 

och personer samt för att få en bild av vad som har hänt i historien. Näst intill alla elever i klass 

A menar att de använder läroboken för att hitta information och kunna besvara frågor. Vid 

jämförelsen av elevernas svar och lärarens utsaga är det en sak som skiljer. Eleverna uppger att 

de vill arbeta med mer varierade läromedel i undervisningen i historia men lärare A uppger att 

eleverna behöver väldigt mycket ramar vilket jag tolkar att lärare A menar att eleverna får i 

läroboken. Eleverna i klass A är samstämmiga med lärare A när det kommer till att läroboken 

är det läromedlet som används mest i undervisningen, dock uppger nästan lika många elever att 

film är det mest förekommande läromedlet i historieundervisningen.   

Läsa och svara på 
frågor i boken 57%

Få ett frågepapper 
och söka svar i boken

31%

Används som källa 
för eget arbete 6%

Diskutera bilder i 
texten 6%

Hur används läroboken i historieundervisningen?
16 svar av 25

Läsa och svara på frågor i boken

Högläsning och diskussion eller EPA
(Ensam, Par, Alla)
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Få ett frågepapper och söka svar i
boken

Används som källa för eget arbete
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2.2 Lärare B och klass B 

Lärare B har undervisat i historia på mellanstadiet i åtta år och arbetat som lärare i 12 år. Lärare 

B har en årskurs 5 och ansvarar där för all undervisning i matte, svenska, SO och engelska. Hen 

har även engelska i en klass fyra, med andra ord undervisar lärare B i många ämnen och behöver 

komma fram till flera olika planeringar.  

2.2.1 Hur väljer lärare på mellanstadiet läroböcker och hur beskrivs en bra lärobok i  

historia för lärarna? 

Första frågan jag ställer till lärare B är hur hen går tillväga vid valet av lärobok att tillämpa i 

historieundervisningen. På samma sätt som lärare A svarade lärare B att läroboken som används 

i undervisningen väljs eftersom det är den som finns på skolan.  

Den valde jag nog inte själv utan den fanns… här. Så den bara blev. 

Utifrån lärare B:s svar förstår jag det som att Lärare B inte gör ett aktivt val av läroboken utan 

anpassar undervisningen efter den läroboken som finns. Svaret lärare B ger går i likhet med vad 

lärare A berättade.  

Därefter återger Lärare B att en bra lärobok ska ha mycket bilder, inte långa texter utan kortfat-

tad text som hänger ihop med bilderna. Fortsättningsvis ska läroboken ha en bra och tydlig 

struktur och gärna vara sammankopplad med en arbetsbok för att göra det tydligt för eleverna 

vilka uppgifter som hör ihop med texten.  

Det är ganska lite text på varje sida och rätt mycket bilder till texten. Så det gillar jag 

med den boken. Sen är det bra med arbetsböckerna till boken som är väldigt tydlig, det 

är ungefär två sidor med arbetsuppgifter till ett uppslag i boken så. Så dom är bra kopp-

lade ihop och just själva läroboken i sig är bra med tydliga bilder. Det har jag använt 

mycket också utav så att vi kopierat av någon bild och så tänker vi att vi berättar om 

bilden utifrån boken som vi har läst så det tror jag är de bästa med den. 

Lärare B redogör för hur läroboken används tillsammans med arbetsboken i samspel. I citatet 

ovan ser man en tydlig koppling mellan läroboken och arbetsboken, som verkar som aktivitet i 

undervisningen för eleverna. Elevernas lärande blir reaktivt genom att följa arbetsbokens upp-

gifter som är kopplade till läroboken. Innehållet blir ett textinnehåll och lärarens undervisnings-

stil här ses som textrapporterande.  

Lärare B funderar en stund och fortsätter sedan berätta om att begreppen står tydligt förklarade 

på den sidan där de förekommer samt att det återfinns en begreppslista där man kan se alla svåra 

ämnesspecifika begrepp som boken tar upp.  

Å sen är det även bra i boken förresten att det finns en begreppslista där bak där man 

kan gå och titta på begreppen och de begreppen som står i texten står alltid längst ner 

på sidan så de plockar ut såna där viktiga delar i boken också. 

Jag ställer ytterligare en fråga där jag ber lärare B berätta om vad hen saknar i den läroboken 

som används i undervisningen. Lärare B önskar då att läroboken tar upp exempel på hur man 
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kan arbeta med boken på olika sätt för att kunna få med så många olika uttrycksformer och 

arbeta med så många sinnen som möjligt. 

För det skulle kunna underlätta lite grann att det står det såhär tänk ramar här så kanske 

man bli lite mer i den tanken eller tänk illustration här. Det skulle kunna vara bra till en 

lärobok, så slipper man uppfinna det själv. 

Hen skulle vilja att läroboken var mer som en inspirationskälla och ge tips till lektionsplanering 

för varierad undervisning under hela mellanstadiet, för att förvissa sig om att man har fått med 

alla olika delar inom historieämnet. I det svaret Lärare B redogör för förstår jag det som att hen 

tänker på t ex film, teater/rollspel, bygga, diskutera och så vidare. I citatet nedan berättar lärare 

B hur hon har arbetat med historia under flera år:  

Och sen så brukar jag lägga upp planering inom själva arbetsområdet för att det ska 

vara lite varierat. Sen har jag gjort olika som jag har i tre års stadier. Som vi har gjort 

olika, i historia till exempel så hade vi vikingatiden och då gjorde vi mycket att vi 

byggde och gjorde vikingabåtar och vi arbetade lite mer praktiskt. Femma har de haft 

en del eller då hade vi teater där vi läste på och redovisade i form utav teater. Så jag 

försöker tänka att det ska bli lite varierat över tre år. Eftersom man har dom hela, alla 

tre åren så man får med alla uttrycksformer. Sen så tänker jag också att det är viktigt 

att få med alla sinnen i all typ av undervisning så jag har ofta med att vi läser men att 

vi också kollar på film och att vi också diskuterar, så att man får med så många delar 

som möjligt. […] vikingatiden var det också, då fick vi den här kistan från muséet. Man 

fick en sån kista, låda med gamla kläder och gamla saker och mer få det materiella 

grejer. Så det är ju lite kul. 

Jag förstår då lärare B:s utsaga som att hen försöker lägga upp undervisningen med olika kre-

ativa aktiviteter som inte alltid har en direkt koppling till läroboken. Här uppvisar lärare B den 

textutvidgande undervisningsstilen, där aktiviteterna kan ha en viss koppling till läroboken 

men blir inte styrd av den samt att syftet med uppgifterna inte är att rapportera vad boken sä-

ger utan förstå historien på ett annat plan. Precis som Persson & Riddersporre tar upp är det 

viktigt för elevernas intresse och historiemedvetande att få se och ta på historiska källor, vil-

ket lärare B i citatet ovan berättar sig haft med i undervisningen.  

2.2.2 Vilken funktion och betydelse har läroböckerna i historieundervisningen? 

Lärare B beskriver i tidigare citat att läroboken används i undervisningen både som lärobok att 

läsa i och sedan svara på frågor i arbetsboken, kolla på en specifik bild och diskutera kring 

bilden. Dessutom har lärare B en önskan om tips på lektionsplanering:  

Ah, då skulle jag kunna tänka såhär att jag saknar den där helheten att när man gör en 

planering att man vill få med så mycket som möjligt att det skulle kunna stå lite tips på 

en lektionsplanering till det ämnet som man håller på med, eller den tidsepoken eller 

den perioden. För det skulle kunna underlätta lite grann att det står det såhär tänk ramar 

här så kanske man bli lite mer i den tanken eller tänk illustration här. Det skulle kunna 

vara bra till en lärobok, så slipper man uppfinna det själv. Det hade vart lite smidigt 

också om det skulle vara med för då skulle man också veta att man fick med alla delar 

om det var en lärobok 4–6. 
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 I citatet ovan görs en tolkning om att lärare B faktisk använder läroboken i planering av under-

visning. Lärobokens betydelse blir då på något sätt en bas i undervisningen, för att sedan fylla 

på med film och diskussioner till exempel. För att försöka tolka lärare B:s utsaga rätt ska jag 

försöka förtydliga att min tolkning inte är att lärare B önskar en lektionsplanering för sidor i 

läroboken, arbetsboken och exempel på film i en lektionsplanering. Det jag uppfattar att lärare 

B önskar hjälp med är till exempel hur eleverna kan ta till sig kunskaper, var passar det att ha 

en diskussion, var passar det med teater/rollspel, vid vilken tidsepok kan det vara bra att göra 

ett besök på museum och när kan man låta eleverna bygga en egen by? Läser man citatet rakt 

av kan lärare B tolkas använda en textrapporterande undervisningsstil där läroboken är i fokus 

och styr. Jag får istället uppfattningen om att lärare B är en lärare med många ämnen att planera 

i och söker efter aktiviteter som kan befästa elevernas kunskaper samt att eleverna ska ges möj-

lighet till olika uttrycksformer. Därmed ses lärare B ha en textutvidgande undervisningsstil.  

Eleverna i klass B fick i enkäten svara på frågan om vilket läromedel som förekommer mest i 

lärare B:s historieundervisning.  Eleverna upplever att film och läroboken är de läromedel som 

används mest. Främst är det film som används i undervisningen följt av läroboken.  

