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Syftet med denna studie är att undersöka hur läroböcker för historieämnet riktade mot 

mellanstadiet framställer källor och det källkritiska arbetssättet. Vidare är syftet att undersöka 

om framställningarna följer formuleringarna om källkritik och kritiskt tänkande i 

historieämnets kursplan. Metoden som används är en kvalitativ innehållsanalys som utgår 

från en funktionell ansats. Resultatet visar att olika läroböckers framställning av källor och det 

källkritiska arbetssättet varierar. Framställningen sker främst genom att presentera källor som 

belägg, samt genom att presentera professionen i historieforskningen. Därtill visar resultatet 

att framställningen mer sällan sker genom att problematisera källor och det källkritiska 

arbetssättet, eller genom att belysa hur tolkning av källor kan göras genom olika perspektiv. 

Läroböckerna erbjuder sällan möjligheter för läsaren att förkovra sig i källmaterial för att på 

så vis bygga eller ifrågasätta teorier, eller möjligheter att utmana sina egna föreställningar om 

historia. Slutsatsen är att framställningen av källor och det källkritiska arbetet i läroböcker inte 

fullt ut följer kursplanens formuleringar. Studien visar stor utvecklingspotential i de böcker 

som undersökts.  

       

     

Nyckelord:  

läromedelsanalys, historieundervisning, källkritik, källtolkning, källvärdering, kritiskt 
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1 Inledning och syfte  

1.1 Inledning  

Vikten av ett kritiskt förhållningssätt understryks gång på gång i dagens föränderliga samhälle. 

Vår vardag präglas av ett hastigt flöde av nyheter från diverse mediekanaler, ett flöde som vi 

ständigt måste tolka och förhålla oss till. I denna vardag utgör  läroboken för många lärare en 

trygghet och en tacksam grund att bygga undervisningen på. Vad gäller historieämnet styr 

läroboken i många fall lärares hela undervisning. Med bakgrund av detta är det intressant att 

granska hur författare till dessa läroböcker hanterar information om vårt förflutna. Den aktuella 

läroplanen för svenska grundskolan lägger nämligen stor vikt vid att elever bör arbeta med 

tolkning och granskning av information och källor. I kursplanen för historia ges detta särskilt 

utrymme. Tolkning av information och källor utgör en stor del av ett vetenskapligt arbetssätt, 

något som ska genomsyra historieundervisningen. Kunskapsläget hos svenska elever visar dock 

stora luckor gällande just dessa delar.   

I sina studier av amerikanska elever och lärares tolkningar av historiska texter slår Sam 

Wineburg, professor i pedagogik vid Stanford University School of Education och professor i 

historia vid Department of History, fast att både elever och lärare har svårt att applicera ett 

källkritiskt tänkande. I sin publikation Historical thinking and other unnatural acts konstaterar 

Wineburg att de amerikanska eleverna och lärarna sällan tolkar historiska dokument, utan 

betraktar dem som ren fakta. Deras läsning fokuserar på att extrahera ren information ur texten 

istället för att tolka intentioner och syften, vilket leder till att de läser texterna okritiskt och ytligt 

(Wineburg 2001, s. 76). Några år efter Wineburgs publikation utförde lektorn och 

historieläraren Patrik Johansson en liknande studie vars resultat påvisar liknande 

kunskapsbrister hos svenska gymnasieelever. Johansson konstaterar att eleverna har lite eller 

ingen erfarenhet av källtolkning. De uppvisar också bristande kontextuell kunskap, är ovana att 

tänka i termer av källkritik och källtolkning och betraktar läroböcker och andra texter som 

primärkällor (Johansson 2014, s. 14).   

Både Johansson och Wineburg presenterar möjliga förklaringar till de bristande kunskaperna i 

källkritik och kritiskt tänkande hos svenska elever respektive amerikanska studenter. Johansson 

fastslår till exempel att källkritik i historieämnet främst handlat om en metod och inte om att 

tillämpa ett kritiskt tänkande. Johansson redogör för en rådande undervisning där analyser av 

historiskt källmaterial metodiseras och utförs utan sammanhang (Johansson 2014, s 12-13). 

Därtill problematiseras sällan historiska slutsatser i läroböcker vilket får dem att framstå som 

självklara, inte tolkningsbara. En sådan undervisning kan förklara varför många elever uppvisar 

svaga kognitiva förmågor i ämnet, och varför de uppfattar historia som en disciplin som 

förespråkar rätta svar och tolkningar. Följderna blir allvarliga: att det uppstår en klyfta mellan 

undervisningen i historia och det akademiska ämnet, men framför allt mellan undervisningen 
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och de stipulerade kunskapskraven i styrdokumenten (Johansson 2014 s. 12-13). Även Sam 

Wineburg framlägger att eleverna och lärarna i studierna inte fått utveckla insikten om att källor 

alltid behöver tolkas. Inte heller har de fått använda källor i undervisningen för att resonera 

kring historiska belägg (Wineburg 2011, s. 47, 90).   

Johansson och Wineburg drar kopplingar mellan elevernas kunskapsbrister och innehållet i 

historieläroböcker (Johansson 2014, s. 12-13, Wineburg 2011, s. 47, 90), och argumenterar för 

att läroböckerna bättre måste svara mot ämnets krav och förväntningar. Med tanke på den 

tonvikt som finns på källkritik och kritiskt tänkande inom historieämnet, läroböckers 

dominerande ställning och de resultat som Johansson och Wineburg presenterar finns det 

anledning att rikta särskild uppmärksamhet mot hur författare till läroböcker i historia förhåller 

sig till källkritik och källanvändning i sina texter. En enda bok kan förvisso inte tillgodose 

samtliga krav men i ljuset av ämnets fokus på källkritik är det rimligt att förvänta sig att detta 

återspeglas i läroböckerna.  Denna studie avser därför att analysera hur författare framställer 

historiska källor i läroböcker för historieämnet, samt hur böckerna förhåller sig till 

styrdokumentens formuleringar kring källkritik och kritiskt tänkande.  

1.2 Syfte och frågeställningar  

1.2.1 Syfte  

Syftet för denna studie är att undersöka hur läroböcker för historieämnet i årskurs 4-6 

framställer historiska källor, samt hur denna framställning följer formuleringarna om källkritik 

och kritiskt tänkande i historieämnets kursplan.  

1.2.2 Frågeställningar  

Syftet kan preciseras med följande två frågeställningar:  

1. Hur framställer läroböcker för historieämnet i årskurs 4-6 historiska källor och det 

källkritiska arbetssättet?   

2. Hur följer framställningen av källor och det källkritiska arbetssättet i läroböckerna 

formuleringarna om källkritik och kritiskt tänkande i historieämnets kursplan?  

  

Frågeställning två består av följande  tre delfrågor:  

Följer framställningen av källor och det källkritiska arbetssättet formuleringarna om att 

undervisningen i historia ska:  

• Utveckla kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt 

källmaterial och möten med platser och människors berättelser,   
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• utveckla förmågan att ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund 

för historisk kunskap,  

• utveckla förståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin 

samtids villkor och värderingar?  

  

(Punkterna ovan återfinns som löpande text i syftesavsnittet för historieämnet i 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011).  

2 Bakgrund  

För att teckna upp ett sammanhang för denna studie följer nu en sammanfattning av 

formuleringar  gällande källor och kritiskt tänkande i de styrdokument som reglerar svensk 

grundskola.  

2.1 Källkritik och kritiskt tänkande i skolan  

Att utveckla ett kritiskt tänkande är ett tydligt framskrivet mål för hela den svenska 

grundskolan, och anses vara en förutsättning för en fungerande demokrati. Den här visionen 

kan utläsas redan i de kapitel i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 som rör skolans övergripande värdegrund och uppdrag, samt kunskaper som skolan ska 

utveckla (Skolverket 2017a). Beskrivningar av hur resonemang kring information och källor 

kan gå till skiljer sig åt men nämns explicit i kursplanerna för till exempel historia, 

samhällskunskap, religion, biologi och svenska/svenska som andraspråk.   

I historieämnet ägnas särskild uppmärksamhet till källor. Källkritiken och det kritiska tänkandet 

är viktiga komponenter i det som Skolverket kallar historiemedvetande och historiebruk. Att 

utveckla elevernas historiemedvetande är det övergripande syftet för historieämnet. Begreppet 

handlar om hur vi människor påverkas av det förflutna, och hur vi alla är medskapare av historia. 

Stimuleras historiemedvetandet väcks möjligheter att tolka det förflutna för att förstå sin samtid, 

och en insikt om att vi är medskapare till vår egen framtid. Historiebruk handlar om hur vi 

människor använder vårt förflutna, i olika sammanhang och ur olika perspektiv (Skolverket 

2013, 73-74). Att elever ska utveckla medvetenhet om källor och att historiska förlopp kan 

beskrivas på olika vis finns nedskrivet i historieämnets syftesavsnitt. Där stipuleras följande:  

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de 

utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt 

källmaterial och möten med platser och människors berättelser. Eleverna ska genom 

undervisningen även ges förutsättningar att utveckla förmågan att ställa frågor till och 

värdera källor som ligger till grund för historisk kunskap. Undervisningen ska vidare 
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bidra till att eleverna utvecklar förståelse för att varje tids människor måste bedömas 

utifrån sin samtids villkor och värderingar (Skolverket 2017a, s. 172).  

Att tolka och kritiskt granska historiska källor innebär således inte bara att applicera en 

källkritisk metod. Ämnet syftar till att eleverna ska utveckla en komplex historisk kunskap 

(historiemedvetande) och förmågan att placera aktörer, processer och händelser i större 

sammanhang (historiebruk)  vilket betonar det vetenskapliga bruket av historia. Denna strävan 

tydliggörs i kommentarmaterialet till kursplanen i historia, där det betonas att ”eleverna ska 

tolka historiskt källmaterial och utifrån det dra slutsatser om levnadsvillkor i det förflutna”. 

Genom att eleverna ges möjligheter att ställa frågor till källor och värdera dem ska 

historieämnet ”göra eleverna medvetna om ett  historievetenskapligt arbetssätt” (Skolverket 

2017b, s. 6). Förmågan att tänka kritiskt utgör med andra ord en förutsättning för att klara de 

uppsatta målen för historieämnet.   

3 Tidigare forskning  

Givet denna studies syfte finns anledning att redogöra för tidigare forskning om källkritik och 

kritiskt tänkande i läroböcker. Nedan följer därför en sammanfattning. Inledningsvis 

presenteras definitioner och tolkningar av de för studien centrala begreppen källkritik och 

källkritiskt tänkande. Efterföljande rubriker avhandlar läroboken och dess betydelse för 

historieundervisningen, samt en problematisering av läroböcker avseende källkritik och kritiskt 

tänkande. De avslutande rubrikerna sammanfattar tidigare studiers exempel på hur källkritik 

och kritiskt tänkande kan utvecklas hos elever.  

3.1 Källkritik och kritiskt tänkande  

Eftersom det förflutna redan passerat, måste en historiker bygga upp sin förståelse med hjälp 

av de spår som människor lämnat efter sig. Dessa spår kallar vi för fynd, historiska lämningar 

eller källor. Torsten Thurén förklarar i sin bok Källkritik källor som det vi bygger vår kunskap 

på (Thurén 2013, s. 4). I Historiska undersökningar. Grunder i historisk teori, metod och 

framställningssätt förklarar Anders Florén och Henrik Ågren att källor inom 

historievetenskapen ofta utgörs av någon typ av skrift, men också arkitektoniska kvarlämningar, 

föremål, konstverk eller inspelningar (Florén & Ågren, 2006). Eftersom dessa olika källor 

enbart utgör fragment av historien, måste historiker göra egna tolkningar. I sin rekonstruktion 

av det förflutna behöver historikern ständigt hantera och förhålla sig till giltigheten och 

användbarheten i källor. Det är här källkritik och kritiskt tänkande blir centralt.   

