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1 Inledning  

Vi lever i en tid där digitala verktyg är ständigt närvarande och så även inom den 

pedagogiska verksamheten. Sverige har genomfört stora nationella satsningar på 

digital teknik genom exempelvis bredbandsutbyggningar och satsningar på datorer. 

Utvecklingen har gått snabbt men trots satsningarna har utvecklingen skett i olika 

tempon i de olika verksamheterna. 1   I oktober 2017 lanserade regeringen en 

digitaliseringsstrategi med syftet att bland annat skapa en likvärdighet i användning 

och tillgång till digitala verktyg i den svenska skolan.2 En form av digitalt verktyg är 

digitala läromedel.  Digitala läromedel har succesivt ökat i popularitet som ett substitut 

för de traditionella läromedlen. I de pedagogiska verksamheter jag själv har erfarenhet 

av är det idag digitala läromedel som används och det är ur de erfarenheterna som fröet 

till denna uppsats såddes.  Som lärare i historia finns en uppsjö av läromedel att ta del 

av och använda sig av i undervisningen, men hur påverkas egentligen 

historieundervisningen av detta skifte av läromedel? Spelar det någon roll om eleverna 

har kvar den traditionella läroboken eller om de använder sig av ett digitalt alternativ 

när de ska lära sig historia?  Denna uppsats ämnar söka svar på det genom att 

undersöka hur fyra olika läromedel; två traditionella och två digitala, uppmanar 

eleverna till att arbeta med historiska källor. 

1.1 Uppsatsens tematik och relevans 

Denna uppsats har tre centrala områden som fogas samman; läromedel, digitalisering 

och historiedidaktik. Tanken är att föreningen ska bidra till förståelse för vad det är som 

gör att elever lär sig och vilka läromedel som stimulerar lärandet.   

Fram till år 1991 skedde en statlig granskning av alla läromedel som användes i Sverige 

men sedan kontrollen försvann ligger det på varje enskild skola och lärare att bedöma 

om ett läromedel är lämpat för undervisningen eller ej.3 I brist på en sådan statlig 

kontroll förefaller denna undersökning vara av relevans då den kan betraktas som en 

 
1 Ulli Samuelsson, Digital (o)jämlikhet. IKT-användning i skolan och elevers tekniska kapital. (Jönköping: Högskolan i 

Jönköping, 2014), 99. 
2 Regeringen U2017/04119/S, Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet, 2017.  
3 Niklas Ammert, Att spegla världen- läromedelsstudier i teori och praktik (Lund: Studentlitteratur, 2011), 17.  
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indikator på hur väl de olika läromedlen stimulerar eleverna till lärande utifrån 

läroplanens efterfrågade förmågor.   

Elever behöver bearbeta källor och söka svar på frågor för egen maskin för att förvärva 

källkritiska förmågor. Denna procedurförmåga är något som Göran Svanelid lyfter i sitt 

verk som en av de fem centrala förmågor som efterfrågas i Läroplanen från 2011 och 

som eleverna behöver träna på i undervisningen. Övriga förmågor som Svanelid 

identifierar är analys-, kommunikativ-, begrepps- och metakognitivförmåga.  Med 

utgångspunkt i dessa, samt Stéphane Lévesque tankar om historiskt tänkande och 

vikten av primärkällor i undervisning, kommer undersökningen genomföras utifrån ett 

historiedidaktiskt perspektiv.4  

1.2 Syfte och frågeställning  

Med den nya nationella strategin kring digitalisering i åtanke förefaller det vara 

angeläget att undersöka förtjänsterna av digitala läromedel. Ambitionen med denna 

uppsats är att göra just så. Syftet är att se vilken skillnad som råder mellan traditionella 

läromedel och digitala. Detta kommer göras genom att identifiera likheter och 

skillnader i hur de olika läromedlen stimulerar eleverna till att utveckla förmågor och 

historiskt tänkande. Undersökningen kommer bidra med insikter relevanta både för 

historievetenskapen men också för det relativt nya fältet inom pedagogiken som berör 

digitalisering och undervisning.  

Frågorna som kommer besvaras under denna undersökning är:  

- På vilket sätt stimulerar läromedlen eleverna till att bearbeta källor 

och träna på de fem förmågorna och är det skillnad mellan de 

traditionella och de digitala läromedlen i det avseendet?   

- Erbjuder de undersökta läromedlen stimulans till utvecklingen av elevers 

historiska tänkande och hur skiljer sig traditionella och digitala läromedel 

åt i detta avseende? 

 
4 Göran Svanelid, De fem förmågorna i teori och praktik: boken om The Big 5(Lund: Studentlitteratur, 2014), Sverige.  

Skolverket.  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011(Stockholm: Skolverket, 2017). 
 Stéphane Lévesque, Thinking historically. Educating students for the Twenthy-First Century. (London: University of 

Toronto press, 2008).  
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Med hjälp av frågeställningarna söker jag ta reda på hur väl de olika läromedlen svarar 

upp till de förmågor som efterfrågas i de rådande styrdokumenten.5 

1.3 Disposition  

Denna uppsats består av sex delar. I textens inledande del redogörs för uppsatsen syfte 

och frågeställningar. I den andra delen förtydligas relevanta begrepp samt bidrar med 

viss förförståelse för att kommande text ska förstås på djupet. Här återfinns även 

forskningsläget som lyfter fram relevant forskning inom digitalisering i skolan samt 

historiedidaktiska aspekter. I uppsatsens tredje del resoneras kring valet av källor och 

vilka avgränsningar som gjorts. Därpå följer det teoretiska ramverket och metodologisk 

apparat. I uppsatsen femte del presenteras själva analysen av källmaterialet och den 

åtföljs av en sammanfattande diskussion. Käll- och litteraturförteckning följer och 

längst bak i texten återfinns tre bilagor relevanta för undersökningen.    

 

  

 
5 Förmågorna som här åsyftats är: analys-, kommunikativ-, begreppslig, procedur- och metakognitiv förmåga.  
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2 Bakgrund, begrepp & forskningsläge 

För att besvara frågorna krävs att några av begreppen blir definierade. Vad som avses 

med förmågor kommer beskrivas längre fram i texten, men begreppen grundar sig i 

Göran Svanelids indelning av de generella förmågor som efterfrågas i läroplanen för 

grundskolan.6  

Källmaterialen som används i den här uppsatsen benämner jag som läromedel. 

Begreppet är vidare i sin definition än alternativet lärobok. Jag har valt bort att kalla 

dem läroböcker eftersom läroboken för tankarna till en konkret bok som i sin tryckta 

form inte är föränderlig. Den bilden stämmer bra in på hälften av mitt källmaterial, och 

hade således krävt att jag skulle benämna resterande källmaterial för digitala 

läroböcker. Det upplevs vara missvisande då det digitala läromedlet är av en dynamisk 

karaktär och de är inte beständiga på samma sätt som sina traditionella motsvarigheter. 

I texten kommer jag följaktligen benämna mina källmaterial som läromedel. Jag har 

delat in de fyra olika läromedlen i två kategorier med hjälp av begreppen digitala och 

traditionella. Jag har valt att döpa den ena kategorin till digitala läromedel i samklang 

med skolverkets aktuella digitaliseringsstrategi. Den andra kategorin som utgörs av 

fysiska läroböcker har jag här valt att benämna som traditionella läromedel. Denna 

benämning används då den åsyftar på böcker som sedvanligt har använts som 

läromedel.  

En alternativ term att använda istället för traditionella hade möjligen varit analoga 

läromedel, som en form av motsats till det digitala begreppet.  Begreppet analog för 

tankarna till något likartat och överensstämmande, samtidigt som det också har en 

teknisk koppling och kan definieras som steglös och kontinuerlig.7 Eftersom jag vill 

undvika tekniska associationer med min andra kategori förefaller därför det analoga 

begreppet vara mindre förtjänstfullt. Att använda ett begrepp som traditionellt skulle 

kunna innebära att läsaren tillskriver kategorin vissa egenskaper som hen själv kopplar 

till begreppet, men samtidigt skulle andra benämningar också kunna göra det. Jag vill 

dock framhålla att undersökningen grundas i tanken om att vi befinner oss i ett skifte 

 
6 Svanelid, 19.  
7 SAOL, sökord: Analog.  



6 
 

när det kommer till läromedel och möjligt är att de läromedel som i framtiden kommer 

betraktas som traditionella är dem som i denna uppsats benämns som digitala. 

Den här uppsatsen utgår från att de digitala läromedlen används på ett likvärdigt sätt 

som de traditionella och alltså inte som komplement. En undersökning som gjorts av 

Maria Estling Vannestål mynnar ut i konklusionen att datoranvändning inte är likställt 

med att ersätta alla moment som tidigare gjorts utan dator i undervisningen, men 

samtidigt framhåller hon en förhoppning om att digitala medier skall användas som 

naturliga verktyg i undervisningen.8 Det är ingen självklarhet att endast de digitala 

läromedlen används i undervisningen idag, men oavsett är det intressant att se hur 

olika läromedel skiljer sig åt då det finns en tendens och en ambition att bedriva 

undervisning utan fysiska böcker.  

Synen på historieämnet har förändrats över tid.  Tidigare ansågs det framgångsrika 

vara att läraren återgav historiska fakta om ett kollektivt förflutet, tillskillnad från 

dagens historiedidaktiska strömningar med fokus på det formativa lärandet. 

Läroboken har funnits med i bilden länge och har speglat det rådande narrativet. Även 

om läroböckers innehåll förändras över tid finns den gemensamma nämnaren att de 

har använts som referenser i undervisningen. Läroböcker är inte ett rättesnöre som 

undervisningen måste återknytas till utan ett verktyg som undervisningen förhåller sig 

till.9  De böcker som idag används som läromedel i historia bör ha ambitionen att 

utveckla, reproducera och producera kunskap i aktiva sammanhang, Detta är för att 

eleverna ska få möjlighet att tränas i att ta ställning, undersöka och diskutera historiska 

frågor.10  

Läromedelsinnehåll bygger dels på en outtalad ”kanon” av gestalter, epoker, händelser 

och skeenden. Det är svårt att fastställa vilken tyngd dessa enskilda har för 

undervisningen i sig men det kan däremot tydligare utrönas från styrdokumenten som 

präglar läromedlen.11 Läroplaner och kursplaner är föränderliga över tid och präglas av 

de kontexter i vilka de uppkommit. Om man ser till kursplanerna i historia det senaste 

 
8  Maria Estling Vannestål  i  Att spegla världen.Läromedelsstudier i teori och praktik. (Lund: Studentlitteratur, 2011), 

250f. 
9 Ammert, Att spegla världen, 26.  
10 Magnus Hermansson Adler, Historieundervisningens byggstenar (Stockholm: Liber, 2014), 63.  
11 Ammert, Att spegla världen, 26.  
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århundradet så finns det vissa karaktäristiska element som kan betraktas som 

konstanter. Innehållsbeskrivningarna tonades ner på 80-talet och med 1994 års kursplan 

så försvann innehållsbeskrivningen helt.  De tidigare kursplanerna präglades av 

faktaförståelse då läraren förväntades förmedla och eleverna förväntades återge fakta. 

