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Abstract 
 

Historielärare och historiska primärkällor utgör en kvalitativ intervjustudie, vars syfte är att 

undersöka historieundervisande gymnasielärares inställning till användning av historiska pri-

märkällor i undervisningen. Detta undersöks utifrån lärarnas personliga preferenser samt kopp-

lat till deras uttolkning av läroplanens skrivningar om arbete med ”historisk metod”. Det un-

dersöks även huruvida lärarna anser att det finns faktorer som påverkar deras användning av 

primärkällor i undervisningen.  

För att kunna besvara undersökningens syfte och frågeställningar användes semistrukturerade 

livsvärldsintervjuer som undersökningsmetod. Sex historieundervisande gymnasielärare har in-

tervjuats, och från dessa har relevant intervjumaterial renskrivits och lyfts fram för analys.  

När det gäller resultaten för undersökningen så tycks lärarna ha innehaft en gemensam positiv 

grundsyn när det gäller att använda historiska primärkällor i undervisningen. Lärarna var även 

överens om att arbete med historisk metod bör inbegripa historiska primärkällor som arbets-

material. Flera lärare menade att det finns faktorer som försvårar användning av historiskt pri-

märkällmaterial i undervisningen. 

 

Nyckelord 
 

Historieundervisning, primärkälla, läroplan, lärare, gymnasium.   
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Inledningskapitel 
 

Inledning 
 

Läroplanen för den svenska gymnasieskolan (Lgy 11), lägger i avsnittet om historieundervis-

ningen stor vikt vid att elever skall ges tillfälle att arbeta med källor. Eleverna skall bland annat 

”… ges möjlighet att söka, granska, tolka och värdera olika typer av källor… ” Detta källkritiska 

angreppssätt ingår i det som ämnesplanen för historia benämner som ”historisk metod”. Skol-

verket lyfter även fram att historieundervisningen skall syfta till att lära elever hur ”historia 

skapas”.1 

I dagens samhälle blir information alltmer lättillgänglig. Via internet går det att få direkta svar 

på frågor genom en enkel sökning.  Denna utveckling har satt sitt avtryck även inom skolans 

väggar, och allt fler elever får tillgång till en egen dator med möjlighet till ständig uppkoppling 

via skolornas trådlösa nätverk. Den tekniska utvecklingen har även lett till att alltmer historiskt 

material digitaliserats och publicerats på internet.2  

Den allt större tillgängliga informationsmängden som har sitt upphov i internets expansion har 

lett till utökade möjligheter för historielärare att använda historiskt källmaterial i undervis-

ningen. Det finns numera digitala webbsamlingar eller databaser på internet, med exempelvis 

arkivmaterial, som kan användas i undervisningen. Undervisning är i huvudsak begränsad till 

ett klassrumssammanhang, och möjligheten att använda alltmer historiskt källmaterial genom 

skolans datorer och internet har bidragit till potential för ett utökat arbete med historiska källor.3 

Den digitala utvecklingen kring källmaterial har blivit föremål för ett flertal svenska forsknings-

undersökningar. Digitalt historiskt primärkällmaterial som finns tillgängligt via internet har då 

implementerats i undervisning, och övervakats av forskare som har undersökt vad som händer 

när ett sådant material introduceras för gymnasieelever.4 

Historiska primärkällor utgörs av material från passerad tid som en eller flera undersökare stäl-

ler frågor till, och som används i syfte att på något vis rekonstruera aspekter av det förflutna.5 

Denna uppsats kretsar kring bruk av historiska primärkällor i historieundervisning på gymnasi-

enivå, utifrån lärares inställning till användning av denna typ av material. Studien anknyter 

också till läroplanens skrivningar om arbete med historisk metod, genom att undersöka hur 

lärare ser på eventuella kopplingar mellan detta och användning av historiska primärkällor i 

undervisningen.  

Denna studie vilar mot en teoretisk grund där ett elevundersökande arbete med historiska pri-

märkällor bland annat anses kunna gynna de specifika kunskaper som presenterades inlednings-

vis, som är hämtade från läroplanen. Detta på grund av att undervisningen genom ett elevaktivt 

undersökande av historiska primärkällor närmar sig ett historievetenskapligt arbetssätt. Där spe-

lar källgranskningen en avgörande roll, och det är också genom ett historievetenskapligt under-

sökningsarbete som historia företrädelsevis ”skapas”.6       

                                                           
1 Lgy 11, s. 66 & Skolverket 2011, s. 1 
2 Sandberg 2014, s. 1 & Nygren, Sandberg & Vikström 2014, s. 209 
3 Sandberg 2014, s. 1 
4 Se avsnittet ”Tidigare forskning” 
5 Kjeldstadli 1998, s. 163-164 
6 Se avsnittet ”Teoretisk inramning” 
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Denna undersökning skiljer sig från tidigare forskning kring historiska primärkällor i svensk 

gymnasieundervisning på så vis att fokus här ligger på att undersöka lärares syn på historiska 

primärkällor i historieundervisning, med utgångspunkt i deras självupplevda undervisningser-

farenhet. En annan viktig skillnad är att denna undersökning förutom digitala primärkällor även 

har analoga sådana i blickfånget.  

Undersökningen är den första i sitt slag, i en svensk gymnasiekontext. Ingen har tidigare under-

sökt lärares syn på användning av historiska primärkällor i undervisningen på gymnasienivå, 

utifrån deras vardagliga undervisningserfarenhet. Denna uppsats tillför därför kunskap kring 

detta i låg grad undersökta ämnesområde.  

    

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka historieundervisande gymnasielärares inställ-

ning till användning av historiska primärkällor i historieundervisningen. Detta undersöks uti-

från såväl deras personliga uppfattningar som i förhållande till deras uttolkning av styrdoku-

mentens formuleringar kring arbete med ”historisk metod”.  

Studien syftar även till att undersöka huruvida lärarna upplever att det finns faktorer som på-

verkar deras användning av historiska primärkällor i undervisningen, och vilka slags faktorer 

det i så fall rör sig om.  

Frågeställningarna är som följer nedan: 

1. Vilken inställning till användning av historiska primärkällor i historieundervisningen 

ger lärarna uttryck för? Vilka eventuella problem och förtjänster vid användning av hi-

storiskt primärkällmaterial i undervisningen lyfts fram? 

 

2. Hur tolkar lärarna styrdokumentens beskrivningar kring ”historisk metod” i förhållande 

till användning av historiska primärkällor i historieundervisningen? 

 

3. Anser lärarna att det finns faktorer som påverkar deras användning av historiskt primär-

källmaterial i historieundervisningen?  Hur ser sådana eventuella faktorer ut, enligt lä-

rarna? 

 

 

Avgränsningar och definitioner 
 

Den här uppsatsen har ett relativt snävt avgränsningsområde. Undersökningsområdet är avgrän-

sat till att gälla aspekter kring lärares syn på användning av historiskt primärkällmaterial i 

undervisningen på gymnasienivå.  Historiska primärkällor utgörs av lämningar från det för-

flutna, som används i undersökande syfte av någon. Vad som är att anse som en historisk pri-

märkälla beror alltså ytterst på undersökarens val av undersökningsobjekt. Undersökaren ställer 

frågor riktade mot en viss kvarleva, som på så vis genom det förfarandet blir att betrakta som 

en historisk primärkälla.7   

                                                           
7 Kjeldstadi 1998, s. 163 
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En historisk primärkälla kan därför bestå av i princip vad som helst, som härstammar från då-

tiden, och som används i syfte att söka rekonstruera aspekter av det förflutna. I historiska under-

sökningar är det vanligt att studera äldre texter av olika slag, som bevarats åt eftervärlden. 

Emellertid kan även annat slags material såsom exempelvis bilder, och rentav föremål, studeras 

i syfte att besvara en problemställning.8 

Vid historiskt undersökande arbete används även så kallad litteratur, som i en historieveten-

skaplig kontext utgörs av texter producerade av historiker. Litteratur kan användas i kontraste-

rande syfte vid historiska undersökningar. Emellertid kan även så kallad litteratur användas som 

en historisk primärkälla, exempelvis i händelse av att en äldre dylik framställning studeras uti-

från ett historiskt undersökningssyfte.9  

Oavsett hur källmaterialet ser ut så måste det alltid underkastas så kallad källkritik eller käll-

granskning av undersökaren. Det gäller att granska källorna i syfte att bland annat säkerställa 

att de kan användas för undersökningen i fråga, att de äger giltighet för problemställningen och 

att de uppgifter som kan inhämtas därifrån går att betrakta som pålitliga.10     

Efter ovanstående genomgång är det här dags att söka definiera begreppet historisk primärkälla 

inom ramen för just denna undersökning. Här står gymnasielärares användning av historiska 

primärkällor i undervisningen i fokus, och det rör sig således om material som elever åläggs att 

arbeta med. En historisk primärkälla i denna kontext utgörs av historiska lämningar från förflu-

ten tid som elever får arbeta undersökande med.  

Således skall eleverna söka besvara en eller flera frågeställningar eller frågor utifrån materialet. 

Frågorna behöver inte vara konstruerade av eleverna själva, utan kan vara förhandsuppställda 

av läraren eller någon annan aktör. Frågorna kan vara utformade i syfte att låta eleverna söka 

efter information genom källan, och/eller utifrån ett källkritiskt perspektiv.     

Materialet kan utgöras av originalkällan, det vill säga av exempelvis den ursprungliga hand-

skriften. Emellertid kan primärkällan i detta sammanhang också vara kopior eller avskrifter av 

originalkällan. Huruvida källan utgörs av originalkällan eller en avbildning av densamma har 

således ingen betydelse i denna kontext. Originalkällan behöver inte heller återges i sin helhet, 

alltså kan denna ha redigerats. Exempel på en sådan redigering kan vara att delar av källtexten 

lyfts fram, och att delar således utelämnats.  

Likaså kan en text som är modifierad till ett modernare språkbruk, eller översatt till svenska 

från ett annat språk, i sammanhanget räknas som en historisk primärkälla. Det viktiga är att 

källan är intakt, det vill säga att skribentens text i mening är oförändrad. Innehållet och textens 

betydelse skall vara densamma som källans ursprungliga författares. 

Läsaren behöver emellertid hålla i medvetande att lärarna som deltar i intervjuerna fritt får re-

sonera kring aspekter utifrån begreppet. Således kan lärarnas syn på vad en historisk primärkälla 

utgörs av vara annorlunda än vad som uttryckts i detta avsnitt. Det är lärarnas tolkning av 

aspekter kring begreppet som står i fokus, och deras syn på vad som begreppet innebär behöver 

således inte vara exakt liktydigt med vad som skrivits ovan.   

 

                                                           
8 Kjeldtadi 1998, s. 164-165 
9 Kjeldstadi 1998, .s 164 
10 Kjeldtadi 1998, s. 163-164 
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Metod och material 

 

Semistrukturerad livsvärldsintervju 
 

Metoden som används för undersökningen i denna uppsats utgörs av kvalitativa semistrukture-

rade livsvärldsintervjuer. Att ett kvalitativt angreppssätt står i fokus beror på att studien under-

söker individers, i det här fallet lärares, syn på en typ av källmaterial i historieundervisning. 

Här handlar det främst om att söka nå en förståelse kring lärares uppfattningar i en fråga, och 

därför passar en kvalitativ metodologi som tillvägagångssätt. 

Med en semistrukturerad intervju avses i detta fall att den är uppbyggd kring fasta frågor, men 

där spontana och sammanhangsbundna följdfrågor eller rentav nya frågor tillåts förekomma. 

En semistrukturerad intervju är således varken ett slutet utfrågande eller ett vardagligt samtal.11 

Intervjuerna vilade mot en grundstomme, där förhandsuppställda frågor fanns formulerade 

inom skilda kategorier.  

De skilda kategoriernas12 frågor motsvarar vardera en frågeställning, med undantag av kategori 

ett, som var av en mer samtalsöppnande karaktär. Kategori fyras design skiljer sig något åt från 

de övriga. Förvisso täcker denna kategori in frågeställning tre, men den var från början även 

avsedd till att besvara en ytterligare fråga, som sedermera togs bort på grund av bristande möj-

lighet till vetenskaplig förankring.  

Med livsvärldsintervjuer avses att dessa syftade till att undersöka lärares egna uppfattningar 

kring en fråga, utifrån deras perspektiv. Livsvärlden är den vardagliga levda och upplevda si-

tuation som en person befinner sig i. Det handlar om att förstå den intervjuades bild av sina 

erfarenheter. Denna bild mejslas fram genom fokusering på innebördstolkning av de fenomen 

som står i fokus.13  

I detta undersökningsfall gällde det att förstå lärares uppfattningar kring användning av en viss 

kategori av källmaterial i undervisningen. För att få en så verklighetsbaserad bild av det hela 

som möjligt så kretsade intervjuerna kring lärarnas vardagliga undervisningserfarenhet. Inter-

vjuerna tar avstamp i den verklighet som lärarna själva befinner sig inom. 

Sex lärare har intervjuats, och intervjuerna upptog vardera omkring 20-40 minuters samtalstid. 

Dessa bandades med hjälp av en analog kassettbandsdiktafon. Utifrån dessa ljudupptagningar 

har sedan ansett intressant och relevant material renskrivits samt lyfts fram i uppsatsens under-

sökningsdel. Det framlyfta materialet har valts ut i förhållande till syftet och frågeställningarna.  

Intervjuguiden är utformad i enlighet med en ambition om att i tur och ordning söka besvara 

vardera frågeställningen. Allt som har sagts i anslutning till varje frågebatteri kopplat till en 

enskild frågeställning har emellertid inte lyfts fram, då resonemangen ibland tagit vida svängar, 

och oegentligheter kopplat till syfte och frågeställningar avhandlats. Det finns även tillfällen då 

respondenter svarat på frågor kopplat till en viss frågeställning, som har ansetts intressantare i 

förhållande till besvarandet av en annan. I sådana fall har den relevanta utsagan lyfts fram inom 

ramen för besvarandet av den ansett korrelerande frågeställningen.  

Det framlyfta materialet har alltså valts ut och analyserats utefter undersökningens syfte och 

frågeställningar. Analysen och syftet är således starkt sammanlänkade i undersökningsavsnittet, 

                                                           
11 Kvale och Brinkmann 2009, s. 43 
12 Se bilaga 
13 Kvale och Brinkmann 2009, s. 39  
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och materialet presenteras i huvudsak avgränsat till de olika frågeställningarna. Detta görs för 

att underlätta läsningen och förståelsen för läsaren, samt att undersökningsresultatet då redan 

innan diskussionsdelen tydligt är kopplat till frågeställningarna. På så vis kan större fokus då i 

diskussionen läggas på kontrastering mot tidigare forskning. 