Thurén (2013) presenterar de fyra källkritiska kriterierna, som kan sägas utgöra de allra mest 

basala grunderna för källkritisk metod: äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. 



 

  10  

           

Begreppet källkritik innefattar emellertid också hur vi konstruerar och tolkar vår historia, och 

här blir det bredare begreppet kritiskt tänkande relevant. Simon Hjort förklarar kritiskt tänkande 

som ett samlingsbegrepp för flertalet kognitiva färdigheter, däribland förmågan att kunna 

analysera, dra slutsatser, reflektera och att ställa frågor både utåt och inåt (Hjort 2014, s. 16). 

Det finns också, som Kristoffer Larsson påpekar i en studie om kritiskt tänkande, flera 

angränsande och ibland överlappande begrepp, däribland "problem solving”, ”creative 

thinking”, ”higher order thinking” (Larsson 2013, s. 30). Det kritiska tänkandet kan därmed 

betraktas som något metakognitivt, något som får oss att utmana våra egna uppfattningar och 

idéer: Med ett kritiskt tänkande vänder vi på myntet och antar andra perspektiv än de givna. 

Historia betraktat med ett kritiskt tänkande blir något kontextuellt där fokus inte riktas mot de 

rätta svaren, utan de rätta frågorna.  

3.2 Läroböcker  

I denna studie används begreppen lärobok och läromedel. Skolinspektionen definierar 

läromedel som ”redskap som lärare använder för att i undervisningen uppnå pedagogiska mål 

och en tidsenlig utbildning” (Skolinspektionen 2011, s. 8). Läromedel innebär därmed en större 

variation än begreppet lärobok. Sture Långström definierar i sin avhandling Författaröst och 

lärobokstradition - En historiedidaktisk studie en lärobok som ”en bok som ger 

sammanhängande, grundläggande kunskaper i ett skolämne och som används vid undervisning 

i obligatorisk och/eller frivillig skolform” (Långström 1997, s. 53). Staffan Selander, fil.dr 

docent i pedagogik och professor i didaktik, uppger att eftersom läroboken har ett pedagogiskt 

syfte följer den en viss struktur; den är "producerad för en bestämd, institutionaliserad 

användning”. Selander påpekar vidare att läroböcker ofta kombinerar fakta med moraliska 

inslag som är officiellt sanktionerade och han beskriver implicita syften, vilket innebär att 

läroböckerna inte bara syftar till att förmedla fakta utan också vissa tankemodeller, strukturer 

och arbetssätt (Selander 1988, s. 17-20). Niklas Ammert slår i boken Att spegla världen. 

Läromedelsstudier i teori och praktik fast att ”läroboken överför ett innehåll, vilket i sig är ett 

urval som ska svara mot styrdokumentens krav och behoven hos elever och lärare”. Läroboken 

är på så vis ett uttryck för det samhälle den verkar i, och den politik som styr samhället (Ammert 

2011, s. 28). Exakt hur en lärobok ska vara beskaffad är emellertid inte reglerat. Så har det inte 

alltid varit. Fram till 1991 genomgick läromedel i Sverige en förhandsgranskning, de sista åren 

utförd av SIL, Statens institut för läromedelsinformation. Förhandsgranskningens form, 

funktion och motiv varierade genom tiderna, men redan under 1600-talet fanns statlig 

inblandning i den svenska läromedelsutgivningen. Denna granskning upphörde 1991 då SIL 

avskaffades. Numera är det marknaden, det vill säga skolornas efterfrågan och krav på 

läromedel, som ska fungera som garant för kvaliteten (Långström 1997, s. 191, 206).  

Förhandsgranskade eller ej – läroböcker har haft och har fortfarande stor betydelse för skolan. 

Magnus Adler Hermansson förklarar att läroboken länge utgjorde ett komplett lektionsunderlag 

för undervisningen, och att den än idag är central för många lärares planering och utförande av 

lektioner (Hermansson 2014, s. 61-62). I många fall är läsning av läroböcker ett måste för att 
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klara undervisningen, och ibland utgör läroböckerna i skolan den enda litteraturen en person 

läser i livet. Även Skolinspektionens rapport Läromedlens roll i undervisningen. 

Grundskollärares val, användning och bedömning av läromedel i bild, engelska och 

samhällskunskap bekräftar att skolbokens upplägg och innehåll i allra högsta grad påverkar 

många lärares undervisning (Skolinspektionen 2006, s. 8-9). Niklas Ammert förklarar att 

oavsett om läroboken används som komplett lektionsunderlag eller enbart som referens, har den 

en unik roll i skolan eftersom lärare på ett eller annat vis förhåller sig till den (Ammert 2011, s. 

26). Enligt Ammert har läroboken en paratextuell betydelse: hur den än används så förmedlar 

den en bild av vilket innehåll som är relevant och värt att lära sig.  

3.3 Historieläroboken  

Innehållet i en historielärobok baseras på vad som kan antas vara vedertagna forskningsresultat. 

Men historieläroboken skiljer sig i flera avseenden från en vetenskaplig publikation, eftersom 

historieämnet i grundskolan både funktionsmässigt och vetenskapligt befinner sig i 

skärningspunkten mellan olika discipliner. Till skillnad från en vetenskaplig publikation gör 

historieläroboken inte anspråk på att skapa ny kunskap, utan återskapar enbart redan befintlig 

kunskap (Selander 1988, s. 17-20). I skolan kombineras också det akademiska ämnet historia 

med en didaktisk praktik, där också demokratiserande och uppfostrande funktioner ska rymmas. 

En lärobok syftar därmed inte till någon slags neutralitet eller objektivitet, eftersom det finns 

uttryckliga förväntningar på att vissa värden förmedlas. Hermansson förklarar att läroböcker 

till skillnad från forskningslitteratur måste göra förenklingar med hänsyn till elevers ålder, 

bakgrund och mognad (Hermansson 2014, s. 21-23, 64).   

3.4 Historieläroboken – en problematisering  

De ovan nämnda typiska drag för historieläroböcker utgör enligt Bo Andersson och Åke 

Hellstrand i rapporten Tradition och progressivism i teori och praktik ett upplägg som sällan 

utmanas på läromedelsmarknaden (2007, s. 60). Detta trots att historieläroboken genom åren 

fått utstå en hel del kritik från forskare och lärare.   

2015 publicerades en rapport utförd av Skolinspektionen: Undervisningen i historia.  

Rapporten, som är resultatet av en omfattande kvalitetsgranskning av historieundervisningen i 

27 svenska grundskolor, avser identifiera och beskriva kvalitetsaspekter för att säkerställa att 

verksamheten svarar mot nationella mål och riktlinjer. Skolinspektionens rapport visar att 

historieundervisningen i många fall inte behandlar alla förmågor. I synnerhet behöver 

undervisningen utvecklas ”vad gäller att skapa samband mellan olika tidsdimensioner genom 

de ämnesspecifika förmågorna källkritik och historieanvändning” (Skolinspektionen 2015, s. 

5). Skolinspektionen ser en korrelation mellan att alla förmågor inte behandlas, och lärobokens 

särställning. Detta är inte första gången som skolmyndigheter problematiserar läromedlens 

höga status, och innehållet i dem. Vid en idékonferens om läromedel 1993 uppgav dåvarande 
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generaldirektör för Skolverket, Ulf P. Lundgren, att "om vi inte kan ändra läromedlen så ändrar 

vi inte skolan" (Långström 1997, s. 212).  

Lärobokens särställning blir särskilt problematisk om man ser till den vetenskaplighet som ska 

genomsyra historieämnet, och de urval som ofta görs av läroboksförfattarna. Författaren rör sig 

ständigt i spänningen mellan dåtid, nutid och framtid, och mellan fakta och tolkning. När en 

lärobok till slut publicerats, är det liksom Andersson och Hellstrand konstaterar rimligt att anta 

att författaren också har sållat ut viss information (Andersson & Hellstrand 2007, s. 38). Ofta 

presenterar läroböckerna en form av blandkunskap med implicita val av utgångspunkter och 

perspektiv, ”samlade under en hatt i ett försök till helhetsbetraktelse” (Andersson & Hellstrand 

2007, s. 60). Det finns enligt Andersson och Hellstrand anledning att problematisera 

historielärobokens förening av historisk kunskap och pedagogiska ansatser, och de urval som 

ofta sker därefter: en historieforskare agerar utifrån en helt annan plattform än läraren, och 

besitter kunskaper och beläsenhet om källtolkning och historiska perspektiv som sällan finns 

hos lärare och elever. Att utvärdera relevansen och riktigheten i lärobokens förenklade 

sammelsurium och källorna bakom är ofta svårt att genomföra i undervisningen (Andersson & 

Hellstrand 2007, s. 45-46). Ammert beskriver att strävan efter att skapa lättlästa texter leder till 

en paradox: till slut leder förenklingen till att sammanhanget blir lidande. Kvar blir korthuggna 

meningar utan förklarande eller problematiserande bisatser, som utan pardon presenterar en 

lösryckt historia (Ammert 2011, s. 33).  

Annie Olsson drar i sin studie Läroboken i historieundervisningen. En fallstudie med fokus på 

elever, lärare och läroboksförfattare liknande slutsatser som Andersson och Hellstrand, och 

talar om den monologa läroboken: Lärobokstexter skiljer sig från historievetenskapliga diton i 

det avseendet att en vetenskaplig text innehåller mängder av fotnoter och referenser till adekvat 

forskning vilka gör det möjligt för läsaren att själv kritiskt granska de källor och den information 

som författaren använt sig av (Olsson 2014, s. 4). I en traditionell lärobokstext är detta 

emellertid inte lika vanligt. Olsson talar om master narratives och framhåller att i huvudtexterna 

i läroböcker återfinns ”ingen bevisning och inga resonemang om hur författarna kommit fram 

till de resultat de återger”. Det här innebär att eleverna i många fall blir serverade okritiska 

beskrivningar och tolkningar av det förflutna som paketeras som sanningar. Sällan får eleverna 

möta motbilder av beskrivna förlopp, eller ifrågasättanden av allmänt accepterade redogörelser. 

Hans Almgren förklarar att läroböcker i historia numera ofta innehåller ett teoretiskt kapitel 

tillägnat källkritik och källor, men menar att det behövs handfast källkritik och medvetenhet 

även i lärobokens övriga texter (Almgren 2011, s. 356). Samtidigt hävdar Almgren att det inte 

är möjligt för läroboksförfattare att ständigt föra diskussioner om tolkningar eftersom  dessa till 

slut tar fokus från innehållet som ska berättas.  

Även internationell forskning visar på historieläroböckers potentiella fallgropar. Sam Wineburg 

skriver i sin bok Historical thinking and other unnatural acts om en ”referential illusion” som 

författare till läroböcker i historia ofta gör sig skyldiga till. Denna illusion skapas när författaren 

eliminerar möjligheter till metadiskussioner kring innehållet, genom att aldrig eller sällan 
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indikera antaget perspektiv. Wineburg menar att spåren av hur texten i läroboken kommit till 

ofta göms eller raderas, vilket leder till att texterna inte upplevs tolkningsbara. Behandlingen 

av primärkällor sker sammanhangslöst i marginalerna för att inte störa huvudtexten. Författaren 

kliver inte heller fram som ett ”jag”, utan framstår närmast som en allvetande ickeperson 

(Wineburg 2001, s. 12-13). Vidare är det ovanligt att författaren uttrycker osäkerhet kring 

belägg så som historiker ofta lägger upp historiska framskrivningar, till exempel genom ordval 

som ”möjligen”, ”kanske”, ”troligtvis”, ”tyder på” och ”verkar”. Istället framställs slutsatser 

som icke förhandlingsbara. När läroböckerna dessutom saknar det som gör historieämnet unikt: 

konstanta referenser till källor och vetenskapliga belägg, har författarna enligt Wineburg raderat 

just det som definierar historiediskursen (Wineburg 2011, s. 79).  

