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Abstract 

The aim of this thesis is to examine how secondary teachers in the subject of history are using 

the textbook in their teaching. Four questions are being dealt with in this thesis. What importance 

is being placed on the use of history textbooks by the secondary teachers? What priorities do the 

secondary teachers have? How do they deal with student interests? And what is the importance 

of the secondary teachers’ work experience?  

 

I have interviewed four secondary teachers with different work experience to complete this 

thesis. A Dictaphone has been used in all the interviews.  

 

Research has shown that textbooks now have a central role in teaching and the lack of alternative 

materials and reduction of teaching hours has made it difficult to replace. 

 

The main conclusions of the thesis are that the history textbook has a dual role depending on the 

teacher you ask, and that the history book is used differently by the teachers. The priorities vary 

depending on the students that are currently enrolled and their interests are. Teachers with less 

work experience have a rather negative attitude to the textbook and believe that it can be rigid, 

while teachers with more experience see it as a tool for engaging the weaker students. However, 

the history textbook is required, and even the teachers who are not using the history textbook can 

all confirm that: because even a teacher who is not using it has the history textbook for the 

students to have something to refer to if needed. 

 

Title: “The use of history books in education – A study of secondary school teachers’ use of 

history textbooks.” Autumn term, 2009, Author: George Gorgis, Supervisor: Johan Eellend 

 

Keywords: History textbooks, secondary teachers, work experience, use, significance 
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1.     Inledning 

 
Som elev och intresserad av historia under gymnasietiden älskade jag att bläddra i läroboken. Att 

få titta på innehållet i den historiebok som läraren delat ut bemöttes alltid med glädje och 

entusiasm från min sida. Jag väntade ivrigt på att läraren skulle gå igenom en viss del av 

läroboken som jag fann intressant och ville så gärna lära mig allt om just den epoken. Detta 

uteblev och läraren gick bara igenom vissa delar som hon själv valt ut och menade att vi inte 

skulle hinna med allting. Missnöjet från min sida besvarades med att jag själv började söka 

kunskap om det som vi inte gick igenom i undervisningen. Nu idag när jag tänker tillbaka på den 

situationen eller tiden i gymnasiet kan jag fortfarande inte sluta tänka på varför läraren inte ville 

ta med en del av läroboken under lektionen. Varför delade hon ut en historiebok till oss med en 

massa intressant fakta om hon ändå inte tänkte gå igenom en stor del av den? Vad var det som 

fick henne att använda läroboken på det sättet som hon gjorde? Den händelsen, flera 

praktikperioder och strövikariat senare har fått mig att fundera över hur gymnasielärare i historia 

använder sig av läroböcker i sin undervisning. 

 

Det mitt bidrag till forskningen för ämnesområdet historiedidaktik medför är att lägga fokus på 

hur lärare använder sig av historieläroböckerna och vad de anser att de har för betydelse för 

elever och den egna undervisningen. Denna uppsats behandlar inte hur lärare lägger upp 

lektioner eller hur de genomför dem, utan den får läsaren att se på hur det mest självklara 

läromedlet används av lärare med olika arbetserfarenheter, vilken betydelse läroboken har och 

hur man väljer att använda sig av den. 

 

1.1     Bakgrund 

 

Läroboken har funnits med sedan skolan startats och har fram till idag inte konkurrerats ut av 

något annat läromedel. I skolan är vi inte skyldiga att jobba med en lärobok men ändå är den det 

främsta läromedlet och som styr undervisningen mest. Enligt läroboksforskaren Egil Börre 

Johnsen är läroböcker den enda litteratur som alla någon gång måste läsa.1 Efter att den statliga 

läromedelsgranskningen upphörde i början av 1990-talet blev det upp till den lokala skolan att ta 

ett större ansvar för vilka läroböcker som togs in. Normerna för läromedelsgranskningen 

försvann helt när de nya kursplanerna inte innehöll några bestämda stoffmoment. I flera 
                                                 
1 Börre Johnsen, Egil/Lorentzen, Svein/Selander, Staffan/Skyum-Nielsen, Peder (1998): ”Kunskapens texter: Jakten 
på den goda läroboken.” i Hermansson Adler, 2004, s. 49 
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sammanhang har läroboken som ett medel i undervisningen kritiserats i lärarutbildningen, men 

då undervisningstiden minskat har inte ett bättre alternativ till läroboken trätt fram. Läroboken 

har under en tid setts som ett komplett lektionsunderlag, under senare år har dess roll varit att den 

påbörjar eller avslutar vissa moment, eller som en referensram och komplement till andra 

läromedel. Ämnet historia i skolan har under senaste åren genomgått en rad förändringar. En av 

dem är att det 2004 infördes ett riksdagsbeslut om att historia skulle bli ett kärnämne i 

gymnasiet, vilket har medfört att alla gymnasieelever minst ska läsa 50 poäng av historia där 

historieläroboken kan vara en del av undervisningen. När EU försöker göra en all-europeisk 

historia är det just läroboken som står i centrum, detsamma gäller när Tyskland och Frankrike 

ska skapa en gemensam historia. Hur än man diskuterar och tittar på lärobokens historik finner 

man ändå den som ett centralt medium i undervisningen. Hermansson Adler får avsluta denna 

bakgrundsdel och i den sista meningen av citatet tar jag efter och ser på läroboksanvändningen ur 

ett annat perspektiv.  

 

”Varken boken från skolbiblioteket eller videofilmen kan konkurrera med läroboken om en plats i 

undervisningens centrum. Men på vilket sätt historieläroboken används mest vet vi inte.”2     

 

2.     Syfte och frågeställning 

 
Undersökningens syfte är att se hur lärare förhåller sig till och använder läroböcker, vilken 

betydelse de har och hur ens egen arbetserfarenhet kan påverka användandet i undervisningen. 

Jag ska alltså se hur historielärare i gymnasiet använder sig av läroböcker i förhållande till deras 

arbetserfarenhet och hur lärarna ser på betydelsen av att ha en lärobok i sin undervisning. 

Formuleringen av syftet leder till en egen frågeställning som lyder:  

 

- Vilken betydelse har historieläroböckerna i valet av det gymnasielärare i historia lär ut till 

eleverna? 

- Vilka prioriteringar görs i historieläroboken av gymnasielärarna i historia och hur 

motiveras detta? 

- Skiljer sig användandet av historieläroböckerna mellan mindre erfarna lärare och lärare 

med större arbetserfarenhet?  