Diagram 6. 

Eleverna är relativt eniga i klassen om de läromedel som används. Med andra ord kan man 

beskriva läroboken och film i kombination som de mest använda läromedlen i undervisningen 

för lärare B och klass B. Det ska tilläggas att några av eleverna säger sig använda andra böcker 

än läroböcker i undervisningen, tyvärr finns det inte svar som kan redogöra för vilka böcker 

eleverna syftar på. När eleverna istället får besvara frågan om vilket läromedel de själv tycker 

om att arbeta med uppger flest elever att det vill arbeta med film (se diagrammet nedan).  

av 26 
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Diagram 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidare svarar drygt 40% av eleverna att de tycker om att arbeta med läroboken. Därtill är det 

några procent av eleverna som uppger att de tycker om att gå på studiebesök eller genomföra 

fältstudier, PowerPoint, använda digitala läromedel och andra böcker. Lite mer variation önskas 

med andra ord av eleverna. Eftersom eleverna uttrycker att film är ett av läromedlen som före-

kommer mest i undervisningen och även är det läromedlet eleverna tycker om att arbete med 

kan film i undervisningen för historia vara det mest betydelsefulla läromedlet för klass B. Lär-

oboken uppger 7 av 17 elever att de gillar att arbeta med läroboken i historieundervisningen, 

vilket är fem elever mindre som angav att läroboken är det mest förekommande läromedlet i 

undervisningen. Med andra ord kan läroboken anses vara det näst mest betydelsefulla läromed-

let i historieundervisningen i klass.  

När jag frågar lärare B hur hen går tillväga för att planera undervisningen svarar lärare B att 

hen utgår från kunskapskrav och centralt innehåll, som hen uttrycker: ”vad barnen ska kunna”. 

Jag tänker ju sådär det är ju alltid i ett centralt innehåll att man ska kunna mycket ord 

och begrepp och det är ju en viktig del att man ska kunna göra en bedömning att man 

använder ämnesspecifika ord och man gör det. Det är ju en del som är svårare att kon-

trollera. Så ibland är det ju även med att jag har med förklaring utav ord. Och det tänker 

jag kan ju vara bra att ha med i, just i historia, så att man verkligen fattar vad det är 

man pratar om så man inte bara skriver luddigt runt om utan att, man verkligen använ-

der det, kan ju vara viktigt att få med. Eftersom det är ju ändå ett kunskapskrav som 

man ska bedöma. 

Lärare B uttrycker här att elevernas begreppsförståelse är viktig för lärandet i historia. Tidigare 

i intervjun talade lärare B om att läroboken var bra just för att den tog upp olika begrepp. Jag 

förstår det då som att läroboken får en viktig funktion när det kommer till just begreppen ef-

tersom läroboken ger förklaringar för att eleverna ska förstå. Under intervjun med lärare B för-

står jag det dessutom som att läroboken används till viss del för planering av undervisningen. 

Utöver det används boken som en ursprungskälla vid diskussioner samt som källa vid arbete 

med frågor i arbetsboken. Dock är diskussionerna inte alltid sammankopplade till texten som 

står i boken utan utgår från elevernas tankar kring bilderna som finns med i boken. Eleverna 

uppmanas då att tänka fritt runt bilden och på så sätt är aktiviteten inte direkt kopplad till vad 

av 26 
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som står i läroboken. Läroboken fyller därmed en blandad funktion i lärare B:s undervisningen 

men uppfattas ha en viktig betydelse för de olika delarna, det vill säga, planering, fakta, dis-

kussioner och begrepp. Jag förstår det dock i tidigare citat som att lärare B väljer in läroboken 

där det passar och inte utgår fullt ut från läroboken i undervisningen, vilket är en motivering till 

att lärare B kopplas ihop med den textutvidgande stilen snarare än textrapporterande.  

När läroboken väl används i historieundervisningen uppger eleverna i klass B, i diagrammet 

nedan, att de till största del använder läroboken för att läsa och sedan besvara frågor kopplade 

till texten, med andra ord återge fakta i texten. En liten del av eleverna i klass B menar att de 

använder läroboken till högläsning och diskussion.  

Diagram 8. 

 

Vad som är förvånansvärt är att ingen av eleverna anger att de använder läroboken till att dis-

kutera bilder som förekommer i läroboken, vilket lärare B har uppgett att de gör. Däremot me-

nade lärare B att hen brukar kopiera upp bilder i texten vilket kan tolkas som att eleverna inte 

uppfattar och därmed inte kopplar bilderna till läroboken.  

 

En stor del av elevernas i klass B har nu uppgett att de använder läroboken till att återge in-

formation genom att besvara frågor. Nästa fråga eleverna besvarar är var de hittar informationen 

i läroboken (se diagrammet nedan). 

  

Läsa och svara på 
frågor i boken 59%

Högläsning och 
diskussion eller EPA 

(Ensam, Par, Alla)
12%

Få ett frågepapper 
och söka svar i boken

29%

Hur används läroboken i historieundervisningen?
17 svar av 26

Läsa och svara på frågor i boken

Högläsning och diskussion eller EPA
(Ensam, Par, Alla)

Tystläsning och EPA

Få ett frågepapper och söka svar i
boken

Används som källa för eget arbete
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Diagram 9. 

 

Till skillnad från klass A där de flesta eleverna angav att de hittade informationen i huvudtexten 

är det nästan hälften av eleverna i klass B som menar att de hittar den viktigaste informationen 

i faktarutorna. I klass B är det enbart 12% av eleverna som hittar viktig information i huvud-

texterna. I källtexterna, där olika föremål beskrivs, hittar en större del av eleverna i klass B 

viktig information, cirka 30% av eleverna. Det är dubbelt så många elever som hittar viktig 

information i källtexten mot huvudtexten.  Ungefär ytterligare 12% menar att de hittar den vik-

tigaste texten i tidslinjer.  

 

Eleverna i klass B får därefter besvara frågan vad de använder läroboken till. Där ger eleverna 

en splittrad bild. De flesta eleverna uppger att de använder läroboken för att få en bild av vad 

som har hänt i historien. Därefter uppger ungefär en tredjedel av eleverna att de använder läro-

boken för att få en förståelse för orsaker och konsekvenser till händelserna i historien. Därpå 

svarar något färre elever att de söker information om viktiga händelser och personer som på-

verkat och medverkat i historien. Slutligen är det ett fåtal elever som använder läroboken för 

att förstå kronologin i historien.  

Diagram 10. 

Huvudtexten 12%

Faktarutor 47%
Tidslinjer

12%

Källtexter 
(beskrivning av 

föremål)
29%

Var hittar du den viktigaste informationen i läroboken?
17 svar av 26

Huvudtexten

Faktarutor

Sammanfattningar

Tidslinjer

Bilder

Källtexter (beskrivning av föremål)

Kartor/diagram/tabeller
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29%

För att hitta viktig 
information om personer 

och händelser 24%

Få en bild av 
vad som hänt i 

historien
35%

Förstå i vilken ordning 
händelser utspelade 

sig
12%

Vad använder du läroboken till?
17 svar av 26

Förstå hur historien hänger ihop och
orsaker till händelser

För att hitta viktig information om
personer och händelser

Få en bild av vad som hänt i historien

Förstå i vilken ordning händelser
utspelade sig
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Uppsummering 

Lärare B uppger ungefär samma svar som lärare A om hur hen går tillväga vid valet av lärobok, 

med andra ord så sker inget aktivt val. Vidare beskriver lärare B vad hen anser är en bra lärobok. 

En bra lärobok har en tydlig struktur, mycket bilder, kort text till bilderna och förklaring av 

begrepp samt är kopplad till en arbetsbok. För att få med så många uttrycksformer som möjligt 

under de tre åren lärare B undervisar en klass på mellanstadiet har lärare B en önskan om vad 

jag uppfattar som en handledning med inspiration och tips på aktiviteter i undervisningen kopp-

lat till läroboken. Fortsättningsvis berättar lärare B om hur den egna undervisningen går till. 

Lärare B redogör då för att hen brukar blanda uttrycksformer och intelligenser det vill säga att 

eleverna får diskutera, anteckna, rita, lyssna och så vidare för att skapa en varierad undervis-

ning. Några exempel lärare B tog upp var att de i historia har arbetat med teater, de har lånat 

kista från museet med källor från historien och byggt egna vikingaskepp. Lärare B kan utifrån 

detta uppfattas tillhöra den textutvidgande undervisningsstilen då läroboken förekommer i 

undervisningen blandat med andra läromedel för att utveckla elevernas kunskaper. Vid jämfö-

relse mellan eleverna i klass B:s svar och lärare B:s utsaga menar båda parterna att film och 

läroboken är de läromedel som förekommer i störst grad i historieundervisningen. Eleverna 

önskar något mer varierad undervisning men verkar relativt nöjda med att arbeta med film och 

i läroboken. Klass B:s svar och Lärare B:s berättelse om historieundervisningen är lika och 

skiljer inte i någon vidare bemärkelse. Eleverna i klass B önskar en något mer varierad under-

visning, trots att lärare B uppger att undervisningen är varierad. Arbetet som sker i läroboken 

handlar om att besvara frågor och därmed återge information därtill uppger mer än hälften av 

eleverna att de finner viktig information i faktarutorna som förekommer i läroboken. Avslut-

ningsvis har eleverna en splittrad syn på vad läroboken används till, största andelen elever anser 

att läroboken används för att få en bild av vad som har hänt i historien.  
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2.3 Lärare C och klass C 

Lärare C har arbetat på skolan i två år tog lärarexamen för 11 år sedan men började inte under-

visa som lärare förens för fyra år sedan. Där emellan arbetade lärare C med arbetsmiljöfrågor 

mycket i skolvärlden och stressrelaterade frågor. Hen lägger upp undervisningen utifrån elever 

med diagnoser för att alla ska bli inkluderade i undervisningen.  