Av dessa inledande kapitel kan ett antal slutsatser dras:   

• Källkritik och kritiskt tänkande utgör centrala delar i syftet för historieämnet.  

• Läroböcker har haft, och har fortfarande en stor påverkan på historieundervisningen.  

• Läroböcker verkar i regel inte svara upp mot förväntningarna i historieämnets 

formuleringar kring källkritik och kritiskt tänkande.  

Det kan också konstateras att forskare ser samband mellan läroböckernas innehåll och elevers 

kunskapsbrister i källkritik och kritiskt tänkande. En given fråga att ställa sig i sammanhanget 

är hur elevers kunskaper i källkritik och kritiskt tänkande i sådana fall faktiskt kan utvecklas 

med hjälp av läroböcker, vilket presenteras här nedan.  

3.5 Att lära sig tänka kritiskt  

Som inledning till en diskussion om en viss typ av lärande är det rimligt att åtminstone kortfattat 

reda ut hur forskare anser att lärande som process är beskaffat. Synen på hur elever utvecklar 

sitt historiska kunnande skiljer sig nämligen åt, åtminstone om man ser tillbaka på den 

traditionella historiedidaktiska forskningen. Denna delas ofta upp i två forskningstraditioner: 

den anglosaxiska och den tyska. Den tyska forskningstraditionen utgår från tanken att ett 

historiemedvetande – det vill säga kunskap om hur det förflutna, vår samtid och framtiden 

hänger ihop - utgår från elevens identitet. Enligt den tyska traditionen har vi alla redan ett 

historiemedvetande, och skolans uppgift är att med olika medel utnyttja detta medvetande för 

att utveckla historiskt kunnande. I den anglosaxiska forskningen har förordats att elever behöver 

få redskap för att lära sig ett så kallat historiskt tänkande. Elever ska lära sig av 

historievetenskapen och på så vis få förståelse för historiska samband och vikten av ett kritiskt 

förhållningssätt (Skolverket 2013, s. 68-69).  Synen på det kritiska tänkandet i historia som en 

förmåga eleverna måste träna upp är något som traditionellt genomsyrat den anglosaxiska 

forskningen. Enligt denna tradition följer lärandet en progressionskurva, där kunskapen om 

historiska belägg fördjupas med tiden. Den amerikanske forskaren Sam Wineburgs premiss är 

till exempel att källtolkning är något som kräver avsevärd erfarenhet, eftersom ett kritiskt 
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tänkande helt enkelt inte ligger i vår natur (Wineburg 2011, s. 47, 90). Den anglosaxiska 

forskningen erbjuder ett stort urval av konkreta metoder och verktyg som går att kombinera 

med den tyska premissen att förståelse och kunskap måste utgå från individen. Johansson 

hänvisar till Peter Lee och Denis Shemilt, som förenar de två traditionerna i sin 

historiedidaktiska forskning. Lee och Shemilt förklarar att arbete med historiska källor som 

belägg för slutsatser om det förflutna är en slags nyckel till historisk kunskap (Lee & Shemilt 

2014).   

3.6 Läroböcker som utvecklar källkritik och kritiskt tänkande  

Tar vi fasta på att arbete med källor kan ge perspektiv på historien är det också relevant att ta 

reda på hur detta arbete kan se ut. Redogörelserna i tidigare avsnitt om läroböcker beskriver en 

verklighet där hanteringen och framställningen av källor i historieläroböcker i vissa fall befinner 

sig långt från de mål som historieämnet ska sikta mot. Det finns anledning att fråga sig om det 

goda lärandet om källkritik och kritiskt tänkande får plats i en lärobok för grundskolan så att 

den bättre korrelerar med styrdokumentens syften. Svaret är att det finns en hel del att inhämta 

från forskningen. Flertalet studier har i olika sammanhang presenterat exempel på inslag i 

undervisningen och i historieläroböcker som utvecklar ett kritiskt tänkande. Särskilt den 

anglosaxiska forskningen har utmynnat i konkreta exempel (Johansson. s. 13-14), vilka kan 

sammanfattas med ett ökat utrymme för tolkning och metadiskussion, övning av de disciplinära 

förmågorna i historieämnet och arbete med källor som belägg.  

Wineburg argumenterar för att utveckla elevernas kontextualiserade tänkande. Med detta avses 

att barn måste läras att förstå att historia ska tolkas utifrån sin samtid och inte nutiden (Wineburg 

2001, s. 90). Eleverna måste få uppleva historia som något tolkningsbart, något som går att 

resonera kring. Läroböcker kan förmedla detta genom att till exempel ersätta en del av emfasen 

mot en mer vetenskaplig osäkerhet. Osäkerheten bidrar till bilden av historia som något 

dynamiskt, något som läsaren också kan bygga teorier kring. Vidare bör bakgrund till de 

slutsatser som görs redogöras genom presentationer av fynd och teorier från forskningen. Likväl 

bör alternativa skeenden presenteras, liksom uppgifter riktade till eleverna som uppmuntrar till 

laboreringar med tänk om-resonemang. Dessutom bör elever ges möjlighet att lära sig att ställa 

frågor till alla typer av källor, både primär- och sekundärkällor, istället för att slaviskt leta efter 

svar. I sina studier av historien ska eleverna lära sig disciplinära förmågor, och på så vis närma 

sig ett vetenskapligt arbetssätt (Wineburg, s. 47, 207).   

Lee och Shemilt (2004) presenterar hur ett djupare historiemedvetande kan utvecklas hos 

eleverna. Enligt Lee och Shemilt måste eleverna tränas i att förstå problematiken med att inte 

själva vara vittnen till en företeelse. Om eleverna utmanas med ”omöjliga” uppgifter som: 

"Presentera en källa som ger oss exakt tidpunkt och plats för när en särskild hårtrend blev 

omodern” väcks en förståelse för att forskning kring historiska skeenden är komplexa. Ett annat 

viktigt steg är förståelsen för att historiska berättelser inte är rena kopior av det förflutna. Denna 

förståelse kan utvecklas genom att eleverna får testa att beskriva en företeelse från sitt egna 
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förflutna (till exempel under rubriken ”min väg till skolan”) genom olika tolkningar och 

perspektiv.   

Peter Seixas och Tim Morton presenterar i boken The Big 6 olika tankebegrepp som 

tillsammans bygger upp elevers historiska kunnande. Tankebegreppen utgör redskap, och i 

synnerhet två av dem, historiska belägg och historiskt perspektivtagande, kan med fördel 

användas i elevernas arbete med källor. Det är genom att ställa frågor till spåren som vi enligt 

Seixas och Morton gör dem till källor och därmed får belägg för slutsatser om historien. 

Eleverna bör få inblick i hur forskare hanterar och tolkar källor. Eleverna bör även erbjudas rikt 

med möjligheter att själva få undersöka källor. Men för att kunna ställa relevanta frågor till 

källorna, måste eleverna tränas i att gå utanför sig själva och sin egen samtid. Även här betraktas 

de disciplinära förmågorna som nycklar till kunskap (Seixas & Morton 2012).   

Andersson och Hellstrand påpekar att om elever ska nå förståelsen för att vår historiesyn 

påverkas av vår samtid, så måste detta förmedlas även i läroböckerna. Då kan också insikten 

om att historiska källor använts för olika syften genom tiderna utvecklas. Författarna ska därför 

tydligt visa sina egna perspektiv. Vidare bör författarna tydligt presentera primärkällor och 

perspektiv som ger olika tolkningar av historiska händelser.  Andersson och Hellstrand 

efterlyser det ”ideala” läromedlet som på varje uppslag presenterar två väsentligt skilda 

berättelser av samma historiska förlopp, eller som öppet redogör för alternativa 

vetenskapsfilosofiska utgångspunkter (Andersson & Hellstrand 2007, s. 45-46, 60-61).   

Sammanfattningsvis kan konstateras att läroböcker faktiskt kan svara upp till rådande krav och 

förväntningar. Kritiken till trots finns det många forskare som anser att läroboken mycket väl 

kan ha en gynnsam framtid. Almgren (2011, s. 358) poängterar att elever behöver läroboken 

”som bas och utgångspunkt”, och att den kan avlasta dagens lärare som axlar ”fler och fler 

uppgifter i skolan vid sidan av det pedagogiska”. Denna forskningsbakgrund ringar på så vis 

ytterligare in relevansen för granskning och studier av läromedel, varför jag nu går över till 

denna studies teoretiska och metodologiska utgångspunkter.  

4 Teoretiska utgångspunkter  

Detta avsnitt presenterar det funktionella perspektivet vilket är den teoretiska referenspunkt  

som analysen av studien utgått ifrån. Inledningsvis förklaras begreppet funktionell analys, varpå 

jag redogör för hur teorin implementerats i denna studie.  
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4.1 Funktionell analys  

Syftet för denna studie är att undersöka hur författare till läroböcker för historieämnet i årskurs 

4-6 framställer historiska källor och det källkritiska arbetssättet, samt hur denna framställning 

följer Lgr 11:s formuleringar om källkritik och kritiskt tänkande. Det är innehållet i dessa 

läroböcker som ska analyseras, alltså textstoff och bilder. En lärobok är att betrakta som en text 

med en specifik funktion att fylla. En text med en funktion kallar Lennart Hellspong för en 

brukstext (Hellspong 2012, s. 82-84). Brukstexten har skapats för ett särskilt ändamål, och ges 

relevans av sammanhanget den verkar i. I lärobokens fall är ändamålet att förmedla ett 

kunskapsinnehåll. Sammanhanget är historieämnet och skolverksamheten, och målgruppen är 

elever och lärare. När det som en lärobok förmedlar ska ställas i relation till ändamål, 

sammanhang och målgrupp, är den funktionella analysen tillämplig. Ammert (2011, s. 29-36) 

förklarar att det funktionella perspektivet riktar fokus mot läroboken, mot ”vad den förmedlar 

och dess relation till läsaren”. Syftet med en funktionell analys är således att relatera textens 

egenskaper till de syften den tagits fram för (Hellspong 2012, s. 83). Den funktionella analysen 

går ut på att dels redogöra för den övergripande funktionen i texten, men också att undersöka 

de mindre funktionerna i texten, och på vilka nivåer dessa finns. En läroboksanalys som ser 

både till helheten och mikrofunktioner ger enligt Hellspong en mer nyanserad bild av läroboken. 

En historielärobok kan förvisso analyseras som en separat enhet, men Hellspong förklarar att 

en större förståelse nås när hänsyn tas till sammanhanget läroboken verkar i.   

För att kunna angripa lärobokstexter ur ett funktionellt perspektiv behöver sammanhanget som 

innehållet ska ställas mot konkretiseras. För det första behövs en definition av vad ett kritiskt 

tänkande kan innebära. För min studie är Kristofer Larsons definition aktuell. Enligt Larson ska 

det kritiska tänkandet betraktas som något metakognitivt, något som får oss att anta andra 

perspektiv än de givna. Historia betraktat med ett kritiskt tänkande blir något kontextuellt där 

fokus inte riktas mot de rätta svaren, utan de rätta frågorna. (Larsson 2013, s. 30). Även Simon 

Hjorts beskrivning av det kritiska tänkandet är tillämplig i min studie. Enligt Hjort innebär ett 

kritiskt tänkande förmågan att kunna analysera, dra slutsatser, reflektera och att ställa frågor 

både utåt och inåt (Hjort 2014, s. 16).   

Jag har också valt att definiera sammanhanget som läroboken befinner sig i genom ett antal 

formuleringar ur kursplanen för historia. Som nämnts tidigare förväntas undervisningen i 

historia:  

Utveckla kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt 

källmaterial och möten med platser och människors berättelser,   

utveckla förmågan att ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för 

historisk kunskap,  
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utveckla förståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor 

och värderingar (Skolverket 2017a, s. 172).  