Det framlyfta materialet har tolkats med ambitionen om att ”textens bokstav”, alltså responden-

tens explicit uttryckta mening skall presenteras. Således söker inte uttolkaren att själv lägga in 

betydelser i det sagda, genom att vilt spekulera om dolda innebörder av utsagor. Intervjumateri-

alet analyseras på en manifest nivå, där respondenternas egna utsagor såsom de faktiskt uttala-

des tilldelas största betydelse. Analysen utgår således från respondenternas självförståelse. 

Ibland har respondenters resonemang koncentrerats, men med ambitionen om att hålla me-

ningen i det sagda intakt.14 

Det material som lyfts fram presenteras i citerad och refererad form. Citaten är återgivna i en 

något modifierat utformning. Vissa onödiga upprepningar av ord, samt saker som harklingar 

och utfyllande ord såsom exempelvis ”öh” och ”eh” har utelämnats. Emellertid har inga citat 

förvanskats genom att modifiera dem i en sådan grad att ursprungsbetydelsen har blivit lidande. 

Det är alltså ytterst små och försiktiga förändringar som det handlar om, som har gjorts med 

hänsyn till att läsupplevelsen skall bli bättre.  

Lärarna som har intervjuats undervisar samtliga inom historia på gymnasienivå. De har under-

visat i historia under olika lång tid, med skilda tidsspann som inrymmer mellan två till tjugo års 

undervisningserfarenhet inom ämnet. Det görs i undersökningen ingen distinktion kring 

huruvida lärarna har historia som första eller sekundärt undervisningsämne. Frågan fanns med 

i intervjuerna men kommer inte att lyftas fram då den bedöms vara av ringa intresse i förhål-

landet till uppsatsens syfte.  

Inte heller kommer det att framgå huruvida lärarna har behörighet till historieundervisning eller 

inte. Detta är någonting som inte heller författaren till denna uppsats har kännedom om, ef-

tersom frågan aldrig ställdes. Utelämnandet av denna fråga valdes dels på grund av att den inte 

ansågs relevant i förhållande till syftet med undersökningen, samt att ett sådant frågande dess-

utom hade riskerat kunnat leda till indignation från respondenters sida. Frågan ansågs inte vara 

relevant eftersom undersökningen syftar till att undersöka uppfattningar från praktiserande lä-

rare som undervisar i historia. Oavsett om de är legitimerade eller inte så rör det sig om lärare 

som de facto undervisar i ämnet historia på gymnasiet. Frågan hade förstås kunnat ställas, men 

det är tveksamt om den informationen alls skulle vara intressant i förhållande till undersök-

ningsresultatet.   

De deltagande lärarrespondenterna i denna uppsats har tilldelats fingerade namn. Dessa fiktiva 

namn följer en bokstavsordning, som inte följer någon struktur kopplat till intervjuordning eller 

liknande. De fingerade namnen som det kommer att refereras till utgörs av ”Axel”, ”Berit”, 

”Carl”, ”Doris”, ”Erik” och ”Fredrik”.    

Det finns naturligtvis aldrig några garantier för att respondenter uteslutande svarar helt san-

ningsenligt eller utan försköningar eller omskrivningar av verkligheten. Respondenter kan vilja 

framställa sig själva på ett mer positivt sätt, vilket kan påverka intervjusvaren. På liknande sätt 

kan en respondent omedvetet svara felaktigt, genom exempelvis att minnas fel. Detta är något 

som bör hållas i medvetande när resultaten av undersökningen beaktas, det finns inga garantier 

för att alla svar är helt i enlighet med verkligheten. 

 

                                                           
14 Kvale och Brinkmann 2009, .s 228 & 230 
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Urval och population 
 

När intervjuer används som metod måste ett urval göras. I detta fall så är det historieundervi-

sande lärare på gymnasienivå som står i fokus, vilket klart framgår av syftet och frågeställning-

arna. Historieundervisande gymnasielärare utgör den population ur vilket ett urval har gjorts. 

När det gäller aktuell undersökning så söktes lärare inom Västsverige. Antalsmässigt uppgår 

respondenterna till sex lärare. Förfrågan kring deltagande i intervju skickades till ett stort antal 

lärare i regionen, och dessa sex utgörs av de som tackade ja. Fler lärare hade förstås kunnat 

intervjuas, men då denna typ av arbete är tidskrävande så är det motiverbart med det aktuella 

antalet respondenter. 

 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

 
Vid vetenskapliga undersökningar bör forskaren förhålla sig till kriterierna reliabilitet och va-

liditet. Reliabilitet handlar om en undersöknings tillförlitlighet, det vill säga om undersöknings-

förfarandet vid ett återupprepande av en annan undersökare skulle utdela ett liknande resultat. 

I denna undersökning intervjuades ett relativt litet antal respondenter. Osäkerheten blir därför 

större, eftersom ett större antal respondenter rent statistiskt har en högre potential att ge uttryck 

för en mer rättvisande bild. Det finns inget som säger att en annan grupp lärare hade gett uttryck 

för ett ungefärligt samstämt resultat i jämförelse med denna undersökning.  

När det gäller generaliserbarhet så finns ingen ambition om att den här undersökningens resultat 

skall vara allmängiltigt, eftersom det rör sig om en fallstudie. Resultatets innebörder kan bara 

anses vara rådande för denna undersökning. Den enskilda forskaren kan medvetet betona att 

det inte är möjligt att utlova en hög grad av generaliseringsbarhet, och hävda att undersökningen 

äger giltighet enbart för det enskilda undersökta fallet.15 Till denna linje ansluts det i denna 

uppsats. 

Validitet handlar om huruvida metoden borgar för att i realiteten besvara en undersöknings syfte 

och frågeställningar. I detta fall så bör validiteten vara hög, eftersom den semistrukturerade 

livsvärldsintervjun sätter lärarnas erfarenhetsbaserade tankar i fokus. Genom användningen av 

en målinriktad intervjumall som är direkt kopplad till undersökningens syfte och frågeställ-

ningar så torde metoden uppnå en god validitet. 

 

Etiska överväganden 
 

Vid användning av samtalsintervjuer som metod så är det viktigt att ta hänsyn till etiska frågor 

kopplat till förfarandet. I denna undersökning så intervjuades respondenterna inom ramen för 

ett informerat samtycke, vilket innebär att respondenterna dels är medvetna om syftet med 

undersökningen, och dels att de deltar på frivillig grund.16 När det gäller syftet så fick respon-

denterna olika mycket information om detta, beroende på hur mycket information om detta som 

de efterfrågade. Det informerade samtycket kräver inte att respondenterna vet alla detaljer om 

                                                           
15 Esaiasson 2007, s. 177 
16 Kvale och Brinkmann 2009, s. 87 
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undersökningen, och det kan vara till fördel med att inte lämna ut de fullständiga nedtecknade 

syftes- och frågeställningarna, eftersom det kan ge återverkningar för resultatet.17  

Givetvis så utfördes intervjuerna på frivillig grund, och respondenterna informerades i samband 

med intervjutillfället att de oavsett anledning hade rätt att avbryta intervjun och avsäga sin roll 

som respondenter, om de så skulle önska. Undersökningen har även en omfattande konfiden-

tialitet, vilket innebär att det inte skall gå att identifiera intervjupersonerna. I undersökningsde-

len används fingerade namn för de deltagande lärarna, och staden som de är verksamma inom 

skrivs inte heller ut. Däremot framgår det att alla är verksamma inom Västsverige, vilket tas 

med eftersom någon typ av geografisk inramning är nödvändig. 

 

Teoretisk inramning 
 

Den här uppsatsens teoretiska inramning, i relation till styrdokumentens beskrivningar, baseras 

framförallt på begreppet historiskt tänkande. Historiskt tänkande innebär att elever utvecklar 

förmåga till att föra historiska resonemang, samt att de erhåller en förståelse för dåtiden. Vid 

ett tillägnande av historiskt tänkande så kan elever förstå historiska människors handlingar uti-

från deras omgivande kontext, exempelvis vad gäller normer, samhällsuppbyggnad och social 

stratifiering, för att nämna några saker.18  

För att eleverna skall kunna uppnå ett historiskt tänkande så kan de exempelvis arbeta under-

sökande med historiska primärkällor i undervisningen. Ett viktigt inslag inom det historiska 

tänkandet utgörs av förmågan att kunna formulera samt besvara forskningsfrågor med hjälp av 

ett källmaterial. Om eleverna ges utrymme åt att arbeta undersökande kopplat till källmaterial, 

så kan undervisningen närma sig ett mer vetenskapshistoriskt arbetssätt.19     

Konventionell historieundervisning handlar framför allt om att eleverna skall tillägna sig histo-

ria, det vill säga lära in ett redan utarbetat narrativ. Vid arbete som bygger på historiskt tänkande 

kan istället elevernas egna skapande av historia stå i förgrunden, genom arbete med att uttolka 

källor. Eleverna får i sådana fall således inte ett färdigt narrativ serverat, utan får själva vara 

delaktiga i att producera historisk kunskap.20 

Uppsatsens teoriinriktning lutar sig främst mot Stéphane Lévesques teori om att skolan borde 

ha en mer historievetenskaplig inriktning, i syfte att låta eleverna själva vara mer delaktiga i 

framtagandet av sina historiska kunskaper. Han menar att skolan genom traditionell historieun-

dervisning, det vill säga inlärning av exempelvis händelser och årtal, undanröjer möjligheterna 

till att elever skall kunna uppnå ett historiskt tänkande. Skall eleverna uppnå ett historiskt tän-

kande så menar Lévesque att eleverna bör få insikt i hur historia skapas. 21  

Ett arbetssätt som kan användas i syfte att utveckla elevers historiska tänkande är att låta dem 

arbeta praktiskt och undersökande med historiskt källmaterial. Levesque ställer upp en modell 

över ett tänkbart arbetssätt som skulle kunna täcka in sådana aspekter. Eleverna skall i detta 

förslag på arbetsförfarande få sammanställa egna undersökningsfrågor, samla ihop och välja ut 

källmaterial, analysera materialet samt besvara de resta frågeställningarna.22 

                                                           
17 Kvale och Brinkmann 2009, s. 87 
18 Sandberg 2014, s. 18 
19 Sandberg 2014, s. 18-19  
20 Sandberg 2014, s. 18-19 
21 Lévesque 2008, s. 27, 36 & 138 
22 Lévesque 2008, s. 132 
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Levesque skriver att skolan bör implementera mer av sådana modesta och realistiska historiska 

undersökningsuppgifter i undervisningen. Han poängterar också att arbete med källkritik är av 

yttersta vikt när det gäller elevers tillägnande av historiskt tänkande, vilket ingår i nämnda för-

slag till undervisningsmodell.23  

När det gäller typ av källmaterial som eleverna bör arbeta med skriver Levesque följande: 

Given the need for time management and practicality, it might be preferable (at least initially) 

to have teachers accomplish the task, as it requires the consultation of archives, libraries, or 

web-based digital collections. Because general and background resources typically offered 

to teachers and students in textbooks, learning guides, and school libraries rarely reference 

or include the primary sources themselves, teachers must inevitably dig for them – an exci-

ting but demanding process to accomplish with thirty inexperienced students.24          

I citatet ovan så ger Levesque uttryck för att primärkällmaterial hämtat från arkiv, bibliotek och 

digitala webdatabaser är att föredra när det gäller att implementera den modell som han före-

språkar i undervisningen. Han skriver att de vanliga undervisningskällorna, och inte minst då 

läromedlen, oftast inte innehåller primärkällor. Det medför i sin tur att lärarna själva måste finna 

primärkällmaterial som passar eleverna, och som inte minst har potential att utveckla elevers 

historiska tänkande.25 Således kan, enligt Levesque, ett elevaktivt, källkritiskt och undersö-

kande arbete med historiska primärkällor vara ett gynnsamt sätt att utveckla elevers historiska 

tänkande genom.    

Den teoretiska inramningen för den här uppsatsen skulle efter ovanstående teorigenomgång 

således kunna summeras som följer: Historiska primärkällor i historieundervisning på gymna-

siet kan vara ett verktyg för att eleverna skall kunna utveckla ett historiskt tänkande, vilket 

bland annat medför att eleverna erhåller förståelse för hur historia skapas. På så vis blir eleverna 

inte enbart passiva mottagare av historiska narrativ, utan får själva vara delaktiga i att skapa 

historiska kunskaper.  

Avslutningsvis förtjänas det att fastslå att denna teori inte innebär att det ses negativt på ”trad-

itionell” historieundervisning, det vill säga undervisande kring redan fastställda historiska kun-

skaper. Tvärtom behövs sådana läras in av eleverna, inte minst för att de skall kunna placera in 

sådana uppgifter som de själva får fram genom källstudier i ett större sammanhang. Historiskt 

tänkande är beroende av denna förmåga, som kallas för kontextualisering.26    

Enligt denna uppsats teoretiska bas avses således inte att historieundervisning enbart skall 

kretsa kring elevaktivt undersökande primärkällarbete. Däremot tycks det finnas fördelar med 

att i relativt hög utsträckning implementera ett sådant undervisningsförfarande.   

   

Bakgrund 

 

Skolverkets ambitioner kring historieundervisning på gymnasiet 
 

Skolverket anlägger i sina skrivningar kring historieämnet på gymnasienivå fokus på främst 

begreppet historiemedvetenhet, vilket klart framgår av följande formulering; ”Syftet med 

                                                           
23 Levesque 2009, s. 128 & 132 
24 Levesque 2009, s. 134 
25 Levesque 2009, s. 134 
26 Sandberg 2014, s. 22 
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undervisningen i historia är att elever ska utveckla sitt historiemedvetande.”2728 I läroplanen 

återfinns följande syftesformulering som ytterligare förstärker intrycket av betydelsefullheten i 

aktuellt begrepp; ”Undervisningen i ämnet skall syfta till att eleverna breddar, fördjupar och 

utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda hi-

storisk metod och förståelse av hur historia används.”29 Skolverket förklarar begreppet på föl-

jande vis; ”Historiemedvetande är vår förståelse av nutiden, vår förmåga att tolka det förflutna 

och förhålla oss till framtiden.”30 

Att historiemedvetande utgör nyckelbegreppet i sammanhanget torde därför stå bortom rimligt 

tvivel. I det andra av de ovan framlagda citaten så framgår det att utvecklandet av historiemed-

vetenheten är beroende av historiska kunskaper, historisk metod samt användning av historia.  