Relativt tidigt så förväntades också att eleverna kunde tänka självständigt och nå egna 

slutsatser.12 Dessa spår finns kvar i dagens kursplan som ska främja fakta, färdighet, 

förståelse och förtrogenhet.13 

2.1 Forskningsläge  

Det forskningsområde som förefaller intressant att fördjupa sig inom i relation till den 

hör uppsatsen är det område som berör historiedidaktik i kombination med digitala 

framsteg. Forskningen på området är knapphändig och kommer främst från Umeå 

universitet där man givit ut antologin Medier i historieundervisningen: Historiedidaktisk 

forskning i praktiken. Den tidigare forskningen i denna uppsats utgörs dels av delar ur 

antologin och framförallt av Karin Sandbergs undersökningar på ämnet.14 I antologin 

presenteras många intressanta texter relaterade till sammanhanget, men främst är ovan 

nämnda Karin Sandbergs kapitel ”Elever i den digitala dåtiden: Om digitaliserade 

primärkällor i historieundervisningen” intressant.    Sandbergs artikel belyser att skolan 

den senaste tiden genomgått stora förändringar och har då den nya läroplanen och 

betygsskalan i åtanke. Utöver det konstaterar hon att det pågår en digitalisering i stort 

i samhället som också påverkar skolan.15 Sandberg baserar sin artikel på sin avhandling 

från 2014 vars syfte är att studera hur ett digitaliserat primärkällmaterial fungerar i 

historieundervisningen utifrån ett historiedidaktiskt perspektiv. Undersökningen 

fokuserar på historiskt tänkande och historisk empati och undersöker hur elever tar sig 

an en uppgift som baseras på primärkällor. Sandberg konstaterar att det är viktigt att 

eleverna får möjlighet att själva tänka analytiskt och bearbeta materialet för att uppnå 

 
12 Ammert, Niklas Historia som kunskap (Lund: Nordic Academic Press, 2013), 136ff.  
13 Skolverket 2017. 
14 Karin Sandberg,  Möte med det förflutna: Digitaliserade primärkällor i undervisningen. (Umeå: Umeå universitet, 

2014), Anna Larsson (red) Medier i historieundervisningen: Historiedidaktisk forskning i praktiken. (Umeå: Umeå 

universitet, 2016). 
15 Karin Sandberg, ”Elever i den digitala dåtiden: om digitaliserade primärkällor i historieundervisningen” i Anna 

Larsson (red) Medier i historieundervisningen: Historiedidaktisk forskning i praktiken. (Umeå: Umeå universitet, 2016), 

44.  
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gott resultat. Eleverna fick möjlighet att i sina undersökningar relatera till historiska 

individers erfarenheter och därigenom utveckla historisk empati. På samma sätt fick de 

möjlighet att ställa frågor till primärmaterialet vilket stimulerar det historiska 

tänkandet. Sandberg kommer fram till att primärkällor är viktiga för historieämnet och 

inte bara för att de prövar elevernas källkritiska förmågor utan främst för att de får 

insyn i hur historisk forskning bedrivs. Hon menar att primärkällor borde ha en större 

roll i historieundervisningen och inte bara vara ett tillägg till den övriga 

undervisningen. 16 

Ulrika Boström (2014) har fördjupat sig i hur elever reflekterar kring kunskap som 

förmedlas genom bilder. Genom sin undersökning kommer hon fram till att bilder kan 

fungera som en resurs för att utveckla den historiska empatin utöver att användas i 

källkritiska sammanhang.17 Boströms analys är relevant för denna undersökning då det 

i det studerade källmaterialet förekommer bilder som ämnar bidra till elevernas 

tränande i de olika förmågorna.  

 

 

 

  

 
16 Sandberg ”Elever i den digitala dåtiden”, 45, 57f & 60.  
17 Ulrika Gill (tidigare Boström) ”Att tänka historiskt med hjälp av bilder: En receptionsstudie av gymnasieelevers 

sätt att tolka bilder” i Anna Larsson (red) Medier i historieundervisningen: Historiedidaktisk forskning i praktiken. 

(Umeå: Umeå universitet, 2016), 201 & 209f.  
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3 Källmaterial  

3.1 Val av källor  

Urvalet av källmaterial står i relation till tillgänglighet. Digitala läromedel är belagda 

med avgift vilket gör dem mindre tillgängliga som källmaterial än traditionella 

läromedel.  Jag har valt att studera Gleerups digitala läromedel och Digilär.18 Dessa är 

möjliga att studera då de erbjuder gratis användning under en begränsad tid. Jag har 

valt att utöver dem studera de traditionella läromedlen Gleerups Hi: Historia och Libers 

Historia 7-9.19 Valet föll på Gleerups då jag som tidigare beskrivit vill ha ett likvärdigt 

läromedel att ställa det digitala mot. Jag har valt Libers då deras läromedel är författat 

av bland annat Göran Svanelid som varit med och tagit fram kursplanerna för SO - 

ämnena i Lgr 11. Tanken är att detta läromedel är tungt förankrat i Lgr 11 och ter sig 

därför intressant att jämföra med.  

Önskvärt hade varit att välja de läromedel som används i störst utsträckning i 

undervisningen i landet, men då förlagen inte lämnar ut information om hur många 

som använder deras läromedel är det svårt att basera urvalet på det. Att ta reda på det 

hade i sig varit en hel uppsats. Därför har jag i stället valt fyra läromedel som jag vet 

har använts i olika skolor som primärt läromedel i historieundervisningen under det 

gångna året.  Mitt intresse ligger i att undvika att ta med ett läromedel som av någon 

anledning inte är i bruk. Genom att välja fyra läromedel som jag vet används försäkrar 

jag mig om att läromedlen jag valt används och, förhoppningsvis, stimulerar elever till 

lärande.  

 
18 Erik Nilsson, Hans Olofsson & Rolf Uppström. Utkik 7-9 Historia Interaktiv lärobok 36 mån. (Gleerups Utbildning 

AB, 2013); Stellan Wigh, Digilär Historia för årskurs 7-9. (Digilär A, 2013). 
19 Erik Nilsson, Hans Olofsson & Rolf Uppström. Hi: historia. 7-9. 1. uppl. (Malmö: Gleerups, 2013); 

Elisabeth Ivansson & Mattias Tordai, Historia. Ämnesboken. 3. uppl. (Stockholm: Liber, 2012). 
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3.2 Avgränsningar och källkritik 

För att begränsa undersökningen behöver urval göras. Dessa urval görs dels i det 

faktiska källmaterialet, i hur många och vilka läromedel jag väljer studera och dels i 

fråga om vilka delar av läromedlen jag sedan väljer att studera.  

Jag har valt att undersöka de delar av läromedlen som lyfter fram kunskap om källor 

och källhantering. Källmaterial är grunden för historieämnet och att kunna behärska 

historiskt material är relevant utifrån ett inomvetenskapligperspektiv. Källor är också 

relevant att studera utifrån ett utomvetenskapligt- perspektiv eftersom kunskaper 

kring dem och hur man hanterar källor generar kunskaper i hur man granskar, tolkar, 

värderar sanningshalten i information mm. Dessa verktyg är centrala i dagens samhälle 

som präglas av tankar om alternativa fakta. 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet står att syftet med 

historieämnet bland är att ”kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att 

skapa historisk kunskap”. 20  I läroplanen förtydligas också vilken typ av centralt 

innehåll undervisningen ska ha och där återfinns bland annat följande: 

-”Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan 

berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.”21 

-”Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka 

och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, 

bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.”22 

-”Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar 

övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.”23  

Avslutningsvis så framställs kunskaper om källmaterial som ett kunskapskrav som 

eleven bör uppnått när den slutar 9:an. 

 
20 Skolverket 2017, 196. 
21 Skolverket 2017, 199. 
22 Skolverket 2017, 200. 
23 Skolverket 2017, 200. 
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-”Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra (….) underbyggda slutsatser 

om människors levnadsvillkor, och för då (…) underbyggda resonemang om källornas 

trovärdighet och relevans.”24 

Utöver dessa avgränsningar kommer jag specificera min undersökning ännu mer då jag 

valt att undersöka källor och uppgifter som förekommer i relation franska revolutionen. 

Denna specificering görs för att göra undersökningen mer precis och fokuserad. Att 

valet föll på denna revolution beror på källmaterialet i kombination med omfattningen 

av denna uppsats.  Samtliga läromedel tar upp den franska revolutionen på ett generöst 

sätt och har ett eget kapitel/avsnitt tillägnat sig. Detta ger en tydlig avgränsning för mitt 

undersökningsområde vilket är önskvärt. Varje avsnitt och kapitel har frågor och/eller 

övningar kopplade till sig som berör just det området. Av den anledningen är just detta 

område av intresse. Om jag valt något annat område som exempelvis ryska 

revolutionen, så hade det varit ett avsnitt insprängd i ett annat kapitel som berör tiden 

kring första världskriget. Avgränsningen hade då varit otydligare i min undersökning 

och hade kunnat genererat ett fördelaktigt resultat för de läromedel som tydligare 

avgränsat just den revolutionen tillskillnad från dem som inte gjort egna källkritiska 

övningar till just det avsnittet. Jag bedömer också att underlaget hade blivit allt för 

omfattande om jag valt att undersöka flera områden än franska revolutionen och jag 

bedömer efter att ha gått igenom mina läromedel att effekten på uppsatsens utfall hade 

blivit marginellt.   

Franska revolutionen förefaller vara gynnsam att studera för att visa på de olika 

förmågorna och Lévesques olika koncept eftersom det är en period av stor förändring.25 

Det är också en del av historien som återfinns i samtliga läromedel. Hade jag valt en 

senare period hade jag möjligen fått större variation på källor. Eftersom denna uppsats 

intresse ligger i att undersöka huruvida förmågorna och koncepten återfinns i 

läromedlen finns det källmaterial i form av bilder, statistik och texter som skulle kunna 

användas för att konstruera uppgifter och frågor till eleverna för att träna förmågorna 

och koncepten.   

 
24 Skolverket 2017, 203 ff. 
25 Nämnda förmågor och koncept preciseras i kommande teori och metod kapitel. 
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Källkritik – gentemot mina val av källor 

Den kritik som skulle kunna riktas mot detta val av källmaterial skulle kunna vara att 

underlaget kunde varit större; att jag studerat fler läromedel eller en större del av 

läromedlen. Önskvärt hade självklart varit att göra en så omfattande undersökning för 

att få ett så gott tilltaget analysmaterial som möjligt. Jag har dock bedömt att de fyra 

olika läromedlen utgör ett tillräckligt stort material för att vissa generella slutsatser ska 

kunna dras vid ett jämförande av de traditionella och digitala läromedlen.  

  



13 
 

4 Teori och metod 

Det teoretiska ramverket kommer dels bygga på Stéphane Lévesques tankar om 

primärkällors roll för elever att nå källkritiskt tänkande och dels på de fem förmågorna 

som Göran Svanelid fördjupar i sitt verk De fem förmågorna i teori och praktik: boken om 

The Big 5. Utifrån dessa tankar har en undersökningsmodell konstruerats som kommer 

tillämpas i den undersökande delen av uppsatsen.   