- Hur mycket tänker gymnasielärare i historia på valet av läroboksstoff i förhållande till 

elevers intresse? 
                                                 
2 Hermansson Adler, 2004, s. 50 
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2.2     Precisering 

 

I den första frågan vill jag veta vad läroboken har för betydelse i lärarnas undervisning, hur 

hjälper läroboken läraren att förmedla den kunskap som ska nå ut till eleverna. I den andra frågan 

vill jag ha reda om lärarna använder sig av hela läroboken eller bara vissa delar, hur motiverar 

man att vissa delar tas bort eller att allt tas med. Den fjärde frågan är en bearbetning av det 

insamlade materialet från de intervjuade lärarna där jag tittar närmare arbetserfarenheten och 

kopplingen till hur man förhåller sig till elevers intresse gentemot läroboksstoff och användande 

av läroböckerna. I den sista frågan kommer jag ska se hur lärare förhåller sig till läroboken om 

elevers intresse finns med eller utanför stoffet, tar man hänsyn till elevernas intresse och lägger 

läroboken åt sidan eller använder man sig av läroboken och bortser från elevernas intresse. Dessa 

frågor undersöks för att jag som blivande lärare i ämnet historia tycker att det är viktigt för lärare 

att se vilken betydelse ens hjälpmedel har i ens undervisning. 

 

2.3     Avgränsning 

 

Forskning kring läroböcker har handlat mycket om läromedelsanalyser där man koncentrerat sig 

på text, bilder, bokens storlek och utifrån vilka perspektiv de har skrivits bland annat. Jag 

kommer inte att titta efter vilket stoff som används och varför utan mer undersöka användningen 

av läroböckerna som en del av undervisningen. Det finns lika många sätt att använda 

historieläroboken som det finns historielärare, detta arbete kommer inte att få fram ett svar på 

hur lärare allmänt använder sig av läroboken. Men vad det detta arbete däremot gör är att ta upp 

några lärares sätt att använda läroboken och på så sätt kunna ge oss en bild på hur ett användande 

kan se ut. 

 

3.     Litteratur 

 
För att se vilken betydelse historieläroboken har för lärare, hur de använder den och förhåller sig 

till deras egen arbetserfarenhet är det viktigt att se hur lärare planerar sin undervisning. 

Undervisningen och planeringen säger oss mycket om hur användandet av historieläroboken 

kommer att se ut. En viktig sak att titta närmare på är att se vad olika författare har skrivit om 

historiedidaktik. Historiedidaktikens historia blir då något av det första jag måste titta lite 

närmare på för att det är just historiedidaktikens väg fram till nuet som ger oss en bild av vad 



 7

lärarna har att jobba med i historieläroböckerna idag. För mig är det av intresse att se dess 

koppling och hur historiedidaktiken kan visa oss hur innehållet i historieläroböckerna ser ut. 

Den litteratur jag har använt mig av har inte specifikt handlat om hur lärare använder sig av 

historieläroböcker, det har varit svårt att hitta sådan litteratur. Jag har istället fått söka mig lite 

kring det jag ska undersöka och då har historiedidaktik och styrdokument med avseende på 

historieämnet haft en indirekt relevans för mitt arbete. Det mesta av den litteratur jag valt är 

skrivna av lärarutbildare och professorer och böckerna är anknutna till lärarutbildningen på något 

sätt, men jag har även med ett pedagogiskt magasin utgivet av lärarförbundets tidskrift. 

Hermansson Adler3, Karlegärd & Karlsson4, Karlsson & Zander5 Schüllerqvist & Nilsson6, 

Ericson, Johansson & Larsson7 är de böcker jag funnit relevanta för att kunna hjälpa mig 

genomföra denna uppsats tillsammans med det Pedagogiska magasinet8. 

 

3.1     Tidigare forskning 

 

1997 kom antologin Historiedidaktiken ut genom en samverkan mellan de nordiska ländernas 

historiker och historiedidaktiker. Antologin är främst framtagen för att få fram en nordisk modell 

i sökandet efter historiedidaktikens huvudområde. Klas-Göran Karlsson9 uppmärksammar 

relationen mellan historiedidaktik och historievetenskap. Bernard Eric Jensens10 tar upp frågan 

om hur det förflutna i en kvalificerad tankeprocess kan och bör kopplas samman med det nuet 

och framtiden, dessa reflexioner kring historiemedvetandets natur och funktion kan även ses som 

en röd tråd i antologin. Ulf Zander11 skriver om historia och identitetsbildning och han lyfter 

fram de kollektiva identiteterna särskilt de som enligt honom har sin grund i olika sociala 

kategorier såsom kön, generation klass och etnicitet/nationalitet. Då Zanders kapitel är kopplat 

                                                 
3 Hermansson Adler, Magnus (2004). Historieundervisningens byggstenar – grundläggande pedagogik och 
ämnesdidaktik. Malmö: Elander Berlings, första upplagan 
4 Karlegärd, Christer & Karlsson, Klas-Göran m.fl. (red) (1997). Historiedidaktik. Lund: Studentlitteratur  
5 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf m.fl. (red) (2004). Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken. 
Lund: Studentlitteratur 
6 Schüllerqvist, Bengt & Nilsson, Roy m.fl.  (2001). Lärarutbildningens ämnesdidaktik. Artiklar om den egna 
undervisningen presenterade vid konferens 27-28 september 2000 vid Högskolan i Gävle. Uppsala: 
Universitetstryckeriet 
7 Ericsson, Hans-Olof, Johansson, Per Göran & Larsson, Hans Albin (red) (2005). Historiedidaktiska perspektiv. 
Bidrag från lärare och studenter vid lärarutbildningen i Jönköping. Jönköping: University Press.   
8 Mathiasson, Leif (chefredaktör) Pedagogiska magasin t. Tema: medel för lärande- mer än bara böcker. 
Lärarförbundets tidskrift för utbildning, forskning och debatt, nummer 4, november 2009.  
9 Karlsson, Klas-Göran, ”Historiedidaktik och historievetenskap – ett spänningsfyllt förhållande.” I: Karlegärd, 
Christer & Karlsson, Klas-Göran m.fl. (red) (1997). Historiedidaktik. Lund: Studentlitteratur 
10 Jensens, Bernard Eric, ”Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori, didaktik.” I Karlegärd, Christer & 
Karlsson, Klas-Göran m.fl. (red) (1997). Historiedidaktik. Lund: Studentlitteratur, s 10 
11 Zander, Ulf, ”Historia och identitetsbildning.” I: Karlegärd, Christer & Karlsson, Klas-Göran m.fl. (red) (1997). 
Historiedidaktik. Lund: Studentlitteratur  
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till den politiska roll som historia kan och bör spela, blir historiedidaktiska kärnfrågor av central 