När det gäller kunskaperna så handlar dessa dels om allmänt historiska kunskaper samt kunskap 

kring hur historia skapas samt hur historia används. Kunskaperna skall medföra att eleverna ges 

en historisk referensram, vilket knyter an till den ovan av skolverket citerade definitionen av 

historiemedvetandet. Referensramen bildar alltså det ramverk vari de tre olika tidsdimension-

erna dåtid, nutid och framtid kombineras och kan relateras till varandra och användas i jämfö-

rande och analytiskt syfte.31 

Skolverket framhåller att historiska kunskaper kan hjälpa eleverna att orientera sig i en värld 

fylld av förändringsprocesser samt händelser som orsakar konsekvenser för tiden som kommer 

därefter. Läroplanen trycker på att eleverna genom att ta del av tidigare epokers händelser kan 

erhålla kunskaper som kan appliceras på, eller åtminstone vägleda eleverna inför, nutida hän-

delser och förlopp. Genom kunskaper om hur liknande saker förändrat samhällen bakåt i tiden 

kan konsekvenser för framtiden eventuellt anas.32 

Angående den historiska metoden så lägger ämnesplanen stor vikt vid denna genom att fastslå 

arbete med historisk metod skall vara en del av undervisningen. Enligt skolverket innebär hi-

storisk metod i sammanhanget att ”… eleverna ges möjlighet att söka, granska, tolka och vär-

dera olika typer av källor samt använda olika teorier, perspektiv och verktyg som förklarar och 

åskådliggör historiska förändringsprocesser.”33 I detta ingår källkritisk metod och historisk te-

ori.  

Begreppet historisk teori uppehåller sig kring aspekter som liknar ett historiedisciplinärt för-

hållningssätt. Detta eftersom den historiska teorin enligt skolverket består av frågeformule-

ringsarbete samt begagnandet av teoretiska utgångspunkter vid besvarandet av resta frågor. 

Inom historisk teori ingår också förmågan att tillämpa historiska begrepp. Dessa skall främst ha 

en sammanfattande funktion, vilket kan innebära samlande begrepp kring historiska processer, 

varav ett exempel utgörs av industrialisering.34     

Till den källkritiska metoden hör källkritik och källtolkning. Det källkritiska arbetet skall bed-

rivas utifrån beaktandet av de tre kriterierna beroende, närhet och tendens, i syfte att granska 

källan.35 När det gäller källtolkning så menar Skolverket att detta utgörs av förståelse kring, och 

                                                           
27 Författarens kursivering 
28 Skolverket 2011, s. 1 
29 Lgy 11, s. 66 
30 Skolverket 2011, s. 1 
31 Skolverket 2011, s. 1-2 
32 Lgy 11, s. 66 
33 Lgy 11, s. 66 
34 Skolverket 2011, s. 2 & Lgy 11, s. 66 
35 Skolverket 2011, s. 1-2 
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vetskap om, syftet med en källas skapande samt dess relevans kopplat till ett särskilt frågebe-

svarande.36 Denna innebördsförklaring skrivs inte ut i Lgy 11, men däremot ingår källtolkning 

som en del av de olika kursernas centrala innehåll. I kommentarmaterialet tillhörandes de olika 

kursplanerna återfinns ovanstående framlagda förklaring. Mycket mer än så finns emellertid 

inte att finna om begreppet i styrdokument.  

I de olika kursplanernas centrala innehåll förekommer tolkning och vad som härefter kommer 

att benämnas som källanvändning under samma punkt och i samma mening (bortsett från histo-

ria 2b där de är separerade), exempelvis i historia 1a1, punkt fyra; ”Tolkning och användning 

av olika slags källmaterial.”37 I kommentarmaterialet förklaras kombinationen av att de båda 

”samspelar” med varandra. I kommentarmaterialet till historia 1a1 går det att utläsa att använd-

ning av en källa innebär att ”… sätta den i ett sammanhang med annan historisk kunskap för att 

kunna dra slutsatser och besvara en viss fråga.”38 

Källanvändningen utgör alltså själva arbetet med att besvara en frågeställning med hjälp av en 

källa. Källkritiken i historieämnet tycks främst röra sig om ett standardiserat förfarande för att 

granska och därigenom avgöra en källas trovärdighet. Förfarandet är starkt kopplat och avgrän-

sat till undersökningsbegreppen närhet, beroende, tendens och äkthet.39  

Källtolkning tycks istället uppehålla sig vid en mer reflexiv och självständig granskningspro-

cess, där det utan fasta verktyg gäller att läsa av källans beskaffenhet. Vid källtolkning ligger 

fokus på att förstå källans ursprung, att bedöma dess värde och användbarhet, samt att avgöra 

dess betydelsefullhet och relevans i förhållande till den undersökning som källan används 

inom.40  

Som ovan har framkommit så framhåller Skolverket att eleverna skall arbeta med olika slags 

källmaterial. Någon explicit förklaring till vad begreppet källmaterial innebär lämnas däremot 

inte av myndigheten. I kursplanen för historia 2b finns emellertid följande formulering att finna; 

”Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, press-

material och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar.”41   

Att mer utförliga beskrivningar av vad som menas med olika källor saknas får förstås implikat-

ioner för aktuell uppsats. Emellertid är det skolors och lärares uppgift att tolka styrdokumenten, 

så det äger sin giltighet att vissa saker är öppna för visst analyserande som överlämnas åt de 

uttolkande lärarna. Källaspekten är av central betydelse i denna uppsats, eftersom den undersö-

ker historiska primärkällor i undervisningen. Av ovanstående citat framgår emellertid att Skol-

verket ser arkivmaterial, pressmaterial och databaser som relevanta alternativ för elevundersö-

kande, åtminstone i kursen historia 2b. Arkiv- och pressmaterial utgör två viktiga kategorier av 

primärkällmaterial. Även databaser kan vara uppbyggda kring primärkällmaterial. 

Det som emellertid med säkerhet kan fastslås är att historiska primärkällor kan utgöra en kate-

gori av material som skolverket ser som möjlig att använda vid elevarbete innefattandes olika 

källor.42 En genomgång över vad historiskt primärkällmaterial innebär följer under nästkom-

mande delavsnitt.  

                                                           
36 Skolverket 2011, s. 6 med flera   
37 Lgy 11, s. 68 
38 Skolverket 2011, s. 6 
39 Johansson 2014 (2), s. 62 
40 Johansson 2014 (2), s. 17  
41 Lgy 11, s. 78 
42 Sandberg 2014, s. 3 
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Historiskt primärkällmaterial inom svensk gymnasieskola 
 

Det föreligger stora skillnader gällande forskares möjligheter till användning av historiskt pri-

märkällmaterial och elevers dito. Historiker arbetar ofta med arkivmaterial genom fysiska be-

sök på arkivinstitutioner. Undervisningen i skolan är i betydligt högre grad hänvisad till ett 

klassrumssammanhang, varför studier av historiskt primärkällmaterial framför allt innefattar 

transportabelt material, och då kommer oftast inte själva originalkällan att kunna användas.  

Med det framväxande IT-samhället har tillgängligheten till dylikt källmaterial förbättrats sett 

till en undervisningskontext. För det första så har datortillgängligheten ökat markant inom gym-

nasieskolan under det senaste årtiondet, och alltfler gymnasielever disponerar också över en 

personlig och ständigt tillgänglig dator. För det andra ges alltmer digitaliserat arkivmaterial ut, 

och genom dess digitaliserade form kan materialet användas oberoende av plats och rum, så 

länge datorer och internetuppkoppling finns tillgängligt. Detta skänker lärare nya och utökade 

möjligheter till omsättning av historiskt primärkällmaterial i undervisningen.43  

Den ökade tillgängligheten via internet medför emellertid att granskning av källan blir än vik-

tigare. Detta på grund av att det är möjligt för aktörer att lägga ut falskt material, eller åt-

minstone sådant som inte i realiteten är vad det utgör sig för att vara, på internet. Av denna 

anledning får läraren en viktig roll när det gäller val av primärkällor, eftersom läraren måste 

sörja för att eleverna får ta del av giltigt och verifierbart material.44    

Den här undersökningen begränsas förvisso inte till digitaliserat primärkällmaterial, men det är 

viktigt att läsaren görs medveten om den nya situation som uppkommit i och med IT-samhällets 

genomslag. När det gäller analogt primärkällmaterial så går det givetvis också att använda i ett 

klassrumssammanhang, och det kan också var möjligt att till exempel besöka något arkiv inom 

ramen för historieundervisningen. 

Den dominerande informationskällan i historieundervisningen utgörs av en generellt sett analog 

sådan, läroboken, som också brukar innehålla visst utvalt primärkällmaterial. Detta utvalda 

material i läroboken är generellt sett anpassat och tillrättalagt för tillhörande arbetsuppgifter. 

Användningen av ett sådant material leder snarare till kompletterande traditionell informations-

förmedling, än som en källa till ett elevaktiverande historiedisciplinärt arbetssätt.45  

Det finns förstås möjligheter till användning av analogt primärkällmaterial av annat slag, ex-

empelvis genom kopierade utdrag ur texter, fotografier eller samlingsverk över arkivmaterial. 

Emellertid tycks användningen av historiskt primärkällmaterial, digitaliserat sådant inkluderat, 

vara ovanligt inom undervisningen. Undantaget tycks utgöras av lärobokens redigerade och 

starkt anpassade primärkällmaterial. Konsekvensen av detta blir att eleverna i allmänhet inte 

får ta del av ”riktigt” primärkällmaterial, alltså oredigerat sådant återfunnet i sitt egentliga sam-

manhang.46  

Emellertid kan det vara rimligt att primärkällmaterialet är anpassat efter undervisningssituat-

ionen och eleverna. Det kan därför vara till fördel att komprimera källmaterial, att välja ut vä-

sentligt sådant och sålla ut material av mindre betydelsefullhet kopplat till ett arbetsmoment. 

                                                           
43 Sandberg 2014, s. 1 & 3-5   
44 Lévesque 2009, s. 123 
45 Sandberg 2014, s. 10-11 
46 Sandberg 2014, s. 10-11 
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Det viktiga är att källan bibehåller sin autenticitet, alltså att det framlyfta innehållet förblir oför-

ändrat.47    

Arbetet med primärkällmaterial kan inte bedrivas i strikt vetenskaplig mening inom skolans 

värld, eftersom eleverna inte har de kunskaper och färdigheter som ett sådant ändamål kräver. 

Vetenskapens uppgift är att producera ny kunskap, som skall infogas i ett större forskningssam-

manhang. Historia i skolan har inte denna funktion, utan istället står elevernas egna kunskap-

ande i fokus där.48    

 

Tidigare forskning 
 

Amerikansk forskning – primärkällor i High School-undervisning  
 

Studien Social Studies and History Teachers´ Uses of Non-Digital and Digital Historical Re-

sources är författad av John K. Lee, Peter E. Doolittle och David Hicks. Den är utgiven år 2006 

genom onlinetidskriften Social Studies Research and Practice. Syftet med studien är att under-

söka utsträckningen av lärares användning av digitala och icke-digitala historiska primärkällor, 

och hur dessa används i undervisningen. Författarna önskar vidare besvara i vilken utsträckning 

tillgängliga webbaserade primärkällmaterial har påverkat historieundervisande lärares använd-

ning av primärkällor i undervisningen, gällande såväl digitala som analoga sådana.49 

Studien genomfördes genom enkätundersökningar, där 73 High School-lärare deltog genom 

besvarande av denna.50 Resultaten av enkäterna påvisade bland annat omfattningen av och den 

ansedda nyttan med arbete med primärkällor. När det gäller nyttan pekade resultatet på tre 

nyckelområden: utvecklande av historiskt tänkande hos eleverna, att eleverna kommer närmare 

historien, samt att eleverna erhåller baskunskaper gällande hur historisk forskning bedrivs.51      

När det gäller omfattningen av användandet av historiska primärkällor i undervisningen så häv-

dade 41 % av lärarna att de använde sådana källor i undervisningen minst en gång per vecka, 

och 32,9 % svarade att deras grad av användning var begränsad till en gång per vecka.52 Med 

andra ord indikerar resultatet att en överväldigande majoritet av lärarna använder primärkällor 

minst en gång per vecka.  

Källorna som användes kom enligt undersökningsresultatet i första hand från textböcker och 

internet. Resultatet visade även att det analoga primärkällmaterialet användes oftare än den di-

gitala motsvarigheten. När det gäller typ av primärkällmaterial så indikerar resultaten att histo-

riska texter och bilder är vanligare att använda, än ljud- och bildupptagningar.53   

Undersökningen visade ytterligare på att eleverna i låg utsträckning tilläts arbeta källkritiskt 

med materialet. Således uteblev generellt sett elevers analyserande och kontextualiserande av 

källmaterialet. Avsaknaden av dessa faktorer menar författarna utgör en brist i sammanhanget. 

Resultatet av detta blir att primärkällorna används som kompletterande informationskällor 

                                                           
47 Bøe 1995, s. 157-158 
48 Levesque 2009, s. 138-139 
49 Lee, Doolittle & Hicks 2006, s. 291 
50 Lee, Doolittle & Hicks 2006, s. 294 
51 Lee, Doolittle & Hicks 2006, s. 296 
52 Lee, Doolittle & Hicks 2006, s. 296 
53 Lee, Doolittle & Hicks 2006, s. 297 
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kring enskilda företeelser, istället för att utgöra en katalysator för historievetenskapligt oriente-

rat eleverabete. Vidare riktar författarna kritik mot den utbredda användningen av analoga pri-

märkällor, på bekostnad av de digitala, eftersom de menar att de analoga primärkällorna, som 

företrädelsevis hämtas ur textböcker, är nedkortade och tagna ur sitt sammanhang.54  

Ytterligare en studie genomförd av forskartrion John K. Lee, Peter E. Doolittle och David Hicks 

kommer här att lyftas fram. Den har titeln Social Studies Teachers´ Use of Classroom-Based 

and Web-Based Historical Primary Sources och, är utgiven år 2004 i tidskriften Theory and 

Research in Social Education. Studien syftar till att undersöka hur tillgängligheten av webba-

serade primärkällor har påverkat historielärares användning av primärkällor i klassrumsunder-

visningen. För att kunna uppnå syftet står även två underfrågor i fokus, vilka kretsar kring hur 

lärarna använder analoga (i studien kallade ”klassrumsbaserade”) primärkällor och webbase-

rade (digitala) primärkällor.55 

Som metod har forskarna använt sig av en enkätundersökning som besvarades av 158 lärare 

som undervisar i historia. Även i denna undersökning påvisas ett mönster som liknar den före-

gående presenterade studiens, vilket innebär att lärarna framförallt använder primärkällorna i 

ett traditionellt undervisningssyfte där eleverna främst använder primärkällorna för att söka yt-

terligare information om företeelser. Detta sker på bekostnad av att eleverna ges möjlighet till 

att undersöka någonting utifrån primärkällan, och arbeta källkritiskt under utforskningsproces-

sen.56  

När det gäller omfattningen av användandet av primärkällor, samt fördelningen mellan analoga 

och digitala, så står aktuell studies resultatmässigt nära den föregående presenterade. Även här 

markerar resultatet att analoga primärkällor är vanligare i undervisningen än digitala sådana. 

Två tredjedelar av lärarna uppgav att de använde analoga primärkällor minst en gång per vecka. 