2.3.1 Hur väljer lärare på mellanstadiet läroböcker och hur beskrivs en bra lärobok i  

historia för lärarna? 

Under intervjun med lärare C märker jag att hen sticker ut från de andra lärarna jag intervjuat. 

Redan på första fråga om hur lärare C går tillväga för att välja lärobok börjar svaren skilja sig. 

Lärare C uppger att det var kollegerna som valde läroboken.  

Alltså det är inte jag som har valt det här läromedlet utan det är nog mina kollegor som 

har gjort det. Och jag har väl bara tagit det som finns. 

Fortsättningsvis förklarade lärare C att hen sällan använder läroböckerna i undervisningen och 

krävde därför inte mandat till att välja lärobok när skolan skulle beställa. Dock påpekar Lärare 

C att hen lade fram ett annat förslag till läroboken än den som slutligen beställdes. Det vill säga 

att skolan hade en diskussion om vilken lärobok som skulle användas i undervisningen där 

lärarna fick komma med förslag innan de beslutade vilken lärobok som skulle beställas. 

Efter den första frågan blev jag osäker på om jag skulle fråga vad som var bra med läroboken 

eftersom lärare C inte har valt med utgångspunkt i att hen sällan använder läroböckerna. Jag 

valde ändå att ställa frågan och Lärare C anser att läroböcker som följer Lgr11 är bra läroböcker 

att använda i undervisningen med motiveringen att man på så sätt vet att läroböckerna inte är 

för gamla.  

[…] Upptäck-boken, den följer Lgr11 så att vi inte använder gamla böcker. Det är väl 

första kriteriet. Sen är den ganska bra, logiskt upplägg på den. 

Fortsättningsvis anser lärare C att läroboken är logiskt uppbyggd. Vad som menas med logiskt-

upplägg är osagt men med tanke på att lärare C uppger att hen använder läroboken mest för att 

som hen själv uttrycker: ”komma på tidensström” kan en möjlig förklaring vara att läroboken 

ska vara kronologisk uppbyggd och uppdelad i de olika tidsepokerna. Avslutningsvis redogör 

lärare C för att hen vill ha ett digitalt läromedel istället för en lärobok.  

[…] eller en digital så att jag kunde få tag i ett digitalt exemplar också av den. Det vet 

jag att det funnits färdiga från min tidigare skola, där hade vi en digital upplaga av den 

också. Det saknar jag. 

Detta för att underlätta undervisningen för både läraren och eleverna då extra uppgifter finns 

tillgängliga på den digitala plattformen. Allra helst uttrycker lärare C att hen vill arbeta med 

nationalencyklopedin som digitalt läromedel, då hen anser att det passar hens lärstil bättre. Vad 

lärare C egentligen menar med lärstil är något oklart då jag tolkar svaret som att hen egentligen 

menade lärarstil, alltså det material hen vill använda för att lära ut. I lärare C:s citat uttryckte 

hen lärstil som uppfattas vara hur lärare C själv vill inhämta kunskaper. Återigen ställdes tyvärr 

ingen följdfråga, men jag tolkar utifrån citatet att hen menade lärarstil.  
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Jag är lite nyfiken på att köra typ nationalencyklopedins digitala plattform. Det hade 

passat mer min lärstil att bara plocka artiklar och skriva ut dem eller bara jobba i dator 

med dem än att bara vara bunden till en bok som är ah. 

 

2.3.2 Vilken funktion och betydelse har läroböckerna i historieundervisningen? 

Under intervjun kom det fram att lärare C använder läroboken i undervisningen i väldigt liten 

utsträckning.  

Ja, nej eftersom jag inte jobbar så mycket i läroboken så tyckte jag att de andra som 

jobbar mer i läroboken fick välja läromedel då. 

Därav har läroboken en mindre betydelse i undervisningen eftersom den sällan används. Lärare 

C upplever dock att digitala läromedel där text, uppgifter och så vidare finns samlat på ett ställe 

passar bättre in i undervisningen och önskar använda det.  

Jag: Vad är bra med en digital upplaga? 

Lärare C: Du kan få fram, frågor, extra uppgifter. Du kan skräddarsy på ett annat sätt. 

Som till exempel nu om jag vill ge en extra uppgift till de som är lite mer högpreste-

rande då de kan få något matnyttigt att jobba med. Det kan jag ju på andra sätt också 

men det är enklare att köra direkt från dom. 

Enligt Lärare C:s utsaga finns det dock inte något digitalt läromedel i historia på skolan där hen 

arbetar just nu och kan därför inte användas i undervisningen. 

För att se olika perspektiv från lärare C och klass C har eleverna i enkäten fått besvara vilket 

läromedel de använder mest i historieundervisningen. I svaret kan man se att endast fyra elever 

uppger att läroboken används mest frekvent i undervisningen. Läromedlet som näst intill alla 

elever uppger användas mest i historieundervisningen är film, vilket också lärare C säger sig 

använda mycket av i undervisningen.  

Diagram 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

av 29 



Kristin Dunder                                                                        Läroboken i historieundervisningen på mellanstadiet 

__________________________________________________________________________________________ 

34 

 

Det dyker även upp digitala läromedel vilket jag ser som intressant då lärare C berättat att de 

inte har tillgång till det på skolan där hen arbetar. Dock tolkar jag här precis som i enkäten med 

klass A att eleverna tänker på inläsningstjänst där läroböckerna som används i undervisningen 

finns tillgängliga att lyssna på. Det är också en elev som uppger att de använder PowerPoint.  

Vidare i enkäten besvarar eleverna en fråga om vilka läromedel som eleverna gillar att arbeta 

med i undervisningen. Resultatet visar att svaren varierar desto mer.  

Diagram 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleverna uppger i enkäten att de tycker om att arbeta med film vilket visar på en bra kommu-

nikation med lärare C. Film kan även i lärare C och klass C:s undervisning ses som ett betydel-

sefullt läromedel som uppskattas av båda parterna. Det är några få elever som tycker om att 

arbeta med läroboken precis som en del av eleverna uppgav att de gör i den tidigare frågan, 

dock i en tillräcklig liten grad för att konstatera att läroboken har en mindre betydelse i histo-

rieundervisningen. Några få elever gillar även arbeta med bilder, PowerPoint och digitala läro-

medel. En elev har skrivit till ett eget svar om att den gärna uppskattar genomgång från läraren 

i undervisningen. Elevsvaren är blandade och uppger därmed att undervisningen är något blan-

dat i formen.  

Lärare C använder inte läroboken i historieundervisningen, dock beskriver hen att eleverna får 

använda historieboken i svenskundervisningen. Historieläroboken används i svenska som en 

läsförståelsebok, lärare C arbetar alltså ämnesövergripande med just läroboken. I sin utsaga 

menar hen att eleverna lika gärna kan läsa i historieboken som i en svenskbok.  

Ja, jo vi har historieböcker också. Och den kanske, den använder jag nog mer för att 

jag ska hamna rätt på tidens ström så att jag kan sätta det i förhållande till varandra och 

som nu när vi kör i femman, medeltiden, då kör vi, kör jag mitt upplägg men sen så 

låter vi de i svenskan jobba i historieboken med läsförståelse och ja. Lika gärna som de 

läser någon annan text så kan de lika gärna läsa om medeltiden då. Så, då använder vi 

läroboken där då. 

Historielärobokens funktion blir då att eleverna ska förstå texten snarare än att sätta sig in i vad 

texten egentligen säger, sammanhanget. Därtill beskriver lärare C att hen använder sig av läro-

boken vid planering för att hamna rätt i tiden. Sammanfattningsvis blir lärobokens funktion att 

av 29 
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verka som en tidsangivelse vid undervisningen och som ett medel för att träna läsförståelse. Det 

är således viktigt att ta hänsyn till detta både som forskare och som läsare för att resultatet ska 

bli korrekt. Vid läsandet av resterande resultat från elevernas enkät är det viktigt att ha i åtanke 

att eleverna främst använder läroboken som läsförståelse i svenskan och alltså inte har särskilt 

stor betydelse för ämnet historia. Det ska dock tilläggas att läroboken inte är helt utesluten från 

historieundervisningen men förekommer mer sällan.  

I enkäten har övervägande del av eleverna svarat att läroboken används för att läsa och efter det 

svara på frågor kopplade till texten. Det stärker lärarens utsaga om hur historieläroboken an-

vänds som läsförståelsebok i svenska. Läroboken i historie-undervisningen har därför inte nå-

gon direkt betydande funktion men används dock i svenskan och får där en större funktion.  

Diagram 13. 