I min funktionella analys är utgångspunkten att läroböckernas framställningar av källor och det 

källkritiska arbetssättet ska ställas i relation till de tre punkterna ovan, med hänsyn till Larssons 

och Hjorts perspektiv på kritiskt tänkande.   

5 Metod  

Följande avsnitt presenterar denna studies metodologiska utgångspunkt samt de metodologiska 

avgränsningar som gjorts. Därpå följer en presentation av struktur för insamlande av material, 

urval av läroböcker och en kort beskrivning av studiens genomförande. Avslutningsvis förs en 

diskussion om etiska ställningstaganden.  

5.1 Den kvalitativa innehållsanalysen  

Inför en studie bör noga överväganden kring lämpliga metoder för insamling och analys av 

material göras. I denna studie används en kvalitativ innehållsanalys och en efterföljande 

funktionell analys.   

Tidigt i arbetet konstaterades att det är rimligt att först och främst utreda med vilken frekvens 

källor och det källkritiska arbetssättet tas upp i läroböcker, samt vilket utrymme källor och det 

källkritiska arbetssättet får. Studiens syfte är dock inte att enbart räkna ut frekvens och 

utrymme, utan hur källor och det källkritiska arbetssättet tas upp, och sedermera hur innehållet 

korrelerar med läroböckernas funktion. Detta kräver tolkning av innehållet vilket aktualiserar 

den kvalitatitva metoden. Den kvalitativa metoden handlar enligt Katarina Eriksson Barajas, 

Christina Forsberg och Yvonne Wengström (2008, s. 62) om att nå förståelse för ett fenomen 

genom att undersöka det utifrån sitt sammanhang. Kvalitativa metoder, som en innehållsanalys 

av en text, förutsätter alltid element av tolkning i analysen. Resultatet av analyserna får 

emellertid inte vara godtyckliga: Tolkningen är av sin natur subjektiv, men måste ske i relation 

till materialet. Kenneth Nordgren (2011, s. 139) konstaterar att ett tydligt strukturerat 

tillvägagångssätt är en förutsättning för att kunna besvara frågeställningarna i en 

innehållsanalys av en text. I denna studie utförs därför en kvalitativ innehållsanalys där explicita 

formuleringar om källor och det källkritiska arbetssättet sammanställs och kategoriseras utifrån 

innehållstyp och innehållsligt utrymme. Tanken är att insamlingsstrukturen med innehållstyper 

ska ge tillräckligt underlag för den funktionella analysen, som utgör denna studies teoretiska 

referenspunkt. Strukturen möjliggör därtill viss kvantifiering av företeelser i texterna, vilket 

öppnar upp för jämförelser mellan olika böcker i undersökningen.  
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5.2 Metodologiska avgränsningar  

En text består av flera dimensioner, varför det är avgörande att redogöra för de metodologiska 

avgränsningar som gjorts i innehållsanalysen. En väsentlig avgränsning är att den språkliga 

dimensionen, det vill säga textens lexikon, syntax och bindningar (Hellspong 2012, s. 18), inte 

kommer avhandlas. Att undersöka textens språkliga kvaliteter och drag överskrider sonika 

studiens syfte, varför jag väljer att bortse från denna dimension.   

En annan viktig metodologisk avgränsning är att jag enbart ämnar undersöka själva 

textböckerna. Detta innebär att övrigt material som exempelvis arbetshäften, lärarhandled-

ningar och kopieringsunderlag inte kommer undersökas i denna studie. Ett skäl till detta är att 

jag vill undersöka det som eleverna möter i första hand. Ett annat skäl är att textböckerna 

enligt mina erfarenheter är betydligt mer långlivade på en skola än arbetshäften är. Ofta finns 

äldre läroböcker kvar i klassrummen, medan det material som förbrukas och därmed behöver 

kompletteras med jämna mellanrum inte längre köps in efter ett tag.  

5.3 Struktur för insamlande av material  

5.3.1 Innehållstyper  

För att kunna analysera böckernas formuleringar avseende källor och det källkritiska arbetet 

har jag valt att kategorisera dessa formuleringar i innehållstyper: kategorier. Strukturen är 

inspirerad av Kenneth Nordgrens analysinstrument avseende läroboksanalys (Nordgren 2011, 

s. 140). Mina kategorier har valts och definierats baserat på avsnittet Tidigare forskning, där 

det redogjorts för inslag som utgör en god lärobok.  

Källor som belägg: För att förstå hur historievetenskapen konstruerar kunskap om det förflutna 

måste eleverna medvetandegöras om källors betydelse. Olsson förklarar att en vetenskaplig text 

använder källor som belägg för slutsatser om det förflutna (Olsson 2014, s. 4). Därför är det 

relevant att undersöka om författarna använder källor som belägg. Här letar jag efter explicita 

hänvisningar till källor som belägg i böckerna. Sådana redogörelser kan göras genom 

formuleringar som ”därför vet vi att …”, ”vittnesmålen berättar om …”, ”det här brevet visar 

att …”, ”ger ledtrådar”, ”fynden innebär att …”, ”Den här källan kommer från …”. Här ryms 

också fotografier på primärkällor som förklaras eller relaterar till huvudtexten.  

Professionen bakom forskningen: Kunskap om det förflutna skapas inte av sig självt, utan av 

utbildade forskare i exempelvis arkeologi, historia och osteologi. Enligt Wineburg bör eleverna 

lära sig disciplinära förmågor för att på så vis närma sig ett vetenskapligt arbetssätt (Wineburg, 

s. 47, 207). Därför är det befogat att granska om författarna med text och bild beskriver arbetet 

”bakom” källorna, genom att nämna olika professioner och redogöra för till exempel 

utgrävningar, undersökningar av historiska källor och rekonstruktioner.  
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Vetenskaplig osäkerhet: Om eleverna ska förstå problematiken i att studera en verklighet som 

redan passerat, behöver de enligt Wineburg få uppleva historia som något tolkningsbart 

(Wineburg 2001, s. 90). Därför är det rimligt att i min undersökning leta efter exempel där en 

emfas ersätts av en vetenskaplig osäkerhet. Jag söker därmed formuleringar där författarna 

redogör för när källor saknas eller är svåra att tolka. Detta redogörs i formuleringar som  

”forskare tror att”, ”vi kan aldrig veta hur …”, ”det är svårt att veta …”, ”forskare vet inte…”.   

Historiska felaktigheter: Detta perspektiv är kopplat till den vetenskapliga osäkerheten: Om 

historia är tolkningsbar, så är det givet att forskare ibland också drar fel slutsatser. Därför vill 

jag undersöka om författarna tar upp exempel där källor tolkats eller använts felaktigt. Detta 

kan innebära rena misstag som arkeologer eller historiker gjort i sina analyser av historiska 

källor, såväl som historiebruk då händelser och källor har hittats på eller förvanskats.  

Historiska perspektiv: För att kunna utveckla ett kritiskt tänkande behöver eleverna möta 

exempel på hur ett sådant tänkande kan leda fram till ny kunskap. Andersson och Hellstrand 

(2007, s. 45-46, 60-61), såväl som Wineburg (s. 47, 207), argumenterar för vikten av alternativa 

tolkningar och perspektiv. Relevant är således att undersöka i vilket utrymme läroböckerna 

använder källor för att presentera olika perspektiv på historiska händelser och företeelser. Ger 

författaren alternativa tolkningar av en händelse? Detta kan göras genom formuleringar som 

”Forskare har två möjliga förklaringar till varför …”, genom presentation av motstridiga 

källor: ”Källa A tyder på detta, medan Källa B tyder på detta”, eller genom att presentera 

beskrivningar från olika perspektiv i en konflikt.  

Frågor till källor: För att eleverna själva ska kunna utveckla ett kritiskt förhållningssätt 

behöver de förstå att frågorna är lika viktiga som svaren. Seixas och Morton (2012), såväl som 

Wineburg (s. 47, 207) uppmanar till historieundervisning där eleverna själva får ställa frågor 

till spår, och därmed själva konstruera historia. Därför är det rimligt att undersöka om och hur 

läroböckerna uppmanar läsaren till att vara källkritisk och ställa frågor till källor. Detta görs 

genom uppmaningar till tankeexperiment och formuleringar som ”Vad tror du?”, ”Kan man 

tolka källan på något annat vis?” och ”Titta på bilden, vad ser du?”.  

5.3.2 Frekvens och utrymme  

För att kunna uttala mig om hur kategorierna förhåller sig till varandra har jag valt att ange hur 

stort utrymme varje kategori får, samt med vilken frekvens de syns. Varje inslag som svarar 

mot mina sex kategorier ovan ska därför också sorteras in under helsida, textstycke, referat i 

huvudtext eller bildtext. Helsida innebär att kategorin tillägnas en hel sida i boken. Ett textstycke 

utgör en sammanhängande text som inte upptar en helsida. Referat i huvudtext är enstaka 

formuleringar i den löpande texten och bildtexter relaterar till bilder. Bildtexter kan också 

utgöras av tankebubblor, pratbubblor och andra kommentarer i marginalerna. Vad gäller 

frekvensen sammanställer jag antal sidor som kategorierna förekommer på.  
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Studien analyserar hur flertalet läroböcker i historia relaterar till sitt sammanhang, och därmed 

faller det sig naturligt att även föra in komparativa inslag i den andra delen av analysen 

(Hellspong 2012, s. 97). Det finns anledning att jämföra de olika läroböckernas framställning 

av källor, men också att se hur väl böckerna som helhet svarar mot läroplanens målstyrning 

rörande källkritiska förhållningssätt.  

5.4 Urval  

I denna studie analyseras tre läroböcker. Anledningen till att jag väljer tre böcker är att jag 

ämnar kunna göra vissa jämförelser mellan dem. Läroböcker för historieämnet i skolans 

mellanår tar i regel upp samma historiska perioder och genom att placera resultaten för 

respektive bok bredvid varandra blir det tydligt vilka inslag respektive bok lägger fokus på. Ett 

annat argument för att analysera flera böcker är att den totala textmängden öppnar upp för 

slutsatser kring mönster och tendenser i läroböckerna. Samtidigt möjliggör det begränsade 

antalet böcker en kvalitativ närläsning av texterna.   

Läroböckerna som undersökts har valts ut på följande vis: Inledningsvis lades en förfrågan i 

flera olika slutna nätforum för lärare ut. Förfrågningen gällde vilka läroböcker som används i 

historieundervisningen. Av drygt 200 svar framgick att fyra böcker användes mest frekvent. Ett 

grundläggande krav på läroböckerna i studien var att de skulle vara publicerade efter 2011: året 

då aktuell läroplan sattes i bruk. Därmed föll en lärobok med publiceringsår 2010 bort. 

Resterade tre läroböcker är publicerade på några av de största läromedelsförlagen i Sverige och 

är relativt nyutgivna. En rundringning till de aktuella förlagen har bekräftat att dessa böcker är 

några av de mest sålda inom aktuellt segment, varför det går att dra slutsatsen att de förmodligen 

används i många klassrum runt om i landet. Böckerna som undersöks är Upptäck Historia 

(Liber), PULS Historia (Natur & Kultur) och Utkik Historia (Gleerups).   