politiskt betydelse om hur man ska förmedla historia. I de tre sista kapitlen av antologin som är 

skrivna av Sirkka Ahonen12, Christer Karlegärd13 och Arja Virta14 tar de två förstnämnda upp två 

sätt på hur historia bäst kan studeras. Ahonen är för en historieundervisning som bygger på olika 

former av analytisk-kritisk pedagogik medan Karlegärd företräder den historiska berättelsen där 

historia inte bara ska förmedla det förflutna utan även förklara det. Virta tar upp intresset för 

frågor om hur man mäter elevers förmåga att tillgodogöra sig historieundervisningen. 

 

Antologin Historiedidaktik kan sägas vara grunden eller början i de nordiska länderna i ett försök 

att få ett på det tvärvetenskapligt/flervetenskapliga områden som historiedidaktiken är i. 

Antologin Historien är nu kan ses som en efterföljare till den förra då den bland annat tittar 

närmare på begreppet historiekultur i ett bredare samhälleligt perspektiv och hur historieämnets 

villkor i skola och utbildning ser ut. Generellt kan man säga att antologin vill svara på det breda 

intresse för att förstå och förklara varför och hur historia brukas och förmedlas.15 

 

Magnus Hermansson Adler visar oss utifrån svenska förhållanden och förutsättningar hur lärare 

kan möta undervisningsuppdraget i historia. Det ämnesdidaktiska bidraget som han presenterar 

beskrivs i teoretiska förhållningssätt och metoder. Boken visar oss hur den svenska skolans 

pedagogiska innehåll och styrdokument kan gestalta sig inom gymnasial historieundervisning. 

Boken är uppdelad i två samverkande delar, teori och praktik, där förutsättningarna för 

historieundervisningen följs av den ämnesdidaktiska praktiken med hjälp av konkreta 

metodexempel.16 

 

Lärarutbildningens ämnesdidaktik innehåller artiklar från olika författare om den egna 

undervisningen. Bengt Schüllerqvist skriver i en av artiklarna om sina historiedidaktiska 

grundbultar i undervisningen. I artikeln ger han oss en inblick i historiedidaktik och 

historiedidaktiska texters utveckling, läroplanernas krav och hur problematiken med att 

historielärarna fått en mer utvidgad uppgift samtidigt som tiden för undervisningen minskar. 

                                                 
12 Ahonen, Sirkka, ”Historia som en kritisk process.” I: Karlegärd, Christer & Karlsson, Klas-Göran m.fl. (red) 
(1997). Historiedidaktik. Lund: Studentlitteratur 
13 Karlegärd, Christer, ”Den historiska berättelsen.” I: Karlegärd, Christer & Karlsson, Klas-Göran m.fl. (red) 
(1997). Historiedidaktik. Lund: Studentlitteratur  
14 Virta, Arja, ”Evaluering, kunskap och historieuppfattning.” I: Karlegärd, Christer & Karlsson, Klas-Göran m.fl. 
(red) (1997). Historiedidaktik. Lund: Studentlitteratur  
15 Karlsson & Zander, 2004 
16 Hermansson Adler, 2004 



 9

Vikten av periodisering i undervisningen är viktig enligt Schüllerqvist för att lärarna ska kunna 

förstå eleverna historiemedvetande.17 

 

Historiedidaktiska perspektiv är en antologi som är skriven av fyra högskolelärare och tre 

studenter. Antologin framför kritiska synpunkter mot den pedagogiskt förankrade traditionen 

inom de ämnesdidaktiska momenten, olika mediers förutsättningar och syften. Det folkliga 

berättandet och dess betydelse för människors historiemedvetande samt undervisningens paradox 

där vissa metoder kan kopplas till kursplanens strävansmål men knappast betygsättas behandlas 

också. Historieundervisningens planering och tidsutrymme visar sig inte gå i enlighet med 

statmaktens intentioner. En fördjupad ämnesutbildning och utökad kompetens i historiedidaktik 

efterlys för att planeringsarbetet ska fokusera mot kursplanens strävansmål, vilken historia som 

kommer till uttryck och vilka faktorer som spelar in i hur den ska formas och tolkas som 

historiska fenomen.18 

 

I tidskriften Pedagogiska magasinet sätts läroboken i fokus i och med temat ”medel för lärande”. 

Även om lärare är nyfikna, kritiska och använder texter, diskussioner, bilder, lekar och annat 

som medel för lärande så intar läroboken fortfarande en särställning som medel i många 

klassrum. Bland artiklarna skrivs det om förhållandet mellan lärares ämneskunskaper och elevers 

studieframgång av Christina Robertsson. Ingela Korsell skriver om läromedelsanvändningen 

som en mångfacetterad didaktisk diamant och hur läroboken används på både gott och ont. 

Annika Claesdotter tar upp vilken roll läroböcker kan ha i konflikter, och att om även läroböcker 

kan cementera konflikter, kan den även skapa förståelse och överföra tankemönster för det andra 

perspektivet och synsättet än det egna.19       

 

4.     Teoretisk referensram 

 
Det ovanskrivna har en varit en kort inblick i vad den tidigare forskningen skrivit om 

historiedidaktik. Dessa böcker och deras innehåll har jag valt ut och finner dem nära min 

undersökning samtidigt som de har hjälpt mig att få en någorlunda beskrivning av den 

historiedidaktiska forskningen. I denna del ska jag ta ut det jag anser vara det viktigaste bland 

                                                 
17 Schüllerqvist & Nilsson 2001, s. 245-262 
18 Ericsson, Johansson & Larsson, 2005 
19 Pedagogiska magasinet, 2009, november nummer 4 
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böckerna och skapa en teoretisk referensram om användandet av läroböcker som jag senare ska 

koppla ihop med mina intervjuer. 