 

Eftersom enkätfrågan handlade om läroböckerna i historieundervisningen kommer de svaren 

som eleverna själva skrivit dit som handlar om film inte kommenteras. Däremot har någon elev 

fyllt i att läroboken används som källa för eget arbete vilket kan indikeras att läroboken används 

i historieundervisningen för att söka fakta. I övrigt kan båda svaren med tyst- eller högläsning 

och EPA (diskussion först ensam, sedan par och sist alla) även de kopplas till läsförståelse där 

lärare C eventuellt vill diskutera frågorna istället för att eleverna svarar på papper.  

Den kommande frågan i enkäten handlar om vad eleverna använder läroboken till. Elevsvaren 

indikerar att nästan hälften av eleverna använder läroboken för att söka information om viktiga 

händelser och personer (se diagrammet nedan).  

  

av 29 
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Diagram 14. 

Därefter har lika stor andel elever svarat att de använder läroboken till att förstå orsaker och 

samband i historia samt få en bild av historiens händelser. En liten del menar att de använder 

läroboken till att förstå historiens kronologi. Eleverna har delade meningar om vad de söker i 

läroboken precis som tidigare klasser. Det går att tolka som att eleverna upplever läroboken 

som mångsidig och att den innehåller blandad information. Därefter får eleverna besvara var i 

läroboken den viktigaste informationen återfinns. 60% av eleverna svarar att den viktigaste in-

formationen återfinns i sammanfattningar.  

Diagram 15. 

Därefter är det 20% vardera som svarar huvudtexterna och faktarutorna. Elevernas svar om att 

den viktigaste informationen återfinns i sammanfattningar är intressant då samma information 

borde återfinnas i huvudtexten. En tanke är att det kan vara lättare för eleverna att hitta svaret i 

sammanfattningarna och därför söker de där först. Dessvärre har ingen följdfråga ställts till 

eleverna och det går enbart att spekulera i hur eleverna söker efter informationen i läroböckerna.  
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Uppsummering 

Vid valet av lärobok var lärare C aktiv till en början men valde sedan att inte delta i diskussion-

erna kring vilken lärobok som skolan skulle införskaffa, då lärare C sällan använder läroboken 

i historieundervisningen. Därmed kunde hen ”unna” de lärare som använder läroboken mer 

frekvent att få välja. Vidare beskriver lärare C att en bra lärobok följer den nuvarande läroplanen 

och är indelad i tidsepoker som följer kronologin. Dock säger lärare C i sin utsaga att hen helst 

vill använda digitala läromedel, närmare bestämt nationalencyklopedin. Lärare C är den lärare 

som skiljer sig mest från de andra lärarna när det kommer till läroboken. För lärare C har läro-

boken inte någon direkt betydelse i historieundervisningen samt att historielärobokens funktion 

i historia är något outtalad men verkar främst fungera som läs-förståelsebok i svenska. I enkäten 

till eleverna framkom att lärare C använder olika läromedlen i undervisningen och att det är 

ungefär samma läromedel som eleverna vill arbeta med. Svaren från lärare C vid intervjun och 

klass B i enkätundersökningen skiljer sig inte mycket från varandra. Även i lärare C:s klass 

önskar eleverna något mer varierad undervisning och dessutom är det cirka 15% färre elever 

som uppger att de vill se på film. Eleverna uppger i enkäten att de använder läroboken för att 

läsa och svara på eller diskutera frågor, vilket liknar det sätt man arbetar med en läsförståelse-

bok och kan därför tolkas som att eleverna huvudsakligen syftar till det. Slutligen visar elever-

nas svar att informationen de söker i läroboken är mångsidig och varierad.  
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2.4 Lärare D och klass D 

Har arbetat på skolan i 13 år och trivs väldigt bra med hur de arbetar på skolan. Lärare D ut-

trycker själv att de arbetar mycket med katederundervisning och har många prov vilket skolan 

är känd för.  

2.4.1 Hur väljer lärare på mellanstadiet läroböcker och hur beskrivs en bra lärobok i  

historia för lärarna? 

Lärare D började berätta om sin bakgrund som lärare och när vi kommer in på ämnet läroböcker 

och undervisning i historia missar jag att ställa första frågan där jag vill veta hur lärarna går 

tillväga när de väljer lärobok. När jag sedan ska skriva ihop resultatet märker jag detta och tar 

återigen kontakt med Lärare D för att fråga. Jag får då svar:  

När vi tycker att det är dags att byta ut ett läromedel brukar vi titta på vad som finns på 

marknaden. Ibland beställer vi hem provexemplar som vi kan titta på. Hur det kom sig 

att vi valde just boken vi har nu, minns jag inte riktigt. Men vi tyckte att vi behövde ett 

nytt material (som var gjort efter nya läroplanen) och den var nog den bästa vi hittade 

just då. Nu är vi på gång att eventuellt byta ut den boken för en stadiebok, den jag 

visade dig, efter tips från förstalärare i SO. 

Lärare D sticker här ut från de övriga lärarna då hen beskriver sig aktivt delta vid valet av nya 

läromedel och läroböcker. Lärare D uttrycker klart och tydligt att de gemensamt på skolan ser 

över behovet av nya läroböcker. Därefter ser de vad som finns på marknaden innan de beställer 

hem exemplar för att prova och se vad de tycker, innan de slutligen gemensamt bestämmer en 

bok som de köper in till skolan.  

 

Första frågan jag ställer till lärare D i intervju blir således vad som är bra i den läroboken som 

hen använder sig av i undervisningen nu. Lärare D redogör för att en bra lärobok till en början 

följer den aktuella läroplanen.78  

Ganska lättläst bok kan jag tycka men när jag undervisar så får man ju läsa på lite mer 

oftast för den, man behöver ju ha lite mer kring grejer än det som står i boken. Och 

förklara lite mer vilka personerna var och hur de hänger ihop med andra personer 

kanske och hur, vad som faktiskt händer lite mer. Det blir ju jag menar det blir ju en 

lite lättkurs kan jag på sätt och vis tycka. Det blir inte så djupgående som med gamla 

historieböcker är det mycket mer detaljer i och mycket mer text. 

Svaret anser jag är något svårtolkat. Till en börjar säger lärare D att boken är lättläst och den 

uppfattningen jag får under intervjun med lärare D är att informationen är knapphändig i läro-

böckerna vilket klingar något negativt då eleverna inte få med sig hela bilden av historien ge-

nom att enbart läsa i boken. Det som jag å andra sidan ser skapar lite problem är att i nuläget 

uppger lärare D att läroboken är lättläst och desto mer fakta man får in i en bok desto mer text 

blir det att läsa vilket kan få många elever att tappa intresset. Utifrån den aspekten tolkas svaret 

som lärare D gav som att en lättläst bok är mer positiv utifrån ett elevperspektiv och att läraren 

får läsa på mer än eleverna i de läroböckerna med mer text och därefter förmedla informationen 

till eleverna. Fortsättningsvis anser lärare D att undervisningen blir väldigt simpel utifrån 

                                                 
78 Se tidigare citat. 
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läroboken och därför är de äldre läroböckerna bättre då de innehåller mer fakta och utförligare 

beskrivningar. Lärare D beskriver att hen själv använder sig av andra bland annat äldre läro-

böcker när hen läser på för att eleverna ska få mer kunskaper och större förståelse.  

 Men det som jag kan tycka är bra är att det tar ju upp i 6:ans bok Europa under 1700-

talet, Europa under 1800-talet. 

Därefter är det positivt om läroboken inte enbart tar upp historia som handlar om Sverige utan 

även inbegriper Europa. Detta beskriver lärare D som positivt för att eleverna ska förstå att det 

inte enbart är i Sverige det händer saker utan även i världen vi har runt oss och att vi kan komma 

att påverkas av samma faktorer.  

2.4.2 Vilken funktion och betydelse har läroböckerna i historieundervisningen? 

I intervjun beskriver lärare D att hen i undervisningen försöker förmedla det som står i läro-

böckerna till eleverna. Vilket även ger en tydlig koppling till den textrapporterande undervis-

ningsstilen Zahorik forskat fram.  

Men det är väl att man försöker lite granna att förmedla vad det står i boken, vad det 

handlar om. 

Utifrån det citatet kan man dra slutsatsen att läroboken har en betydelsefull roll i undervis-

ningen. Det som jag förstår lärare D vill komma fram till är att den informationen som står i 

läroboken är central för vad eleverna ska lära sig i skolan och ämnet historia i årskurs 4–6. Dock 

behöver lärobokstexterna levandegöras genom att bland annat se på film om hur det såg ut och 

hur det var på den tiden. Dessutom har läraren redogjort för att hen förmedlar kunskaper som 

inte återfinns i läroboken och även förtydligar vissa saker i boken för att eleverna ska få en 

förståelse samt inhämta och utvidga kunskaperna.   

 

När jag i enkäten frågade eleverna vilket läromedel som var mest förekommande svarade 90% 

av eleverna att läroboken är läromedlet som används mest i undervisningen (se diagrammet 

nedan). Därefter har drygt hälften av eleverna uppgett att de använder film och PowerPoint. 