4.1 Lévesques teorier om historiskt tänkande 

Stephane Lévesque intresserar sig för ämnesdidaktik; förhållandet mellan lärande och 

de utmärkande faktorer som en särskild ämnesdisciplin besitter. Hans teorier utgör ett 

ramverk för att utveckla historiedidaktiken så att elever får med sig verktyg för att 

hantera hur de tänker kring historia i och utanför klassrummet. Det handlar om att han 

vill ge eleverna förmågor till ett mer kritiskt och ämnesfokuserat förhållningssätt till det 

förgångna.26  

Lévesque använder sig av termen ´Historical Thinking´ eller översatt historiskt 

tänkande. Begreppet som rör människors förmågor att hantera och tänka kring historia 

är komplext. Han resonerar kring det pedagogiska problemet som finns i att förstå 

själva disciplinen historia. Lévesque synliggör distinktionen mellan det förgångna (det 

som skett mellan människor i det förflutna), och historia (narrativa berättelser av det 

förflutna som bär på tolkningar) samtidigt som han konstaterar att begreppen är 

sammankopplade men besitter olika innebörder. Tidigare har fokus i undervisning har 

legat på dessa narrativa berättelser utan att man tagit den historiska processen i 

beaktning. Lévesque framhåller vikten för eleverna att förstå processen av hur ämnet 

historia är konstruerat och hur historien är framtagen.27 Vad Lévesque menar är vikten 

av det praktiska utövandet för att förvärva en kunskap. Det kan liknas med elever som 

ska lära sig idrott; de kan exempelvis lära sig teoretiskt hur basket spelas, men det är 

först när dessa teoretiska kunskaper omvandlas till ett praktiskt utövande som eleverna 

verkligen lär sig sporten. Historieämnet förefaller handla om de teoretiska kunskaperna, 

 
26 Lévesque, 8.  
27 Lévesque, 15ff.  
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men i likhet med att lära sig en idrott så behöver de teoretiska färdigheterna utövas i 

praktiken för att förståelsen och lärandet ska bli djuplodat. Om eleverna inte får med 

sig sådana här procedurförmågor så lämnas de åt att endast ta till sig de redan 

formulerade narrativen som påverkats av andras åsikter och reflektioner. Enligt 

Lévesque  är det inte en framgångsrik väg att gå utifrån ett ämnesdidaktiskt 

perspektiv.28  

Historiskt tänkande handlar om att tillämpa den faktabaserade kunskapen i 

sammanhang för att nå förståelse och undersöka olika processer. Tanken om att elever 

behöver tillämpa kunskap för att den ska bli bestående är inte ny. Pedagogen och 

psykologen Howard Gardner har bland andra framhållit att sofistikerat tänkande först 

uppstår när en individ omvandlar information som den lärt i ett sammanhang och 

sedan applicerar det i ett nytt sammanhang.29  Det är alltså inte innehållet i kunskapen 

som är det relevanta utan hur kunskapen hanteras. Pedagogen John Dewey konstaterar 

att faktakunskapens värde är underordnad tänkandet.30 Vad Dewey menar är att fakta 

i sig är ett verktyg för att kunna nå de djupare resonemangen och insikterna som 

tänkandet genererar. Ett exempel är eleven som behöver lära sig vissa fakta om den 

franska- och amerikanska revolutionen för att sedan i tanken kunna binda de två 

händelserna samman. I enighet med tidigare forskning betraktar Lévesque de olika 

formerna av kunskap som antingen faktakunskap eller förfarandekunskap. 31 

Faktakunskapen innebär det traditionellt narrativt återgivna berättandet av historia 

som kännetecknas av historiska händelser, personer och fenomen. Denna 

kunskapsform förväntar sig eleverna ska finnas i undervisningen. Förfarandekunskap 

handlar om de verktyg som behövs för att kunna studera det förgångna. Fokus är det 

koncept som utgör grunden i förståelsen av det förgångna tex. förändring, perspektiv 

och utvecklingslinjer. Förfarandekunskapen handlar om att kunna ska mening av den 

historiska faktakunskapen. 32   

 
28 Lévesque, 17.  
29 Howard Gardner, Howard Unschooled mind (New York: Basic Books, 1991), 9.  
30 Dewey, John Individ, skola och samhälle (Stockholm: Natur och kultur, 1998), 151.  
31 Lévesque använder följande anglosaxiska terminologi: substantive knowledge respektive procedural knowledge.  
32 Lévesque, 30f. 
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Vad som är att betrakta som framgångsrikt avseende att uppnå ett sofistikerat historisk 

tänkande är att fokusera på följande fem förfarandekoncept 1) Historisk signifikans 2) 

kontinuitet/ förändring 3) utveckling/tillbakagång 4) evidens och 5) det empatiska 

perspektivet.33 

Lévesques förfarandekoncept  

 

Historisk signifikans (1) handlar om att kunna identifiera vad som är viktigt i det 

förgångna, exempelvis varför det är relevant att studera förintelsen. Tidigare var det 

relativt oproblematiskt att definiera vad som var historiskt signifikant, i alla fall 

västvärlden var förhållandevis överens att historia handlade om ”de stora männens” 

berättelser. Detta kom dock att ändras under slutet av 1900-talet då socialhistoria och 

kvinnohistoria blev betydelsefulla områden. Enligt Lévesque finns några faktorer som 

kan påvisa signifikans och dessa är; kontextualisering (vad som var viktigt då), djup 

(hur djupt dåtida människor blev påverkade), kvantitet (hur många som blev 

påverkade), varaktighet (hur länge det pågick), samt relevans (vilken betydelse har det 

idag). Vad Lévesque menar är att historisk signifikant är viktigt för det historiska 

tänkandet eftersom det förgångna måste upplevas som meningsfullt för att intresse ska 

finnas att ta del av det. Det är viktigt både utifrån ett förfarande- och fakta perspektiv. 

Det är relevant att eleverna ställer sig frågor om varför de lär sig just den här biten av 

historien och vad som gör den viktigare än andra. 34    

Kontinuitet och förändring (2) handlar om att förstå och kunna identifiera vad som 

förändrats och vad som inte förändrats i historien är centralt för det historiska 

tänkandet. Historia handlar om förändringar i relation till mänskligt handlade. För att 

historiker ska kunna synliggöra det krävs någon form av övergripande tillvägagångsätt 

att skapa mening utifrån ett större perspektiv. Lévesque menar att både elever och 

lärare behöver utmanas i att bli mer medvetna om och kritisera de framställningar av 

historien som de kommer i kontakt med. Genom att uppmuntra till ett logiskt och 

kronologiskt tänkande, samt att arbeta med övergripande tillvägagångsätt för att ta sig 

 
33 Lévesque, 17. Levesque använder följande anglosaxiskaterminologi: historical significance, continuity and 

change, progress and decline, evidence and Historical empathy.  
34 Lévesque, 43, 46ff & 60.  
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an kontinuitet och förändring menar Lévesque att eleverna på så vis kan bli mer kritiska 

och medvetna. 35  

Huruvida utvecklingen skett till det bättre eller sämre är en aspekt av det historiska 

tänkandet som Lévesque belyser genom att ta fram tre analytiska principer för att bidra 

till att värdera det förgångna. Den första principen handlar om upprepad tillämpning. 

Det är viktigt att identifiera i vilken riktning utvecklingen sker i början, men också i 

slutet av den studerade perioden för att få en upprepad analys kring utvecklingens 

riktning. Att bara studera en liten bit av perioden kan ge missvisande indikationer på 

helheten. Den andra principen berör synen på historisk förändring. Utveckling och 

tillbakagång (3) är inte att betrakta som motsatser, utan snarare som oregelbundna 

företeelser. En utveckling kan följas av en mindre tillbakagång för att sedan fortsätta 

utvecklas. Den tredje och sista principen handlar om att historiker inte kan döma det 

förflutna utifrån nu rådande kontext, utan behöver bedöma utveckling och tillbakagång 

utifrån de rådande kultur innefattande dess beteende mönster som påverkade dåtidens 

handlande. För att kunna göra det behövs relevanta källor som ger eleven möjlighet att 

rekonstruera den aktuella tidens sammanhang.36 

Evidens (4) handlar om själva beläggandet av historia, hur man skapar sammanhang 

av primärkällor. Det är inte likställt med att berätta sanningar om vad som skett, utan 

det handlar om att härleda resonemang kring primärkällor för att förstå hur de hänger 

ihop och får en mening. Att förvänta sig att eleverna ska bedriva undersökningar på 

samma nivå som historisk forskning gör är inte rimligt, däremot åsyftar detta 

förfarandekoncept till att eleverna utifrån sina enskilda förutsättningar ges möjlighet 

att skapa sammanhang mellan olika material.37 

Det empatiska perspektivet (5) belyser behovet av att förstå de olika perspektiven för 

att nå ett utvecklat historiskt tänkande. Att utveckla empatiska perspektiv handlar inte 

bara om att på ett emotionellt plan relatera till det förgångna utan också om att i sitt 

sinne kunna föreställa sig förgångna händelser och personer. Lévesque poängterar 

vikten av att föreställningen av det förflutna bör komma ur primärkällor. Även om 

 
35 Lévesque, 37 & 85f. 
36 Lévesque, 100ff & 110. 
37 Lévesque, 37 & 138f.  
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exempelvis spelfilmer med historiskt tema kan väcka elevers intresse och få eleverna 

att bli emotionellt engagerade, vilket är bra utifrån ett intresseväckande perspektiv, 

men dessa är inte primärkällor och har tolkats på flera sätt innan de når eleverna. 

Elevernas föreställning av historien bör präglas av primärkällor och så även när det 

kommer till det empatiska perspektivet. Om eleverna inte utvecklar en empatisk 

förmåga och inte kan sätta sig in i den rådande moraliska kontexten kommer hon utgå 

ifrån sina egna nutida moraliska övertygelser är det mycket svårt att förstå olika 

historiska sammanhang. Eleverna behöver utmanas i att identifiera de förgångnas syn 

på normer och värden i relation till primärkällor för att nå ett mer sofistikerat historiskt 

tänkande. 38 

4.2 De fem förmågorna   

Göran Svanelid har identifierat fem förmågor som eleverna bör har utvecklat efter 

avslutad skolgång i grundskolan. Dessa förmågor kan sammanlänkas med de 

långsiktiga mål som skolundervisningen eftersträvar. 39  Svanlids förmågor återfinns 

löpande genom läroplanen. De fem är betraktade som generella färdigheter då de är 

kopplade till samtliga ämnen som hör grundskolan till. De fem förmågorna är enligt 

Svanelid: Analysförmåga, kommunikativ förmåga, begreppsförmåga, 

procedurförmåga och metakognitiv förmåga. 

Dessa förmågor är att betrakta som en tolkning av den kvalitativa kunskapssyn som 

styrdokumenten efterfrågar.40 Vad gäller historieämnet så finns det fler olika exempel 

på hur de olika förmågorna kommer fram. Svanelid exemplifierar med de olika ämnena 

också synliggör vad de olika förmågorna konkret handlar om.  

Analysförmåga  

Analysförmåga inom historieämnet innebär exempelvis att eleven kan beskriva 

samband mellan olika tidsperioder. Att kunna jämföra mellan olika saker är en central 

del för analysförmågan. En delförmåga som Svanelid lyfter är hur eleverna kan 

resonera om orsaker och konsekvenser av förändringar i samhällen under historien och 

 
38 Lévesque, 37, 164ff. 
39 Svanelid, 19f.  
40 Svanelid, 23, 29f.  
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hur människors levnadsvillkor påverkas. Analysförmåga handlar om att beskriva, 

jämföra, se samband mellan olika händelser och identifiera för- och nackdelar.41  

Kommunikativ förmåga  

Den kommunikativa förmågan är starkt kopplad till Vygotskijs teorier understryker 

sambandet mellan det talade språket och hur människan tänker. Vygotskij menade att 

språket var vägen till människans tänkande, kommunicerande och lärande. 42  Han 

menar också på att det är vår omgivning som ger förutsättningar för lärandet.  Denna 

kunskapssyn har påverkat de svenska styrdokumenten och vikten av den 

kommunikativa förmågan vittnar om det.  För att stimulera den kommunikativa 

förmågan bör eleverna uppmuntras till att uttrycka åsikter, redogöra för och bemöta 

argument, diskutera och föra resonemang.43  

Begreppsförmåga 

Begrepp möjliggör för eleven att förstå sammanhang. Vilka begrepp som är relevanta 

kan vara subjektivt, men den gemensamma nämnaren är att de begreppen som faller in 

som viktiga är de begrepp som kan hjälpa till med att förstå historian utifrån ett större 

perspektiv. Det handlar om begrepp som nycklar till att förstå de stora sammanhangen 

så att eleverna kan koppla ihop olika historiska sammanhang med varandra. Ett sådant 

begrepp skulle kunna vara revolution som är ett begrepp som beskriver en 

samhällsförändring; något som är återkommande i historien. Det handlar om att 

eleverna ska träna på att förstå ord, för att sedan kunna relatera dem till varandra och 

placera in dem i olika sammanhang.44  

Procedurförmåga 

Procedurförmågan är en färdighet som handlar om att veta hur man ska hantera 

information. Eleverna ska få med sig kunskaper om att tillämpa metoder för att lösa 

olika uppgifter. När det kommer till historieämnet handlar det om att kritiskt granska 

källor, bedöma trovärdighet och kunna operationalisera sina teoretiska kunskaper.45  

 
41 Svanelid, 35,38 & 43.  
42 Lev Vygotskij, Tänkande och språk. (Göteborg: Didalos), 1999. 
43 Svanelid, 46 & 49. 
44 Svanelid, 58ff.  
45 Svanelid, 65ff.  
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Metakognitiv förmåga 

Den metakognitiva förmågan berör färdigheter som att kunna lösa problem, tolka och 

värdera eller att pröva och ompröva teorier. Det handlar om att eleverna kan reflektera 

kring sin process och hitta lösningar i de hinder och utmaningar de stöter på.46 När det 

kommer till historia så kan det yttra sig genom att eleverna uppmuntras till att fundera 

över alternativa händelseförlopp och vilka olika utfall som skulle kunna ske i olika 

sammanhang. Förmågan skulle också kunna testas genom att elever får möjlighet att 

själv fundera över sina egna reflektioner och får möjlighet att ompröva sina egna teorier.  