5.5 Genomförande  

Innan själva studien av läroböckerna utfördes, kartlades tidigare forskning om läromedel, 

läroböcker och historieundervisning. Här studerades också styrdokumenten som skolan verkar 

under. I denna fas sammanställdes vad forskningen anser utgör god historieundervisning och 

hur undervisningen kan utveckla ett kritiskt tänkande hos elever. Av den tidigare forskningen 

kunde tydliga framgångsfaktorer identifieras, vilka utgjorde grunden för olika innehållstyper 

jag ville söka efter i lärobokstexterna. För att skapa en uppfattning av böckernas innehåll och 

upplägg gjordes inledningsvis flera genomläsningar. De tre böckerna undersöktes utifrån flera 

perspektiv, vilket innebar grundlig läsning flertalet gånger. Samtliga formuleringar om källor 

och ett källkritiskt arbetssätt i böckerna markerades, för att sedan sammanställas i en tabell efter 

kategori och utrymme. Därefter sammanfattades resultatet, där citat och inslag ur respektive 

bok lyftes fram för att belysa likheter och skillnader i läroböckernas framställning av varje 
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kategori. Avslutningsvis analyserades resultatet med det för denna studie valda teoretiska 

ramverk och den tidigare forskningen.   

5.6 Etiska ställningstaganden  

I vetenskapliga undersökningar ska alltid beaktas huruvida de människor som figurerar eller 

används i studien kan ta skada, eller på annat vis bli utelämnad. Susanne Björkdahl Ordell 

(2012, s. 25-28) hänvisar till Vetenskapsrådet och fastslår att det är en förutsättning att särskild 

hänsyn tas till forskningsetik vid intervjuer och observationer. Då denna studie syftar till att 

undersöka läroböcker och inte någon människa ska inga informanter informeras om min 

forskning, ge samtycke eller på något vis anonymiseras. Som konstaterats ovan ska inte heller 

författarna till läroböckerna granskas som enskilda individer. De huvudsakliga forskningsetiska 

frågorna jag bör ställa mig själv handlar istället om avgränsningar av problem, metodval samt 

hur mina egna åsikter kring föremålen för min studie kan påverka resultaten. Potentiella 

forskningsetiska fallgropar utgörs i detta fall av feltolkningar och förutfattade meningar 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 44). För att säkerställa så hög reliabilitet som möjligt bör jag därför 

sörja för att metod och analysverktyg verkligen är adekvata, så att mina tolkningar når en viss 

reproducerbarhet. Under avsnittet metoddiskussion redogör jag för hur jag förhållit mig till 

studiens reliabilitet och validitet under arbetets gång, och hur jag valt att möta upp eventuella 

nackdelar och brister med valda metoder och verktyg.  

6 Resultat och analys  

Följande avsnitt inleds med en kort presentation av böckerna som studerats. Därefter 

presenteras resultatet för respektive kategori i varje bok. För att behålla den röda tråden och den 

teoretiska inramningen för arbetet, har jag valt att presentera resultat och analys för respektive 

kategori tillsammans. Avsnittet avslutas med en sammanfattande analys.  

6.1 Presentation av böckerna  

Upptäck Historia (i resultat och analys kallad bok A):  

Utgivningsår: 2015.   

Förlag: Liber.   

Författare: Petter Ljunggren och Emma-Frey Skött.  

Bok A innehåller kapitlen Det är din historia, Forntiden, Vikingatiden 800-1100, Medeltiden 

1100-1350, Medeltiden 1350-1521, Vasatiden 1521-1611, Östersjöriket Sverige samt Sverige 

1719-1866. Sidomfång: 235 sidor, varav kapitelsidor 225.  
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PULS Historia (i resultat och analys kallad bok B):  

Utgivningsår: 2012.   

Förlag: Natur & Kultur.   

Författare: Göran Körner och Per Lindberg.  

PULS Historia innehåller kapitlen Forntiden, Vikingatiden, Medeltiden – hur folk levde i  

Norden, Medeltiden – kungarna och krigen, Vasatiden, Stormaktstiden, Frihetstiden och 

Gustavianska tiden och 1800-talet - ett nytt Sverige växer fram. Sidomfång: 215 sidor varav 

kapitelsidor 203.  

Utkik Historia (i resultat och analys kallad bok C):  

Utgivningsår: 2017.   

Förlag: Gleerups.   

Redaktör: Catarina Hansson  

Utkik historia innehåller kapitlen Forntiden och Medeltiden (med underavdelningarna 

Forntiden, Medeltiden, Att leva på medeltiden, Regenternas historia, Nordens riken 

samarbetar, samt En ny tid), Norden och Östersjöriket (med underavdelningarna Den nya tiden, 

Vasatiden, Att leva på 1500-talet, Det svenska Östersjöriket, samt Att leva på stormaktstiden) 

och Ökat utbyte och jordbrukets omvandling (med underavdelningarna Frihetstiden, Att leva 

på 1700-talet, Gustavianska tiden, Karl Johantiden, samt Att leva på 1800-talet). Sidomfång: 

216 sidor, varav kapitelsidor 201.  

6.2 Källor som belägg: Resultat och analys  

Tabell 1: Källor som belägg.  

  Helsidor  Textstycken  

Övriga 

referat i 

huvudtext  

Bilder + 

bildtext  

Frekvens 

(sidor)  

Bok A (bok 

A)  

14  14  26  125  115  
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PULS  

Historia  

(bok B)  

5  15  5  107  117  

Utkik (bok 

C)  

2  2  28  75  94  

När det kommer till att presentera källor som belägg uppvisar samtliga böcker likvärdig 

frekvens: 115 av 225 sidor i bok A, respektive 117 av 201 sidor i bok B och 94 av 201 sidor i 

bok C innehåller minst en referens till källor som belägg. Bok A ägnar 14 helsidor och sju 

textstycken som helt och hållet tillägnas källor som belägg. I bok B vigs fem helsidor och 15 

textstycken åt detta, och i Bok C två helsidor och två textstycken. Vad gäller övriga referat i 

huvudtexten har bok A och bok C ungefär samma resultat, medan bok B visar enbart fem referat. 

Bok A presenterar flest bilder på källor: 125 stycken, medan bok A presenterar 107 och bok C 

75.  

Wineburg framhåller att om en historiebok ska utveckla elevernas källkritiska förmågor bör 

bevis för de slutsatser som görs redovisas (Wineburg 2001, s. 47, 207). Arbete med sådana 

bevis, historiska belägg, utgör enligt Lee och Shemilt nycklar till elevers historiska kunskap 

(2014). Om man ser till en läroboks funktion utifrån Hellspongs princip bör texterna prövas 

utifrån sammanhanget  de verkar i (Hellspong 2012, s. 83). Därför är det rimligt att förvänta sig 

att lärobokens innehåll utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom 

historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser (Skolverket 2017a, s. 

172). Följaktligen är det anmärkningsvärt hur resultatet för aktuell kategori skiljer sig åt så 

mycket mellan böckerna. Av resultatet kan konstateras att bok A är klart överlägsen vad gäller 

att ge utrymme till texter om och bilder på källor som belägg, och att bok C ägnar påtagligt lite 

utrymme åt kategorin.   

Med tanke på skillnaden mellan bok A och de övriga två böckerna finns anledning att dröja sig 

kvar vid bok A: Bok A inleds med ett teoretiskt kapitel där historieämnet presenteras och där 

källor och deras betydelse förklaras och illustreras. Helsidorna som bok A ägnar åt källor som 

belägg är i de flesta fall tematiserade sidor. I övriga kapitel kretsar helsidorna kring en eller ett 

fåtal specifika källor som haft stor betydelse: Bok A redogör exempelvis på tre helsidor om 

fynden i Birka och hur dessa inneburit viktiga ledtrådar för arkeologer. Det finns också helsidor 

som redogör för hur källor kan tolkas, illustrerade med exempel. I lika många textstycken 

redogörs för källor och källors betydelse i olika tolkningar av historien. Förutom på de helsidor 

och i de textstycken som nämnts så refererar författaren till källor i huvudtexten 26 gånger, i 
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huvudsak genom korta formuleringar som ”man har hittat källor som tyder på”, ”Breven utgör 

viktiga historiska källor”. Bilder på källor uppnår i bok A 124 stycken, där de flesta utgörs av 

frilagda fotografier på primärkällor. Fotografierna relaterar i stort sett alltid till huvudtexten. 

Bok A är i huvudsak rikligare illustrerad än de övriga två böckerna, och visar till större del 

fotografier på primärkällor. Betraktas resultatet genom Hjorts perspektiv på det kritiska 

tänkandet (2014, s. 16) erbjuder bok A:s framställningar av källor som belägg rikligt med 

möjligheter att följa analyser och reflektioner kring vårt förflutna.  

Vad gäller bok B, som ägnar avsevärt mindre utrymme åt källor som belägg än bok A, skiljer 

den sig något från de övriga två böckerna vad gäller upplägg genom att i inledningen till varje 

kapitel presentera ett textstycke dedikerat till källor: ”Historikernas källor”. I textstycket görs 

en kortfattad sammanställning av de viktigaste källorna för perioden. I inledningen till kapitlet 

Medeltiden lyder ”Historikernas källor”:  

Vi vet mycket om medeltiden därför att nu börjar fler nordbor lära sig läsa och skriva. 

Många av deras handskrivna böcker, anteckningar och brev finns bevarade. Och många 

av de gamla borgarna och kyrkorna som finns kvar berättar också om medeltiden. I 

Europas äldsta städer finns det hus från medeltiden som fortfarande används. Allt sådant 

utnyttjar forskarna när de ska förklara livet och händelserna på medeltiden (s. 47).  

Åtta av femton textstycken om källor som belägg i bok B utgörs av ”Historikernas källor”.  

Hans Almgren förklarar att läroböcker i historia ofta ägnar tematiserade avsnitt åt källkritik och 

källor, vilket också bok B gör, både genom ”Historikernas källor” och ett inledande kapitel där 

historievetenskapen presenteras. Almgren efterlyser emellertid handfast källkritik i lärobokens 

övriga texter (Almgren 2011, s. 356). Därför är det intressant att uppehålla sig vid det faktum 

att bok B innehåller anmärkningsvärt få resonemang om källor i själva huvudtexten. Läroböcker 

som inte bevisar och resonerar kring sina resultat uppvisar enligt Olsson master narratives – en 

föreställning om att texten är icke tolkningsbar (2014, s. 4). Med andra ord förbryllar resultatet 

för bok B. En möjlig förklaring till de få referaten kan vara att författarna medvetet flyttat 

resonemang kring källor till mer tematiska inslag, som det återkommande textstycket 

”Historikernas källor”. Att flytta ut resonemangen från huvudtexten på det här viset kan 

visserligen leda till en smidigare läsupplevelse (Almgren 2011, s. 356). Men det finns 

uppenbara faror med det upplägget: Wineburg menar att om spåren av hur texten i läroboken 

kommit till göms eller placeras på andra ställen upplevs texterna inte som tolkningsbara 

(Wineburg 2001, s. 12-13). Innehåll som fokuserar på källtolkning och källkritik blir då 

sammanhangslöst, och med Wineburgs teori om att ett kritiskt tänkande inte ligger i vår natur i 

åtanke är det lätt att dra slutsatsen att författaren kräver för mycket av läsaren och missar målet 

(Wineburg 2011, s. 47, 90).   

Resultatet för bok C är som nämnts tidigare anmärkningsvärt lågt. Det innehållsmässiga 

utrymmet som ges till källor som belägg är tämligen begränsat. Boken innehåller förvisso en 
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hel del korta referat till källor i huvudtexten, men sällan med längre utläggningar eller 

förklarande bisatser. Genom en funktionell analys ur Larssons (2013, s. 30) och Hjorts (2014, 

s. 16) perspektiv är det således svårt att se hur bok B, och särskilt bok C ska kunna användas 

utan komplement i ett arbete kring källor och det källkritiska arbetssättet. De tycks nämligen 

båda sända ut en bild av historia som statisk och icke förhandlingsbar.   

 

6.3 Professionen bakom forskningen: Resultat och analys  

Tabell 2: Professionen bakom forskningen.  