 

4.1     Historiedidaktik och historiemedvetande 

 

Christer Karlegärd definierar historiedidaktik som ”vetenskapliga studier av människors möte 

med historien”.20 Det som intresserar historiedidaktiker är vilken historia som förmedlas, hur den 

förmedlas, av vem, samt för eller till vem den förmedlas. De senare aspekterna blandar in 

produktion och konsumtion i historia som leder oss till en historiedidaktisk 

kommunikationskedja (avsändare, förmedlare och mottagare) där aktören, förmedlarna av 

historia blir intressant för detta arbete. Kedjan innefattar även en strukturell nivå där historia kan 

förmedlas i olika kanaler, läroboken är definitivt en av dessa. Läroboken ses som en 

kommunikationskedja byggd kring historia och därför kan den kallas för en historiekultur, några 

av historiedidaktikers undersökningsobjekt är att just undersöka historiekulturer och dess 

förändringar.21 

 

Människors lärande försiggår ständigt och överallt, detta får ses som utgångspunkten i vad som 

utgör grunden för historiedidaktisk reflektion. Våra sätt att uppleva historia på olika sätt präglas i 

hög grad våra socialt bundna erfarenheter och av andra läromedel än de vi möter i skolan. 

Skönlitteratur, film, tv och andra olika former att lära sig på är exempel på de ”lärare” som finns 

utanför skolan, och som ständigt formar vårt historiemedvetande. Ericsson menar att det är med 

denna insikt som människors historiemedvetande får sin strategiska ställning inom 

historiedidaktisk reflektion. Han kommer fram till att en historielärares grundläggande uppgift 

blir att vetenskapliggöra det historiemedvetande som redan finns. Lärare ska problematisera, 

nyansera och fördjupa människors bild av historien på ett sätt som gör att historiemedvetandet 

som finns får en större legitimitet än den som vi faktiskt vet om.22  

 

Niklas Ammert skriver att historiemedvetande är ett av historiedidaktikens centrala begrepp och 

som det står om i läroplanen. Han skriver om hur historiemedvetande kan uttrycka sig i 

läroböcker för grundskolan, där han först visar oss hur begreppet historiemedvetande används 

både som en analytisk ram men där begreppet samtidigt utgör själva undersökningsobjektet för 
                                                 
20 Karlegärd, Christer ”Historiedidaktikens status i Sverige I”, i ”Historiedidaktik i Norden, Bergen: Bergen 
Learerhögskole 1983, s. 44” i Karlsson & Zander, 2004, s. 34. 
21 Karlsson & Zander, 2004, s. 34 
22 Ericsson, 2005, s. 52 
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forskare. Begreppets dubbelhet i denna mening gör det användbart men samtidigt kan det ses 

som en svaghet eftersom det i läroplaner formuleras som ett mål att historieundervisningen i 

skolan ska sträva efter att eleven förvärvar ett historiemedvetande, som i sin tur gör det lättare 

för eleverna att tolka händelser i nutid och skapa en beredskap i framtiden.23 

 

Per Göran Johansson menar att de mest grundläggande för historiemedvetande är de tre 

tidsdimensionerna, det förgångna, nutid och framtid som knyts samman under den historiska 

aspekten. Historiemedvetandets grundläggande funktion är att koppla människors liv till deras 

identitet, vilka vi är och vårt sätt att avgränsa oss till andra.24 

 

4.2     Läroboken som historiekulturell yttring 

 

Om vi nu ser på läroboken som en historiekulturell yttring så kan man se att den är bärare av och 

befinner sig i dubbelriktade och dubbelverkande historiekulturella processer. I ena riktingen har 

vi läroboken som en del av den socialisationsprocess som skapar människors syn på dåtid, nutid 

och framtid. I den andra kan vi se läroboken som verkningen av politiska, pedagogiska och 

vetenskapliga strömningar som påverkar böckerna, undervisningen och mottagaren av historien. 

Oavsett hur man studerar processen, blir ändå förmedlingen av innehåll och perspektiv 

lärobokens viktigaste funktion. Med detta i åtanke och en koppling till den historiekulturella 

kommunikationskedjan ovan uppdelad i tre delar, kan man föra en diskussion i vilka 

sammanhang läroboken verkar. Läroboken kan studeras som en del i en process från idé till 

färdig produkt. Den kan även studeras utifrån hur samhället just då den producerats ser ut, samt 

se vilken funktion läroboken har. Då jag ska titta närmare på användandet av läroboken är det av 

vikt att nämna att Niklas Ammert anser att läroboken dominerar såväl planering som 

genomförande av undervisning och självklart finns det lärare som går utanför lärobokens 

sammanhang och text men att boken generellt ändå styr undervisningen.25 Wolfgang Jacobmeyer 

menar att läroböcker erbjuder förenklingar av komplexa problem men även värderingar.26   

 
 

                                                 
23 Ammert, Niklas, ”Finns då (och) nu (och) sedan?” i Karlsson & Zander, 2004, s. 273. 
24 Johansson, Per Göran, ”Historiekultur och historiebruk under 1700-talet” i Historiedidaktiska perspektiv. 2005, s. 
186 
25 Ammert, Niklas, ”Finns då (och) nu (och) sedan?” i Karlsson & Zander, 2004, s. 277-278. 
26 Melin, 2005, s. 139 
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4.3     Elevers historia 

 

Det vetenskapliga perspektivet på historia styr i universitet för de blivande lärarna men när de 

kommer ut till skolorna styr inte det perspektivet längre allt innehåll utan elevers intresse och 

behov måste räknas in. Det vetenskapliga perspektivet blir då ofta kvar i form av lärobokstext.27 

För att veta hur lärarna tänker på läroboksstoffet i förhållande till elevers intresse är det bra att se 

på vad forskare skrivit om hur en elevs historia kan se ut. Enligt Hermansson är elevens historia 

ostrukturerad, osaklig och subjektiv, den kan även präglas av brutna tidslinjer och små 

analysvärden. I mötet mellan skolans historia som är tvärtemot elevens historia, d.v.s. 

strukturerad, saklig, har högt analysvärde, objektiv och har en sammanhängande kronologi (den 

historia som lärare lär ut genom lärobok eller diverse material) blir resultatet den kunskap som 

blir elevernas lärande enligt Hermansson, och fortsätter med att flera historiedidaktiker menar att 

det är i mötet mellan dessa två som elevers historiemedvetande utvecklas.28 

 

Schüllerqvist bidrar med att få en förståelse till varför vissa elever har svårt för historia när de 

kommer till gymnasiet och att det kan bero på att själva undervisningen inte är upplagd på ett 

tillräckligt bra sätt. Periodisering är enligt Schüllerqvist något som hela tiden genomförs så fort 

något historiskt stoff analyseras. Det kan handla om långa förlopp som världshistorien, hur den 

ska periodiseras eller korta förlopp som t.ex. kalla kriget och dess periodisering. Vi alla gör 

någon slags periodisering av historien där vi delar in historien i olika tider och delar, eleverna 

gör detta också. 29   

 