4.3 Metodologisk apparat  

Den metod som kommer tillämpas som ramverk för denna kvalitativa undersökning är 

av komparativ karaktär. Jämförelser mellan olika förhållanden är centrala inom 

historiefältet och därför har den komparativa metoden varit vanligt förekommande 

inom historievetenskapen sedan 1700-talet.47 Komparativ metod kan vara förtjänstfullt 

att använda för att urskilja sådant som är unikt från det generella, upptäcka nya 

fenomen eller strukturer, identifiera processer eller ge förklaringar till varför fenomen 

uppstår.48  

I den här undersökningen förefaller metoden passa väl då det är jämförelser mellan de 

olika läromedlen som är i fokus för att nå betydelsefulla insikter om olika former av 

undervisningsmaterial. Denna jämförelse kommer göras med hjälp av två teoretiska 

typologier signerade Lévesque och Svanelid, vilket innebär att undersökningen får en 

mer dynamisk karaktär. För att besvara undersökningens frågeställningar; på vilket sätt 

de olika läromedlen stimulerar elevernas sätt att träna förmågorna och historiskt 

tänkande, samt hur de digitala och traditionella läromedlen skiljer sig åt, behövs en 

metodologisk apparat som både ser till den ämnesdidaktiska aspekten och till 

styrdokumentens riktlinjer. För att genomföra en analys på de olika läromedlen behövs 

nämligen både den bakomliggande pedagogiska tanken undersökas och hur väl detta 

stämmer överens med rådande styrdokument. Som nämndes i inledningen är denna 

 
46 Svanelid, 71 & 79.  
47 Stellan Dahlgren & Anders Florén Fråga det förflutna (Lund: Studentlitteratur, 1996), 195. 
48 Dahlgren och Florén, 199. 
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uppsats tänkt att vara ett möjligt hjälpmedel för att värdera hur väl läromedlen svarar 

mot de grundläggande förväntningar som finns på läromedel utifrån rådande politiska 

och pedagogiska riktlinjer.  

Således för att besvara undersökningens övergripande fråga; Spelar det någon roll om 

eleverna har kvar de traditionella läromedlen eller använder sig av digitala alternativ 

när de ska lära sig historia? behöver den metodologiska apparaten förenas med de 

teoretiska ramarna som utgörs av Lévesque och Svanelid.  

Läromedel X Nedslag I Nedslag II Nedslag III 

 

Totalt: 

Analysförmåga     

Kommunikativ förmåga     

Begreppsligförmåga      

Procedurförmåga      

Metakognitiv förmåga     

     

Historisk signifikans     

Kontinuitet och förändring     

Utveckling och tillbakagång     

Evidens     

Empatiska perspektivet     

Undersökningsmodell inspirerad av Lévesque och Svanelid. 

Den vänstra kolumnen utgörs av Svanelids fem förmågor och Lévesques 

förfarandekoncept. De mittersta kolumnerna representerar de olika nedslag som görs i 

det enskilda läromedlet och den högra kolumnen visar på en sammanställning av 

antalet gånger eleverna stimuleras till de olika förmågorna och koncepten. 

Undersökningens tillvägagångsätt kommer beskrivas mer ingående längre fram i 

texten. 
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Nackdelar med metoden och metodologiska överväganden  

Att använda sig av en kvantitativ, istället för kvalitativ metod har övervägts, men då 

undersökningens intresse inte ligger i att kvantifiera innehållet i läromedlen, utan att 

komma fram till på vilket sätt och hur läromedlen förmedlar sitt innehåll, så förefaller 

kvalitativ metod vara det tillvägagångsätt som är mest förtjänstfullt. Man skulle kunna 

argumentera för att uppsatsen har kvantitativa inslag eftersom antalet gånger 

förmågorna noteras räknas samman. Syftet med det är att det ska utgöra ett 

pedagogiskt visuellt komplement till den kvalitativa analys som utgör stommen i 

undersökningen.  

Valet av metod föll som ovan nämnts på komparativ metod, men en nackdel som finns 

med att den metoden är att det är just bara är en metod och kommer inte med ett 

tillhörande teoretiskt ramverk, som exempelvis diskursanalysen gör. 49 Det kan vara 

fördelaktigt att använda ett redan fungerande paket av teori och metod för att få 

systematik och en tydlig röd tråd genom sin uppsats.  Samtidigt så kan det vara till 

fördel att metod och teori inte är sammanfogade då metodens teoretiska ramverk kan 

anpassas till innehållet och genererar en bättre helhetslösning för undersökningen. En 

annan nackdel med metoden är att om komparationen görs på individnivå så får 

utfallet ett begränsat värde på grund av den subjektiva aspekten. Detta kan dock 

motverkas beroende på hur frågeställningen formuleras.50 I denna undersökning skulle 

det kunna vara ett problem eftersom källmaterialet endast består av fyra olika källor. 

Samtidigt skulle kunna framföra invändningen att källmaterialen inte kan beskrivas 

som att det ligger på individnivå, då de inte är en persons verk. Läromedlens innehåll 

har tagits fram av flera olika personer och gått igenom granskningar där många 

individer varit involverade.51 Man kan alltså argumentera för att källmaterialet i den 

här undersökningen inte är på individnivå eftersom det präglats av flera individer 

innan det publicerats.  

 
49 Dahlgren och Florén, s. 199.  
50 Dahlgren och Florén, s. 199.  
51 Ammert, Att spegla världen, 30. 
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Tillvägagångssätt  

Tillvägagångsättet kommer vara som sådant att jag först går igenom de avsnitt i 

läromedlen som berör den franska revolutionen översiktligt och identifierar vilka delar 

som tillämpar primärkällor och stimulerar elevers historiska tänkande. Det rör sig om 

artiklar och sidor i läromedlen som på ett interaktivt sätt uppmuntrar eleven till lärande 

i form av konkret övning. Det är alltså inte den löpande texten som undersöks utan 

övningsavsnitten som uppmanar eleverna till någon form av aktiv handling eller 

tänkande; där eleverna omvandlar information och applicerar in i nya sammanhang. 

Dessa enskilda övningar och frågekluster benämns i uppsatsen som nedslag i texten.  

Jag kommer systematiskt gå igenom varje nedslag och systematiskt undersöka vilka 

förmågor och förfarandekoncept som återfinns i anslutning till dem. Dessa nedslag 

representerar det enskilda läromedlets stimulerande av förmågor i relation till 

primärkällor.  Analysen är uppbyggs på följande vis; varje enskilt läromedel 

presenteras var för sig där de traditionella läromedlen Hi: historia och Liber historia 

inleder analysen för att följas av de digitala Utkik och Digilär. För varje läromedel 

kommer först en kortare redogörelse över dess strukturella uppbyggnad och därefter 

sker den djuplodade analysen av läromedlen, som struktureras på ett repetitivt sätt då 

identifiering av de fem förmågorna sker först i varje nedslag och därefter görs en 

övergripande analys av det historiska tänkandet.  

Nedslagen i läromedlen görs som sagt där eleverna uppmuntras till att själva aktivt 

arbeta med historia; i enighet med Lévesques tankar om vikten av att arbeta med 

historia och primärkällor för att utveckla historiskt tänkande. Hur många nedslag det 

blir beror på hur många övningar det finns i anslutning till området om franska 

revolutionen i det enskilda läromedlet. I vissa är det endast ett fåtal, medan det i andra 

är flera. Antalet nedslag är i sig intressant för undersökningen då det ger en nyckel till 

hur pass stimulerande läromedlet kan vara för eleverna.  

När samtliga läromedel gåtts igenom kommer de traditionella och digitala läromedlen 

ställas mot varandra för att undersöka på vilket sätt de stimulerar elever till att bearbeta 

källor, öva på de fem förmågorna och utveckla ett historiskt tänkande.  



23 
 

5 Analys 

Varje läromedel inledas med en kortare sammanfattning om hur läromedlet ser ut och 

vilka förutsättningar som gäller. Därefter kommer reflektionerna kring de olika 

nedslagen i relation till de fem förmågorna och historiskt tänkande. Inledningsvis 

kommer de traditionella läromedlen behandlas, därefter de digitala. Bland uppsatsen 

bilagor finns överskådliga tabeller som visar vilka förmågor och koncept som 

identifierats i de olika läromedlen och i vilka nedslag de återfunnits.   

5.1 Traditionella läromedel 

Hi: historia – Gleerups   

Detta traditionella läromedel är uppbyggt i kronologisk ordning och kategoriserar in 

franska revolutionen under den övergripande benämningen 1700-talets revolutioner. 

Kapitlet innehåller löpande text med tillhörande illustrationer. I anslutning till några 

av texterna finns det källkritiska övningar. Dessa utgör då en hel sida och knyter an till 

det som behandlats i den föregående texten. Kapitlet om den franska revolutionen 

avslutas med ett sammanfattande uppslag där en tidslinje, ordlista och ett antal frågor 

återfinns. Dessa frågor betraktar jag som instuderingsfrågor som stimulerar elevernas 

lärande. Avsnittet löper över femton sidor och tre nedslag har gjorts i texten; 

klagoskrifter, karikatyrer och franska revolutionen sammanfattning.52 De två första är 

källkritiska övningar och den tredje är det sammanfattade uppslaget som består av 

tidslinje, ordlista och instuderingsfrågor som stimulerar eleven till reflektion.  

Nedslag I - Klagoskrifter  

 

Det första nedslaget är en källkritisk övning som föregås av en text om de tre stånden 

som visas på det vänstra siduppslaget, medan den källkritiska övningen med 

benämningen klagoskrifter.53 Övningen handlar om generalständernas sammanträde i 

Versailles 1789 och de klagoskrifter som skickades in från befolkningen inför mötet. Till 

övningen finns sex kortare utdrag ur sex olika klagoskrifter. Uppgiften som eleverna 

 

52 Nilsson, Olofsson & Uppström. Hi: historia  7-9, 131,140 & 142f.  
53 Nilsson, Olofsson & Uppström. Hi: historia  7-9,  131.  
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uppmanas lösa är att klura från vilket stånd de som skrivit de olika klagoskrifterna 

kommer ifrån; vem som skrev vad.  

De fem förmågorna 

Denna övning uppmuntrar eleverna till att jämföra primärkällorna med varandra och 

den givna faktatexten i läroboken för att lösa uppgiften. Det innebär att eleverna tränar 

sin analysförmåga då de jämför olika saker och behöver resonera sig fram till en 

lösning.54 En central kunskap för att kunna lösa uppgiften är förmågan att tolka texterna 

och deras innehåll. Eleverna får träna sig i hur man hanterar information och behöver 

tillämpa en strategi för att klura ut vilken text som hör ihop med ett visst stånd. 

Övningen stimulerar den metakognitiva förmågan. Den begreppsliga förmågan kan 

indirekt knytas till uppgiften då den kräver reflektioner kring de tre begreppen som 

beskriver stånden, men övningen i sig uppmanar inte eleverna att exempelvis relatera 

orden till varandra.  

En förmåga som inte kan knytas till klagoskriftsövningen är den kommunikativa 

förmågan eftersom eleverna inte uppmanas till någon form av redogörande för sina 

resonemang. Elevernas lösning på uppgiften föregås av någon form av reflektion, men 

den kommunikativa förmågan åsyftar själva redovisandet av en sådan reflektion, vilket 

inte efterfrågas i övningen.  