  Helsidor  Textstycken  

Övriga  

referat i 

huvudtext  

Bilder + 

bildtext  

Frekvens 

(sidor)  

Bok A (bok 

A)  

12  3  6  11  36  

PULS  

Historia  

(bok B)  

4  9  1  5  20  

Utkik (bok 

C)  

1  2  5  7  17  

Wineburg menar att om texten i en lärobok ska upplevas som tolkningsbar behöver spåren av 

hur texten kommit till synliggöras (Wineburg 2001, s. 12-13). Relaterar man dessutom resultatet 

till det som stipuleras i kursplanen, och kopplar till Larssons och Hjorts perspektiv på det 

kritiska tänkandet (Larsson 2013, s. 30. Hjort 2014, s. 16) bör läroböckernas belysa hur det 

historiska källmaterialet och professionen som tolkar materialet faktiskt ligger till grund för 

historisk kunskap.  
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Av resultatet kan slutsatsen dras att bok A ägnar betydligt större utrymme åt att presentera 

professionen bakom forskningen än de andra två böckerna. Tio av tolv helsidor om professionen 

bakom forskningen återfinns även i den första kategorin Källor som belägg, eftersom forskares 

arbete på de här sidorna explicit sätts ihop med belägg i så gott som varje textstycke. I det 

övergripande kapitlet och i kapitlet om Forntiden ägnas respektive helsida åt historiker och 

arkeologer. Här visas bilder på historiker och arkeologer, med förklaringar av hur de två 

professionerna arbetar. Professionen synliggörs också  i bok A på fotografier av arkeologiska 

utgrävningar och rekonstruktioner. Tre textstycken presenterar hur historiker och arkeologer 

kunnat komma fram till vissa slutsatser, till exempel hur många som dog av pesten.  

Övriga sex referat i huvudtext och elva bildtexter är korta, som ”Arkeologer har hittat 

halsbojor…” och ”När arkeologer undersökte Vasas grav…”. Resultatet för övriga referat är 

måhända lågt med tanke på att det går att anta att huvuddelen av slutsatserna i en historielärobok 

har gjorts av historiker och arkeologer.  

Bok B tillägnar fyra helsidor till professionen bakom forskningen, genom att de explicita 

kopplingarna mellan belägg, källor och forskare utgör temat. En av helsidorna om källor som 

belägg i kapitlet ”På jakt efter sanningen” koncentrerar sig särskilt på just professionerna 

historiker och arkeologer. Här förklaras hur forskare använder arkeologiska fynd och skrivna 

källor i sitt arbete. Sju av nio textstycken om professionen bakom forskningen utgörs av det 

återkommande inslaget ”Historikernas källor”. Fem övriga referat i huvudtext och 20 referat i 

bildtexter presenterar historiker och/eller arkeologer.  

Resultatet för bok A, och delvis bok B, visar att läsaren får gott om möjligheter att bekanta sig 

med professionen bakom forskningen. Författarna förklarar flertalet gånger vilken roll 

professionen har i belägg som görs om det förflutna. Det här kan kopplas till den tonvikt på 

disciplinära förmågor som Seixas och Mortons menar bör finnas i historieundervisningen 

(Seixas & Morton 2012). Bok A och bok B bär således potential att fungera som medlare mellan 

eleverna och vetenskapen. Texterna visar hur slutsatser om dåtiden inte uppstått ur ett vacuum 

utan konstruerats av forskare. Därtill överensstämmer texterna med den av Skolverket 

stipulerade förväntningen att elever ska lära sig av historievetenskapen och på så vis få 

förståelse för historiska samband och vikten av ett kritiskt förhållningssätt (Skolverket 2013, s. 

68-69).   

Utifrån resultatet noteras att bok C ger avsevärt mindre utrymme än de andra två böckerna både 

till källor som belägg och till professionen bakom forskningen. En helsida i Bok C presenterar 

professionen bakom forskningen, om än mindre explicit än i de andra böckerna. Här förklaras 

vad årtal representerar och att arkeologer gräver efter historiska föremål som kan vara äldre än 

vår tideräkning, följt av exempel på vad arkeologer kan finna. I två textstycken beskrivs 

arkeologers arbete, i synnerhet ett inledande stycke till kapitlet Forntiden. Övriga presentationer 

av professionen bakom forskningen görs i korta referat i huvudtexten, samt i bildtexter. Det 

påvra resultatet för bok C ligger i linje med  vad  tidigare forskning  såsom Olsson (2014, s. 4), 
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Wineburg (2011, s. 79) och Almgren (2011, s. 356) demonstrerar gällande traditionella 

lärobokstexter: att bakgrunden till slutsatser sällan redovisas. Med Ammerts funktionella 

perspektiv i åtanke (2011, s. 29-36) finns anledning att fråga sig vad avsaknaden av 

professionen i texterna förmedlar för bild av historiskt kunnande och källkritiskt arbetssätt till 

läsaren. Denna avsaknad riskerar nämligen enligt Olsson att förmedla vår historia som en 

färdigpaketerad sanning (Olsson 2014, s. 4). Med Larssons syn på det kritiska tänkandet i åtanke 

hade det varit rimligt att förvänta sig beskrivningar av hur hela professioner arbetar med att 

ställa rätt frågor till historiska spår (Larsson 2013, s. 30).  

6.4 Vetenskaplig osäkerhet: Resultat och analys  

Tabell 3: Vetenskaplig osäkerhet.  

  Helsidor  Textstycken  

Övriga  

referat i 

huvudtext  

Bilder + 

bildtext  

Frekvens 

(sidor)  

Bok A (bok 

A)  

-  7  9  5  18  

PULS  

Historia  

(bok B)  

-  1  2  7  9  

Utkik (bok 

C)  

-  1  12  3  13  

Av resultatet kan noteras att bok A ger störst utrymme till vetenskaplig osäkerhet. Medan bok 

A presenterar sju textstycken som fokuserar på osäkerhet eller tvivel, innehåller de andra två 

böckerna endast ett vardera. Däremot uttrycker författaren till bok C osäkerhet i huvudtexten 

flest gånger. Referaten i samtliga böckers huvudtexter är korta och består av enstaka ordval som 
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”troligen”, ”forskare tror” och ”det kanske har …”. Det finns också exempel i samtliga böcker 

där författarna tydligt betonar brist på historiska bevis:  

Men ännu finns det inte några svar på om Karl XII blev mördad av sina egna soldater 

eller inte (Bok A, s. 185).  

Varför kände Kristina så här? Varför ville hon inte vara drottning? Och varför blev hon 

katolik? Det har diskuterats ända fram till vår tid (Bok B, s. 153).  

Det är omöjligt att säga exakt hur många människor som bodde i Sverige under 

vikingatiden (Bok C , s. 15).  

Det finns enligt Wineburg poänger med att läroböcker i historia understryker att forskningen 

ibland inte kan ge svar om det förflutna. Om författaren presenterar obesvarade frågor och 

olösta mysterium kan läsaren själv bygga teorier, vilket stärker elevernas kontextualiserade 

tänkande (Wineburg 2001, s. 79, 90). Enligt Lee och Shemilt måste eleverna tränas i att förstå 

problematiken med att inte själva vara vittnen till en företeelse (2004). Ändå förefaller det som 

om författarna till samtliga tre böcker i studien i de flesta fall väljer att uttrycka sig med emfas. 

Almgren fastslår att emfasen är vanligt förekommande i historieläroböcker och konstaterar att 

det didaktiska uppdraget gör det svårt för författare att brodera ut i diskussioner och tolkningar 

(Almgren 2011, s. 356). Det här kan kopplas till Ammerts påstående om läromedlens paradox: 

att förenklingar leder till att sammanhanget blir lidande (Ammert 2011, s. 33). Betraktas 

resultatet ur Hellspongs funktionella perspektiv som stipulerar att en brukstext svarar mot sitt 

sammanhang (2012, s. 82), väcks frågan om vilken funktion läroböckerna främst ska bära: En 

funktion som förmedlare av ren fakta som eleverna kan resonera kring, eller som förmedlare av 

tankemodeller som eleverna kan applicera på ren fakta. Här finns utrymme för utveckling hos 

alla böcker, som på ett tydligare vis hade kunnat visa historievetenskapen – och således det 

kritiska tänkandet - som något analyserande och reflekterande (Hjort 2014, s. 16).   

6.5 Felaktig tolkning av källor: Resultat och analys  

Tabell 4: Felaktig tolkning av källor.  

  Helsidor  Textstycken  

Övriga  

referat i 

huvudtext  

Bilder + 

bildtext  

Frekvens 

(sidor)  
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Bok A 

(bok A)  

1  3  1  4  6  

PULS  

Historia  

(bok B)  

-  -  -  1  1  

Utkik (bok 

C)  

-  -  -  -  -  

Historievetenskapliga felaktigheter behandlas mest av bok A. En helsida vigs åt den falska 

bilden av vikingar som spridits sedan 1800-talet, och tre mindre textstycken i boken reder ut 

historiska missförstånd. Ett övrigt referat i huvudtexten redogör för hur forskare misstagit ett 

kvinnligt skelett för en man. I bok B historia får Carl Gustaf Hellqvists målning från 1882 

illustrera hur rena historiska felaktigheter kan göras, något som görs på liknande sätt även i bok 

A. Bok C redogör inte för felaktiga tolkningar av källor.  

Att i en lärobok i historia redogöra för explicita fel kan måhända upplevas förvirrande och 

motstridigt. Återigen ska konstateras att  det didaktiska uppdraget kan försvåra för sådana 

resonemang (Almgren 2011, s. 356). Men de historiska felaktigheterna kan också förmedla 

något viktigt: dels att källkritik inte är en självklarhet hos människan, (Wineburg 2011, s. 47, 

90), och dels att de sätt på vilka vi tolkar källor beror på den egna samtiden (Andersson & 

Hellstrand 2007, s. 45-46, 60-61). Om Larssons och Hjorts perspektiv återigen appliceras så 

finns anledning att uppehålla sig vid bokens funktion och vilken bild av historia som läroboken 

förmedlar (Larsson 2013, s. 30. Hjort 2014, s. 16), om inte också vetenskapens misstag erkänns. 

Hade författarna i högre grad belyst hur historia lätt kan misstolkas och manipuleras, hade 

exemplen utgjort tacksamma exempel på det som Seixas och Morton framhåller: att frågorna 

till källorna är minst lika relevanta som svaren (Seixas & Morton 2012).  

6.6 Historiska perspektiv: Resultat och analys  

Tabell 5: Historiska perspektiv.  
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  Helsidor  Textstycken  

Övriga  

referat i 

huvudtext  

Bilder + 

bildtext  

Frekvens 

(sidor)  

Bok A 

(bok A)  

1  6  2  6  15  

PULS  

Historia  

(bok B)  

-  7  1  1  9  

Utkik (bok 

C)  

-  2  3  -  5  

Vid 15 tillfällen presenteras olika perspektiv på det förflutna i bok A. I flera kapitel återfinns 

redogörelser för hur historiska källor kan värderas olika beroende på betraktaren. Vikingar, 

Gustav Vasa, Kristian II, Gustav II Adolf, Drottning Kristina, Gustav Vasa och Karl XII 

presenteras som exempel på personer som värderats annorlunda under olika tider och på olika 

ställen i världen. Vid flera tillfällen i bok A redogörs för hur det förflutna är beroende av en 

kontext: 1800-talets nationalism skapade till exempel vikingen, Gustav Vasa har kallats både 

landsfader och tyrann, och Drottning Kristina har uppfattats både som svikare och 

beundransvärd. Här finns också jämförelser mellan historiska fynd och historiska berättelser, 

problematiseringar kring skriftliga källor och exempel på att källor kan tolkas olika beroende 

på betraktarens perspektiv. Författaren förklarar på flera ställen i boken hur man måste ta 

hänsyn till att skriftliga källor skapats av människor med egna åsikter och agendor. På en av 

helsidorna om källor används till exempel ett vittnesmål av Ibn Fadlan om vikingar, för att 

belysa att skriftliga källor behöver jämföras med materiella källor. Vid tre tillfällen presenteras 

kortfattat olika möjliga teorier kring historiska händelser.   