Motsvarande siffra för digitala primärkällor låg på 25 %. I likhet med föregående studie av 

forskarna kom de även här fram till att texter och bilder var den vanligaste typen av material.57  

Forskarna upptäckte en diskrepans gällande lärares idévärld kring användandet av primärkäll-

material, jämfört med deras angivna tillämpning. Enligt Lee et al. så uppgav lärarna att de ansåg 

att primärkällarbete skall användas till att främja elevers historiska tänkande och kontextuali-

seringsförmåga. Emellertid menar författarna att lärarna trots dessa uttalade ambitioner istället 

tycktes välja att använda primärkällorna ungefär såsom läroboken, vilket innebär att fokus lig-

ger på informationsförmedling kring historiska händelser. Forskarna anför att de är osäkra på 

huruvida primärkällmaterialarbete i undervisningen i praktiken alls medför att historiskt kritiskt 

undersökningsarbete förekommer.58  

Ett annat resultat som framkom var att lärarna överlag saknade kännedom om, och därför inte 

använde, flera prominenta och välutvecklade digitaliserade källdatabaser som fanns tillgängliga 

via internet. Lärarna använde generellt sett olika materialsamlingar, och bilden över vilka data-

baser som användes blev därför spretig och osammanhållen.59 

Studien Fostering Historical Thinking With Digitized Primary Sources är skriven av Bill Tally 

och Lauren B. Goldenberg, och är utgiven år 2005 av tidskriften Journal of Research on Tech-

nology in Education (JRTE). Syftet med studien var att genom att konstruera och dela ut en 
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historisk undersökningsuppgift baserad på ett historiskt primärkällmaterial bestående av foto-

grafier, undersöka elevers inställning till arbete med historiska undersökningar. Dessutom ville 

de undersöka vilka förmågor kring historiskt tänkande eleverna därigenom kan uppvisa.60     

Av artikelns slutsatser framgår det att eleverna var kapabla till att utveckla ett historiskt tän-

kande, utan att inneha stora förkunskaper kring ämnet. När lärarna använde primärkällor i syfte 

att aktivt engagera eleverna i undervisningen, så gynnade det elevernas lärande av kunskaper 

kring historiskt tolkningsarbete samt källanalys. Det goda resultatet kan bland annat härledas 

från att eleverna genom uppgiftens art gavs stora möjligheter till att skapa mening i arbetet med 

primärkällmaterialet, och blev mer intresserade och drivna i sitt arbete.61    

 

Svensk forskning – primärkällor i historia på gymnasiet 
 

Studien Digitala primärkällor i historieundervisningen: En utmaning för elevers historiska tän-

kande och historiska empati är utförd av forskartrion Tobias Nygren, Karin Sandberg och Lotta 

Vikström. Syftet med studien är att undersöka ”… möjligheter och problem med att implemen-

tera en historisk databas över kyrkböcker upparbetad för forskningsändamål, i en gymnasieun-

dervisning som ska lära eleverna historiskt tänkande.”62 Forskningen går ut på att se om digita-

liserade primärkällor i en undervisningssituation kan gynna elevers historiska tänkande och hi-

storiska empati.   

Med historiskt tänkande avser författarna förmågan att kunna använda historiska efterlämningar 

i syfte att utläsa information om det förflutna. Historikers arbete med frågeställande, undersö-

kande, tolkande och värderande ingår i det historiska tänkandet. När det gäller den historiska 

empatin syftar författarna på förmåga till perspektivbyte och empatisk förståelse för äldre tiders 

människor. Historisk empati är således att kunna sätta sig in i hur någon hade det i ett tidsligt 

skiljt rum, och förstå den människans handlande utifrån dennes omgivande kontext.63    

Metoden är en fallstudie, där fem gymnasieklasser vardera deltog i fem undervisningsmoment, 

vari arbetet med digitaliserade kyrkböcker utgjorde grunden. För att kunna tolka elevernas re-

aktioner och inställningar kring momentet så användes intervjuer, enkäter, observationer och 

elevernas egenhändigt utförda arbeten. Forskarna skapade en undervisningssituation som de 

sedan själva undersökte.64   

I den avslutande diskussionen skriver författarna att arbetet med primärkällorna medförde att 

eleverna blev mer intresserade av sådana, samtidigt som intresset för lokal historia stärktes. 

Parallellt med detta minskade emellertid tilltron till primärkällor, eleverna erhöll en förståelse 

för de föreliggande svårigheterna med att tolka och uttyda primärkällor. Eleverna upplevde det 

också som besvärligt att arbeta med primärkällor, eftersom de var mycket ovana med detta. 

Därför hade de ibland svårt att finna svar på det som de letade efter. Trots denna problematik 

anser författarna att eleverna kunde arbeta på ett sätt som liknande ett vetenskapligt sådant.65  

Författarna framhåller att elevernas uppvisade förmåga till ett arbetssätt med historievenskap-

liga inslag var den största förtjänsten med aktuell studie. Eleverna kunde också genom arbetet 

                                                           
60 Tally & Goldenberg 2005, s. 4 
61 Tally & Goldenberg 2005, s. 16 
62 Nygren, Sandberg & Vikström 2014, s. 210 
63 Nygren, Sandberg & Vikström 2014, s. 211 
64 Nygren, Sandberg & Vikström 2014, s. 218 
65 Nygren, Sandberg & Vikström 2014, s. 230 



 
 

15 
 

uppvisa förmåga till historiskt tänkande och historisk empati. Vidare visade eleverna prov på 

källkritiskt tänkande, i samband med källstudiearbetet. Emellertid varierade förmågan till hi-

storiskt tänkande och empati, och ju äldre eleverna var, desto bättre kunde de påvisa dessa 

förmågor. Författarna drar därför slutsatsen att gymnasiets senare år lämpar sig bättre än andra 

skolnivåer för denna typ av arbete.66   

Avhandlingen Möte med det förflutna: Digitaliserade primärkällor i historieundervisningen är 

författad av Karin Sandberg, och tillkom år 2014. Det övergripande syftet med undersökningen 

är att ”… studera hur ett digitaliserat primärkällmaterial fungerar i historieundervisningen uti-

från historiedidaktiskt perspektiv.”67  

Sandberg framhåller inledningsvis att det nuförtiden finns mycket stora möjligheter för lärare 

att använda källmaterial som finns tillgängligt via internet. Alltmer historiskt material från olika 

museum, arkivinstitutioner och från annat håll digitaliseras och läggs ut på internet. Hon skriver 

att det finns databaser med historiska primärkällor som kan användas direkt i klassrummet, om 

datorer och internetanslutning finns tillhanda. Sandberg vill utifrån detta faktum undersöka hur 

ett sådant material kan användas i praktiken.68      

Hon ställer upp tre forskningsfrågor som skall motsvara det övergripande syftet. Där framgår 

det att studien ämnar undersöka hur ett digitaliserat primärkällmaterial fungerar i en undervis-

ningskontext, och elevernas och lärarnas inställning till arbete med primärkällmaterialet. Hon 

vill även utröna om ett sådant arbete påverkar elevuppfattningen gällande historia. Till sist ut-

trycker hon ambitionen om att besvara huruvida eleverna begagnar sig av historiskt tänkande 

och historisk empati vid det aktuella arbetet.69   

Med historiskt tänkande, som är ett teoretiskt viktigt begrepp i hennes avhandling, avser Sand-

berg att ”… eleverna kan resonera kring och visa förståelse för det förflutna, och då i synnerhet 

deras undersökningsobjekt och den historiskt specifika tidsperioden.”70 Vidare skall så kallad 

presentism undvikas, vilket innebär att eleverna skall undvika att resonera kring det förflutna 

utifrån nutida måttstockar vad gäller normer, moral och liknande. 

Historiskt tänkande innebär också enligt Sandberg att eleverna skall ta till sig ett historiskt an-

greppssätt som är närstående ett historievetenskapligt, vilket innebär att de skall kunna resa 

forskningsfrågor som sedan besvaras med hjälp av källstudier. Målet är att elever skall kunna 

skapa historisk kunskap, istället för att enbart ha möjlighet att studera sådan. På så vis tränas 

eleverna också i källkritik och vetenskaplig metod.71  

En annan teoretisk byggsten i hennes arbete utgörs av historisk empati. För Sandberg innebär 

denna att ”… eleverna engagerar sig både intellektuellt och känslomässigt i de personer och det 

ämne de studerar.”72 Hon menar att ett sådant engagemang kan få till följd att eleverna blir 

berörda, och därmed får en ökad motivation till historiestudier. Dessutom lyfter hon fram läro-

planen, Lgy 11, som enligt henne uttryckligen efterfrågar att eleverna tillägnar sig historisk 

empati. 

En tredje byggsten i Sandbergs teoretiska orientering utgörs av kontextualisering, vilket innebär 

att eleverna kan sätta in historiska uppgifter funna i ett primärkällmaterial i en historisk kontext. 
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De skall alltså kunna kombinera fynd ur källor med kunskap om aktuell tidsperiod, för att på så 

vis för större, bredare och djupare kunskaper om en enskild tidsperiod.73 När alla dessa delar 

faller på plats, det vill säga historiskt tänkande, historisk empati samt kontextualisering, så me-

nar Sandberg att elever kan uppnå en historisk förståelse.   

För att undersöka dessa frågor har Sandberg använt sig av en metod där hon implementerat ett 

primärkällmaterial för fem gymnasieklasser, som tillsammans med de berörda historielärarna 

självständigt fått arbeta med en undersökningsuppgift. Materialet bestod av Demografiska da-

tabasens (DDB) kyrkböcker samt Indiko, vilket är ett internetbaserat sökverktyg. Tiden som 

eleverna fick arbeta med källmaterialet varierade, från fyra till nio lektioner. Sandberg följde 

upp resultaten av undervisningen genom att genomföra fortlöpande observationsstudier, under-

sökning av elevernas inlämnade examinationsarbeten, intervjuer med elever och lärare efter det 

att momentet avslutats, samt elevenkäter före och efter arbetet med primärkällorna.74 

I den sammanfattande diskussionen redovisar Sandberg en mängd olika svar som studien ger. 

Enligt henne var arbetssättet uppskattat av eleverna, främst eftersom de fick pröva något nytt 

som bröt av från det reguljära undervisningsmönstret. Eleverna uppskattade att de ”kom nära” 

de historiska ”vardagsmänniskorna”. De fick också en annan förståelse för deras lärobok, som 

de innan arbetsområdet ansåg vara objektiv och sanningsenlig. Förtroendet till denna fick sig 

under arbetsmomentets gång en törn, eftersom de fick insikter i hur historia skrivs fram. Många 

ändrade därför uppfattning om läroboken som efteråt ifrågasattes gällande sin objektivitet.75  

Även inställningen till primärkällor förändrades, och eleverna litade på dessa mindre efter det 

genomförda arbetsområdet än innan, vilket Sandberg förklarar med att eleverna blev mer käll-

kritiska och insåg att källornas utformning kan vara beroende av den som skrev ned dem. Denna 

utveckling, mot en större medvetenhet om den historiska kunskapens osäkerhet samt ett ökat 

källkritiskt sinnelag genom arbete med primärkällor hos elever, menar Sandberg har framkom-

mit i annan forskning kring området.76 

När det gäller den historiska empatin så menar hon att eleverna vid upprepade tillfällen gav 

uttryck för en sådan, och inte minst i de efterföljande fria diskussionerna. Att detta främst kom 

till uttryck efter att det egentliga arbetet med primärkällorna avslutats menar Sandberg kan bero 

på uppgiftens utformning. Den uppmuntrade inte till sådan aktivitet. Hon tror att lärare i historia 

inte lägger någon stor vikt vid historisk empati i undervisningen, vilket medför att chanser till 

att uppvisa sådan från elevernas sida reduceras. Detta kan i sin tur bero på tidsbrist, som hon 

menar kan kompenseras genom att dra ned på det stoff som skall gås igenom.77   

Sandberg slår fast att möten med ”… verkliga människor i det digitaliserade primärkällmateri-

alet ger eleverna en fördjupad historisk empati i stort.” Sandberg delar in historisk empati i två 

kategorier; perspektivtagande sådan samt empatisk omsorg.  I föreliggande studie menar hon 

att den empatiska omsorgen främst kom till uttryck.78  

När det gäller det historiska tänkandet så innebär det enligt Sandberg i den aktuella kontexten 

att eleverna ska ”… använda flera olika källor och perspektiv. De ska vidare kunna formulera 

en hypotes och kunna bevisa eller motbevisa sin hypotes. Eleverna ska använda korroboration 
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och kontextualisera sina resultat.” 79 När det gällde korroboration, vilket innebär förmågan till 

att jämföra två eller flera källor och/eller dokument, så var det ovanligt förekommande. 

Sandberg ser ett samband mellan korroboration och historiskt tänkande i studien, eftersom de 

elever som i högre grad begagnade sig av korroboration också påvisade en högre nivå av histo-

riskt tänkande och även perspektivtagande historisk empati. Dock fanns det enligt Sandberg 

undantag då elever som inte använde sig av korroboration ibland kunde uppvisa historisk em-

pati och tänkande, vilket Sandberg menar kan härstamma från goda förkunskaper. När kontras-

tering skedde så använde sig eleverna emellertid inte av ifrågasättande uppgifter, utan 

korroborationen blev mer av ett arbete för att legitimera sina egna resultat.80  

När det gäller kontextualisering så föll många elever i fällan av presentism, det vill säga att de 

dömde dåtidens människor utifrån dagens förhållanden. Många elever såg dåtiden som något 

sämre och mindre utvecklat än nutiden, och tänkte i termer av historien som en utveckling mot 

bättre förhållanden. Omvänt var det många elever som visade prov på god kontextualiserings-

förmåga. Sandberg menar att kontextualiseringsförmågan är ytterst viktig eftersom eleverna då 

kan tolka materialet bättre och dra välgrundade slutsatser. Sandberg upptäckte ett mönster som 

består i att ju äldre elever är, desto större förmåga till korroboration och kontextualisering. Detta 

menar hon kan bero på att äldre elever har bättre förkunskaper.81 

Sandberg menar att läraren spelar en nyckelroll vid arbete med primärkällmaterial. Läraren kan 

motverka många av de fallgropar för eleverna som ett primärkällmaterialsarbete kan medföra. 