Frånvaron av procedurförmågan är anmärkningsvärd. Visserligen är det en övning 

som innebär att ta till sig primärkällor, men inte hur man hanterar dem. Det uppmanas 

exempelvis inte till någon form av kritisk granskning eller bedömning av deras 

trovärdighet. Tilläggas kan göras att det i uppgiftens inledning berättas om att vissa 

som skrev klagobrev inte kunde skriva sina namn själva utan att andra skrev åt dem. 

Det finns alltså förutsättningar för att i uppgiften även bjuda in att träna på 

procedurförmågan men så görs ej.   

Nedslag II – Karikatyrer 

 

Den andra övningen som belyser primärkällor i det traditionella läromedlet Hi: historia 

är en övning som behandlar karikatyrer. Övningen har föregåtts av ett tre sidor långt 

 
54 Svanelid, 35.  
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avsnitt som berör Napoleons liv och öde. Uppslaget består av en inledning, en 

avgränsad ruta med uppgiften och källmaterialet som är en tecknad karikatyr av 

Napoleon, skapad av den brittiska karikatyrtecknaren James Gillray. I övningens 

inledning beskrivs genren karikatyr samt att den används ofta i dagliga politiska 

debatter och att detta kan göra dem svåra att tolka efter några år. Uppgiften presenteras 

genom förklaringen att bilden visar en speciell situation i Napoleons liv. Därefter följer 

två frågor ”1) Kan du lista ut vilken? 2) Har teckningen en positiv eller negativ 

inställning till Napoleon? Motivera ditt svar”.55    

De fem förmågorna 

Denna övning stimulerar analysförmåga, kommunikativ och metakognitiv förmåga. 

Eleverna behöver analysera genom att beskriva och förklara hur de resonerar för att 

lösa uppgiften. Samtidigt blir de uppmanade att motivera sin tolkning vilket innebär 

att de kommunikativt behöver redogöra för sina resonemang. Den metakognitiva 

förmågan är närvarande då eleverna behöver tolka bilden både genom att identifiera 

vilken situation som åsyftas men också genom att värdera om bilden förmedlar en 

positiv eller negativ bild. Eleverna behöver också förena sina tolkningar med den 

faktakunskap som de fått på de föregående sidorna i läromedlet. Vad gäller 

procedurförmågan så uppmanas eleverna till en granskning av källan då de uppmanas 

att reflektera kring om karikatyren har en positiv eller negativ inställning till Napoleon. 

Uppgiften utmanar dock inte eleverna till att granska dess trovärdighet, något som 

skulle kunna ses som relevant i sammanhanget.    

De förmågor som inte är närvarande i denna övning är procedurförmågan och den 

begreppsliga förmågan. Eleverna behöver visserligen förstå den texten de läst sedan 

tidigare men för att lösa uppgiften behöver de inte exempelvis placera in orden i sätt 

sammanhang som i uppgiften med klagoskrifter.  

 

 

55 Nilsson, Olofsson & Uppström. Hi: historia  7-9, 140.  
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Nedslag III – Franska revolutionen sammanfattning 

 

I det sammanfattade uppslaget om franska revolutionen ges en väl tilltagen översikt på 

vad kapitlet innehållit, en tidslinje över den studerade perioden, en ordlista samt 

relevanta frågor.  Tidslinjen består både av text, begrepp och primärkällor i form av 

bilder. Instuderingsfrågorna belyser många olika aspekter av revolutionen och 

innehåller bland annat ytterligare en primärkälla i form av ett utdrag ur en brittisk 

tidning.   

De fem förmågorna 

Det sammanfattade uppslaget innehåller utmaningar till eleverna som kan stimulera 

samtliga av de fem förmågorna. Instuderingsfrågorna präglas av många ”varför”-

frågor som innebär att eleverna behöver analysera samband. Flera frågor är av moralisk 

karaktär, bland annat en som frågar efter om man kan kategorisera de historiska 

personerna (Napoleon, Ludvig XVI & Robespierre) som onda eller goda. Eleverna 

uppmanas att uttrycka vad de tror i olika sammanhang vilket är ett tränande av den 

kommunikativa förmågan att formulera sin ståndpunkt. Den begreppsliga förmågan 

stimuleras dels genom den tydliga ordlistan, men också genom att placera in relevanta 

begrepp på tidslinjen, på så vis relateras begreppen tillvarandra på ett tydligt sätt för 

eleven. Dock är det inte någon av instuderingsfrågorna som uppmanar till detta. 

Användningen av den brittiska tidningen görs på ett sådant sätt att eleverna behöver 

kritiskt granska texten för att få reda på när den var skriven. Denna primärkälla behöver 

också tolkas och värderas för att förstås i sitt sammanhang, vilket tyder på en 

metakognitiv tillämpning.  

Stimulans till historiskt tänkande 

Som tidigare nämnts stimuleras det historiska tänkandet, enligt Lévesque, av de fem 

förfarandekoncepten. I samtliga nedslag kan reflektion av historisk signifikans 

identifieras. I de två första nedslagen som är övningar anges en indirekt historisk 

signifikans exempelvis som i övningen med karikatyrer där det i uppgiftens inledning 

motiveras varför det är intressant att analysera karikatyrer. I det tredje nedslaget 

framkommer den historiska signifikansen framförallt i den sammanfattande texten som 
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avslutas med att idéerna som överlevde den franska revolutionen är relevanta och 

påverkar oss än idag. Värt att notera är att eleverna inte själva får arbeta med den 

historiska signifikansen utan det handlar snarare om faktakunskap än om 

förfarandekunskap.  

I de två första nedslagen får eleverna möjlighet att praktiskt arbeta med primärkällor. 

Detta för med sig att eleverna får möjlighet att tolka och besvara uppgifterna med hjälp 

av primärkällorna på individnivå för att förstå sammanhangen. Detta sker i enighet 

med Lévesques evidenskoncept. Eleverna får efter sina förutsättningar bilda sig en 

uppfattning om sammanhangen genom att använda de olika källorna.  

Det empatiska perspektivet finns närvarande i övningarna. Att ta del av klagoskrifter 

är ett sätt att få inblick i hur de samtida människorna resonerade och vad de fann viktigt. 

Dåtidens människors bild av sin tillvaro blir tydlig och erbjuder eleven, genom det 

praktiska arbetet med uppgiften, att få insyn i hur deras normer och värden kan se ut.  

De två koncept som inte återfinns i läromedlets övningar är kontinuitet och förändring 

samt utveckling och tillbakagångs konceptet. Däremot finns antydningar i det tredje 

nedslaget där avslutande frågor ställs till eleverna. Eleverna får i samband med 

frågorna en tidslinje presenterad vilken kan bidra till förståelsen för kontinuitet och 

förändring, men det sker ingen förankring hos eleven genom en tydlig konkretiserad 

frågeställning som hon uppmanas ta sig an. Däremot när det kommer till utveckling 

och tillbakagång kan spår av det konceptet finnas i den fjortonde frågan som består av 

ett utdrag ur en engelsk tidning och där frågeställningen handlar om synen på 

framtiden. Dessa två koncept är centrala i studiet av revolutioner och finns närvarande 

i läromedlet, men eleverna blir inte konkret uppmanade till att djuplodande resonera 

kring dem och förhålla sig till dem.  

Liber historia  

Det traditionella läromedlet Liber historia är uppbyggt på ett annat vis än Hi: historia i 

bemärkelsen att det är indelat efter årskurs och inte enkom efter den historiska 

utvecklingen. Avsnittet om franska revolutionen infaller under skolår åtta. Kapitlet 

löper över tretton sidor och innefattar liksom föregående läromedel franska 

revolutionens händelseförlopp och Napoleons liv och öde. Inledningsvis kommer en 

introduktion där en tidslinje presenteras med tecknade bilder på relevanta händelser. 
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Därefter följer faktatexten i vilka det finns två avsnitt med uppgifter. En för franska 

revolutionen och en för Napoleon och i anslutning till dessa finns också kortare 

sammanfattningar som består av några få punkter. Det finns en fördjupningsdel som 

belyser hur det såg ut i Sverige under tiden som Napoleon var vid makten, men 

fördjupningen har ingen konkret övning knuten till sig.56 De primärkällor som finns i 

den löpande texten är åtta originalmålningar och en karikatyr. Det görs två nedslag i 

Liber historia och då deras uppbyggnad är liknande så redovisas det i ett gemensamt 

stycke nedan.  

Nedslag I & II - Uppgifter franska revolutionen & Napoleon 

 

Uppgifterna kopplade till den franska revolutionen är totalt tio och för Napoleon är de 

tretton stycken. 57  Uppgifterna är uppdelade i tre kategorier: frågor på texten, frågor 

som uppmanar till arbete med texten och frågor som uppmuntrar eleven till att fundera 

och diskutera. 

De fem förmågorna 

I båda nedslagen återfinns analysförmågan. I Nedslaget om franska revolutionen 

uppmanas eleverna att reflektera kring hur maktfördelningen skiftade mellan olika 

grupper i samhället i och med revolutionen. I den andra nedslaget uppmanas eleverna 

jämföra Napoleons intåg i Ryssland med andra arméers som gått samma väg genom 

historien. I det första nedslaget återfinns den kommunikativa förmågan då eleverna 

uppmuntras reflektera över varför revolutionen var viktigt. Även i det andra nedslaget 

finns det frågar som uppmanar till att eleverna redogör för samband. Däremot återfinns 

varken begrepps-, procedur eller den metakognitiva förmågan i de båda nedslagen.  

Stimulans till historiskt tänkande 

Läromedlet stimulerar delvis till historisk signifikans då det i nedslag ett uppmanar 

eleverna att reflektera kring varför franska revolutionen var viktig för folket utanför 

Frankrike. Eleverna får en möjlighet att få ta del av en konceptualisering av händelsen 

när de kan sätta sig in i att händelsen hade effekter i sin samtid och påverkade många 

 

56 Ivansson & Tordai, 164. 
57 Ivansson & Tordai, 160 & 164. 
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människor. 58  Eleverna uppmanas också till ett logiskt och kronologiskt tänkande i 

nedslagen där de uppmanas till att reflektera kring orsaker till revolutionen och 

effekterna av att kartan över de nordiska länderna ritades om i början av 1800-talet. Det 

empatiska perspektivet återfinns då eleverna uppmuntras till att reflektera om det var 

rätt att förändra ett samhälle genom revolution, liksom i nedslag två med frågan om 

betydelsen Ryssland hade i förändringarna som skedde i och med att kartan ritades om. 

Eleverna får möjlighet att sätta sig in i händelserna utifrån olika perspektiv, samtidigt 

som de själva behöver reflektera över sin ståndpunkt utifrån sitt moderna perspektiv. 

Varken koncepten utveckling och tillbakagång eller evidens återfinns i Libers 

läromedel. Anledningen till det är främst frånvaron av primärkällor i nedslagen.  

 

Sammanfattning traditionella läromedel 

Som ovan analys indikerar kan tryckta läromedel skilja sig åt när det kommer till att 

stimulera eleverna. Det som kan konstateras är att vissa traditionella läromedel så som 

Hi: historia stimulerar elevernas förmågor mer, än andra traditionella läromedel, så 

som Liber. Läromedlet Hi: historia erbjuder tre nedslag och Liber erbjuder två. I bilaga 

ett skildras analysresultaten 

schematiskt genom tabeller. Där 

framkommer tydligt att Hi: historia 

generar nästan tre gånger så många 

tillfällen att träna de olika förmågorna 

och historiskt tänkande. Den största 

skillnaden är att Hi: historia, 

tillskillnad från Liber, erbjuder 

övningar där samtliga förmågor och 

koncept förekommer. Liber 

stimulerar till hälften så många som Hi: historia. Totalt sett så har de traditionella 

läromedlen 16 möjliga tillfällen då eleverna kan träna sig på någon av de fem 

förmågorna, samt 15 tillfällen då de ges möjlighet att träna på historiskt tänkande. Jag 

bedömer att den främsta orsaken till den stora skillnaden mellan dem två beror på att 

 
58 En faktor som Lévesque benämner som djup. 

 

 Hi:historia Liber Totalt: 

Antalet gånger 

någon av de fem 

förmågorna 

stimuleras: 

12 4 16 

Antalet gånger 

historiskt 

tänkande 

stimuleras: 

11 4 15 

Totalt: 23 8  

        Se bilaga 1 och 3 för fördjupad förståelse.                               
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Liber inte uppmanar eleverna till att arbeta med några källor, tillskillnad från Hi: 

historia som har två övningar som infattar arbete med primärmaterial. Att stimulera 

procedurförmågan eller evidens konceptet är mycket svårt utan primärkällor.  