Lärare D uppgav i intervjun att hen i sin undervisning använder sig av film för att eleverna ska 

kunna leva sig in i historien och få en bild framför sig hur det var på den tiden. Följaktligen har 

lärare D även berättat att hen ofta använder PowerPoint till genomgångar i undervisningen, vid 

de tillfällena Lärare D anser att hen behöver stanna upp och tillsammans gå igenom med ele-

verna. Enkäten återspeglar lärare D:s utsaga och ger en tydlig syn på hur undervisningen i klass 

D ser ut.  
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Diagram 16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därefter blev eleverna tillfrågade vad de själva tycker om att arbeta med för läromedel i histo-

rieundervisningen. Elevernas svar skiljer sig betydligt mer än vad de faktiskt arbetar med. Di-

agrammet visar att alla eleverna lär sig på olika sätt och därmed behöver olika läromedel för att 

nå dit. Även om film och Power Point är de som mer än hälften av eleverna vill arbeta med 

finns det flera elever som vill arbeta på andra sätt också.  

Diagram 17. 

 

Läroboken är inte lika populär som frekvent använd. 20 av 22 elever uppger att läroboken är 

ett av de läromedel som används mest i undervisning. När eleverna istället får svara på vad de 

själva gillar att arbeta med svarar de film och PowerPoint. Det är 8 av eleverna som uppger att 

de tycker om att arbeta med läroboken. Utifrån det anses läroboken ha en viss betydelse i under-

visningen även för eleverna. Två elever har skrivit till egna svar där en elev vill använda sig av 

Kahoot! (ett frågespel på Internet där läraren kan skriva egna frågor) och den andra eleven 

föredrar genomgångarna av läraren. I tidigare forskning har både Englund och Olsson kommit 

av 29 

av 29 
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fram till att eleverna lär sig av lärarens genomgångar. Ett stort plus är om läraren pratar mer 

fritt om ämnet och inte enbart utgår från läroboken. Trots alla elevernas olika svar om hur de 

vill arbeta i undervisningen är läraren tydlig med vad som gäller på skolan: 

På våran skola kör vi mycket prov. Vi är kända för det och det är ju vårt sätt å ha koll 

på att de kan det de ska kunna. 

Lite katederundervisning det är inte så mycket att det ska hitta egna, de ska inte hitta 

egna fakta eller läsa fakta i böcker och jämföra eller grupparbete eller så. Det har jag 

inte gjort på jättemånga år. 

Citaten ovan visar tydligt hur lärare D är tätt sammankopplad till den textrapporterande under-

visningsstilen där eleverna arbetar med frågor som de besvarar med hjälp av boken, film eller 

genomgång av läraren och därefter får redovisa vilka kunskaper de har på ett skriftligt prov.  

Tre av eleverna var intresserade av att genomföra studiebesök/fältstudie i historie-undervis-

ningen. Där svarade lärare D såhär:  

[…] vi är väldigt dåliga på fältstudier i vår skola, att få till det på ett bra sätt. Vi jobbar, 

vi har inte kommit på någon bra plan där riktigt. 

Utifrån lärare D:s svar kan man tolka det som att skolan arbetar för att eleverna ska få genom-

föra studiebesök/fältstudier i historieundervisningen, som tidigare forskning anser främjar lä-

randet. 

Under intervjun kommer det fram att läroboken fyller flera funktioner i undervisningen för lä-

rare D. Vid planeringen används läroboken som en relativt central del där lärarna tillsammans 

ser över vilka sidor i läroboken som ska användas i undervisningen samt uppgifter till de olika 

sidorna. 

[…] Så vi lägger upp arbetet ganska så mycket tillsammans, diskuterar, vi kollar på vad 

ska vi göra för prov, vad ska vi göra för uppgifter, vad ska vi göra för sidor i boken, 

vad ska vi se för filmer. Vi gör iordning en planering, kikar förstås också på vad vi 

behöver ta upp i förhållande till kunskapskraven och vad det står, vad vi har för upp-

gifter på det provet vi har tänkt. Det kan ju hända att det är någon uppgift som kommer 

som inte står i boken, då måste vi ju prata om det ändå. 

Utöver detta sätter lärarna faktakunskaperna i boken i förhållande till kunskapskravet för att se 

till att få med all kunskap som eleverna ska kunna. Därefter ser lärarna till att söka upp de 

faktakunskaperna som fattas i en annan lärobok för att kunna förmedla detta till eleverna. Av-

slutningsvis berättar lärare D att det är läroböckerna som till en viss del styr upplägget i histo-

rieundervisningen under åren och till läroboken används även lärarhandledningen. 

Den vi har använt senaste åren heter Boken om historia från Liber. Och den är uppdelad 

i en bok för fyran, en för femman och en för sexan. Och så finns det även lärarhandled-

ningar till. Så det blir ju lite granna, det styr ju lite granna vad vi gör de olika åren. 

Nästan 60% av de tillfrågade eleverna uppger på frågan hur läroböckerna används i historie-

undervisningen att de använder den till högläsning och diskussion. Därefter är det spridda sku-

rar, vilket jag då uppfattar som är olika inslag som sker ibland men för det mesta är det 
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högläsning och diskussion. Två av eleverna har dock uppgett att läraren eller någon elev läser 

högt inför hela klassen vilket kan kopplas ihop med högläsning och diskussion.  

Diagram 18. 

Eleverna i klass D fick även de besvara vad de använder läroboken till i historieundervisningen. 

Det som jag kan uppfatta som intressant i svaren är att ingen av eleverna använder sig av läro-

boken för att förstå i vilken ordning händelserna utspelar sig.  

Diagram 19. 

Lika del eleverna anser istället att läroboken används för att förstår hur historien hänger ihop 

samt för att få en helhetsbild av vad som hänt genom historien. Därefter är det en mindre an-

del elever som söker efter viktiga personer och händelser i läroböckerna.  

Avslutningsvis fick eleverna i klass D besvara var de hittar den viktigaste informationen i lär-

oböckerna, i diagrammet nedan. Hela 82% av eleverna svarade att de hittar informationen i 

huvudtexterna. Ytterst få procent av eleverna anger att de hittar viktig information i faktarutor, 

tidslinjer och sammanfattningar (se diagrammet nedan). Återigen skiljer sig alla klassernas svar 

i enkäten, det ska dock tilläggas att enbart två av de fyra klasserna har samma lärobok vilket 

kan komma att påverka svaren.  

Läsa och svara på 
frågor i boken 9%

Högläsning och diskussion eller EPA 
(Ensam, Par, Alla)

59%

Få ett frågepapper 
och söka svar i boken

14%

Används som källa för 
eget arbete 9%

Läraren läser högt/pratar om 
vad som står i boken

9%

Hur används läroboken i historieundervisningen?
22 svar av 29

Läsa och svara på frågor i boken

Högläsning och diskussion eller EPA
(Ensam, Par, Alla)
Tystläsning och EPA

Få ett frågepapper och söka svar i
boken
Används som källa för eget arbete

Diskutera bilder i texten

Läraren läser högt/pratar om vad
som står i boken

Förstå hur historien 
hänger ihop och 

orsaker till händelser
41%

För att hitta viktig information 
om personer och händelser 18%

Få en bild av 
vad som hänt i 

historien
41%

Vad använder du läroboken till?
22 svar av 29

Förstå hur historien hänger ihop
och orsaker till händelser

För att hitta viktig information om
personer och händelser

Få en bild av vad som hänt i
historien

Förstå i vilken ordning händelser
utspelade sig
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Diagram 20. 

 

Summering: 

Lärare D är aktiv vid valet av lärobok både när det gäller till skolan och till undervisningen. 

Gemensamt med kollegor diskuterar lärare D fram vilken lärobok som de anser vara bäst på 

marknaden just nu och använder sedan läroboken i undervisningen tills de anser att den inte 

fungerar längre. Vad som är en bra lärobok är något svår definierat utifrån lärare D. Till en 

början ska den vara tidsenlig, därefter ska den passa eleverna textmässigt, inte för mycket text 

men gärna så den fördjupar något. Utöver detta får lärare D själv läsa på mer fakta om historien 

för att kunna förmedla detta till eleverna, då läroböckerna inte bli så fördjupade. Följaktligen 

har läroboken en stor betydelse i undervisningen för lärare D då hen använder den vid planering, 

konstruktion av prov och instuderingsfrågor, samt för eleverna då de får arbeta mycket med 

läroboken. Funktionen som läroboken får i undervisningen är därför något som en uppslagsbok, 

där eleverna får hämta faktakunskaper. Därtill är läroboken som en stomme i undervisningen 

då läraren använder läroboken mycket vid planering och bygger upp undervisningen runt frågor 

och kunskapskrav kopplade till läroboken. Eleverna återger vid enkätundersökningen att de 

tycker om mer blandade läromedel i undervisningen mot vad som faktiskt förekommer. Därtill 

menar de att läroboken är det mest förekommande läromedlet i undervisningen och vidare upp-

ger eleverna att de för det mesta använder läroboken till högläsning eller tystläsning samt dis-

kutera/svara på frågor. Den information som eleverna söker i läroboken varierar vid elevernas 

svar, men främst för att förstå historien, se vad som har hänt och hitta information om viktiga 

personer eller händelser i historien. Övervägande del av klass D angav att de hittar den viktig-

aste informationen i huvudtexten. Slutligen är lärare D och klass D eniga om hur historieunder-

visningen ser ut. Å andra sidan har lärare D och klass D skilda meningar om hur de vill att 

undervisningen i historia ska se ut. Även i klass D önskar eleverna mer varierad undervisning 

med mindre förekomst av läroboken och mer av bland annat film och PowerPoint.   