”Man kan inte tänka på historien på en gång – annat än att på ett ytterst abstrakt sätt. Man behöver 

periodisera och tematisera.”30 

 

Mot bakgrund av att läroboken inte har en hög status hos eleverna i mötet med historia men att 

den ändå tar en stor plats i undervisningen ifrågasätter Casservik användandet av den och menar 

att lärarna kanske inte skulle använda sig av den om man gick efter elevernas intresse.31 

   

                                                 
27 Hermansson Adler, 2004, s. 19 
28 Hermansson Adler, 2004, s. 21 ff 
29 Schüllerqvist, 2001, s. 256-258 
30 Schüllerqvist, 2001, s. 258 
31 Casservik, Margareta, “Vad styr?” i Historiedidaktiska perspektiv.  2005, s. 303  
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4.4     Att undervisa med det historiska stoffet i läroboken 

 

Att arbeta med det som historiker kallar för källkritik och behandla det mot avseende på 

läroboksförfattarnas intentioner, trovärdighet och äkthet är egentligen en vardagssyssla och som 

varje individ i samhället behöver lära sig för att studera historia. Det är viktigt att elever får öva 

sig i att komma fram till vem som har producerat en viss text eller att ge dem verktygen för att de 

ska kunna få en annan synvinkel på det dem har läst. Den kritiska metoden behövs för att 

eleverna ska kunna hantera det informationsflöde som finns i samhället. Med det menas att 

intentionerna som historikerna har när de skriver om en historisk händelse är rekonstruerbara. 

Ahonen nämner några exempel, som rollspel och debatterande på hur elever kan lära sig att ställa 

sig kritiska till olika texter för att ge eleverna flera perspektiv på historien. Att eleverna får öva 

sig i empati är enligt Ahonen ett sätt att få eleverna att se vilka olika motiv en person har för att 

rättfärdiga sitt handlande eller skrivande. Det handlar om att tänka sig in i en annan persons 

situation. Empatin kan ses som en del i själva kritiska inlärningsprocessen, samt ett sätt att skapa 

sig historisk kunskap.32 Detta skriver Ahonen om i vad det betyder att föra in flera perspektiv i 

historieundervisningen. 

 

I Alice Melins kapitel menar Sture Långström att läroböcker har en särskild ställning för barn 

och ungdomars historiemedvetande men att även andra medel och sammanhang minst har en lika 

stark ställning, historia utanför skolan får inte förbises. Långström har undersökt hur läroböcker 

påverkats av författarnas egna åsikter, värderingar, erfarenheter, historiesyn samt samtidens 

påverkan. Andra påverkningar på lärobokens innehåll kan vara läroplaner, kursplaner, 

lärobokstradition och undervisningstraditioner. ”Eftersom läroboken är ett viktigt redskap för 

historielärare när de planerar och genomför undervisningen använder de helst böcker som 

stämmer överens med den undervisningstradition som finns i skolan.”33 En lärobok har alltså 

olika mål och syften och de påverkas inte bara av läro- och kursplaner utan också utav 

läroboksförfattares erfarenheter och historiesyn. En läroboks framgång beror inte på hur aktuell 

den är utan hur pass anpassad den är vid en given tidpunkt.34  

 

Claesdotter skriver om att det i västeuropeiska läromedel inte längre förmedlas upp någon 

fiendebild utan det som kan synas i läromedlen är stereotyper och klichéer. Men även om detta 

                                                 
32 Karlegärd & Karlsson, 1997, s. 128 
33 Melin, Alice, ”Hjälten och skurken” i Historiedidaktiska perspektiv. 2005, s. 134 
34 Melin, Alice, ”Hjälten och skurken” i Historiedidaktiska perspektiv. 2005, s. 134,140-141 
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kan ses som negativt menar Claesdotter även att: ”Läroböckerna kan också användas som ett 

redskap för att skapa förståelse för olika synsätt och perspektiv i konflikter.”35Arbetet med 

historieläroboken kan då bli något som lärare ser som problematisk, de stereotyper som 

Claesdotter tar upp får man som lärare se till att vända på och göra till ett av många perspektiv.  

 

4.5     Läroboken på gott och ont 

 

Göran Hägg skriver om läromedel i Aftonbladet och kritiserar på både gott och ont om 

kommunernas brist på förståelse för att tillgången på bra läroböcker har en stor betydelse för 

lärare och elever samt kvalitén i undervisningen.36 Hermansson menar att läroboken i flera 

sammanhang som medium i skolan har utsatts för kritik av lärarutbildningen. Anledningen har 

varit att elevers intresse och lokala historia har förbisetts när man slaviskt har följt läroboken sida 

för sida, trots att elever behöver goda texter att läsa. Men då timmarna i historieundervisningen 

minskat markant har inte lärarutbildningen kunnat visa på alternativ till läroboken. Enligt 

Hermansson har följden blivit en generation av historielärare som inte fått chansen att utveckla 

elevaktiva arbetsmetoder och därför blir de helt beroende av den dominerande läroboken.37 

 

I den dominerande läroboken präglar ofta det genetiska perspektivet i form av historiska 

händelser över en tidslinje. Men i och med att tiden för kursen i Historia A minskat begränsas 

innehållet av praktiska skäl, samt reduceras och förenklas. Reduktionen äger enligt Hermansson 

rum som antingen att det genetiska perspektivet kortas av eller att historien styckas upp i mindre 

delar. Lärare som sällan hinner eller överhuvudtaget går igenom hela läroboken behöver göra 

nedslag i historien för att förenkla. Nedslag i historien medför en bruten tidslinje och gör att 

eleverna inte ser sambanden och bakgrundsfakta som binder samman nedslagen. Förenklingarna 

måste vara upplagda på ett sätt då kraften läggs på själva arbetsområdet och inte förförståelsen 

av det, samtidigt ska de göras i hänsyn till elevers ålder, mognad, sociala bakgrund och intressen. 