I bok B synliggörs historiska perspektiven nio gånger. Flera gånger sker detta i de inledande 

textstyckena ”Historikernas källor”: I kapitlet ”Vasatiden” får läsaren veta att Gustav Vasa 

skrev lät skriva sin egen historiebok. I motsvarande inslag i kapitlet ”1800-talet – ett nytt 
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Sverige växer fram” konstateras att författare och journalister börjar skriva om vanliga 

människor och deras problem, vilket skapar en helt en ny typ av källor. Författarna till bok B 

förklarar också explicit olika perspektiv och tolkningar av historiska bevis: I ett stycke resonerar 

författarna kring olika teorier om varför vikingarna började anfalla folk. I ett annat stycke 

förklaras hur bilden av Karl XII förändrats genom tiderna. En intressant detalj är att bok B också 

presenterar Ibn Fadlans skildring av vikingar, men i bok B resoneras inte kring skildringen, och 

stycket faller således inte in i denna kategori.  

I bok C syns historiskt perspektivtagande vid totalt fem tillfällen: i två textstycken och tre övriga 

referat i huvudtexten. Ett stycke rör tolkningen av Vasas gärningar. Det andra stycket 

konstaterar att den politiska propagandan som växte fram under 1700-talet utgör källkritiska 

utmaningar. De tre övriga referaten i huvudtexten rör formuleringar om att historia alltid 

innebär ett urval, att vikingarna måste förstås genom deras tro och möjliga orsaker till att 

människor börjar jaga häxor på 1500-talet.  

Jämte arbete med källor och källtolkning uppges historiskt perspektivtagande vara en 

förutsättning för att elever ska utveckla ett historiskt kunnande. I historieböcker kan historiskt 

perspektivtagande exempelvis illustreras genom att författaren presenterar olika tolkningar av 

samma källa (Andersson & Hellstrand 2007, s. 45-46, 60-61, Wineburg, s. 47, 207). Vidare bör 

författaren redogöra för sina egna perspektiv. Om historieboken också presenterar exempel på 

hur historia måste tolkas utifrån sin egen samtid åskådliggörs att historiska skeenden är 

komplexa (Seixas & Morton 2012, Wineburg 2001, s. 90, Lee & Shemilt 2004).   

Samtliga böcker i undersökningen presenterar historiska perspektiv. Det sker främst i bok A 

och B, som också tematiserar kategorin. Inslag som dessa kan enligt Wineburg öka förståelsen 

för att historia är tolkningsbar, och har därtill potential att utveckla alla tre aspekter som den 

historiska kunskapen består av enligt Lee och Shemilt (Lee & Shemilt 2014, Wineburg 2001, 

s. 90). Flera av formuleringarna som faller under kategorin Historiska perspektiv gäller listor 

på olika tänkbara förklaringar till historiska företeelser. Dessa listor förklaras inte vidare och 

därmed är det tveksamt huruvida de utgör god grund för historiskt perspektivtagande hos elever 

i årskurs 4-6.  

Ingen av författarna presenterar det som Wineburg liksom Andersson och Hellstrand efterlyser, 

nämligen alternativa skeenden av händelser och skilda berättelser av samma historiska förlopp 

(2007, s. 45-46, 60-61). Författarna redogör inte heller för sina egna antagna perspektiv och 

urval, och därmed problematiseras inte heller böckernas som historiska berättelser. Den här 

tendensen till blandkunskap och implicita perspektiv är enligt Hermansson samt Andersson och 

Hellstrand mer regel än undantag i historiska läroböcker (Hermansson 2014, s. 63. Andersson 

& Hellstrand 2007, s. 45-46), och därför ter sig resultatet inte särskilt överraskande. Ändå bör 

det påpekas att de uteblivna metadiskussionerna om innehållet är problematiska, eftersom de 

relaterar till de master narratives som Olsson ser som ett problematiskt inslag i läroböcker 

(2014, s. 4). Att på det här viset avstå från metadiskussioner riskerar att sända ut det som 
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Wineburg kallar för referential illusion (2001, s. 12-13). Om resultatet återigen ska betraktas 

genom Larssons och Hjorts perspektiv (Larsson 2013, s. 30. Hjort 2014, s. 16) så finns 

anledning att fråga sig om någon av böckerna kan användas utan komplement för att svara mot 

läroplanens syftesformuleringar. Historiskt perspektivtagande är en väsentlig del av 

historieundervisningen och eleverna ska enligt kursplanens syftesavsnitt erbjudas möjligheter 

att ”utveckla förståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor 

och värderingar” (Skolverket 2017a, s. 172).  

6.7 Frågor till källor  

Bok A: 8   

Bok B: 8  

Bok C: 25  

Vid åtta tillfällen i bok A uppmanas läsaren att själv ställa frågor till källor, att vara källkritisk 

och att fundera över historiska händelser och personer. Tre uppmaningar gäller källkritik och 

historiebruk i allmänhet. Tre av uppmaningarna handlar om att läsaren själv ska söka 

information i bilder på primärkällor. Två gånger uppmanas läsaren att själv fundera över en 

specifik, historisk händelse.  

Bok B uppmanar läsaren vid åtta tillfällen att ställa frågor till källor. Sex av dessa är genom 

direkta uppmaningar till läsaren att studera bilder på källor:   

Vad står det i texten ovanför tronen? (Bok B, s. 99).  

Två av uppmaningarna uppmanar läsaren att göra egna tolkningar av historien, eftersom svaret 

inte står att finna i boken. Även ett stycke där författaren uttrycker osäkerhet kring Kristinas 

ovillighet att gifta sig kan tolkas som en implicit uppmaning till läsaren att själv tolka historien.  

Bok C utmärker sig i denna kategori genom att uppmana läsaren till att fråga källor och resonera 

kring historiska händelser 25 gånger. Den höga siffran beror på att bok C som ensam bok i 

studien innehåller instuderingsfrågor, både i marginalerna och på särskilda sammanfattnings- 

och repetitionssidor. Ett fåtal av frågorna om källor utgör enkom repetition av vad som nämnts 

i huvudtexten. De flesta frågorna uppmanar emellertid läsaren att göra egna tolkningar eftersom 

direkta svar inte står att finna i boken:  

Vilka spår från medeltiden har du sett? (Bok C, s. 25)  

Hur tror du det var att leva på en borg? (Bok C s. 33)  
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Flera av de direkta uppmaningarna till läsaren behandlar historiska perspektiv:  

I danska skolböcker läser barnen om Kristian den gode. Då är det Kristian II de läser om. 

I Danmark har han fått smeknamnet ”den gode” för att han gjorde så mycket för bönderna 

och borgarna i Danmark. Här i Sverige har Kristian fått ett smeknamn, som inte låter lika 

snällt. Vad brukar han kallas i Sverige? Varför? (Utkik Historia s. 59).  

Fem gånger uppmanas läsaren att själv tolka bilder på primärkällor i boken:  

Drottning Margareta och Albrekt av Mecklenburg. Varför tror du att drottning Margareta 

är målad mycket längre än Albrekt? (Utkik Historia, s. 53).  

Seixas och Morton hävdar att det är genom våra frågor till spåren som vi gör dem till källor och 

därmed kan bygga vår uppfattning av det förflutna (Seixas & Morton 2012). Bok A och B 

innehåller förhållandevis få uppmaningar till läsaren att själv ställa frågor till källor. Här sticker 

bok C ut med sina 25 uppmaningar, varav de flesta är öppna och utan ”rätt” svar. Givet 

Wineburgs premiss finns det en viktig poäng med att historieböcker liksom bok C uppmanar 

läsaren att själv undersöka, ifrågasätta och bygga teorier (2011, s. 47, 90), eftersom det 

utvecklar elevernas disciplinära förmågor kopplade till källkritik. Texterna har betraktats ur ett 

funktionellt perspektiv, vilket innebär att resultatet har prövats mot historieämnets 

syftesformuleringar om att elever bör erbjudas möjligheter att ”utveckla förmågan att ställa 

frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk kunskap”. Utifrån analysen kan 

slutsatsen dras att innehåll som potentiellt utvecklar den disciplinära förmågan att ställa frågor 

till källor endast återfinns i bok C.   

6.8 Sammanfattande analys  

Framställningen av historiska källor i de tre studerade böckerna sker främst genom att källor 

presenteras som belägg för vetenskapliga slutsatser, och genom presentationer av professionen 

bakom forskningen. Tack vare myckenheten av fotografier på fynd, arkeologiska utgrävningar 

och rekonstruktioner uppnår frekvensen för sidor med åtminstone en presentation av källa som 

vetenskapligt belägg 50% av böckernas kapitelsidor. Vid en jämförelse mellan böckerna kan 

konstateras att bok A är överlägsen de andra två böckerna gällande framställning av källor, både 

när det kommer till frekvens och utrymme. Bok C uppvisar lägst resultat. Bok B befinner sig i 

de flesta fall resultatmässigt mellan bok A och bok C, och resultatet ligger ofta närmare bok C.  

I avsnittet Tidigare forskning redogjordes för ett antal upptäckter som tillsammans tecknar 

bilden av den traditionella historieläroboken. Annie Olsson beskriver en typisk lärobok som 

befinner sig långt från den vetenskaplighet som ska genomsyra historieämnet, där noggranna 

tolkningar och redogörelser för källor saknas (Olsson 2014, s. 4). Hans Almgren hävdar att 

resonemang kring källor ofta görs i separata, tematiserade delar, frånkopplade det historiska 

innehållet (Almgren 2011, s. 356). Studiens resultat och analys befinner sig i vissa fall i linje 
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med de upptäckter som Olsson och Almgren gjort. Detta gäller i huvudsak bok B och C. Dessa 

böcker saknar visserligen inte formuleringar om källor och källtolkning, men resonemangen är 

få och i mångt och mycket korta. När läroböckerna på det här viset undviker referenser till 

källor och vetenskapliga belägg, raderas det som Wineburg anser definierar historiediskursen 

(Wineburg 2011, s. 79). Som konstaterats tidigare följer framställningen av källor i bok B och 

C i flera fall inte alls de förväntningar som finns på historieläroböcker: varken i en jämförelse 

med forskning om elevers lärande, eller med kursplanens formuleringar.  

Bok A, vars resultat skiljer sig avsevärt från de övriga två böckerna, visar däremot med 

variation hur källor kan användas och tolkas av vetenskapen, och väver samtidigt in 

resonemang om källor och källkritiskt arbetssätt i själva huvudtexten. Analysen av bok A 

visar en lärobok som distanserar sig från lärobokstraditionen och istället svarar mot den 

anglosaxiska forskningens  slutsatser om att historieundervisningen  bör låta elever 

 lära av historievetenskapen (Skolverket 2013, s. 68-69). Här finns chans för läsaren att förstå 

hur vi bygger upp vår historiska kunskap så som det står framskrivet i kursplanens 

syftesavsnitt. Analysen av bok A åskådliggör det som Peter Seixas och Tim Morton förklarar 

är en förutsättning för elevers historiska kunnande, nämligen att historiska belägg är det som 

konstruerar historia (Seixas & Morton 2012). Av analysen kan slutsatsen dras att 

framställningen av källor och det källkritiska arbetssättet i bok A som enda bok i studien 

följer kursplanens formulering om att undervisningen i historia ska ”utveckla kunskaper om 

hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser 

och människors berättelser” (Skolverket 2017a, s. 172).  

Det som bok A liksom övriga två böcker i studien i hög grad saknar gäller främst historiskt 

perspektivtagande. Det behövs fler nyanserade bilder av historiska förlopp i linje med det 

Andersson och Hellstrand efterlyser (2007, s. 45-46, 60-61) och större möjligheter för läsaren 

att gå ur sin samtid, både i den egna tolkningen av historiska händelser, eller av läroboken såsom 

Lee och Shemilt föreskriver (2004). Bok A och B saknar därtill uppmaningar till läsaren att 

ställa frågor till specifika källor för att själv kunna göra belägg om det förflutna (Seixas & 

Morton 2012).  