Huvudtexten 82%

Faktarutor 5%

Sammanfattningar 
9%

Tidslinjer
5%

Var hittar du den viktigaste informationen i läroboken?
17 svar av 26

Huvudtexten

Faktarutor

Sammanfattningar

Tidslinjer

Bilder

Källtexter (beskrivning av föremål)

Kartor/diagram/tabeller
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2.5 Avslutande analys 

Jag är medveten om att jag i resultatet har kommenterat vilken undervisningsstil lärare A, B 

och D uppvisar. Däremot har jag avsiktligt inte kommenterat lärare C. Det är en lärare vars 

undervisningsstil skiljer sig och med tanke på att detta arbete har ett stort fokus på läroboken i 

historieundervisningen är det svårt att placera lärare C i en kategori. Det som dock fick mig att 

se klart och tydligt vilken undervisningsstil lärare C tillhör var ett uttalande som kom sent i 

intervjun och som inte kunde placeras in på något passande ställe i resultatredovisningen. Lä-

rare C:s uttalande kommer därför här:  

Men jag vet att de får med sig… det viktigaste och om inte annat så har de lärt sig hur 

de ska ta reda på det, för det är en jätteviktig del i min undervisning att man ska hitta. 

Om man inte vet vem som var kung det och det årtalet så det är jätteviktigt när du spelar 

Trivial Pursuit. Men inte viktigt i alla andra sammanhang, men om jag vill veta när det 

var, då ska de veta sökvägar och så ska de veta källkritiskt är den tillförlitlig den här 

informationen? Så att de hittar, jag brukar försöka säga det, hitta tre oberoende källor, 

sen kan du sanktionera vad det är som är trovärdigt. Vem är det som har skrivit det 

osv… 

I ovanstående citat omnämns visserligen inte läroboken, däremot betonar lärare C att det som 

är viktigast i undervisningen är inte att eleverna ska lära sig allt som hänt i historien och årtal 

utan att de vet hur de ska ta reda på den informationen om det skulle bli nödvändigt. Jag upp-

fattar därmed svaret som att lärare C är mer mån om att eleverna ska äga sitt eget lärande än att 

samla kunskaper som de kanske glömmer bort och inte har någon nytta av senare i livet. Dess-

utom poängterar lärare C vikten av att lära eleverna att vara självkritiska vilket även det stärker 

elevernas ägande av sitt egna lärande. Ytterligare menar lärare C att undervisningen med ele-

verna syftar till att de får med sig det som de ska kunna i de olika årskurserna och att det är 

viktigt, men framhäver vikten av att själva kunna söka svaren utan att få svaren i händerna. 

Lärare C uppfattar jag tillhöra den texttänkande undervisningsstilen där lärandet sker indirekt 

genom att eleverna får insikt i hur de ska hitta svaret snarare än att söka i en lärobok. Eleverna 

får i undervisningen arbeta aktivt och blir således inte tillsagda exakt hur uppgiften ska lösas 

utan får tänka fritt.   

Något mer som inte togs upp i resultat delen är ett citat från lärare A. Detta gjordes inte av flera 

anledningar. Den första anledningen är för att citatet inte gick att placera in på något bra ställe 

där det kunde belysas. Den andra anledningen till att citatet inte tagits med är att det inte berör 

ämnet historia men jag anser ändå att det är viktigt för att ge en bild av lärare A: 

[…] jag jobbar ju med ett tema nu på So:n där dom då hamnar skeppsbrutna på Ca-

lacoonernas ö. Och nu har vi hamnat där och det här, då är det ju det här temaövergri-

pande. Och då är det ju, eller ämnesövergripande heter det ju, det är ju ett tema liksom. 

Och då hamnar vi vad behöver vi för att leva liksom? Det handlar ju både om samhälls-

kunskap och så är det ju ute i världen så vi måste ju lära oss världsdelar och världshav, 

så det är ju geografi och jag blir så här, du vet jag kan göra det hur stort som helst. Det 

som är så roligt är att varje gång man gör det här, när de hamnar på den här öde ön för 

de har fått fortsätta att beskriva vad händer skeppet går på grund också kommer de till 

den här ön och de får leva sig in med alla sinnen, vad ser du, vad hör du, vad gör du, 

vad tänker du liksom?  
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Och jag älskar sånt här när man, nått sånt önskar jag, en sån lärobok där man liksom, 

stora teman med en fråga kanske, vad behöver vi för att leva? Och det liksom det här 

att få in alla ämnen liksom, för de går igång på det här vet du. 

 

När lärare A berättar om Calacoonernas Ö och går helt in i berättelsen fängslar det mig som 

intervjuare. Lärare A beskriver här hur hen guidar igenom eleverna i uppgiften och hur det är 

eleverna som styr i vilken riktning uppgiften går. Eleverna får svara fritt och motivera svaren 

samtidigt som de stimuleras på ett intressant tillvägagångssätt.  

[…] man kan ta in många fler ämnen också ha ett övergripande fråga och då blir ju 

läroboken en del liksom […] 

Jag uppfattar här att lärare A arbetar texttänkande med eleverna där de separat får uppgifter att 

skriva om och kan därtill få stöd i läroboken till exempel struktur på hur man skriver en faktatext 

men hitta på informationen själv. 

Ja men vi kommer skriva en faktatext om ett djur vi möter, kan du berätta om, ja. Då 

blir det ännu mer och du vet ju hur det är i verkligheten, ska man ha tid att planera det 

liksom. 

Det som här är intressant är hur lärare A tänker utanför boxen och går in helt i ett ämnesöver-

gripandetema med de tre övriga So-ämnena. Det vill säga att historia blir lämnad utanför, då 

lärare A uttrycker:  

Såhär får man med dem på ett helt annat sätt än om man nu ska läsa medeltiden.  

Svaret tolkas då som att det är svårare att genomföra ett övergripande tema och väva in medel-

tiden (historia) än andra ämnen inom de samhällsorienterande ämnen.  

Tabell 3. Sammanställning av resultat 
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Resultatet visar sammanfattningsvis i tabell 4 att lärare A och lärare B inte aktivt väljer läro-

böcker på skolan utan tar de som finns. Lärare C å andra sidan deltog vid valet av lärobok 

men valde sedan att inte föra diskussionen längre då hen sällan använder läroboken. Däremot 

uppger lärare D att hen aktivt är med och väljer lärobok som ska köpas in till historieundervis-

ningen men även väljer att kombinera olika läroböcker för att få fram mer faktakunskaper. 

Min tolkning blir då att tre av fyra lärare nöjer sig med de läroböckerna som finns på skolan. 

Alla fyra lärare är överens om att lärobokens kronologiska upplägg är bra och underlättar vid 

planering samt vid undervisning. Lärare D har inte uttryck att en bra lärobok är kronologiskt 

upplagd, dock använder hen sig av stadie-böcker och även en samlad stadie-bok som är kro-

nologiskt uppbyggd, vilket jag då tolkar som är positivt med läroböckerna. Två av lärarna ger 

även uttryck för att en bra lärobok måste följa läroplanen för Lgr 11, vilket kommer diskute-

ras vidare under kapitel 3. Ytterligare menar lärare B att en bra lärobok även har en bra struk-

tur och har med förklaring av ämnesspecifika begrepp. Lärare A tycker att lärobokens uppdel-

ning i tidsepokerna är bra vilket kan kopplas till strukturen och anser även att korta sagoberät-

telser gör historien mer levande i läroboken.  

I vilken utsträckning lärarna använder sig av läroboken skiljer sig åt mellan alla fyra lärarna. 

Det går från lärare D där läroboken används i nästan all undervisning, vidare till lärare A som 

använder läroboken i en stor del av undervisningen, sedan lärare B som använder läroboken 

till en mindre del av undervisningen och slutligen till lärare D där läroboken nästan inte an-

vänds överhuvudtaget i historieundervisningen. Lärobokens funktion är något varierad men 

inte lika splittrad som dess betydelse. Lärare A, lärare B och lärare D använder läroboken för 

att inhämta fakta. Lärare B och lärare D uppger även båda att de använder läroboken för för-

klaring av begrepp. Lärare C använder som sagt inte läroboken i någon vidare utsträckning i 

historieundervisningen, dock kan läroboken användas vid planering för att komma rätt i tiden. 

Därutöver använder eleverna i klass C läroboken som läsförståelsebok i svenska. Läroboken 

anses ha en relativt stor betydelse i historieundervisningen för klass A och lärare A. Lärobo-

kens anses vara det näst mest betydelsefulla läromedlet i historieundervisningen både för lä-

rare B och klass B. I klass C anses läroboken knappt ha någon betydelse alls varken för elever 

eller lärare och i klass D har läroboken en stark betydelse för läraren men för eleverna upp-

fattas läroboken ha en mindre betydelse. 