I aktuell studie var lärarna själva obekanta med ett digitalt primärkällmaterial, och var således 

inte helt säkra på hur arbetet bäst kunde bedrivas. Lärarens roll är enligt Sandberg här att hand-

leda eleverna genom det för dem obekanta, bland annat vad gäller frågeställningsformulerande, 

kritiskt tänkande och rådgivning. Detta eftersom eleverna ställs inför obekanta utmaningar i 

och med denna typ av arbete.82  

Primärkällarbetet kan uppfattas som förvirrande och svårt av eleverna, eftersom deras ovana 

gör att primärkällorna inte motsvarar deras syn på hur en kunskapskälla fungerar. Elever kan 

inte hitta färdigsammanställd fakta däri, som de är vana vid. Istället upplevs primärkällorna som 

att de är av en fragmentarisk och motsägelsefull natur. För att förbättra ett sådant förhållande 

bör både lärare och elever tränas mer i primärkällarbete, tror Sandberg.83    

Studien Att möta det förflutna i de historiska källorna: Ett utforskande av meningsskapande 

genom två källtolkningsuppgifter i historia är genomförd av Patrik Johansson, och utgiven år 

2014. Syftet med studien är att undersöka gymnasieelevers lärprocesser vid tolkningsarbete 

med historiska källor, samt deras meningsskapande i samband med detta. Forskningsfrågan ly-

der; ”… hur ser elevernas processer för lärande och meningsskapande ut när de arbetar med två 

källtolkningsuppgifter i historia?”84  

Johanssons teoretiska utgångspunkter bygger på några olika nyckelbegrepp. Ett av dessa är ele-

vernas livsvärld, med vilket Johansson menar elevernas egen uppfattning om och förståelse för 

den omgivande verkligheten. Livsvärlden är subjektiv till sin natur, och den varierar mellan 

olika individer. I aktuell kontext, det vill säga historieundervisning, så för Johansson fram att 

                                                           
79 Sandberg 2014, s. 86 
80 Sandberg 2014, s. 86-87 
81 Sandberg 2014, s. 87-88 
82 Sandberg 2014, s. 89-90 
83 Sandberg 2014, s. 90 
84 Johansson 2014, s. 186 



 
 

18 
 

livsvärlden är viktig då den påverkar elevernas kunskapande kring historia. När undervisning-

ens teoretiska stoff förs samman med elevens livsvärld så kan eleven uppfatta lärandet som 

meningsfullt. Livsvärlden kan alltså, om den ges utrymme i undervisning, skapa en meningsfull 

undervisning.85 

Ett annat nyckelbegrepp med implikationer för Johanssons teoretiserande utgörs av historie-

medvetandet, vilket Johansson ger innebörden av elevernas reflektionsförmåga kopplat till olika 

tidsliga dimensioner. Enligt Johansson har alla individer ett historiemedvetande, och det färgar 

elevernas lärande vid historieundervisning genom att kunskaperna anpassas efter denna per-

ceptionsstruktur. Historiemedvetandet styr hur eleven kunskapar kring och omförhandlar sitt 

historiska narrativ. Berättelsestrukturen är enligt Johansson av största betydelse vid historiestu-

dier.86  

Som metod begagnar sig Johansson av två så kallade Learning Studies, vilket innebär att ett 

undervisningsmoment genomförs och utvärderas med hjälp av forskaren i ett annars ordinärt 

klassrumssammanhang, samt att data samlas in och analyseras. Eleverna som deltog fick arbeta 

med flera olika historiska primärkällor, där källtolkningsarbete ingick. Källtolkningen innebar 

att eleverna fick formulera och söka svar på egna frågeställningar.87  

Johansson framhåller i sin diskussion att lärarna ansåg att undervisningsmomentet väl harmo-

niserade med de uppställda målen i ämnesplanen kring elevernas ”… förmåga att söka, granska, 

tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder.”88 Eleverna uppnådde även i de flesta fall 

måluppfyllelsen uttryckta i betygskriterierna kopplat till arbete med källor. Johansson framhål-

ler att undervisningen intog en ”historiedisciplinär” karaktär, och kunde avancera bort från det 

som de deltagande lärarna var vana vid i sin undervisning kring källor, nämligen det instrumen-

tella arbetet med tonvikten vid källkritiska begrepp.89    

Enligt Johansson påvisade elevernas gruppdiskussioner att de gav uttryck för livsvärldsföre-

ställningar vid arbetet med källorna. Vidare menar han att undervisningsutformningen främjade 

elevernas användning av sitt historiemedvetande. Enligt Johansson medförde framförallt ele-

vernas gruppsamtal att meningsfullhet kunde uppnås med undervisningen. Han anför att: ”Ana-

lysen av gruppsamtalen visar hur meningsskapandet skedde i mötet mellan elevernas livsvärld, 

historieämnet och de historiska källorna.”90  

Enligt Johansson kunde alltså den undersökta undervisningen förmå eleverna att utveckla histo-

riemedvetande, vilket han menar att ämnesplanen för historia på gymnasiet för fram som vik-

tigt. Läroplanen trycker enligt Johansson på att ”historisk metod” skall användas för att få ele-

verna att utveckla sitt historiemedvetande, och enligt honom är källtolkning ett användbart sätt 

att nå målet kring detta i undervisningen.91  
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Summering 

 
I detta avsnitt har exempel på amerikansk och svensk forskning rörande användning av under-

visning kring primärkällor i historia lyfts fram. När det gäller den amerikanska presenterade 

forskningen så visar Hicks et al att det är relativt vanligt att undervisande historielärare använ-

der primärkällor i undervisningen. Det är där vanligare med analogt källmaterial och texter och 

bilder är de vanligaste typerna av teckensystem.  

Hicks et al. kommer i sin forskning även fram till att lärarna ser fördelar med primärkällunder-

visning, då dessa menar att förfarandet gynnar elevernas historiska tänkande och kontextuali-

seringsförmåga. Emellertid fann forskarna att lärarna i praktiken använde primärkällmaterialet 

i undervisningen på ett sätt som tycktes motverka möjligheterna till elevaktivitet som främjar 

anförda förmågor.  

Tally och Goldenberg undersökte en praktisk verksamhet och menar till skillnad mot Hicks et 

al. att eleverna där gavs möjlighet att utveckla ett historiskt tänkande, och resultatet blev att 

eleverna kunde uppvisa därvid behäftade förmågor som historiskt tolkningsarbete och källkri-

tik.  

Den svenska forskningen som lyfts fram presenterar inga uppgifter kring graden av användning 

av historiska primärkällor i svensk skolkontext, även om Sandberg delar med sig av intrycket 

att den är ganska sparsamt förekommande. Den svenska forskningen handlar istället om 

forskarövervakad implementering av historiskt primärkällarbete i svenska gymnasieklasser, 

och resultaten därav.  

Samtliga framlyfta svenska forskare kommer fram till att historiskt primärkällarbete gynnar en 

rad elevförmågor, och bidrar till ett gott lärande. Nygren et al. och Johansson kom fram till 

övervägande positiva resultat, och menar att arbete med primärkällor får elever att ge utlopp för 

historiskt tänkande.  

Sandberg var däremot mindre odelat positiv vid analysen av sin studie. Hon kommer fram till 

att historiskt primärkällarbete kan gynna historiskt tänkande och historisk empati, och att så 

delvis skedde under elevernas arbete. Emellertid lyfter hon även fram uppkomna problem i 

arbetet, främst kopplat till det historiska tänkandet. Eleverna hade svårt att jämföra källor med 

varandra, att kontextualisera samt att förhålla sig kritiskt till sina egna resultat.  

Emellertid menar hon att dessa svårigheter eventuellt kan avhjälpas genom att lärarna mer nog-

grant sätter sig in i hur undervisning kring primärkällarbete kan bedrivas på ett gynnsamt sätt. 

Sandberg tycks alltså inte motsätta sig att det finns nyttor med primärkällarbete, men hon menar 

att lärarna har ett stort ansvar för att sörja för en god undervisning i sammanhanget.    
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Undersökning 
 

Lärarnas inställning till användning av historiska primärkällor 
 

Inom detta kapitelavsnitt presenteras lärarnas inställning till användning av historiska pri-

märkällor i undervisningen. Delavsnittet kretsar också kring vilken sorts primärkällmaterial 

som lärarna uppger används i undervisningen, samt hur de menar att det används. 

Här skall resultatet för undersökningen av frågeställning 1 presenteras, vilken lyder: Vilken in-

ställning till användning av historiska primärkällor i historieundervisningen ger lärarna ut-

tryck för? Vilka eventuella problem och förtjänster vid användning av historiskt primärkäll-

material i undervisningen lyfts fram? 

Samtliga intervjuade lärare uppgav att de använder sig av någon typ av primärkällmaterial i 

undervisningen, och i fem av sex fall rör det sig också om material hämtat från annat håll än 

läroboken. Två av lärarna berättade att de till och med fysiskt besökt arkivinrättningar med 

elever. Nedan följer en presentation av vilka sorters primärkällmaterial som uppgavs används 

eller har använts. 

Axel uppgav att han, när det gäller användning av primärkällmaterial, främst använder sig av 

inhämtat material från stadsarkivet i kommunen. Han uppgav att han fann det intressant att 

arbeta med material kopplat till en statyinvigning i staden, då han anser att dokumentationen 

kring denna är utförlig. Kring denna staty resonerade han: ”Det finns väldigt bra dokument om 

varför han står där han står och varför han ser ut som han gör, och orsaken till att han står där.”92  

När det gäller arbetssätt med primärkällmaterial så uppgav han att eleverna får försöka att be-

svara frågor kopplat till materialet, exempelvis kan de få frågor om vad nämnda staty skulle 

symbolisera, vilka aktörerna bakom den var samt varför den restes. Modellen för arbetet är att 

eleverna parvis får försöka att finna svar på frågor i materialet, vilket sedan följs upp av en 

gemensam klassdiskussion.93  

Fokus ligger inte, enligt Axel, på ett källkritiskt arbete med denna typ av material. Det beror 

enligt honom på att det kan bli rörigt för eleverna att granska källan när det är en avskrift av en 

sådan, samt att källan ju är medtagen av honom som lärare, och därmed bör det inte finnas några 

tvivel på att källan är trovärdig. Ett källkritiskt elevarbete blir därför svårgörligt i aktuellt sam-

manhang, enligt honom.94  

Istället organiseras arbetet kring ett historiebruksperspektiv. ”Det är främst i kunskapskraven 

om historiebruk som jag har lyckats på ett bra sätt applicera primärkällor.” Eleverna får arbeta 

med historiebruksanalyser, och frågorna täcker in aspekter kring detta. Förutom frågorna, som 

Axel konstruerar, arbetas det även teoretiskt med en historiebruksmodell kopplad till källorna.95 

När det gäller graden av användning av primärkällmaterial så svarar Axel att: ”Jag skulle säga 

att det är återkommande, men det är ju förstås i minoritet till hur vi använder annat material.” 

När det gäller för- och nackdelar med arbete kring denna typ av material så uppgav Axel att det 

är många fördelar, och främst då kopplat till arbetet med historiebruk. Dessutom ser han det 
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som positivt att arbetet med primärkällor blir en upplevelse för eleverna, och att de lär sig något 

om hur en historiker arbetar.96 

Som nackdel framhåller han elevers svårigheter med att förstå språket i gamla dokument. Sär-

skilt svårt att förstå blir det om det rör sig om äldre handskrifter, varför han skriver av källorna 

så att de kan presenteras i en mer lättbegriplig form. Däremot behåller han källan intakt, inga 

ord eller formuleringar förändras således.97   

Berit uppgav att hon framförallt använder läroboken som källa i undervisningen. Det är också 

därifrån som hon inhämtar primärkällmaterial som används i undervisningen, uppgav hon. Lär-

oboken innehåller olika typer av primärkällor, med alltifrån brev och dagboksutdrag, till tid-

ningsmaterial, enligt Berits utsaga.98  

Berit sade att hon framförallt låter eleverna arbeta med lärobokens förhandsuppställda fråge-

ställningar kring de olika primärkällorna som förekommer där. Detta eftersom hon menar att de 

är bra och för att de täcker in källkritiska aspekter.99  

Hon uppgav att hon använder primärkällmaterial i undervisningen ”ganska ofta”. Fördelarna 

med arbete kring denna typ av källor menade hon bestod i närheten till det som utspelades i 

historien. Saker kan bli väldigt tydliga när eleverna själva får ta del av människors tankar från 

en speciell tid, exempelvis när elever får läsa debattinlägg mot kvinnlig rösträtt, ansåg hon. 

Nackdelen är att eleverna kan ha väldigt svårt att förstå språket från äldre tider, menade hon.100 

Carl uppgav att han inte använder sig av primärkällor i undervisningen i någon större utsträck-

ning, men att gamla bilder och filmklipp, och ibland gamla valaffischer från historiska val, 

använts. I historia 2, som han undervisar inom ibland, uppgav han att han eleverna fått arbeta 

med släktforskning.101 

Som förklaring till den något ringa användningen uppgav han att det är svårt att alls finna bra 

svenskt primärkällmaterial. Dessutom menade han att det är väldigt många olika moment som 

skall hinnas med i historia 1, inom vilken nivå han främst undervisar. Bredden av saker som 

kursplanerna anger måste hinnas med i historia 1-kurserna gör att utrymmet åt primärkällarbete 

blir litet, uppgav han. I historia 2 har kursplanerna ett större fokus på källarbete, menade han.102  

Däremot så menade han att det finns många fördelar med arbete kring historiska primärkällor, 

och framförallt handlar det om närhetsaspekten och en ökad förståelse för historievetenskapen. 

”Historien blir verklig för eleverna, man kommer närmare det vi håller på med. Och just att 

man också förstår historikernas arbete mer, att man förstår vad det innebär att vara histori-

ker.”103  

Dessutom ansåg han att elevers förmåga att sovra och sålla ut relevant information kan förbätt-

ras, samt att det gynnar den källkritiska förmågan. Som nackdel anförde han att elever kan ha 

svårt för att förstå vad historia egentligen är, och att det därför kan vara svårt att arbeta mål-

medvetet med källkritik.104  
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Doris uppgav att hon tar med elever till ett museum där det finns arkivmaterial tillgängligt för 

studium, föremål och dokument i form av exempelvis en gränstraktat. I klassrummet använder 

hon gamla lokala, regionala och i viss mån nationella tidningar. Ibland har även släktforsk-

ningsdatabaser använts i undervisningen.105  

När det gäller arbetssätt så framhöll Doris att ett stort fokus låg på källkritiskt arbete och arbete 

med historiebruk. När det gäller källkritiken så kretsar den kring fyra källkritiska kriterier. Ele-

verna kan till exempel få fundera kring vad som kan vara faran med användning av en dagbok 

som källa. Eleverna arbetar även med att syna det historiska förloppet, genom perspektivanläg-

gande på det, samt arbete med historiska begrepp.106 

En intressant sak som Doris tog upp var att hon har låtit elever arbeta med släktforskning. Då 

har de dels använt digitaliserade kyrkböcker tillgängliga via internet, samt att eleverna även har 

fått leta efter eget primärkällmaterial hemma. Gamla släktbrev har då använts som undersök-

ningsobjekt av elever, och vissa har även intervjuat äldre släktingar. Elever kan enligt Doris ha 

svårt att förstå att sådant som de hittar hemma faktiskt kan vara historiskt källmaterial, men när 

de väl inser det så kan de bli ”jättestolta” över detta faktum.107  

Vad gäller användningsgraden så uppgav Doris att det var återkommande, ”… på det sättet att 

alla kurser möter det, men det är väldigt skiftande hur många gånger man hinner ta in det …”. 