 

 

5.2 Digitala läromedel  

Utkik - Gleerups 

Läromedlet är uppbyggt på ett sådant sätt att eleverna har tillgång till en historiemapp 

där de kan klicka sig vidare till olika historiska områden. Mappen 1700-talets 

revolutioner innehåller avsnitt om den industriella, amerikanska och franska 

revolutionen. Strukturen på avsnitten om revolutionerna är homogena och samtliga 

inleds med en kortare introduktion för att sedan följas upp av en tydlig målbeskrivning 

om vad eleverna förväntas ha uppnått efter avslutat avsnitt, samt hänvisning till det 

centrala innehållet som läroplanen efterfrågar. Därefter är avsnittet indelat i ett antal 

artiklar som kan liknas vid kapitel i ett traditionellt läromedel.  I anslutning till de olika 

artiklarna finns länkat till ytterligare artiklar under temat Fördjupning och metod.59 Dessa 

är också samlade i en egen mapp som knyts till respektive avsnitt. Det kan också finnas 

länkar till andra sidor som är relevanta för artiklarna. Vissa avsnitt har interaktiva 

avstängningsfrågor där eleverna kan testa sina kunskaper och där svaren kommer 

läraren tillhanda.  Avsnitten avslutas med en sammanfattning med tillhörande tidslinje. 

Eleverna kan här också ta del av en kort sammanfattande film av hela avsnittets innehåll.  

Nedslag I & II – Klagoskrifter och Karikatyrer  

 

De två första fördjupningarna är identiska med Hi: historias källövningar. Därav kan 

konstateras att de två första nedslagen i Utkik stimulerar elevernas analytiska, 

begreppsliga, kommunikativa, procedur och metakognitiva förmåga. Dock är alla inte 

 

59 Nilsson, Olofsson & Uppström. Utkik 7-9 Historia Interaktiv lärobok.  
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representerade i båda. I klagoskrifter utmanas inte den kommunikativa och procedur 

förmågan, och i karikatyrer är det den begreppsliga förmågan som inte är representerad.  

Nedslag III – Revolutionskalendern 

 

Metod och fördjupningsövningen revolutionskalendern inleds med bakgrundsfakta 

om vad revolutionskalendern var, hur den var uppbyggd och hur länge den 

tillämpades. Efter inledningen följer sex frågor relaterade till informationen. Det finns 

inte några primärkällor i anslutning till denna övning.  

De fem förmågorna 

Denna övning bjuder eleverna till att träna på många förmågor. Eleverna får möjlighet 

att analysera genom att besvara frågor som exempelvis har en jämförande karaktär. 

Frågorna uppmanar också eleverna att redogöra för varför eleven tror att 

revolutionskalendern införde, vilket är ett sätt att öva den kommunikativa förmågan. 

Den begreppsliga förmågan lyft fram då eleverna förväntas relatera till begreppen 

genom att reflektera kring varför månaderna fått sina namn och göra egna 

översättningar till svenska.  Även om dessa begrepp inte är centrala historia begrepp så 

för övningen med sig begreppsliga förmågor som även innebär ett övande i hur man 

kan hantera historiska problem. Procedurfrågan tränas det således också på, vilket även 

framkommer i en av frågorna som uppmanar eleverna till att eftersöka information i ett 

annat material än läromedlet. Då får eleven pröva och utveckla registret av källor. Det 

metakognitiva perspektivet framkommer genom att eleverna uppmanas reflektera 

kring om varför fenomenet uppkom och varför den upphörde. På så vis får eleverna 

insyn i hur processer utvecklas och förändras, vilket bidrar till elevernas förmåga att 

fundera kring händelseförlopp. Eleverna utmanas dock inte att reflektera över sin egen 

tankeprocess.  

Nedslag IV – Ett frimärkes historia 

 

Denna källövning utgår ifrån ett frimärke utgivet i Guinea Bissau 1989, vars motiv 

skildrar franska revolutionen. Övningen inleds med en kort introduktion, därefter följer 

bilden av frimärket som går att klicka på och förstora så att alla detaljer kan noteras. 
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Efter bilden kommer en relativt lång förklaringstext som hjälper eleven att tolka vad de 

ser på frimärket. Vissa ord förklaras liksom olika symboler och de relevanta historiska 

kontexter som hör därtill. Därefter kommer tre frågor som eleven förväntas kunna 

besvara. Den första frågan handlar om att tolka bilden på ett frimärke. Den andra frågan 

uppmanar eleverna att jämföra bilden av Egalité på frimärket, med hur den romerska 

gudinnan Justitia kan porträtteras, eleverna uppmanas att själva söka upp en sådan bild. 

Den tredje frågan handlar om att eleverna på egen hand ska läsa in sig på hur bilden av 

Justitia används i dagens samhälle.  

De fem förmågorna 

I den källkritiska övningen om ett frimärkes historia får eleverna möjlighet att öva 

samtliga fem förmågor, men där den kommunikativa förmågan inte är lika central som 

övriga fyra. Eleverna får jämföra olika tidsperiod med varandra genom att reflektera 

kring begreppet jämlikhet i en historisk, liksom samtida kontext. Eleverna får också 

möjlighet att i tolkandet av frimärket jämföra dess innehåll med sina egna förkunskaper 

och identifiera vad som tangerar det dem lärt sig och vad som är nytt för dem. Elevernas 

metakognitiva förmåga tränas också genom att frågorna är kumulativa och framförallt 

den tredje frågan bygger på den föregående frågans svar för att uppgiften ska kunna 

lösas på ett förtjänstfullt vis. Eleverna utmanas också i att eftersöka relevant 

information på eget håll för att lösa problemet, vilket medför ett tränande av 

procedurförmågan.  

Nedslag V – Revolutionens orsaker 

 

Övningen som behandlar revolutionens orsaker är en mer omfattande källgranskande 

övning där eleverna presenteras olika typer av källor. Övningen inleds med en 

beskrivning av ett vulkanutbrott på Island 1789, författat av en isländsk präst. Därefter 

följer en kortare beskrivning av händelsen som den skildrades i en svensk dagstidning. 

Kontexten kring vulkanutbrottet ges och kompletteras med ett klimatdiagram som ger 

eleven insyn i hur medeltemperaturerna i Europa legat under 1700-talets senare hälft. 

Eleverna uppmanas i en tredelad fråga tolka klimatdiagrammet för att identifiera de år 

som är avvikande. Eleverna får ytterligare information så att en koppling mellan 

ofördelaktigt väder och effekten det får på skördar som i sin tur kan betraktas som en 
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anledning till franska revolutionen. Övningen avslutas med att eleverna uppmanas 

reflektera kring om det hade blivit en franska revolutionen om skördarna varit goda 

under 1788 och 1789.  

De fem förmågorna 

I denna övning får eleverna träna på sin analysförmåga, kommunikativa förmåga, 

procedurförmåga och metakognitiv förmåga. Detta görs genom att eleverna utmanas i 

att se samband mellan händelserna på Island, klimatet i Europa och hur detta i 

förlängningen påverkar franska revolutionen. Eleverna uppmanas att resonera kring 

om det hade blivit en revolution om skördarna blivit bättre, vilket stimulerar den 

kommunikativa förmågan. Eleverna tränas i att hantera information genom olika typer 

av källor och behöver placera dem i förhållande till varandra för att få ihop sambandet. 

Utöver det möjliggör uppgiften att eleverna får visa på sina metakognitiva kunskaper 

då de behöver tolka och värdera informationen som källorna ger, samt fundera på om 

alternativa händelseförlopp hade skett om skördarna varit annorlunda.   

Nedslag VI – Vad hände kungabarnen? 

 

Det sjätte nedslaget är det sista som är kopplat till fördjupning och metod i läromedlet 

Utkik. Det är en uppgift som inleds med ryktesspridningen om Ludvig XVI och Maria 

Antoinettes son som fängslades tillsammans med sina föräldrar och syster. Den unga 

prinsen dog efter några år i fångenskap men rykten hade börjat spridas att det 

egentligen inte var kungasonen utan att han hade blivit utbytt mot en annan pojke 

innan familjen fängslades. Detta rykte fick sitt slut när pojkens kvarlevor DNA-testades 

och det kunde konstateras att pojken som dog i fängelset var son till Marie Antoinette. 

Berättelsen om den unge prinsen kopplas sedan samman med en modernare händelse 

där Dick Helander anklagats för brott, men som sedan frigavs till följd av att det inte 

var hans DNA- som funnits på bevismaterialet. Övningen har två uppgifter kopplade 

till sig där den första uppmanar eleverna att söka efter liknande artiklar om DNA i en 

nutida dagstidning. Den andra är att eleverna ska fundera över och motivera om Dick 

Helander var oskyldig eller ej. Eleverna uppmanas att söka fakta på internet.   
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De fem förmågorna 

I denna övning får eleverna möjlighet att träna på samma förmågor som i det 

föregående nedslaget. Eleverna ges möjlighet att analysera när de tränas i att se 

samband mellan de olika tidsperioderna, de får möjlighet att kommunicera sin analys 

genom att de uppmanas att motivera sin ståndpunkt och deras metakognitiva förmåga 

tränas genom att de behöver värdera och tolka information om Dick Herlander. Värt 

att understryka är att denna uppgift möjliggör på ett djuplodande sätt 

procedurförmågan på ett vis som tidigare nedslag inte visat på eftersom här får 

eleverna möjlighet att ta del av den historiska metoden hur man kan ta reda på om ett 

historiskt rykte stämmer.   

Nedslag VII – Repetition och reflektion 

 

Innehållet i det sjunde och sista nedslaget i läromedlet består av samma frågeställningar 

som återfanns i Hi: historias tredje nedslag som bestod av en sammanfattning av 

franska revolutionen. Den skillnad som finns är att artikeln i det digitala läromedlet är 

av en mer interaktiv karaktär då eleverna kan skriva sina svar direkt i programmet och 

skicka dem till läraren. Det finns alltså en teknisk komponent här som underlättar det 

administrativa arbetet för läraren, men för denna uppsats är det innehållet som är av 

intresse. Det kan alltså konstateras att i likhet med det traditionella läromedlet utmanas 

eleven träna på samtliga förmågor.  

Stimulans till historiskt tänkande 

Konceptet historisk signifikans kommer till uttryck i det digitala läromedlet Utkik i flera 

av övningarna. De uppmanas exempelvis i nedslag sex att göra paralleller mellan 

skyldiga och oskyldiga i ljuset av ny information i olika nedslag i historien. Historisk 

signifikans handlar bland annat om hur pass relevant historia är utifrån ett nutida 

perspektiv. Detta är något som framhålls i övningen då eleverna får fundera i flera led 

genom flera historiska händelser som har den gemensamma nämnaren DNA teknik. 

Kontinuitet och förändring förekommer också i flera av nedslagen. I det fjärde 

nedslaget om ett frimärkes historia uppmuntras eleverna reflektera kring vad som skett 

över tid i relation till hur den romerska gudinnan Justitia porträtteras och används. 