Slutligen skiljer sig lärarnas undervisningsstilar åt precis som lärobokens betydelse, vilket går 

hand i hand. Lärare A tolkar jag höra till den textrapporterande stilen inom ämnet historia då 

hen uttryckte att undervisningen hade mycket ramar och mycket utav arbetet såväl som provet 

hade utgångspunkt i läroboken. Däremot uppvisar lärare A även drag av den texttänkande 

undervisningsstilen när hen berättade om Calacoonernas ö som är ett stort ämnesövergripan-

deprojekt i de övriga samhällsorienterande ämnena. Lärare B anser jag utifrån hens utsaga till-

höra den textutvidgande stilen då läroboken förekommer ibland men vävs in med diskussioner 

om bilder som inte är kopplade till text, teater, källor och filmer. Undervisningen är blandad 

där lärare B uppfattas försöka utvidga elevernas kunskaper till något självtänkande men kom-

mer inte hela vägen till texttänkande. Lärare C uppfattar jag tillhöra den texttänkande under-

visningsstilen då hen i sin undervisning använder läroboken som läsförståelse och andra 
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aktiviteter som inte har något direkt koppling (mer än tidsperioden) till texten som eleverna 

läser i läroboken. Dessutom är det inte ofta läroboken används i undervisningen vilket betyder 

att elevernas lärande inte är tänkt direkt utifrån lärobokens kunskapsinnehåll utan sker indi-

rekt när eleverna istället får lära sig hur man söker upp information för att ta reda på kun-

skapen själva. Slutligen uppfattar jag lärare D tillhöra den textrapporterande undervisningssti-

len. Lärare D uppger själv att hen har traditionell lärstil med katederundervisning där eleverna 

arbetar mycket med läroboken och att återge fakta som tas upp i undervisningen.   
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3. Sammanfattande diskussion 

Syftet var är att undersöka hur läroboken används i historieundervisningen utifrån lärares under-

visningsstil och elevers uppfattningar om läroboken. 

Lärare A, lärare B och lärare D uppger alla tre i intervjuerna att de använder sig av läroboken i 

historieundervisningen. Forskning genomförd av Gustavsson pekar på att läroboken har en stor 

betydelse för just ämnet historia. Det som framkom i den här undersökningen är att tre av de 

fyra lärarna använder sig av läroboken mer eller mindre vid både planering och undervisning. 

Rudnert menar att läroboken hämmar elevernas lärande eftersom de inte blir historiemedvetna 

genom att arbeta i läroboken. Det är något som även Barton och Levstik poängterar, då de 

menar att eleverna inte blir historiemedvetna genom att arbeta i läroboken som enbart ses som 

en andrahandskälla. Barton & Levstik menar vidare att eleverna måste ges möjligheten att ar-

beta med förstahandskällor, som lärare B klargjorde att hen arbetade med när hen lånade en 

kista med gamla saker från museet. Skolverket har kommit fram till att läromedlen har en stor 

inverkan på undervisningen sett till innehållet. Hälften av de intervjuade lärarna i den här stu-

dien menar att en bra lärobok är kopplad till läroplanen, men Skolverkets rapport visar att det 

inte alltid stämmer. Därtill utgår flera av de intervjuade lärarna från läroplanen när de planerar 

undervisningen och ser vad i läroboken de ska göra utifrån vad eleverna ska lära sig. På så vis 

uppstår inte någon kunskapslucka mellan läroboken och läroplanen. Anledningen till att lärarna 

använder läroboken i så stor utsträckning som de gör är troligtvis på grund av den positiva kritik 

om läroboken som Johan Nelson forskat fram som visar att läroboken har all fakta inom ett 

ämnesområde samlad och därmed behöver inte lärarna leta efter fler källor.  

Trots lärobokens ställning i undervisningen har alla lärare i sina utsagor berättat att de använder 

sig av olika läromedel i undervisningen för att eleverna ska få varierad undervisning. Skolverket 

fick samma resultat i deras rapport från 2006 där lärarna menar att kunskapsbilden blir bredare 

och undervisningen mer varierad. Ytterligare menar Skolverket utifrån resultatet i deras rapport 

att undervisningen blir påverkad av flera olika läromedel och inte enbart läroboken. Visserligen 

kommer Skolverket även fram till att det är lärarnas egen pedagogiska grundsyn som påverkar 

vilket/vilka läromedel som används i undervisningen och i vilken grad de förekommer.  

Mikael Berg menar att det finns flera olika påverkansfaktorer som har inverkan på lärarnas 

ämnessyn. En påverkansfaktor som lärarna uppger vara viktiga i Bergs studie är uppväxttiden 

och hemmet. Därtill nämner lärarna i studien även högskola eller universitetet som inflytelse-

rika. Med tanke på lärarnas olika tid som undervisande lärare, i den här undersökningen, och 

olika utbildningar är det mycket troligt att även lärarna som deltagit i undersökningen har fått 

olika utbildningar och därmed skilda ämnessyner. I studien undersöktes inte lärarnas uppväxt 

eller hemförhållanden men kan inte uteslutas att det har påverkat deras ämnessyn.  

I resultatet framkommer det att tre79 av de fyra lärarna inte aktivt väljer lärobok till under-

visningen. Tidigare forskning genomförd av Skolverket visar att lärarna har möjligheten att 

                                                 
79 Jag väljer att räkna lärare C till de lärarna som inte aktivt väljer lärobok eftersom hen valde att gå ur diskuss-

ionen då hen sällan använder läroboken. 
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välja läromedel själva men att skolans ekonomi är avgörande i slutändan. Varken lärare A eller 

lärare B har i intervjuerna påpekat att ekonomin avgör eller att de själva försökt att aktivt välja 

lärobok. Varken lärare C eller lärare D har vid intervjuerna påtalat att skolans ekonomi är av-

görande, det som framkommer är enbart att de gör aktivt val eller haft möjligheten på skolan.  

Vid jämförelse mellan elevernas och lärarnas uppfattningar om undervisningen och läroboken 

i historieundervisningen svarar de relativt lika på hur undervisningen är upplagd. Däremot skil-

jer sig elevernas uppfattningar mot vilka läromedel de faktiskt vill arbeta med i undervisningen. 

Tidigare forskning genomförd av Skolverket år 2006 framhäver just att eleverna inte ges möj-

ligheten att vara med och påverka undervisningen eller besluta om vilka läromedel som ska 

användas. Därtill menar Hansson att lärarens val av metoder i undervisningen påverkar hur 

eleverna uppfattar ämnet. Det kan därmed uppfattas som att eleverna blir mer hängivna om de 

får vara med och bestämma i undervisningen.  

Hansson redovisar i sin rapport om att lärare och elever ser olika på undervisningen som bed-

rivs. Eleverna anser att det för det mesta är läraren som står och pratar eller arbete i läroboken, 

samtidigt som lärarna uppger att de har en varierad undervisning. Trots att eleverna och lärarna 

i den här undersökningen svarade relativt lika framkom flera önskemål från eleverna om mer 

varierad undervisning. I två av de fyra klasserna som deltagit i studien är det en övervägande 

del av eleverna som tycker om att arbeta med film i historieundervisningen. I de två övriga 

klasserna anger en stor andel av eleverna att film är ett av de läromedel som de tycker om att 

arbeta med i historia. Elevernas åsikter kan kopplas till Hansson som tar upp flertalet studier 

som påvisar elevernas uppskattning om film i historieundervisningen. Flera av lärarna som del-

tagit i undersökningen har uppgett att de vill arbeta med olika intelligenser och uttrycksformer 

och uppger att de har gjort det i undervisningen. Min uppfattning är att lärarna stundtals byter 

ut läroboken i undervisningen trots det är den så pass frekvent förekommande att eleverna en-

bart minns den och därför ses läroboken som det läromedel som förekommer mest i undervis-

ningen. Förvisso har många av eleverna uppgett att film är ett av de läromedel som används 

mest frekvent i undervisningen och därmed kommer kanske lärobokens status att sjunka fram-

över.  

Slutligen kan det diskuteras att en trolig anledning till lärarnas olika undervisningsstilar samt 

sätt att planera och undervisa beror på deras ämnessyn som tillkommit genom tidigare erfaren-

heter av att själv gå i skolan, utbildningen till lärare samt kollegor. Utöver den praktiska under-

visningen påverkas även lärarnas ideologi om hur eleverna inhämtar kunskap. Ämnessynen kan 

på så vis påverka elevernas deltagande i planeringen, vilka läromedel som ska användas i under-

visningen och i vilken grad läromedlen används samt hur lärarna uppfattar elevernas kunskaps-

inhämtning. De lärare som har den textrapporterande och textutvidgande undervisningsstilen 

uppfattas behöva styra eleverna till lärande som sker direkt genom till exempel läroboken och 

aktiviteter kopplade till den. Lärare A, lärare B och lärare D uppgav alla tre vid intervjuerna att 

de gärna arbetar med läroboken och en arbetsbok eller frågor till. Alla tre lärare uppfattas då se 

elevernas lärande som sker direkt genom arbete i läroboken och att eleverna uppfattas som 

reaktiva eftersom lärarna säger till eleverna vad de ska göra, vilka sidor och uppgifter. Enligt 

Zahorik uppfattar den texttänkande läraren att eleverna lär sig av att själva söka efter kunskapen 
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utan att memorera information och istället tänka efter och på så vis bilda en uppfattning. Det 

synsätt som lärare C uppfattas ha, går i enighet med den ideologi som presenteras i Zahoriks 

texttänkade undervisningsstil. Eftersom Lärare C ansåg att det viktigaste i undervisningen är att 

eleverna själva kan hitta kunskap. Lärare C uppfattas därför se elevernas lärande som indirekt 

och att eleverna lär sig genom att vara aktiva, det vill säga söka efter sitt eget lärande. Det som 

dock står ut är lärare A som vid intervju uppger att hen arbetar olika beroende på vilket ämne 

som undervisas och därmed kan undervisningsstilen och ideologin kopplad till stilarna skifta 

beroende på ämnet. I det här fallet uppfattas ämnessynen vara direkt påverkande på vilken 

undervisningsstil läraren har. Det är ett intressant inslag i denna studie som även kan vara ett 

förslag till vidare forskning.  