I förenklingen gäller det att göra eleverna medvetna om det som inte beaktas i undervisningen 

samt hur förståelsen påverkas.38 

 

                                                 
35 Claesdotter, Annika, ”Karameller eller pansarvagnar i matteboken?”  i Pedagogiska magasinet 2009, s. 51  
36 Casservik, 2005, s. 293 
37 Hermansson. 2004, s. 50 
38 Hermanssson, 2004, s. 19-20 
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Korsell menar att det finns en rådande norm för läromedelsanvändning i den didaktiska 

diskussionen, att bedriva en traditionell läroboksstyrd undervisning är pedagogiskt inkorrekt. 

Däremot anses en varierad tematisk ämnesintegrerad undervisning med hjälp av olika läromedel 

vara pedagogiskt korrekt. I denna norm kring läromedelsanvändning kan även egentillverkade 

läromedel ingå.39 Robertsson skriver vidare och menar att utmärkande drag för riktigt skickliga 

lärare är att de fokuserar mer på djupare kunskaper, är mindre läroboksstyrda, ställer mer 

komplexa frågor, fångar upp och vidareutvecklar elevernas idéer.40 

 

I Korsells artikel skrivs det om att läroboken idag inte har en lika hög status som andra läromedel 

t.ex. skönlitteratur, tidskrifter, uppslagsverk och datorer. Läroboken förknippas ofta med orden 

styrd, obegriplig, innehållslös och knapp. Men det är enligt Korsell inte rätt att generalisera alla 

läroböcker och att innehåll och upplägg är mer komplext än beskrivet av de två unga lärare som 

framfört kritiken ovan.41 Korsell vill inte förorda en okritisk ensidig läroboksanvändning utan 

hennes utgångspunkt ”är att olika slags lärande bottnar i vad lärare och elever gör med olika 

läromedelstexter i autentiska undervisningssituationer – oavsett genre, medium eller vem som 

författat dem.”42 

 

Margareta Casservik tar upp vad det är som styr läraren i planering av undervisningen. Trots att 

hennes undersökning är begränsad till grundskolan kan den även ses som relevant för 

gymnasieskolan. En av faktorerna som påverkar lärarens planering av undervisningen är 

läroboken. Göran Andolf och Sture Långström delar uppfattningen att läroboken har en 

konserverande effekt, den senare kom fram till att inget riktigt samarbete med en utarbetad 

didaktisk och innehållslig samsyn förekom när författarna tillsammans arbetade fram en lärobok. 

Långström menade också att läroboken inte hade en speciell hög status hos eleverna när det 

gällde att bemöta historieämnet, det fanns ett glapp mellan hur eleverna ville ha 

historieundervisning och hur den fanns i skolan.43 Ifrån Casserviks undersökning får vi reda på 

att  

 

”Lärarna upplever läroboken både som ett stöd och ett hinder. Författarna har stort inflytande över 

undervisningen genom stoffval och hur de olika händelserna skildras. Eftersom i stort sett alla 

                                                 
39 Korsell, 2009, s. 45  
40 Robertsson, Cristina, ” Läraren är bästa läromedlet” i Pedagogiska magasinet 2009, s. 28 
41 Korsell, Ingela, ”En didaktisk diamant”  i Pedagogiska magasinet 2009, s. 47 
42 Korsell, Ingela, i Pedagogiska magasinet 2009, s 48 
43 Casservik, 2005, s. 266-270 
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läroböcker i historia är ordnade kronologiskt funderar inte lärarna särskilt mycket på om historia kan 

läsas på annat sätt. Det känns bekvämt och tryggt.”44  

 

Casservik får reda på att samma lärare från citatet ovan menar att historiemedvetandet i 

läroboken inte är tydligt i kopplingen dåtid-nutid-framtid. Böckernas arbetsområden skiljer sig 

inte heller mycket från den tiden då de själva gick i skolan. Trots detta visar Ammert oss utifrån 

den forskning som finns och bygger vidare på Andolfs och Långströms konserverande effekt, att 

läroboken styr undervisningen i allmänhet, har ett stort inflytande och i synnerhet i 

historieämnet.45 Casserviks kommer i sin undersökning fram till ett annat alternativt svar som 

kan innebära en vändpunkt i användandet av läroboken, ”Nu använder många lärare och elever 

läroböckerna som referenslitteratur som komplement till andra källor.”46 Men samtidigt skriver 

hon att generationer av lärare har utbildats med läroboken som det främsta hjälpmedlet och då är 

det inte förvånansvärt att den har en sådan central roll i undervisningen. Utifrån den frihet som 

finns i kursplanerna blir det svårt att sovra i stoffet och därför väljer de flesta lärare att följa 

läroboken. Gör man inte det krävs det en enorm tid, kraft och kunskap för att skapa sitt eget 

material vilket de flesta lärare känner att de inte har tid med, detta framkom enligt Casservik från 

skolverkets utvärderingar.47   

 

4.6     Vad säger styrdokumenten? 

 

Jag har ingen fråga i min frågeställning om vad styrdokumenten säger om läroboken eller om 

lärarna som jag intervjuat anser om böckerna motsvarar styrdokumentens krav. Ändå har jag valt 

att kort titta på vad den tidigare forskningen inom historiedidaktik skrivit om kurs- och 

läroplanen till kursen Historia A i gymnasiet. Anledningen till att jag finner det väsentligt är att 

läroböcker skrivs av författare som självklart ser vilka krav styrdokumenten har. Om jag nu ska 

utgå ifrån att läroböckerna uppfyller dessa krav kan väl användandet av läroboken om man 

bortser från det pedagogiska perspektivet inte vara hämmande för undervisningen.    

 

Av de styrdokument som finns är kurs- och läroplanen de som mest kan ses som väsentliga i 

lärarens undervisningsplanering då dessa styrdokument utgör den största delen av 

                                                 
44 Casservik, 2005, s. 290 
45 Casservik, 2005, s. 290 
46 Casservik, 2005, s. 291 
47 Casservik, 2005, s. 292 



 17

planeringsunderlaget. Läroplanen är dessutom skriven som en ramkaraktär vilken följden blir att 

den inte innehåller färdiga undervisningsrecept.48 

 

Kursmålen för historia A föreskriver att eleven ska känna till grundläggande drag i den historiska 

utvecklingen liksom epokbegreppen. Läroplanen föreskriver att skolan ska förmedla beständiga 

kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver. Överfört på 

historieämnet blir det att en översikt av världshistorien utifrån epokerna ska ingå i denna 

gemensamma referensram som läroplanen anser att samhällsmedborgarna bör ha.49  

 

Enligt skolverket omfattar kursplanen för Historia A all historia från äldre tid och fram till idag. 