Hon uppgav även att det används mer i historia 2 än i historia 1.108  

När det gäller för- och nackdelar så menade hon att den största fördelen var autenciteten. ”Att 

det blir på riktigt. Å, allra mest tycker jag att det blir bingo när eleverna hittar hemma hos sig 

själva.” Hon menade också att fördelen är att ett primärkällmaterial kräver att eleverna sätter 

sig in i dess kontext, i motsats till läroboken som är anpassad åt eleverna.109  

En ytterligare fördel som anfördes var att ett dylikt arbete ”… hjälper till att utveckla ett histo-

riemedvetande, och att man också lättare kan ställa sig frågan, vad från vår tid kommer att bli 

betydelsefullt källmaterial för framtidens historiker.” Som nackdel tog hon upp att det kan vara 

svårt för elever att förstå primärkällor, eftersom de ofta kräver mycket förförståelse.110   

Erik hade tidigare, innan ett uppehåll från historieundervisning, fram till år 2012 tagit med ele-

verna till ett större arkiv i staden. Där fick de bekanta sig med och arbeta med arkivmaterial. 

Material som har använts var bland annat kommunalstämmoprotokoll och föreningsdoku-

ment.111  

Han uppgav att eleverna när det begav sig fick arbeta nere på arkivet med material som fanns 

där. Bland annat så fick tvåorna sammanställa enklare broschyrer om lokalhistoriska företeel-

ser, som byggde på källmaterial. Treorna fick göra en utförligare variant, där källanalys ingick 

i arbetet. ”… det är så himla bra källor, så att analysen blir ju inte sådär jättesvår då. Men de 

kommer ändå in i tänket.” En hel del elever tyckte att källarbetet var så givande att de tillägnade 

detta sitt gymnasiearbete.112  

                                                           
105 Intervju, maj 2016, med ”Doris” 
106 Intervju, maj 2016, med ”Doris” 
107 Intervju, maj 2016, med ”Doris” 
108 Intervju, maj 2016, med ”Doris” 
109 Intervju, maj 2016, med ”Doris” 
110 Intervju, maj 2016, med ”Doris” 
111 Intervju, maj 2016, med ”Erik” 
112 Intervju, maj 2016, med ”Erik” 



 
 

23 
 

Erik menade att vissa elever fick en väldigt god arkivvana, och elever som gjorde ett gymnasi-

earbete med primärkällor som utgångspunkt hade då redan stor erfarenhet av ett sådant arbets-

sätt. Arbetena kunde bli riktigt lyckade, och dessa ledde ibland till uppmärksamhet utanför sko-

lans hägn. ”… nån av dem har också varit ute å föreläst på byggda där i bygdegårn, om det här 

kommunalstämman, brandförordning och allt sånt här [...] å de tyckte det var görroligt å göra 

detta. Så att det var verkligen succé.”113114 

När det gäller frågan om hur ofta eleverna fick arbeta med primärkällor så svarade han att det 

hade varit vanligt förekommande, och att långa undervisningsperioder hade tillägnats detta. De 

kunde arbeta med sådant i en sexveckorsperiod, där tio timmar vigdes åt studier i arkivet. Denna 

tidsomfattning gällde för såväl elever i årskurs två som i årskurs tre.115  

Även Erik tog upp närhetsaspekten och den historievetenskapliga dimensionen som en fördel 

med denna typ av källarbete. ”Ja, alltså grejen är att dels så ser de hur man kan tänka på det, 

hur man skapar historia va. Vad man skriver om. Man kan prata om varför man har sparat nåt 

va.” Han tryckte även på fördelen med att eleverna fick komma i kontakt med material som inte 

avsetts för publicering, men som eleverna fick välja ut intressant material från och själva pub-

licera.116  

Han menade att arkivstudier skapar upptäckar- och berättarglädje. Eleverna entusiasmeras om 

de hittar roliga saker i arkivet, som de sedan gärna vill berätta vidare om. Detta leder i sin tur 

till att de vill hitta fler intressanta uppgifter som de kan lyfta fram. När det gäller nackdelar så 

framhöll han att språket kan vara svårförståeligt för eleverna, och i synnerhet kan uttolkningen 

av handskrivet material vara besvärligt.117   

Fredrik uppgav att han främst använde sig av historiska bilder, målningar och filmklipp som 

primärkällor i sin undervisning. När det gäller användning av materialet så anförde han att han 

främst använder det som stöd åt den löpande framställningen, i syfte att visualisera det som gås 

igenom.118  

Eleverna kan också få resonera kring historisk utveckling utifrån bilder. Fredrik gav följande 

exempel: ”… till exempel jämför två olika målningar, med bonde ett och bonde två. Den ena 

har en årder och den andra har en hjulplog. Det är en oxe på den ena bilden och det är en häst 

på andra så va. Då är ju detta för att illustrera att det sker en utveckling…” och då kan eleverna 

få fundera kring på i vilken tidskronologisk ordning dessa bilder bör ligga, samt kring fördelar 

med utvecklingen och så vidare.119  

Han berättade även att han relativt nyligen genomfört ett projekt där elever med hjälp av sam-

manställt källmaterial skulle skriva en rapport. Materialet bestod av delar av emigrationsutred-

ningen från år 1907, och eleverna fick sammanställa något som liknade ”… en liten liten uni-

versitetsuppsats. Fast jag gav dem frågorna, materialet och syftet.” Denna typ av arbete brukar 

förekomma en gång per kurstillfälle, uppgav han. Användningen av primärkällor i undervis-

ningen, sett till helheten, var av återkommande karaktär, menade han.120 
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Som fördelar lyfte han främst fram möjligheten till visualisering av det som det arbetas med, 

samt att visandet av bilder och dylikt skapar förförståelse. Han framhöll också att det kan vara 

bra att använda sådant material då det kan användas för arbete med källkritik, och då främst 

kopplat till de källkritiska kriterierna. Nackdelen kan vara att visualiseringen och informations-

delgivningen kring detta kan ha en passiviserande verkan, att eleverna på grund av riklig infor-

mering undandrar sig att själva sätta sig in i saker.121  

 

Summerande analys 
 

Samtliga lärare uppgav att de använder sig av något slags historiskt primärkällmaterial i under-

visningen. En lärare använder främst material hämtat ur läroboken, medan resten av dem tycks 

fokusera på källor hämtade från annat håll. Två av lärarna berättade att de har arbetat med 

fysiska arkivbesök, och i synnerhet en av lärarna menade att han har låtit eleverna tillbringa 

längre perioder i de egentliga arkiven. Två lärare uppgav att de relativt ofta låter elever arbeta 

med arkivmaterial i klassrummet, och då främst analogt sådant.  

Sammantaget dominerar olika typer av analoga primärkällmaterial, utifrån den bild som lärarna 

målar upp. En lärare uppgav att det har arbetats med digitaliserat primärkällmaterial, då i form 

av kyrkböcker som använts i släktforskningssyfte. Det analoga materialet består i sin tur av allt 

från arkivdokument i form av exempelvis protokollhandlingar, till tidningar och material som 

elever hittar hemma, enligt lärarna. En lärare berättade att han fokuserar på användningen av 

bilder och filmklipp i undervisningen. 

När det gäller arbetssätt med primärkällmaterial så tycks fokus, enligt lärarnas utsagor, ofta 

ligga på frågebesvarande kopplat till källmaterialet av olika slag. När det gäller vilken typ av 

inriktning arbetet har så är svaren mer skiftande. Två av lärarna uppgav att ett stort fokus ligger 

på arbete med källkritik kopplat till de historiska primärkällorna, samtidigt som en av dem istäl-

let tryckte på att arbetet brukade centreras till historiebruk. Detta var något som ytterligare en 

lärare anförde som viktigt, vid sidan av just källkritiksaspekten. En av lärarna sade sig använda 

materialet främst som visualisering av det som avhandlas i undervisningen. En lärare angav att 

han fokuserade på elevundersökande arbete när det gäller primärkällmaterial, vilket inbegriper 

fysiskt arkivarbete.       

När det gäller användningsgraden av historiskt primärkällmaterial i undervisningen så uppgav 

de flesta av lärarna att det var relativt vanligt, och återkommande. En av lärarna berättade dess-

utom att han tidigare vigt långa perioder åt elevaktiva arkivstudier. En av lärarna uppgav att 

arbetet med primärkällor var i minoritet sett till andra typer av arbete.  

När det gäller ansedda fördelar med primärkällor i historieundervisningen så nämndes fördelen 

att eleverna kom närmare historien av två lärare. Två lärare tog också upp fördelen i form av 

att eleverna ges en inblick i hur historievetenskap fungerar. Andra fördelar som nämndes enskilt 

av olika lärare var att det gagnade källkritiskt arbete, är visualiserande, skapar entusiasm, ger 

historien autencitet, samt gynnar utvecklandet av ett historiemedvetande.  

Vid frågan om ansedda nackdelar var mönstret betydligt tydligare. Hälften av lärarna uppgav 

att den främsta nackdelen består i att elever kan ha svårt att förstå språket som används i de 

historiska källorna. En av lärarna menade i likhet med de föregående lärarna att elever kan ha 
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svårt att förstå primärkällor, men uppgav att det var nödvändigheten av en hög grad av förför-

ståelse som kunde vara hindrande.  

     

Lärarnas syn på historisk metod och primärkällor 

 
Detta kapitelavsnitt är starkt sammankopplat med lärarnas syn på ämnesplanens beskrivningar 

kring arbete med historisk metod. Här lyfts undersökningsmaterial fram, som skall användas 

för att kunna besvara frågeställning 2, vilken lyder: Hur tolkar lärarna styrdokumentens be-

skrivningar kring ”historisk metod” i förhållande till användning av historiska primärkällor i 

historieundervisningen? 

Axel började att resonera kring vad som menas med begreppet historisk metod och dess even-

tuella relation till historiska primärkällor.  

Nu måste jag tänka till här, jag är inte säker på att historisk metod är med i 1a1, det kan vara 

med i 1a2-kursen och 1b-kursen, för det står historisk metoder och teori om jag minns rätt, i 

det centrala innehållet. Å vad jag ser det här, enklast att komma in på historisk metod, och 

även historisk teori, det är kunskapskraven om historiebruk och källkritik. Där blir det väldigt 

tydligt och lätt att koppla ihop detta, och förhoppningsvis även att eleven får en inblick i hur 

man arbetar med ett källmaterial. Där primärkällor förhoppningsvis kan ligga till grund för 

själva analysen, så tolkar jag historisk metod, men jag tror att man skulle kunna göra på andra 

sätt också.122 

Primärkällor kan alltså användas för att arbeta med historisk metod, enligt Axel. I historisk 

metod ingår historiebruk och källkritik, menade han. Han uppgav senare under intervjun att 

framförallt källkritiken är oundviklig i historieundervisning, eftersom källkritiken är ”… grun-

den för den vetenskap som man framställer. Det går inte att kringgå det, hur man än gör.” 

Historiebruksundervisning är lättare att hasta igenom och tilldela en mindre betydande roll i 

praktiken, sade han.123 

På frågan om det är möjligt att arbeta med historisk metod utan innefattandet av primärkällor 

svarade han: 

Det går absolut att göra utan primärkällor, men jag tror att du som lärare kan göra dig en 

tjänst att faktiskt använda primärkällor i arbetena, för då tar du med två flugor i en smäll. Du 

får med källkritikmomentet om man då ber dem ha källdiskussion där man diskuterar rele-

vansen av källorna och även kritiskt granskar dem.124 

Här för Axel ett resonemang om relevansen av vad som tycks vara det som ämnesplanen be-

skriver som källtolkning, alltså att granska källors ursprung samt dess relevans kopplat till ett 

visst frågebesvarande. Axel anförde alltså att primärkällor är användbara och en viktig resurs 

ur såväl ett historiebruks-, källkritiks- samt källtolkningsperspektiv, även om han menade att 

kriterierna kring den historiska metoden kan uppnås utan användande av primärkällor.125 

När det gäller frågan om elever får formulera egna undersökningsfrågor avsedda för primär-

källstudier så svarade han att så är fallet inom historiekurserna 1a2 och 1b. Där får eleverna 

formulera en vetenskaplig frågeställning och försöka besvara denna.126 
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Även Berit kommer in på källkritiken när det gäller historisk metod. ”Historisk metod, handlar 

inte det om källkritik ganska mycket [...] Å det får de ju jobba med. Det jobbar vi med hela 

tiden. Det ska in i varje grej de gör, så kommer källkritiken in.” Hon menade alltså att källkri-

tiken är oerhört viktig i historieundervisningen och inom den historiska metoden.127  

Kopplingen mellan källkritik och primärkällmaterial framgick dock inte lika tydligt som i fallet 

med Axel. På frågan om det går att få med historisk metod i undervisningen utan användandet 

av primärkällor svarade hon: ”Ja du, om det går… Det gör det kanske, men det blir ju roligare 

om man läser tidstypiska dokument. Det blir tydligare, man kan liksom peka exakt, tidskriteriet 

blir till exempel väldigt tydligt.”128  

När det gäller frågan om elever får konstruera frågor som sedan undersöks genom studier av 

primärkällmaterial så svarade hon att hon inte anser att eleverna är mogna uppgiften, att de helt 

enkelt inte har kapaciteten som krävs för ett sådant arbetssätt, åtminstone vad gäller elever som 

läser historia 1.129 

Av Carls svar så framgick det inte tydligt hur elever kan arbeta med historisk metod. Däremot 

så tyckte han att det var viktigt att ha med, eftersom det står i kursplanerna. Dock blir det svårt 

att hinna med i historia 1, menade han, eftersom så mycket annat avkrävs kurserna inom historia 

1. Däremot menade han att ett större fokus bör läggas på det i historia 2, vilket han ansåg är i 

enlighet med styrdokumentens beskrivningar.130  

På frågan huruvida historisk metod kräver användning av primärkällor svarade han att det är 

till fördel att göra det. Om inte primärkällor implementerades kan det bli svårt att uppnå detta, 

menade han, och ställde upp en metaforisk liknelse. ”… det blir ju liksom ungefär som att lära 

sig torrsim lite grann. Det är lite ungefär som att simma utan att simma i vatten.”131  

Doris menade att historisk metod i mångt och mycket handlar om att elever skall kunna se 

orsakssamband, och då mer specifikt orsak, händelseförlopp och följdeffekt. Hon talade även 

om källkritik: ”Att de absolut kan jobba med källkritik, att vad får vi ut av primärkällorna? Å 

vad måste vi tänka på när vi använder primärkällor, hur ser vi på de olika källkritiska kriterierna 

här.” Källkritiken har alltså också en central plats inom historisk metod, ansåg Doris.132     

Hon uppgav att eleverna själva fick formulera undersökningsfrågor vid mer omfattande arbete 

med primärkällmaterial:  

De får exempel på olika ämnen, men de bestämmer själva frågorna. Å då får man ju också 

lära dem det här att, ja, men hittar du inte svar på dina frågor i källmaterialet, då får du 

formulera om frågorna. Så som vi alla gör när vi forskar liksom. Passar källmaterialet inte 

med frågorna, eller stämmer det inte överens med mina frågor, men då får jag ju ändra frågan 

då. Så att det blir det som besvaras. Där får de en riktig övning i vetenskapligt arbete.133  

Elevernas förståelse för historievetenskapligt arbete kan alltså gynnas av att de själva får arbeta 

med egna frågeställningar, menade Doris.  