 

3.1 Reflektion kring undersökningen 

Till en början vill jag nämna att jag som blivande lärare har fått upp ögonen för hur under-

visningen i historia kan bedrivas både med och utan läroboken. Dessutom har jag tagit till mig 

att eleverna bör ges möjligheten att få vara med och planera samt utvärdera undervisningen och 

därtill komma med förslag på förbättringar. Eleverna som deltagit i den här studien har klart 

och tydligt uttryckt att de vill arbeta med varierande läromedel i undervisningen vilket jag har 

tagit åt mig av.  

Undersökningen blev lyckad eftersom de metoderna som valts passade syftet med arbetet och 

därmed kunde även undersökningsfrågorna besvaras. Intervjuerna gick bra då lärarna gav tyd-

liga och omfattande svar som kunde användas för att besvara undersökningsfrågorna och det 

förekom inget bortfall. Enkäterna gick också bra att genomföra eftersom många elever svara på 

frågorna utan några oklarheter. Enkäten gick fort för eleverna att besvara och krävde inte några 

skrivsvar vilket underlättade genomförandet. Det var ett fåtal elever som hade funderingar om 

någon enstaka fråga i enkäten men inget som förekom så pass ofta att det kunde ses som ett 

hinder. Däremot var det ett större bortfall i enkätundersökningen, vilket dels berodde på att 

samtyckesblanketten inte var påskriven och medtagen till skolan och dels på att viss sjukdom 

förekom. Det var cirka 65% av alla klassernas elever som deltog i undersökningen, det vill säga 

ett bortfall på ungefär 35%. Dessutom fungerade undersökningsinstrumenten väl, vilket under-

lättade framskrivningen av resultatet. Andra metoder som hade kunnat användas vid undersök-

ningen är observation i kombination med intervju av lärare. Man kan då se hur lärare undervisar 

och hur eleverna agerar i klassrummet. Därtill kunde man ha intervjuat lärare för att få fördju-

pade svar som kan besvara de två första undersökningsfrågorna om hur lärarna tänker vid val 

av lärobok samt vilken funktion och betydelse läroboken har. Dock hade inte de olika perspek-

tiven från läraren och eleverna kunnat undersökas med den metoden.  

De olika perspektiven från lärarna och eleverna i de fyra klasserna som en kombination stärker 

resultatet i denna studie. Lärarnas utsagor skrivs fram först för att sedan fyllas på med elevernas 

enkätsvar som då stärker eller motsätter lärarnas berättelser. Dessutom är elevernas svar av 

betydelse för den här undersökningen. Eftersom alla elevsvar är anonyma kan de uttrycka hur 
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de känner i enkäten och ärliga svar framkommer, på detta sätt stärks undersökningens trovär-

dighet.   

I efterhand önskar jag att jag på vissa ställen under intervjuerna hade stannat upp och ställt 

följdfrågor för att kunna göra en bättre och kanske mer rättvis bild av hur läraren egentligen 

menade. Det ska därför tilläggas att jag stundtals har fått beskriva hur jag uppfattade lärarens 

svar, men jag kan dessvärre inte bekräfta att det var så läraren faktiskt menade eftersom ingen 

följdfråga ställdes. Det blir således en svaghet i den här studien.  

Resultaten som kommit fram i den här studien är inte generaliserbara då det enbart är 4 lärare 

och 70 elever som har deltagit. Dessutom är studien avgränsad till 3 olika skolor i Mellansve-

rige. Det går heller inte att säga att lärarna som deltagit i den här studien tillhör en viss under-

visningsstil i all undervisning. I den här undersökningen kan man se att Lärare A skriftar mellan 

textrapporterande och texttänkande undervisningsstil bara inom de samhällsorienterande äm-

nena. Därtill uttryckte Lärare A även att hen anpassade undervisningen beroende på vilken klass 

som undervisades. Resultaten för den här studien skulle troligtvis inte få samma resultat om en 

liknande studie genomfördes om Lärare A hade undervisat i en annan klass med en annan elev-

grupp. Det kan därför konstareas att lärarens ämne och elevgrupp påverkar undervisningsstil, 

vilket också har en avgörande betydelse för det resultat som nås.  

3.1.1 Förslag på vidare forskning 

En av de intervjuade lärarna uttryckte att hen anpassade sig och undervisningen efter elev-

gruppen, vilket kan påverka undersökningens resultat. Frågan är då om resultatet hade blivit ett 

annat om läraren undervisat en annan grupp elever i historia? För att kunna ta reda på om elev-

gruppen påverkar lärarens undervisningsstil behövs en utvidgad sökning som sträcker sig över 

flera år genomföras. Dessutom skulle en forskning liknande den här studien kunna utföras men 

istället för att få elevernas perspektiv i undersökningen studerar man lärarna i olika ämnen och 

ser om undervisningsstilen skiljer mellan de olika ämnena.   
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Bilaga 1.  

Till vårdnadshavare 

 

Jag heter Kristin Dunder och studerar till lärare vid Karlstads universitet. 

Jag går sista terminen på grundlärarprogrammet och jag skriver nu mitt ex-

amensarbete. Jag undersöker i mitt examensarbete hur läroboken används i 

historia. För att genomföra denna studie vill jag få reda på hur eleverna ser på lär-

oboken. Jag ber därför om din tillåtelse att låt ditt barn delta i en enkätundersökning om läro-

bokens användning i historia.  

Vissa personuppgifter kommer att samlas in. Med personuppgifter avses här klass och kön, 

inga andra uppgifter kommer att samlas in. Alla uppgifter kommer att anonymiseras. Alla per-

sonuppgifter kommer även att raderas efter undersökningens genomförande. Genom att skriva 

under samtycker du härmed till att ditt barn deltar i enkäten. 

 

Med vänlig hälsning,  

Kristin Dunder  

Mejl: kristindunder@hotmail.com, mejla gärna vid frågor. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lämna senast in fredagen den 15/3.  

Jag samtycker att mitt barn deltar i enkäten. 

  

 Jag väljer att inte låta mitt barn delta i enkäten. 

 

Barnets namn:______________________________________________________________ 

 

Vårdnadshavarens underskrift:________________________________________________ 

 

Vårdnadshavarens underskrift:________________________________________________  

mailto:kristindunder@hotmail.com


 

 

Bilaga 2.     

Intervjufrågor 

 

Genomgång av arbetet, redogör för sekretess 

1. Ålder: 

Utbildning: 

Tid som undervisande lärare och i historia (4–6): 

 

2. Berätta hur du går tillväga för att planera undervisning i historia. 

 

3. Beskriv vad som är bra i läroboken du använder. 

 

4. Hur kom det sig att du valde den läroboken? 

→ Finns det någon annan lärobok som du tycker är bra som inte finns på skolan? 

 

5. Berätta vad du saknar i läroboken. 

 

6. Berätta hur en lektion går till. Hur är elevernas lärande tänkt? Vilka uppgifter får ele-

verna arbeta med? 

→ Hur tror du att eleverna uppfattar lektionen? 

 

7. Vad i undervisningen är mest centralt? För lärandet, tycker du? 

 

8. Hur kontrollerar du att eleverna har lärt dig det som var tänkt? 

 

9. Hur ser du på fältstudier/ studiebesök? 

 

10. Är det något du skulle vilja ta upp som vi inte har berört?  

TACKA för medverkan 

  



 

 

 Bilaga 3.  

Enkät om läroboken i historieundervisningen 

Ange kön: 

o Tjej 

o Kille 

Vilket läromedel används mest i undervisningen? 

 Lärobok 

 Film 

 Bilder 

 Power Point 

 Fältstudier/studiebesök 

 Digitala läromedel 

 Övriga böcker 

 Annat svar: ___________________________________________________________ 

Vilket/vilka läromedel tycker du om att arbeta med? 

 Lärobok 

 Film 

 Bilder 

 Power Point 

 Fältstudier/studiebesök 

 Digitala läromedel 

 Övriga böcker 

 Annat svar: ___________________________________________________________ 

Hur används läroböckerna i historieundervisningen? 

o Läsa och svara på frågor i boken 

o Högläsning och diskussion eller EPA (Ensam, Par, Alla) 

o Tyst läsning och EPA 

o Få ett frågepapper och söka svar i boken 

o Används som källa för eget arbete 

o Diskutera bilderna i texten 

Var hittar du den viktigaste informationen i läroboken? 

o Huvudtexter 

o Faktarutor 

o Sammanfattningar 

o Tidslinjer 

o Bilder 



 

 

o Källtexter (beskrivningar av föremål, till exempel) 

o Kartor/diagram/tabeller 

Vad använder du läroboken till? 

o Förstå hur historien hänger ihop och orsaker till händelser 

o För att hitta viktig information om personer och händelser 

o Få en bild av vad som har hänt i historien 

o Förstå i vilken ordning händelser utspelade sig 

 