Eleverna får här arbeta med ett mikro exempel på förändring som kan förstås utifrån 
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att placeras in i sitt historiska sammanhang utifrån ett logiskt och kronologiskt tänk. I 

det femte nedslaget framkommer konceptet utveckling och tillbakagång på ett tydligt 

sätt då eleverna förväntas använda flera källor som de behöver hantera och tolka för att 

förstå faktorer som påverkar en utveckling i flera riktningar. Samma nedslag är också 

ett gott exempel att relatera evidenskonceptet till då eleverna ges goda förutsättningar 

att skapa sammanhang mellan de olika primärkällorna som vid första anblick kan 

förefalla svåra att relatera till varandra. Även det sjätte nedslaget visar på historisk 

evidens då arbetet med att belägga historia blir konkretiserat genom skildringen av hur 

problemet med den försvunna prinsen fick sin lösning. Det empatiska perspektivet 

återfinns i flera av nedslagen exempelvis i det femte som handlar om revolutionens 

orsaker. Eleverna behöver i den avslutande frågeställningen föreställa sig ett 

kontrafaktiskt historiskt sammanhang där skördarna blivit goda åren innan 

revolutionen och hur det möjligen skulle kunna påverkat händelseförloppet. Även det 

sjunde nedslaget med de avslutande frågorna har många liknande inslag, men också 

inslag av resonemang kring gott/ont och rätt/fel. Detta uppmuntrar eleven att sätta sig 

in i de rådande moraliska perspektiven för att kunna besvara frågorna på ett adekvat 

sätt.     

Digilär- historia  

Det digitala läromedlet Digilär har en liknande struktur som Utkik men har en annan 

indelning av artiklarna. Franska revolutionen ligger under arbetsområdet som 

benämns som tre revolutioner där det är den industriella, amerikanska och franska 

revolutionen som åsyftas. Det finns uppgifter och frågor kopplade till varje enskild 

revolution som kommer utgöra nedslagen i undersökningen. Relevant är också att 

läromedlet erbjuds i en lättläst variant och en standard variant. Den här 

undersökningen baserar sig på standardnivån.  Artiklarna i Digilärs läromedel ligger 

kronologiskt efter varandra tillskillnad från Utkik där artiklarna i större utsträckning 

låg enskilda. Avsnittet med den franska revolutionen är som en lång artikel och inleds 

med kunskapskraven som kommer erbjudas att utvecklas. Dessa är klickbara och 

eleven kan få tydliga instruktioner i vad som förväntas för att uppnå de olika 

betygsnivåerna. Därefter kommer ett inledande filmklipp som ger en introduktion och 

som avslutas med tre frågor eleverna kan ha med sig i inläsandet av texten. Dessa frågor 



36 
 

besvaras längst ner i avsnittet.  Däremellan presenteras franska revolutionen i text och 

bild.  Längst ner i artikeln återfinns en länk till uppgifter. Dessa uppgifter är indelade i 

fyra olika kategorier; reflektions-, formativ-, historiebruks-, och diskussionsuppgifter. 

Jag har valt att göra nedslagen efter dessa kategorier på uppgifter redan skapade av 

källmaterialet.  

Nedslag I – Reflektionsuppgifter  

 

Det första nedslaget innefattas av fem enskilda reflektionsuppgifter, samt de tre frågor 

som presenteras i artikelns inledande filmklipp där eleverna uppmanas reflektera över 

tre frågeställningar som berör franska revolutionen.60 Värt att notera är att den fjärde 

reflektionsfrågan består i sin tur av fyra underfrågor. Detta nedslag är därav att betrakta 

om relativt omfattande i jämförelse med de övriga. Reflektionsuppgifterna uppmanar 

eleverna till att reflektera kring revolutionen och förklara bakomliggande orsaker och 

effekter. Exempelvis ställs frågor om hur upplysningsfilosofiernas tankar påverkade 

utvecklingen i Amerika, varför den franska revolutionen mynnade ut i diktatur medan 

den amerikanska ledde till en demokrati och om våld kan vara rätt att ta till i vissa 

sammanhang. Paralleller görs i några av frågorna till nutida fenomen såsom den 

arabiska våren, där eleverna uppmanas att reflektera kring likheter och skillnader 

mellan olika revolutioner, samt till att undersöka FN:s deklaration över mänskliga 

rättigheter och jämföra den med franska revolutionens deklaration.  

De fem förmågorna 

I detta nedslag är den analytiska förmågan högst närvarande då jämförelser efterfrågas, 

liksom att eleverna uppmanas att resonera kring olika händelser och hur dessa hänger 

ihop och påverkar samhället. Den kommunikativa förmågan finns närvarande då 

elever uppmanas att reflektera kring och formulera en ståndpunkt kring om det alltid 

är fel med våld. De uppmanas också redogöra för de olika bakomliggande orsakerna. 

Den begreppsliga förmågan är närvarande då eleverna uppmanas jämföra 

deklarationen om FN:s mänskliga rättigheter och jämföra den med franska 

 

60 Wigh, Nedslaget görs på reflektionsuppgift 1-5, samt frågorna som hör till artikeln om franska revolutionen. 
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revolutionens deklaration. En sådan komparation förutsätter en begreppslig förståelse 

för att identifiera beröringspunkter, dock är det ingen fråga som uttryckligen uppmanar 

eleverna till att resonera kring relevanta begrepp. Den metakognitiva förmågan tränas 

i nedslaget under reflektionsfråga fyra där eleverna i en frågeföljd uppmanas resonera 

kring om våld kan vara rätt. Uppgiften börjar i franska revolutionen men kopplas till 

övriga revolutioner som skett och även nu pågående. Eleverna stimuleras till att tolka 

och värdera information samtidigt som uppgiften succesivt utvecklar elevens 

associationshorisont då den utmanar eleven mer och mer för varje del av uppgiften. 

Procedurförmågan är inte närvarande i nedslag ett.     

Nedslag II – formativ uppgift  

 

Den formativa uppgiften är en källövning som handlar om en målning som föreställer 

Napoleon när han korsar Alperna. Uppgiften har en kort inledning som konstaterar att 

bilden inte stämmer med verkligheten då Napoleon korsade Alperna på en åsna och 

inte på en häst som målningen visar. Uppgiften har sedan fyra frågor som handlar om 

varför konstnären inte målat sanningsenligt, är det något mer som inte stämmer med 

bilden, hur Napoleon ville uppfattad och vad historiker tolkar in i bilden. När eleverna 

besvarat frågorna kan de klicka vidare så att det hamnar på en sida som kallas ”min 

egen bedömning” som är ett avsnitt som ger eleven svar på frågorna och utmanar den 

att ställa fördjupade frågor till sina svar.  

De fem förmågorna 

Nedslaget berör främst tre av de fem förmågorna; procedur-, metakognitiva- och 

kommunikativa förmågan.  Uppgiften handlar om att lära sig hantera en primärkälla 

och att tolka dess innehåll. Eleverna får möjlighet att träna på att bedöma källans 

trovärdighet och fördjupat formulera sina reflektioner kring den. Att eleverna behöver 

fundera kring hur historiker skulle tolka källan ger eleven möjlighet att träna på sin 

procedurförmåga i att förstå hur historiker arbetar källkritiskt. Utifrån ett metakognitivt 

perspektiv får eleven utöver själva tolkandet av målningen också en möjlighet att 

omvärdera sina slutsatsen eftersom övningen har funktionen med den egna 

bedömningen där eleven får en formativ återkoppling på sitt lärande i realtid.   
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Nedslag III –historiebruksuppgift  

 

Det tredje nedslaget i läromedlet är en historiebruksuppgift som handlar om synen på 

Marie Antoinette. Eleverna får en introducerande text och två digitala källor att förhålla 

sig till; en artikel med en intervju av Sofia Coppola som gjort en film om Marie 

Antoinette, samt en filmsnutt ur filmen som visar på bilden av den historiska personen 

som modeslav.61 Efter inledningen och länkar till källorna följer fyra frågor. Eleverna 

ska fundera över på vilket sätt det märks i klippet att Marie Antoinette är en modeslav, 

varför eleven tror att regissören valt att göra filmen om just den här historiska personen, 

fundera över hur regissören använder sig av historia och om hon skildrar historien så 

som den var, samt vad filmen säger om vår moderna tid och varför filmen blivit så 

omtyckt i modern tid.   

De fem förmågorna 

Uppgiften stimulerar eleven till fyra av de fem förmågorna. Den analytiska förmågan 

får eleverna träna på genom att de får undersöka samband mellan olika epoker eftersom 

uppgiften manar dem att se paralleller mellan bilden av Marie Antoinette som en 

modeslav och vad filmen säger om oss idag. I samband med att eleverna får öva på sin 

analytiska förmåga tränas här också den kommunikativa förmågan då de stimuleras till 

att uttrycka åsikter och föra resonemang. Procedurförmågan tränas genom att eleverna 

behöver förhålla sig till de två källorna. För att besvara frågan på hur Sofia Coppola 

använder sig av historia behöver eleverna granska källorna. I uppgiften finns också 

kopplingar till kunskaper om att bedöma en källas trovärdighet då eleverna genom att 

granska filmsnutten kan identifiera vissa anakronismer som vittnar om att filmklippet 

inte är fullt trovärdigt utifrån ett historiskt perspektiv. I uppgiften tränas också den 

metakognitiva förmågan när eleverna värderar och tolkar källornas innehåll.  

Nedslag IV –Diskussion 

 

Det fjärde och sista nedslaget i Digilär är också det minst omfattande. 

Diskussionsuppgiften som nedslaget omfattar handlar om att eleverna ska jämföra den 

 

61 Begreppet ”modeslav” är taget direkt ur formuleringen av uppgiften i läromedlet.  
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franska revolutionen med den amerikanska revolutionen. Frågorna som ställs till 

eleverna är; var blev det mest demokratiskt efter revolutionen, var fick människorna 

mest frihet, samt vad kan förklara skillnaderna mellan den amerikanska och franska 

revolutionen? I läromedlet kommer den amerikanska revolutionens artikel före den 

franska så uppgiften utgår ifrån att eleverna har med sig kunskaper om de båda.  

De fem förmågorna 

Den sista uppgiften fokuserar på det jämförande perspektivet mellan de två 

revolutionerna, vilket gör att den analytiska förmågan prövas, liksom den 

kommunikativa då eleverna förväntas föra resonemang när de förklarar skillnaderna 

mellan revolutionerna. Övriga förmågor stimuleras inte anmärkningsvärt i detta 

nedslag.  

Stimulans till historiskt tänkande 

Läromedlet Digilär fångar upp samtliga koncept i sina nedslag. Både nedslag ett och tre 

lyfter fram historiens relevans. Detta görs exempelvis när eleverna stimuleras till att 

jämföra FN:s deklaration av mänskliga rättigheter med franska revolutionens 

deklaration, uppgiften synliggör banden mellan olika historiska tider och understryker 

historiens signifikans. Kontinuitet och förändring återfinns i flera av nedslagen där ett 

kronologiskt tänkande bidrar till elevens förmåga att förstå de historiska förloppen. 

Uppgiften där eleverna uppmanas att relatera franska revolutionens händelser till den 

arabiskavåren och vår tids revolutioner är ett exempel på det. Genom att reflektera 

logiskt och kronologiskt tränas elevernas historiska tänkande. Konceptet utveckling 

och tillbaka gång belyser förändring och att det inte alltid sker kronologiskt, utan i 

vågor. Det fjärde nedslaget stimulerar eleverna till att jämföra den franska och 

amerikanska revolutionen med varandra och reflektera kring hur olika utfallen blev av 

de två revolutionerna vilket kan sporra elevernas historiska tänkande utifrån ett 

förändringsperspektiv. Evidens konceptet återfinns in nedslagen som har konkreta 

källmaterial som eleverna behöver bearbeta, i Digilärs läromedel är de nedslag som 

berör Napoleons resa över Alperna och filmen om Marie Antoinette. Genom att 

bearbeta källorna; målningen, artikeln och filmklippet, får eleverna utifrån sina egna 

förmågor möjlighet att bilda sig en egen uppfattning om de olika materialen och vad 



40 
 

som kan utrönas från dem. Det koncept som är mest framträdande i Digilärs läromedel 

är det empatiska perspektivet. I samtliga nedslag återfinns möjligheter för eleverna att 

tränas i att belysa och sätta sig in i de förgångnas idéer. Exempelvis i nedslag ett 

uppmanas eleverna reflektera kring om våld kan vara rätt. Att besvara den frågan 

förutsätter att eleven sätter sig in i den samtida kontexten. Övningen med Marie 

Antoinette sätter också krav på att eleverna ska sätta sig in i och förstå Sofia Coppola i 

hur hon väljer att betrakta historien; något som ställer krav på att förstå ett annat 

empatiskt perspektiv.   