Målet är att eleverna ska känna till grundläggande drag i den historiska utvecklingen och förstå 

innebörden av vanliga epokbegrepp. Eleverna ska kunna analysera historiska problem, tolka 

orsakssammanhang bakom historiska förändringsprocesser och kunna beskriva det historiska 

skeendet utifrån olika perspektiv. ”Historia A bygger på grundskolans kurs och ger sammanhang 

och bakgrund för hela historien från forntiden till vår tid samtidigt som den ger tillfälle till 

särskilda nedslag och fördjupningar utifrån elevernas behov och intressen.”50 I 1994 års läroplan 

står det att lärare ska planera utifrån elevernas förutsättningar och behov eftersom skolan inte är 

den enda plats i samhället som de lär sig i, skolans kunskap ska bygga på intresse och 

erfarenheter.51  

 

Dagens läro- och kursplaner lagrar reformkrav som tillkommit under åren samtidigt som 

ingenting stryks bort. Historia har fått en vidgad roll som ett övergripande perspektiv där 

eleverna kan utveckla en beredskap för framtiden. Thomas Englund ville utveckla en 

undervisning för fördjupad demokrati inför tillkomsten av 1994 års läroplan. Enligt Englund var 

det inte svårt att enas om att läroböcker i historia och även undervisningen i samma ämne 

stundtals var patriarkaliskt, elitistisk och nationell. Det svåra och inte självklara är frågan om hur 

demokrati ska fördjupas och vilken roll historieundervisningen ska ha.52   

 

Hans Albin Larsson menar att de förändringar som historieämnet genomgått i gymnasieskolans 

kursplaner är ett resultat av vad som skett i grundskolan. Att historia blivit ett kärnämne beslutat 

                                                 
48 Hermansson Adler, 2004, s. 40-41 
49 Eliasson, Per, ”Kan ett historiemedvetande fördjupas?” i Karlsson & Zander, 2004, s. 292. 
50 Kursplanerna finns utlagda på skolverkets hemsida, www.skolverket.se 2009-11-29  
51 Casservik, 2005, s. 302 
52 Schüllerqvist, 2001, s. 250-251 
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av politikerna ser Larsson som en markering av att alla behöver historiekunskaper, vilket 

uppenbarligen inte ansetts ha skett tillräckligt i grundskolan.53 

     

5.     Material och metod 

 
Jag har djupintervjuat fyra historiegymnasielärare från två olika men jämförbara gymnasium om 

hur de använder sig av historieläroboken i sin undervisning. Jag väljer att kalla skolorna för 

Skola A och Skola B. Jag valde två lärare från vardera gymnasium med en arbetserfarenhet 

mindre än fem år och två med arbetserfarenhet av minst tjugo år till min undersökning, lärarna 

valdes ut slumpmässigt. Detta val var medvetet för att kunna urskilja användandet av 

historieläroböckerna och se om arbetserfarenhet har en betydande del i valet av läroboksstoff. 

Alla fyra intervjuer var mellan 20-28 minuter långa och jag använde mig av en diktafon vid 

samtliga intervjuer och lärarna kommer att nämnas med namn som stämmer överens med deras 

egna. Intervjuerna har skrivits ner från diktafonen och behållits i sin helhet, det som tagits bort 

har endast varit upprepningar talspråk har rättats till skriftspråk. Undantag är citaten vilket jag 

velat lämna originellt. Så långt som möjligt har jag försökt att hålla respondenternas ursprungliga 

yttranden.  

 

Jag kommer att presentera intervjuerna i teman där jag ska varva mellan lärarnas svar då jag inte 

anser lärarna vara betydande i sig utan deras synpunkter, men längre ner presenteras ändå lärarna 

kort om vart de jobbar och hur länge de jobbat som historielärare i gymnasiet. Läroboken 

betydelse, hur används läroboken i undervisningen vilka prioriteringar, arbetserfarenhet i 

förhållande till läroboken, lärobokens problematik, lärobok och styrdokument och 

läroboksanvändning – elevers behov och förutsättningar är de sex teman som kommer att hjälpa 

mig att presentera fram intervjumaterialet och besvara min frågeställning. Tillsammans med 

detta kopplar jag intervjumaterialet i relation till de teorier som jag framfört och presenterat 

tidigare. Svaren som jag får av lärarna är präglade av deras erfarenheter med elever och hur 

boken har fungerat i undervisningen med eleverna och för en själv. Temat om lärobok och 

styrdokument kanske inte passar in i min frågeställning om hur läroböcker används och vad 

deras betydelse har för undervisningen. Ändå har jag valt att ta med detta tema och ställa frågan 

om lärarna anser att läroboken uppfyller styrdokumenten krav, motiverat med att svaren på 

                                                 
53 Larsson, 2005, s. 349 
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denna fråga är en del av hur lärare motiverar sitt användande av läroboken i förhållande till de 

styrdokument som ska styra deras undervisning. 

 

Jag är medveten om de problem som kan uppstå vid intervjuer då man som intervjuare lätt kan 

ställa ledande frågor. Det kan även vara så att svaren som jag fått av de fyra lärarna kan vara 

sådant som de tänkt ut just för stunden och att de kanske svarat på ett annat sätt vid ett annat 

tillfälle. Det är lätt att upptäcka något man missat efter att intervjun gjorts eller att det man svarat 

kanske varit en idé och inte ett ställningstagande. Dessa är några exempel på problem som kan 

uppstå vid intervjuer och detta är jag medveten om. Däremot har jag försökt att minska 

problemen med att spela in alla intervjuer och skriva ner dem ord för ord innan jag tagit bort 

talspråk och upprepningar. Jag skickade iväg mina intervjufrågor i förväg till de fyra lärarna 

innan intervjun ägt rum och då anser jag att några av de problem som kan uppstå vid 

djupintervjuer tagits bort. 

 

De som jag intervjuat har skiftat under intervjuerna med att använda orden lärobok och 

läroböcker men att de menat samma sak hela tiden, därför så kommer det i texten att stå 

läroböcker och lärobok men att det ska förstås som samma sak. PA och Malin jobbar i Skola A 

och har 23 respektive 4 års arbetserfarenhet som historielärare i gymnasiet. Jörgen och Andreas 

är belägna i Skola B och har 22 respektive 5 år arbetserfarenhet som historielärare.   