Analysen visar därmed att bok A endast delvis följer kursplanens formuleringar om att 

undervisningen i historia ska ”utveckla förmågan att ställa frågor till och värdera källor som 

ligger till grund för historisk kunskap” och ”utveckla förståelse för att varje tids människor 

måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar” (Skolverket 2017a, s. 172). Bok B 

följer inte dessa formuleringar alls, och Bok C svarar delvis upp mot dem genom att ställa frågor 

till läsaren. Eftersom bok C innehåller så få problematiseringar om tolkningar av historien väcks 

emellertid frågan om hur effektiva dessa uppmaningar till läsaren är. Innehållet i bok C erbjuder 

nämligen mycket få exempel på hur tolkningar av historien faktiskt går till. För alla tre böcker 

finns med andra ord anledning att utveckla innehållet så att det bättre korrelerar med 

styrdokument och vad forskningen anser är ett framgångsrikt upplägg för att lära ut historiska 

kunskaper.  
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7 Diskussion  

I detta avsnitt sätts studiens olika delar samman. Under resultatdiskussion kopplas resultat, 

analys och tidigare forskning ihop. I diskussionen redogör jag också för hur jag själv förhåller 

mig till studien och de resultat som jag kommit fram till. Därefter presenteras en 

metoddiskussion.   

7.1 Resultatdiskussion  

Studiens syfte var att undersöka hur författare till läroböcker i historia för årskurs 4-6 

framställer historiska källor och det källkritiska arbetssättet, samt att utreda huruvida dessa 

framställningar följer formuleringarna om källkritik och det källkritiska arbetssättet i 

kursplanen för historia. Frågeställningarna var:  

1. Hur framställer läroböcker för historieämnet i årskurs 4-6 historiska källor och 

det källkritiska arbetssättet?  

2. Hur följer framställningen av källor och det källkritiska arbetssättet i läroböckerna 

formuleringarna om källkritik och kritiskt tänkande i historieämnets kursplan?  

Den andra frågeställningen preciserades med följande frågor:  

Följer framställningen av källor och det källkritiska arbetssättet formuleringarna om att 

undervisningen i historia ska:  

• Utveckla kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt 

källmaterial och möten med platser och människors berättelser,   

• utveckla förmågan att ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund 

för historisk kunskap,  

• utveckla förståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin 

samtids villkor och värderingar?  

Analysen skedde genom ett funktionellt perspektiv, vilket enligt Hellspong innebär att 

läroboken bör ställas mot sammanhanget den verkar i (2012, s. 83). Mitt perspektiv på det 

kritiska tänkandet definierades av Kristofer Larsson (2013) och Simon Hjort (2014).  

Undersökningens analys gällande den första frågeställningen visar att olika läroböcker visar en 

variation i förmågan att framställa källor, källtolkning, historiska perspektiv och andra aspekter 

som hör till ett källkritiskt arbetssätt. Framställningen av historiska källor sker i huvudsak 
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genom att källor presenteras som belägg för vetenskapliga slutsatser, och i presentationer av 

professionen bakom forskningen. Vas gäller den andra frågeställningen tyder analysen på att 

bok A i störst grad följer formuleringarna, men att ingen av böckerna följer alla formuleringar. 

Det jämförelsevis höga resultatet för bok A innebär dock inte att den ska betraktas som en norm 

för vilken andra läroböcker ska ställas mot. Resultatet för bok A ska främst ställas mot 

förväntningarna på läroböcker i historia, det vill säga bokens antagna funktion (Hellspong 2012, 

s. 83). Därmed kan konstateras att även bok A har potential till att utvecklas så att den bättre 

fyller en funktion som ett medel för att utveckla kunskaper om ett källkritiskt arbetssätt. Detta 

blir särskilt tydligt när man betraktar det faktum att böckerna behandlar olika företeelser och 

händelser inom samma kategori. Som nämnts tidigare erbjuder också bok A, liksom de andra 

två böckerna, få metadiskussioner om bokens innehåll. Överlag förefaller det som om de 

resonemang som förs om källor och det källkritiska arbetssättet i böckerna sällan kräver någon 

insats av läsaren själv, i form av tankemodeller och tänk om-resonemang. Larsson och Hjort 

beskriver det kritiska tänkandet som något kontextuellt och metakognitivt, något som kräver 

förmågan att reflektera, analysera och anta andra perspektiv än de givna (Larsson 2013, s. 30. 

Hjort 2014, s. 16.). Läsaren uppmanas i alla tre böcker att vara källkritisk men erbjuds sällan 

möjligheter att förkovra sig i källmaterial för att på så vis bygga eller ifrågasätta teorier. Det är 

en sak att få berättat för sig hur professionen arbetar källkritiskt, men om vi utgår från premissen 

att ett källkritiskt tänkande kräver rigorös träning så behövs ett innehåll som i större grad 

utmanar läsaren att gå utanför sin egen kontext, och att leta bortom givna svar och 

självklarheter.   

En historieläroboksförfattare befinner sig i spänningen mellan  kunskapsinnehåll som ska 

förmedlas, förmågor som ska utvecklas och en målgrupp som inte besitter en historieforskares 

beläsenhet. Det färdiga resultatet innehåller således alltid kompromisser. Kanske är det omöjligt 

att skapa en lärobok vars funktion utan omsvep svarar mot alla förväntningar i de nationella 

styrdokumenten. Kanske behövs det alltid kompletterande material. Dessa frågor faller utanför 

denna studies ramar, men är ändå intressanta att ställa. En ytterligare fråga som formats under 

arbetets gång är om det finns ett bättre alternativ till läroböcker. Tidigare forskning visar tydliga 

problem med läroboken och dess särställning. Men vad finns att tillgå i övrigt? I den 

forskningsöversikt som gjordes inför studien nämns konkret arbete med primärkällor samt 

kontextualiserad historieundervisning med tankemodeller som två framgångsfaktorer. Som 

praktiserande klasslärare ser jag definitivt fördelar med en sådan typ av undervisning. Samtidigt 

går det inte att förneka att läroböcker svarar mot kravet på en likvärdig undervisning, och att 

läroböcker förenklar den pedagogiska vardagen. Dessutom bör en lärare knappast luta sig mot 

endast en typ av innehåll – och det gäller även de presenterade framgångsfaktorerna. Lärarens 

kompetens och förmåga att förhålla sig till historia måste rimligtvis ha en plats i ekvationen. 

Varieras undervisningen så att eleverna både får tillgång till tankemodeller och ett konkret 

kunskapsinnehåll att resonera kring, är det rimligt att påstå att vilken lärobok som helst skulle 

kunna användas för att utveckla det kritiska tänkandet. Även en text med många brister kan 

utgöra ett intressant material att bygga en lektion kring.   
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Till syvende och sist håller jag med Andersson och Hellstrand om att det ändå finns anledning 

att problematisera historieläroboken. Givet den auktoritet läroboken har är det rimligt både för 

forskningsvärlden och lärare att granska lärobokstexter. Särskilt som läroböcker numera 

förväntas granskas av lärare och huvudmän. Både forskare och verksamma lärare efterlyser 

dessutom läromedel som bättre korrelerar med de nationella styrdokument som stipulerar hur 

och vad eleverna ska lära sig. Studien har därtill visat att möjligheterna för källkritiskt arbete 

som olika läroböcker erbjuder skiljer sig påtagligt, vilket ytterligare understryker vikten av 

läromedelsgranskningar.  

7.2 Metoddiskussion  

För att kunna uttala sig om huruvida metodiken i en studie är lämplig för just det som studien 

ämnas undersöka, krävs en analys kring validiteten. Validitet avser korrelationen mellan det 

som undersökningen är menad att mäta, och det undersökningen faktiskt mäter. Ann Kristin 

Larsen förklarar den definitionsmässiga validiteten som överensstämmelse mellan 

frågeställningar och den valda metoden samt om denna utförs korrekt (Larsen 2017, s. 17). 

För att säkerställa så hög definitionsmässig validitet som möjligt har jag konstruerat min 

struktur för datainsamling med inspiration av Kenneth Nordgrens beprövade metod för 

läroboksanalys (Nordgren 2011, s. 140). Strukturen med innehållstyper bygger på 

identifierade framgångsfaktorer i undervisning om källkritiskt arbetssätt, faktorer som jag 

också redogör för i kapitlet Tidigare forskning. Som ett sista steg i arbetet med strukturen har 

jag säkerställt att innehållstyperna också kan tydas ur  styrdokumentens formuleringar 

gällande historieundervisning.   

När vi talar om en studies pålitlighet avses reliabiliteten. Med denna menas att en annan 

forskare ska kunna göra om studien och få fram samma resultat (Larsen 2017, s. 41-42). Här 

finns anledning att uppehålla sig vid den tolkning som krävdes i både innehållsanalysen och 

den efterföljande funktionella analysen. Andreas Fejes och Robert Thornberg förklarar ett 

dilemma i kvalitativa undersökningar, nämligen relationen mellan forskaren och det som 

beforskas (2017, s. 19-21). Samtidigt poängterar Fejes och Thornberg att forskning inte kan 

begränsas till att bara handla om mätbara data. Tolkning är i sin natur subjektiv, och det finns 

inget sätt att till fullo säkerställa att mitt resultat kan replikeras. Jag är öppen för möjligheten 

att de slutsatser som görs i min studie kan härledas till min egen bakgrund och erfarenhet. Jag 

har emellertid sökt en transparens genom att underbygga mina definitioner med vetenskapliga 

belägg, och genom att öppet redovisa mina egna tolkningar. På så vis kan läsaren 

förhoppningsvis förstå hur jag kommit fram till mina slutsatser.   

Det är möjligt att reliabiliteten hade kunnat ökas med kompletterande eller mer exakta 

mätmetoder. Här ska påpekas att jag valt att inte mäta utrymme i böckerna exakt med enheter 

som cm och mm. Anledningen är att uppslagen i böckerna ser så olika ut, både i en jämförelse 

mellan de tre olika publikationerna, och mellan uppslagen i en och samma bok. Min bedömning 
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var att en exakt mätning således ändå inte blivit rättvis. Därför valde jag att istället arbeta med 

helsidor, textstycken, referat i huvudtext och bilder/bildtexter.  

En mer omfattande bild av de olika publikationerna hade möjligtvis kunnat tecknas om studien 

också omfattat övrigt material, som arbetshäften och lärarhandledningar. Jag har tidigare 

förklarat varför jag valde att inte ha med dessa element i min studie, men vill ändå påpeka i 

detta avsnitt att min studie inte analyserar publikationerna i sin helhet. Ett ytterligare alternativ 

hade kunnat vara att analysera en större mängd läroböcker. Under arbetets gång har idén om en 

mycket mer omfattande studie väckts, där samtliga läroböcker i historia som finns att tillgå på 

marknaden skulle kunna analyseras.  

I denna studie har inte subjektiva bedömningar av lärobokens kvalitet eller form varit centrala. 

Undersökningen har inte heller undersökt huruvida de fakta som presenteras i läroböckerna är 

korrekt eller ej, utan snarare hur fakta framställs. Att källkritiskt granska materialet har förvisso 

relevans i vissa sammanhang, men för just denna uppsats syfte och frågeställningar har den 

utgångspunkten inte varit tillämplig. Inte heller riktas mina slutsatser i analysen mot författarna 

som personer. Kenneth Nordgren (2011, s. 141) förklarar att läroboksförfattare är bundna till 

både traditioner, rådande normer på läroboksmarknaden och aktuell skolpolitik. Läroböckerna 

kan i det avseendet betraktas som kompromisser och inte verk som nödvändigtvis speglar 

enskilda författares värden.   
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