 

Sammanfattning digitala läromedel 

Av ovanstående analys kan konstateras att de båda läromedlen är omfattande i sitt 

förmedlande av möjligheter till att stimulera de fem förmågorna och historiskt 

tänkande. Läromedlet Utkik erbjuder sju nedslag och Digilär fyra. Utkik bestod av 

många djuplodande övningar där primärkällor tillämpades. Digilär hade någon sådan 

övning men utöver det flera mindre som inte var lika ingående. Som kan ses i bilaga 

två erbjuder de båda läromedlen till stimulans av samtliga förmågor och koncept. 

Noterbart är att begreppsförmågan endast förekommer i 1 av de 4 nedslagen, 

tillskillnad från Utkiks 4 gånger av 7. En 

sammanfattande bild av fördelningen 

över antalet tillfällen detta erbjuds i de 

olika läromedlen återfinns i tabellen till 

höger. Som synes stimuleras de fem 

förmågorna på olika vis 29 gånger i de 

olika nedslagen och det historiska 

tänkandet 23 gånger. För Digilär så är 

det 13 gånger för förmågorna och 14 för 

historiskt tänkande. Utkik har nästan 

dubbelt så många möjliga tillfällen till stimulering i jämförelse med Digilär. De digitala 

läromedlen, i den här begränsade undersökningen, stimulerar eleverna till att träna på 

någon av de fem förmågorna 42 gånger. Vid 37 tillfällen möjliggörs stimulering av 

historiskt tänkande.    

 

 Utkik Digilär Totalt: 

Antalet gånger 

någon av de fem 

förmågorna 

stimuleras: 

29 13 42 

Antalet gånger 

historiskt 

tänkande 

stimuleras: 

23 14 37 

Totalt: 52 27  

 Se bilaga 2 och 3 för fördjupad förståelse.  
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6 Sammanfattande diskussion  

 

Den här uppsatsen visar att det är skillnad mellan traditionella och digitala läromedel 

när det kommer till i vilken utsträckning eleverna stimuleras till historiskt tänkande 

och i att träna de fem förmågorna. Denna slutsats har nåtts genom en komparativ studie 

mellan de fyra olika läromedlen där avsnittet om den franska revolutionen har 

djupstuderats. Efter undersökningen kan konstateras att de undersökta digitala 

läromedlen stimulerar elever i högre utsträckning att träna på de fem förmågorna och 

till historiskt tänkande än vad traditionella läromedel gör.  

Digitala läromedlen erbjuder fler tillfällen till stimulans eftersom de initialt erbjuder fler 

möjliga nedslag än vad de traditionella gör. Antalet nedslag som genererats av varje 

läromedel har baserats på de tillfällen i läromedlet där elever uppmanas till att aktivt 

arbeta med historia. Enligt Sandberg (2014) är det viktigt att eleverna själva får 

möjlighet att träna och tänka analytiskt och att bearbeta material för att uppnå goda 

resultat. Därav blev det totala antalet nedslag för digitala läromedel 11 (Utkik 7 och 

Digilär 4), medan motsvarande för traditionella läromedel endast landar på 5 

(Hi:historia 3 och Liber 2).  Här kan en betydande skillnad identifieras då eleverna har 

ett större urval av övningar som tränar de fem förmågorna och historiskt tänkande i 

läromedlen.  

Därefter kan konstateras att denna skillnad håller i sig när det kommer till innehållet i 

nedslagen. Som bilaga ett och två vittnar om finns det en markant skillnad i antalet 

gånger som eleverna erbjuds träna de olika förmågorna och historiskt tänkande i 

läromedlen.  Vad gäller de fem förmågorna så erbjuds eleverna träna på någon av dem 

vid 16 tillfällen ( Hi: historia 12 gånger och Liber 4 gånger). I jämförelse med de digitala 

där den totala summan på antalet tillfällen är 42 (Utkik 29 gånger och Digilär 13 gånger). 

Tilläggas kan också göra att Libers läromedel är det enda läromedlet som inte erbjuder 

elever stimulering genom träning av primärkällor, vilket Lévesque framhåller som 

centralt för att förvärva historiskt tänkande.   
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När det kommer till historiskt tänkande är dimensionerna snarlika då de traditionella 

vid 15 tillfällen tränar eleverna i någon av de fem koncepten som karaktäriserar 

historiskt tänkande (Hi: historia 11 gånger och Liber 4 gånger). Medan de digitala 

läromedlen erbjuder 37 tillfällen (Utkik 23 gånger och Digilär 14 gånger).  

Anmärkningsvärt är att både när det gäller historiskt tänkande och förmågorna så är 

Utkik det läromedel som i särklass erbjuder flest tillfällen för stimulans. I jämförelse 

med det tryckta läromedlet Hi:historia, som kommer från samma förlag, blir det extra 

tydligt att de digitala läromedlen erbjuder fler tillfällen. Sammanfattningsvis kan 

konstateras att de digitala läromedlen erbjuder 2.5 gång så många tillfällen till träning 

av de fem förmågorna och historiskt tänkande än vad de traditionella gör.  

Undersökningens syfte är att identifiera vilken skillnad som råder mellan traditionella 

och digitala läromedel. Detta har gjorts genom att undersöka hur frekvent elever 

stimulerats till att utveckla någon av de fem förmågorna och historiskt tänkande. 

Undersökningen placeras in i en forskningskontext som i skrivandets stund är 

begränsad men där Sandberg konstaterat att det är viktigt att elever själva får möjlighet 

att tänka analytiskt och bearbeta material för att uppnå goda resultat. Under uppsatsens 

analytiska fas har också Boströms tankar kring att historiska bilder, som här betraktats 

som primärkällor, kan bidra till att elever utvecklar sin historiska empati som utgör en 

del av det historiska tänkandet.  

Till följd av ovan förda resonemang anser jag att undersökningens frågeställningar 

besvaras med hjälp av Svanelids kategorisering av de fem förmågorna och Lévesques 

koncept. Läromedlen som erbjudit många olika tillfällen för eleverna att själva arbeta 

med primärkällor och uppmanat eleverna till att tänka analytiskt har i större 

utsträckning lyckats med att erbjuda stimulans till att förbättra de fem förmågorna som 

skolverket efterfrågar, liksom det historiska tänkandet.  

Spelar det någon roll?  

Om ambitionen är att ha ett läromedel som stimulerar eleverna i bred utsträckning och 

som erbjuder flera olika tillfällen att träna på de fem förmågorna och det historiska 

tänkandet då bör ett digitalt läromedel väljas framför ett traditionellt. Detta spelar roll 

både för elever och för lärare. För elevens del finns det ett större urval av övningar vilket 
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genererar fler möjligheter till att förvärva viktiga kunskaper. När det kommer till 

läraren är det av hög relevans att hen använder sig av ett läromedel som på bästa vis 

möjliggör en god undervisning med förankring i rådande styrdokument. Läroböcker är 

inte ett rättesnöre som undervisningen måste återknytas till utan ett verktyg som 

undervisningen förhåller sig till.62 Men även om läroboken inte är ett rättesnöre så är 

det ett verktyg för lärare att ta till för att konstruera sin undervisning. Ett läromedel 

behöver inte följas till punkt och pricka, men önskvärt är att det innehåller material som 

läraren kan använda i sin undervisning för att främja elevers lärande.   

En undran som väckts under det här uppsatsarbetet är hur lärare som arbetar med ett 

läromedel som Liber jämfört med lärare som arbetar med Utkik upplever sin 

arbetssituation. Det förefaller vara som så att en lärare som endast arbetar med Liber i 

mycket större utsträckning behöver skapa en stor del av sitt material på egen hand 

utöver det som läromedlet erbjuder eftersom det ytterst knapphändigt stimulerar 

elever till analytiskt tänkande och bearbetning. Läraren som arbetar med Utkik skapar 

visserligen också sitt eget arbetsmaterial som komplement till läromedlet, men den 

behöver inte göra det i samma utsträckning då den har ett läromedel som erbjuder 

uppgifter som fullt ut stimulerar eleverna i enighet med styrdokumenten. Det borde 

vara som så att en lärare som arbetar med Liber behöver lägga mer tid på att arbeta 

fram övningsmaterial än en lärare som använder Utkik. Denna tid skulle kunna läggas 

på andra viktiga delar av läraryrket som formativ bedömning, underhållandet av 

sociala relationer eller kompetensutveckling. Resonemanget ovan baseras på min 

undran och är spekulativt, men det förefaller vara av relevans att undersöka närmare i 

framtida forskning hur lärare som använder traditionella och digitala läromedel 

fördelar sin arbetstid och hur det påverkar deras arbetssituation.   

  

 
62 Ammert, Niklas,  Att spegla världen s.26.  
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Bilaga 1  

Resultat av de traditionella läromedlen:  

De romerska siffrorna representerar de olika nedslagen i respektive läromedel. 

Grönmarkerad ruta innebär att förmågan/konceptet återfinns i nedslaget. 

 

Hi: historia 
 I II III Tot: 

Analysförmåga    3 

Kommunikativ förmåga    2 

Begreppsligförmåga     2 

Procedurförmåga     2 

Metakognitiv förmåga    3 

Historisk signifikans    3 

Kontinuitet och förändring    1 

Utveckling och tillbakagång    1 

Evidens    3 

Empatiska perspektivet    3 

 

 

Liber historia 
 I II Tot: 

Analysförmåga   2 

Kommunikativ förmåga   2 

Begreppsligförmåga     

Procedurförmåga     

Metakognitiv förmåga    

Historisk signifikans   1 

Kontinuitet och förändring   2 

Utveckling och tillbakagång    

Evidens    

Empatiska perspektivet   1 
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Bilaga 2  

Resultat av de digitala läromedlen:  

De romerska siffrorna representerar de olika nedslagen i respektive läromedel. 

Grönmarkerad ruta innebär att förmågan/konceptet återfinns i nedslaget. 

 

Utkik: 
 I II III IV V VI VII Tot: 

Analysförmåga        7 

Kommunikativ förmåga        5 

Begreppsligförmåga         4 

Procedurförmåga         6 

Metakognitiv förmåga        7 

Historisk signifikans        5 

Kontinuitet och förändring        4 

Utveckling och tillbakagång        4 

Evidens        5 

Empatiska perspektivet        5 

 

 

 

Digilär: 
 I II III IV Tot: 

Analysförmåga     3 

Kommunikativ förmåga     4 

Begreppsligförmåga      1 

Procedurförmåga      2 

Metakognitiv förmåga     3 

Historisk signifikans     2 

Kontinuitet och förändring     3 

Utveckling och tillbakagång     3 

Evidens     2 

Empatiska perspektivet     4 
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Bilaga 3 

 

 

Översikt traditionella läromedel: 

 

 Hi: historia Liber Totalt: 

Antalet gånger någon av de 

fem förmågorna stimuleras: 

12 4 16 

Antalet gånger historiskt 

tänkande stimuleras: 

11 4 15 

Totalt: 23 8  

 

Översikt digitala läromedel:  

 

 Utkik Digilär Totalt: 

Antalet gånger någon av de 

fem förmågorna stimuleras: 

29 13 42 

Antalet gånger historiskt 

tänkande stimuleras: 

23 14 37 

Totalt: 52 27  

 

 

Jämförelse traditionella med digitala läromedel: 

 Traditionella  Digitala 

Antalet gånger någon av de 

fem förmågorna stimuleras: 

16 42 

Antalet gånger historiskt 

tänkande stimuleras: 

15 37 
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