När det gäller frågan om den historiska metodens beroende av primärkällor, så svarade hon att: 

”Jag tycker nästan att den är svår, för, de kommer att stöta på primärkällor. [...] Så det går nog 
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inte, det tror jag inte. Jag tror inte att någon historiekurs presenteras och görs utan något pri-

märmaterial.” Hon ansåg alltså att eftersom primärkällor är så pass vanliga och återkommande 

i historieundervisningen, så kommer även arbete med historisk metod att inbegripa sådana.134 

Erik hänvisade till sina tidigare svar när frågorna om historisk metod kom på tal. Därför blir det 

lite svårt att här lägga fram ett mer fullständigt resultat för hur han ser på arbete med historisk 

metod. Emellertid så menade han att historisk metod bör innefatta primärkällor: ”Ja, det bör du 

göra, och det är roligast om man kan göra det i arkivform, men man tager vad man haver.”135 

Fredrik utvecklade ett längre resonemang kring historisk metod, där han menade att den ges en 

underordnad roll i förhållande till andra kunskapskrav, såsom historiska förlopp och orsaker 

och konsekvenser till och av historiska händelser. Han menade att kursplaner skenbart dikterar 

en sak, men att undervisningen i realiteten blir någonting annat, exempelvis beroende på läro-

böckers utformning och att eleverna helt enkelt inte är mogna för ett utbrett arbete med historisk 

metod. Det finns saker som de måste lära sig innan, menade han.136  

En liknande inställning gavs det uttryck för när han resonerade kring att elever ställer egna 

frågor till ett material: ”Jag tror inte riktigt på det, att elever hittar källmaterial själva och ställer 

frågor till det och det beror på att de inte är mogna för det, å inte ens de duktigaste eleverna vet 

vad de håller på med, därför att de här sakerna är så otroligt abstrakta.”137  

När det gällde frågan om den historiska metodens koppling till primärkällmaterial så menade 

han att det är nödvändigt att använda primärkällor vid arbete baserat på undersökande arbete. 

Samtidigt hade han tidigare berättat att han vänder sig emot det som anser vara den gängse 

definitionen av primärkällmaterial: ”Jag tycker väl kanske att det kan finnas en liten tendens 

kanske att man låser fast frågan om primärkällor till arkivmaterial. Då gör man det onödigt svårt 

för sig.”138 

 

Summerande analys 

 
När det gäller lärarnas syn på historiska primärkällor i förhållande till historisk metod så är 

bilden skiftande. Tre av lärarna framhöll källkritiken som av central betydelse inom historisk 

metod. Två av lärarna anförde att arbetet med källkritik var viktigt i arbetet med primärkällor, 

och den ena av dem tycks också ha tilldelat dem en betydelse när det gäller källtolkning. Den 

tredje läraren kopplade inte samman källkritiken med arbete med primärkällor, såsom de andra 

två gjorde.   

Två andra lärare framhöll svårigheten med att hinna implementera arbete med historisk metod 

i undervisningen. Den ena av dessa menade att det är svårt att hinna med arbete med historisk 

metod i historia 1, eftersom det är så många andra kunskapskrav som krävs av kursplanerna.  

Den andra läraren var inne på ett liknande resonemang, och anförde att det finns andra saker 

som det måste arbetas med innan eleverna kan ta till sig arbete kring historisk metod. Kurspla-

nernas formuleringar kring historisk metod var svåra att omsätta i praktiken, menade han. Den 
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kvarvarande läraren hänvisade till tidigare svar, vilket gör det svårt att uttolka hans inställning 

i denna fråga. 

Fyra av lärarna menade att arbete kring historisk metod i princip är beroende av användning av 

historiska primärkällor. Två av lärarna menade att det går att genomföra utan sådana, men att 

det är till fördel att använda primärkällor i alla fall. Samtliga lärare gav alltså uttryck för att 

användning av historiska primärkällor i undervisningen gynnar arbete med historisk metod. 

När det gäller frågan huruvida eleverna får konstruera egna frågor i anslutning till arbete med 

primärkällmaterial så svarade två lärare att eleverna får konstruera dem själva. Den ena av dem 

menade att det gynnar elevernas historievetenskapliga tänkande. Två av lärarna uppgav att ele-

verna inte fick konstruera egna frågor, och båda av dem menade att eleverna inte är mogna en 

sådan uppgift. De två kvarvarande lärarnas svar kan inte tolkas säkert. 

Den sammantagna bilden blir något brokig. Det verkar som om de flesta av lärarna anser att 

arbete med historisk metod är beroende av användning av primärkällor. Emellertid tycks långt 

ifrån alla lärare arbeta aktivt med historisk metod. De två lärare som i praktiken tycks kombi-

nera primärkällor och arbete med historisk metod pekar främst på den källkritiska aspekten som 

viktigast.  

  

Påverkande faktorer 
 

I detta delavsnitt ligger fokus på att lyfta fram relevant material som kan användas i besvarandet 

av frågeställning av 3, vilken lyder: Anser lärarna att det finns faktorer som påverkar deras 

användning av historiskt primärkällmaterial i historieundervisningen?  Hur ser sådana even-

tuella faktorer ut, enligt lärarna? 

Axel framhöll att möjligheterna till att arbeta med historiska primärkällor varierar mycket be-

roende på vilka historiekurser det rör sig om. Han menade att kunskapskraven i historia 3 till 

stor del inbegriper undersökande arbete med primärkällor, genom att ett större fokus där ligger 

på frågeställningsformulerande som skall besvaras av eleverna. Där har primärkällorna en given 

roll att fylla, menade Axel, och inflikade att han hoppas och tror att lärare som undervisar inom 

historia 3 faktiskt tar med elever till stadsarkiv. Axel kunde här inte utgå ifrån sin egen under-

visning eftersom han inte undervisar eller har undervisat inom kursen historia 3.139  

När det gäller historia 1a1, 1a2 och 1b, som han själv har undervisningserfarenhet ifrån, så 

menade han att möjligheterna till arbete med primärkällor till viss del begränsas av kursernas 

kunskapskrav. Som exempel tog han upp att kursplanernas centrering kring europeisk historia 

i kurserna 1a1 och 1b gör det svårt att använda primärkällmaterial i undervisningen. Vari pro-

blemet med detta ligger framgick inte mer specifikt.140 

Berit framhöll framförallt elevers bristande läsfärdighet som en förhindrande faktor. ”Det tar 

väldigt mycket tid. Det är tidskrävande. De ska läsa de här texterna [...] Det är mycket text. De 

är inte läsvana.” Som möjlig åtgärd mot problemen med läsfärdighet och tidsbristen, i syfte att 

kunna öka användningen, angav hon: ”Jag vet inte. Då skulle man behöva börja med lästräning, 

mer lästräning. Redan från år ett. [...] Det skulle ju alla vinna på.”.141  
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Carl angav en förhindrande faktor som begränsar användande av primärkällor i historieunder-

visningen. ”Tillgång till material. [...] Som jag säger så tycker jag att när man söker efter 

svenska primärkällor så finns det inte. Titta på National Archives, som är öppet och ligger på 

nätet, där det finns massa undervisningsmaterial för olika undervisningsnivåer.”142  

Bristen på lättillgängligt material utgör alltså ett hinder i sammanhanget enligt Carl. Vid frågan 

om vad som skulle kunna förändra förhållandet svarade han: ”Ja, att göra nån slags, på statlig 

nivå eller nån annan nivå gör nån slags sammanställning för nånting som skulle motsvara Eng-

lands National Archives eller liknande, skulle va jättebra.”143  

Doris uppgav hon att hon egentligen skulle önska att hon använde primärkällmaterial än mer i 

undervisningen. Hon tog upp följande exempel på förhindrande faktorer: ”A, men det är tids-

pressen, och att det är ett väldigt kompakt paket av centralt innehåll, och kunskapskrav som ska 

uppnås.”144 Som motåtgärd föreslog hon något som liknade Carls förslag.  

Ge mig 20 timmar till så ska jag slänga in mer primärkällor. Men också ett tillhandahållande 

av, alltså att det är lätt att få tag på det, kan till exempel tycka att alla skolor skulle ha fri 

tillgång till arkiv, om man nu tycker att det är viktigt från regeringens sida liksom. Från 

skolverkets sida skulle man kunna tillhandahålla.145       

Hon ansåg alltså liksom Carl att staten bör sörja för att ge skolor tillgång till lättillgängligt 

arkivmaterial, något som i dagsläget ansågs saknas. 

Erik menade att det kan finnas externa organisatoriska förhindrande faktorer gällande möjlig-

heter till arbete med historiskt primärkällmaterial i undervisningen. Sådana hade, under den tid 

då han tagit med eleverna till arkivet, kunnat undanröjas på just hans skola. Emellertid uppgav 

han att de organisatoriska ramarna kan vara ett problem på andra håll. ”Begränsande faktorer, 

det är organisatoriska ofta då. [...] Så att organisationen är jätteviktigt, att du har den tiden att 

du kan va å rota i arkiven utan att störa annan verksamhet.” Skolorganisationen måste alltså ge 

ett tidsmässigt utrymme åt tidskrävande arkivstudier, menade Erik.146     

En annan aspekt som Erik framhöll utgörs av betygskriterierna för historiekurserna i Lgy 11, 

som han menar kan verka skadligt för arbete med historiskt primärkällmaterial. Det beror enligt 

honom på att kriterierna fokuserar för mycket på teoretiska aspekter av undersökningsarbete. 

”Här är det ju bara att de ska söka, granska. Söker gör de ju inte. Granska tolka, ja. [...] Här är 

ingenting om hur man gör saker och ting, alltså i en presentation, utan det är bara teoretiskt 

va.”147  

Erik, med sin positiva inställning till elevaktivt arkivarbete, ansåg att betygskriterierna kan 

hämma elevernas kreativitet och arbetsglädje. Detta på grund av att ett alltför stort fokus läggs 

på exempelvis källkritik, och att själva berättandet och presentationen av det som hittas i arkiv-

studierna tilldelas en sekundär roll. ”Den här berättarglädjen, den har de tagit död på då med 

detta tycker jag då. [...] Just att det är så teoretiserat i historiekurserna. Det är sån vikt vid histo-

riebruk och källkritik.”148     

Eftersom eleverna har svårt för att arbeta med sådana teoretiska aspekter av undersökningsar-

bete så blir arbetet med arkivmaterialet lidande, menade Erik. Eleverna har helt enkelt svårt för 
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att göra något ”vettigt” med arkivmaterialet när betygskriterierna främst föreskriver dylika 

aspekter av arbete med källor.149     

Fredrik hade inget att anföra vad gäller påverkande faktorer kopplat till primärkällarbete. 

 

Summerande analys 

 
Lärarna gav uttryck för en till stora delar olik syn på vad som kan anses utgöra faktorer som 

påverkar användning av historiskt primärkällmaterial i historieundervisningen. Två av lärarna 

tog upp tillgänglighetsfrågan som begränsande. De menade att det kan vara svårt att få tag på 

bra svenskt primärkällmaterial. Som lösning på denna anförda problematik lyfte båda fram att 

någon offentlig instans, såsom exempelvis staten eller skolverket borde se till att skapa fria och 

lättillgängliga arkivdatabaser som lärarna i landet har tillgång till. 

En annan lärare pekade på att det kan finnas organisatoriska hinder som gör det svårt med fy-

siska arkivbesök, vilket han föredrar. Det handlar då framförallt om att kunna frigöra tid åt 

arkivstudier. Han menade också att betygskriterierna för historiekurserna i Lgy 11 försvårar ett 

givande arbete med arkivstudier för eleverna, eftersom ett alltför stort fokus läggs på teoretiska 

aspekter såsom exempelvis källkritiska förmågor. Detta medför enligt honom att elevernas be-

rättarglädje blir lidande, vilket han som tidigare framhållits menade är en stor behållning med 

elevaktivt arkivarbete.  

Ytterligare en lärare uppehöll sig vid läroplanens inverkan vad gäller arbete med primärkäll-

material. Han menade att utrymmet för ett dylikt arbetssätt är störst inom kursen historia 3, och 

mindre inom övriga historiekurser. En annan lärare uppgav elevers bristande läsförståelse som 

en förhindrande faktor, vilket skulle kunna åtgärdas genom utökad lästräning. 

Sammantaget så uppgav fem av de sex intervjuade lärarna att det finns faktorer som kan sägas 

verka förhindrande vad gäller möjligheterna till arbete med historiskt primärkällmaterial. När 

det gäller typer av förhindrande faktorer så är lärarnas svar mycket heterogena, jämfört med 

varandra. Tre av lärarna föreslog också någon form av motåtgärd som kan implementeras i syfte 

att motverka en förhindrande faktor.  

 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 
 

Resultaten för denna undersökning visar att samtliga involverade lärare anger att de använder 

något slags historiskt primärkällmaterial i undervisningen. Enligt lärarnas utsagor så dominerar 

analogt material, och dessa källor är framförallt hämtade från annat håll än läroboken. Detta 

resultat uppvisar vissa likheter med den amerikanska forskning som presenterats i denna upp-

sats. Båda undersökningar som där lades fram och som undersökt användningsgraden av digitalt 

respektive analogt primärkällmaterial, utifrån lärares egna utsagor, visade att de analoga käl-

lorna dominerade.   
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När det gäller användningsgraden blir jämförelsen omöjlig att göra, eftersom denna intervju-

studie inte kan fastställa någon omfattning av användning av historiskt primärkällmaterial på 

ett säkert sätt. Den amerikanska forskningen visar att en stor majoritet av lärarna använde pri-

märkällmaterial i undervisningen minst en gång per vecka. Något motsvarande resultat kan som 

påpekats inte denna undersökning lämna, även om lärarna generellt sett uppgav att primärkäll-

material används relativt ofta och återkommande i deras undervisning.  

Sandberg tycks i sin avhandling förstå det som att primärkällarbete inom en svensk skolkontext 

är ovanligt, åtminstone när det gäller att elever arbetar undersökande med materialet. Eleverna 

och lärarna i hennes undersökning tycktes vara ovana med att arbeta kritiskt och undersökande 

med primärkällmaterial.  

Resultaten från den här undersökningen är något spretigt när det gäller hur lärare uppger att de 

använder primärkällmaterialet, men resultatet indikerar att huvudfokus generellt sett inte tycks 

ligga på undersökande arbete. I Sandbergs fallstudie fick eleverna arbeta undersökande genom 

att bland annat ställa egna frågor till materialet. Resultatet för den här uppsatsen tyder inte på 

att ett sådant arbetssätt skulle vara dominerande, om än att det förekommer. 

Lee et al. menar att elever i låg grad får arbeta källkritiskt med primärkällor. Förhållandet tycks 

vara liknande även för den här undersökningen. Två av lärarna angav i sina svar att fokus brukar 

ligga på detta, medan resterande lärare angav andra slags arbetsinriktningar. I princip lika van-

ligt som källkritiskt arbete tycks det vara att arbeta med historiebruk kopplat till historiska pri-

märkällor.  

Hälften av lärarna i undersökningen menade att källkritiken är det viktigaste inslaget i historisk 

metod, och två av dem menade att källkritiken var viktigt att få in vid arbete med primärkällor. 

Två av de andra lärarna menade att det är svårt att få in arbete med historisk metod i undervis-

ningen, och då i synnerhet i historia 1-kurserna, eftersom så mycket annat uppgavs behöver 

hinnas med.   

Lärarna i den här undersökningen var överens om att historisk metod bör innefatta användande 

av historiska primärkällor, och en majoritet av lärarna ansåg att arbete med historisk metod är 

beroende av bruket av historiska primärkällor. Emellertid tycks lärarna vara oense om vad ar-

bete med historisk metod innebär, samt betydelsefullheten av att arbeta med det.  

När det gäller fördelar med primärkällarbete så visar resultatet för den här undersökningen att 

de vanligaste ansedda behållningarna var att eleverna kommer närmare historien och att det ger 

insikter om hur historiker arbetar. Detta resultat stämmer överens med Sandbergs, där hon kom 

fram till att elever ansåg att fördelar med primärkällarbete var just att de kommer nära historiska 

människor, samt bättre förstod hur historia skapas. 

Undersökningen indikerar att lärarna tycks ha en i grunden positiv inställning till användande 

av historiska primärkällor i undervisning. Samtliga lärare kunde ange fördelar med ett dylikt 

källarbete, men åsikterna om vad som var den stora behållningen med detta gick isär. Lärarna 

var heller inte odelat positivt inställda till historiska primärkällor i undervisningen, och hälften 

av lärarna tyckte att det kan vara svårt för eleverna att ta till sig materialet på grund av bristande 

språk- eller förförståelse.  

Såväl Nygren et al. som Sandberg pekar i sin forskning på att elever kan ha svårt för att tyda 

och tolka historiska primärkällor, vilket de menar kan bero på en ovana när det gäller att arbeta 

med sådana. Ingen av lärarna i den här studien anförde explicit ovana som en orsak till svårig-

heter, men det kan förstås vara så att elevernas bristande läsförståelse i sammanhanget åt-

minstone delvis kan bero på att de inte tränats tillräckligt mycket när det gäller läsning av sådana 

texter.    
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Flera av lärarna uppgav att det finns förhindrande faktorer kring användning av historiskt pri-

märkällmaterial i undervisningen. Den vanligaste ansedda förhindrande faktorn utgjordes av 

tillgänglighetsfrågan. Två av lärarna ansåg att tillgängligheten till historiskt primärkällmaterial 

borde förbättras, genom insatser från någon offentlig instans.  

Enligt Sandberg finns det emellertid en utbredd tillgång till källdatabaser tillgängliga via inter-

net, och hon menar att möjligheterna till användning av ett sådant material därför är mycket 

stor. Kanske saknar vissa lärare kännedom om de digitaliserade källsamlingar som faktiskt finns 

att tillgå, och att det då i själva verket mer är fråga om bristande kunskap i frågan, än om en 

reell brist på tillgängligt material. Lee et al. kom fram till att lärare i USA ofta tycktes sakna 

kännedom om välutvecklade källdatabaser, och kanske är förhållandet ett liknande i Sverige. 

Slutligen förtjänas det att poängteras att lärarnas svar ofta var något svårtolkade och att åsik-

terna kring hur primärkällmaterial och historisk metod bör implementeras i historieundervis-

ningen ofta gick isär. Emellertid kanske det inte är så förvånande att det inte tycks råda konsen-

sus mellan lärarna i denna fråga. Läroplanen är trots allt inte detaljstyrande, och ytterst är det 

upp till lärarna att tolka och tyda formuleringarna däri. 

Den här undersökningen har bara skrapat på ytan när det gäller detta i låg grad undersökta 

ämnesområde. Fler lärare skulle behöva delta i liknande undersökningar för att ge en tydligare 

bild, och det vore idealt om olika delar av Sverige ingick i sådana undersökningar. Dessutom 

skulle det vara intressant att erhålla en noggrannare bild över frekvensen av användningen av 

historiskt primärkällmaterial i undervisningen. För att kunna få en verifierbar bild över använd-

ningsgrad så skulle det vara till fördel att genomföra klassrumsobservationer där detta studeras. 

Klassrumsobservationer skulle även kunna användas för att söka ta reda på hur lärare låter ele-

ver arbeta med historiskt primärkällmaterial i praktiken. 

   

Metoddiskussion 
 

Det finns, vilket omnämndes i metodavsnittet, alltid risker för tillkortakommanden med kvali-

tativa intervjuer som metodologi. Det finns inga garantier för att respondenter svarar utan om-

svepningar, eller helt sanningsenligt. Det finns en risk för att respondenter vill framhäva sig 

själva och sina förehavanden i en bättre dager, sett till det som intervjuaren undersöker. Re-

spondenter kan ana vilken typ av svaranden som intervjuaren skulle föredra.  

Ansvaret för ett välgrundat besvarande av intervjufrågor får emellertid inte läggas på respon-

denterna. Intervjuarens frågor och fortlöpande samtalston kan ge återverkningar för resultatet. 

Intervjuaren kan ställa ledande frågor, och på andra sätt styra intervjuerna i en viss riktning. En 

helt ”neutral” intervju låter sig svårligen göras, eftersom en undersökning ofrånkomligen har 

ett visst fokus, vilket också på ett eller annat sätt kommer att återspeglas i intervjusituationen.  

Ambitionen med denna undersöknings intervjuförfaranden har varit att låta respondenterna ut-

veckla sina tankar utifrån ett förhållandevis öppet samtalsklimat. Intervjufrågorna sökte få lä-

rarna att relatera till såväl ansedda positiva såväl som negativa aspekter vid arbete med histo-

riska primärkällor i undervisningen. Emellertid finns det förstås en risk för att respondenterna 

genom undersökningens inriktning och det uppenbara intresset för just denna fråga kan ha upp-

fattat det som om undersökaren vill förmedla en positiv syn på användning av historiska pri-

märkällor i undervisningen. Att helt kringgå dessa faktorer låter sig nog inte göras, men ambit-

ionen var som tidigare nämnts att försöka hålla intervjuerna på en så ”neutral” nivå som möjligt. 
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Dessa försök till icke ledande karaktär på intervjufrågandet kan emellertid ha varit svagare när 

det gäller frågeställning tre, och den intervjuguideskategori som hörde samman med den. Där 

frågades det framförallt om kring huruvida det fanns några ansedda faktorer som förhindrar 

användning av källtypen i fråga, och inte huruvida det finns faktorer som stimulerar användan-

det. Emellertid valdes detta förfarande i ett komplicerande syfte, för att erhålla en mer nyanse-

rad bild av undersökningsområdet. Detta frågande medförde att lärarna fick förhålla sig till 

svårigheter med arbete kring primärkällor. På så vis kan det kanske ha varit möjligt att delvis 

komma ifrån det befarade positivt färgade svarandet, som respondenterna eventuellt kan ha 

uppfattat som en outtalad förväntning av dem. 

  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

34 
 

Sammanfattning 

 

Den här uppsatsen handlar om användning av historiskt primärkällmaterial i historieundervis-

ning på gymnasienivå. Mer specifikt så undersöks det hur historieundervisande gymnasielärare 

ser på användning av denna typ av material i sin undervisning. Den nuvarande gällande läro-

planen för gymnasiet (Lgy 11) betonar att elever skall arbeta med vad som benämns som ”hi-

storisk metod”, där det anges att de skall få arbeta med olika källor. Denna undersökning har 

därför även som ambition att studera hur lärare ser på förhållandet mellan historisk metod och 

historiska primärkällor. 

Syftet med undersökningen är alltså att undersöka vilken inställning gymnasielärare som un-

dervisar i historia har till historiska primärkällor i sin undervisning, samt hur de tolkar läropla-

nens formuleringar om arbete med historisk metod i förhållande till historiskt primärkäll-

material. Undersökningen syftar vidare till att undersöka huruvida lärarna anser att det finns 

faktorer som påverkar användningen av historiskt primärkällmaterial i undervisningen, och 

vilka faktorer som det i sådana fall rör sig om.        

Undersökningsmetoden som använts utgjordes av kvalitativa semistrukturerade livsvärldsinter-

vjuer. Sex historieundervisande gymnasielärare, verksamma på skolor i Västsverige, har inter-

vjuats. Ansett intressant och relevant intervjumaterial har sedan lyfts fram och analyserats kva-

litativt utefter de resta frågeställningarna.  

Resultaten av undersökningen visar att lärarna hade såväl positiva som negativa erfarenheter av 

användning av historiska primärkällor i undervisningen. De vanligaste positiva upplevelserna 

var att eleverna kommer närmare historien samt att eleverna får en inblick i hur historieveten-

skapen fungerar. Över hälften av lärarna ansåg att elever kan ha svårt för att förstå primärkällor, 

och då främst beroende på svårigheter med språket som används där.  

När det gäller användning så går det att konstatera att samtliga intervjuade lärare uppgav att de 

använder någon typ av primärkällmaterial i sin undervisning. Materialet som lärarna hävdade 

används varierar, med allt från arkivdokument, släktforskningsdatabaser, foton och brev, till 

kopierade primärkällor som återfinns i läroboken. Utifrån svaren framgick det även att lärarna 

använder primärkällmaterialet på olika sätt, där alltifrån fokus på källkritik till frågebesvarande 

och undersökande arbete uppgavs såsom användningsområden.  

När det gäller arbete med historisk metod så går det att fastslå att tolkningen av begreppet går 

isär. Hälften av lärarna lade in källkritik som en viktig beståndsdel i historisk metod. Däremot 

uppgav två av lärarna att det är svårt att alls hinna få in arbete med historik metod i undervis-

ningen, och då i synnerhet inom historia 1-kurserna, eftersom läroplanen ställer krav på att så 

många andras kunskapskrav måste tillgodoses. Lärarna var däremot eniga om att arbete med 

historisk metod bör inbegripa arbete med historiska primärkällor. 

Resultatet går också isär när det gäller frågan om huruvida lärarna anser att det finns faktorer 

som påverkar användningen av primärkällmaterial. Flera lärare lyfte fram ansedda förhindrande 

faktorer. Den vanligaste angivna förhindrande faktorn utgörs av brist på ett fritt och lättillgäng-

ligt historiskt primärkällmaterial, vilket två lärare framhöll som problematiskt. De föreslog att 

någon offentlig instans borde ordna fram en samlingsplats för sådant material. 
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Intervjumaterial 

 
Intervju, maj 2016, med respondenten ”Axel” (Fingerat namn) 

Intervju, maj 2016, med respondenten ”Berit” (Fingerat namn) 

Intervju, maj 2016, med respondenten ”Carl” (Fingerat namn) 

Intervju, maj 2016, med respondenten ”Doris” (Fingerat namn) 

Intervju, maj 2016, med respondenten ”Erik” (Fingerat namn) 

Intervju, maj 2016, med respondenten ”Fredrik” (Fingerat namn) 
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Bilaga 
 

Intervjufrågor 
 

Kategori 1 
 

1. Hur länge har du varit verksam som lärare respektive undervisat i historia? 

2. Vilket/vilka mer ämnen undervisar du i? 

3. Vilka historiekurser undervisar du inom, och vilka årskurser undervisar du för? 

4. Vad fick dig att välja just historieämnet som inriktning? 

5. Vad skulle du säga är historieundervisningens viktigaste syfte? 

 

Kategori 2 
 

1. Använder du annat material än läroboken i din undervisning? Vilka slags källor rör det 

sig om i så fall? 
2. Innehåller det externa materialet historiska primärkällor? 
3. Vilken/vilka typer av primärkällor utgörs dessa av? 

4. Har du använt digitaliserade primärkällor tillgängliga via internet? 
5. Hur arbetas det med primärkällor i din undervisning? Vad får eleverna göra och vilken 

är din roll? 
- Är det skillnad på arbetssätt beroende på vilken historiekurs/årskurs det rör sig om? 

6. Använder du primärkällor återkommande och ofta i undervisningen, eller är det mer 

undantagsvis? 

- Är det skillnad på graden av användning beroende på historiekurs/årskurs?  

7. Finns det några fördelar med arbete kring denna typ av källor anser du? 

8. Finns det några nackdelar och/eller svårigheter med arbete kring denna typ av källor 

anser du? 

9. Hur ser du på elevers lärande vid primärkällarbete? Finns det specifika kunskaper, fär-

digheter eller förmågor som gynnas av sådant arbete? 

10. Finns det några slags historiska perioder eller händelser där du anser att arbete med 

primärkällor är extra betydelsefullt? 

 

Kategori 3 
 

1. Hur kan elever arbeta med det som läroplanen benämner som ”historisk metod” i histo-

rieundervisningen, anser du?  

2. Tycker du att ett sådant arbetssätt är viktigt att ha med i undervisningen? Är det något 

som du lägger vikt vid i din undervisning? 

3. Får eleverna i din undervisning arbeta med frågebesvarande kopplat till källor? I så fall, 

får de formulera egna frågor eller utdelas färdiga frågeställningar som skall besvaras?  

4. Hur ser du på att låta eleverna arbeta med primärkällor i förhållande till ”historisk me-

tod”, och det som hör därtill? 
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5. Anser du att arbete med ”historisk metod” bör innefatta primärkällor, eller går det att 

uppnå målet utan användande av sådana? 

 

Kategori 4 
 

Öppen frågeställningskaraktär: Försök till summering kring kategori 2 och 3. Ungefär: Av vad 

jag nu har förstått så tycker du att primärkällor i undervisningen fyller en viktig roll, både 

enligt dina egna preferenser och kopplat till ämnesplanens formuleringar kring historisk me-

tod. Samtidigt uppger du att du sällan använder dig av primärkällarbete i undervisningen. 

- Har jag förstått detta rätt?  

- Hur kommer det sig att du använder primärkällor i aktuell omfattning? 

- Finns det förhindrande faktorer? I så fall; vilka? 

- Skulle något kunna göras för att förändra förhållandet?     

Eller exempelvis: Av vad jag nu har förstått så tycker du att primärkällor i undervisningen inte 

fyller en viktig roll. Samtidigt uppger du att du sällan använder dig av primärkällarbete i under-

visningen. 

- Har jag förstått detta rätt? 

- Finns det något som skulle kunna förändra din inställning till primärkällarbete? 

 

 

 

 

 