 

6.     Undersökning 

 
I undersökningsdelen presenteras intervjuerna i sex underrubriker och sammanfattas i slutet för 

att få en helhetsbild av lärarnas svar. 

  

6.1     Läroboken betydelse 

 

De intervjuade lärarna skiljer sig åt när de beskriver lärbokens betydelse och nämner olika 

faktorer som gör den betydelsefull i undervisningen. Läroboken är viktigt och betydelsefull för 

att den ger bakgrundsmaterial, en översiktsbild och ibland blir grunden för undervisningen för att 

det trots allt inte finns något bättre material att jobba med. För Malin styr inte läroboken och har 

heller ingen stor betydelse för undervisningen. Hon sätter först upp vilka mål, förmågor och 

kunskaper hennes elever ska ha uppnått efter ett moment, det är det som styr som styr hennes 
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undervisningsplanering först. Finner Malin sen att läroboken uppfyller vissa delar av de punkter 

hon nämnde ovan är det bra och möjligheten att använda läroboken men det händer sällan. Det är 

oftast det externa materialet som används.  

 

”Jag tittar aldrig nästan i boken först utan det är i andrahand jag tittar i läroboken. Så betydelsen är inte 

så stor egentligen.” (Malin) 
 

Däremot använder Malin läroboken på det sättet att hon ändå ger sidhänvisningar till läroboken 

som eleverna kan läsa till prov, vilket gör den betydelsefull i den meningen. PA och Jörgen med 

större erfarenhet, är lite mer positiva men inte eniga i frågan om läroboken själv räcker som 

medel vilket man kan se i Jörgens uttalanden. För honom är de stora linjestrukturerna och vad 

som kännetecknar de stora epokerna ofta viktigt då de tas upp i måldokumenten också. På det 

sättet styr läroboken till viss mån Jörgens undervisning för att de har en slags gemensam syn på 

vad som är vikigt att eleverna ska lära sig. Han kan ha förståelse för lärare som Malin som vill 

använda sig av eget material och ser inga fel i det men för honom är de läroböcker som finns till 

hands tillräckligt bra och får på det sättet bli grunden för hans undervisning trots allt. Stenciler 

och annat använder han också men mer som ett komplement till läroboken eller där läroboken 

inte alls enligt honom uppfyller vissa krav. Läroboken är bra men det behövs mer. 

 

”Jag tycker inte att det räcker med bara läroböckerna det gör jag inte för det gör den inte. En 

huvudlärobok räcker inte man behöver ha något annat.” (Jörgen) 

 

Att man behöver något annat är förståeligt då man inta kan förlita sig på att en lärobok ska kunna 

hjälpa eleverna gå igenom en hel kurs. PA menar att läroboken fungerar som en 

bakgrundsteckning, visst finns det saker att tillägga men det har läroböckerna inte haft med på 

grund av utrymmesskäl. 

 

”Läroböckerna ger ju ofta en slags översiktbild sen så finns det ju alltid saker att tillägga som 

läroböckerna inte kunnat ha med pga. utrymmesskäl. Alla läroböcker, dom anger en struktur, en 

bakgrundsteckning kan man säga.” (PA) 

 

Det är hur man använder den här strukturen och bakgrundsteckningen som är vikigt för PA och 

det är bara lärarna själva tillsammans med eleverna som kan bestämma hur de ska tas tillvara. 

Andreas tar in fler aspekter i lärobokens betydelse och menar att elever behöver en lärobok, men 
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att den inte styr lektionsplaneringen. Tryggheten med läroboken är att eleverna känner en 

trygghet. Utförligare menar Andreas att: 

 

”Jag lägger inte upp lektionsplaneringen utefter läroboken så att jag skulle själv inte behöva ha den. 

Den enda tryggheten är att eleverna får och känner en viss trygghet och då känner man själv en trygghet 

med att använda den.” (Andreas) 

 

För Andreas är den alltså viktig och betydelsefull ändå därför att eleverna måste ha någonting att 

gå tillbaka till. Eleverna finner en viss trygghet att ha läroboken och det måste man respektera 

enligt Andreas som sällan jobbar med boken i undervisningen. Men till skrivningar har han alltid 

med bakgrundsmaterial från läroboken. Han följer läroboken på ett sätt med tanke på att han vet 

vad avsnittet ska handla och han tar inte upp något bortom den och det är för att eleverna ska 

kunna läsa sig in i det. Med andra ord behövs läroboken, men inte för honom utan för eleverna. 

 

Lärobokens betydelse skiljer sig från att vara en översiktsbild, bakgrundsbeteckning, viktigt för 

elever som känner en trygghet av att ha den till att den inte har någon betydelse alls. Men 

läroboken har en liten betydelse även för Malin som säger att den inte styr eller betyder något 

alls för hennes undervisning. Hon nämner trots allt att om läroboken skulle uppfylla vissa delar 

skulle det vara bra för då är det något som eleverna kan hitta både i sin lärobok och från det 

externa material som hon själv har med. Att läroboken fyller en funktion i lärares vardag och 

undervisningen finner jag i anförandena vilket kan betyda att den på något sätt är betydelsefull 

för allihop. Men det är den som sagt i olika meningar och läroboken blir som en slags länk 

mellan lärarna och eleverna, antingen som kunskapsförmedlare, trygghetsfaktor eller stöd till 

prov och läxförhör.     

 

6.2     Hur används läroboken i undervisningen, selektion och prioriteringar  

 

Lärarna gör en selektion och prioritering i sin undervisning som baseras på deras egna 

övertygelser på hur deras egen lärarstil, lärobokens stoff och hur man använder stoffet eller inte 

alls. Att vissa av lärarna vill använda sig av de elever som finns i klassrummet är något som 

framgår i deras sätt att göra val och prioriteringar. 

   

PA menar att det finns två yttersta lägen, den ena är det ytliga och det andra på djupet.  Att man 

bara har cirka 86 timmar på sig i en historia A-kurs gör att man måste se vissa saker i förgrunden 
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och vissa saker i bakgrunden, menar PA. Jobbar man då jobbar kronologiskt så gäller det att hela 

tiden vara vaksam och inte fastna på vissa epoker eller händelser som man som lärare har som 

specialintresse. Det är viktigt enligt PA att självklart lägga ner lite tid som man själv är duktigt 

på men att det är lätt hänt att man gräver ner sig och sedan inte hinner med annat som man 

egentligen skulle ha hunnit med. PA har också försökt sig på att undervisa kronologisk i 

historiekursen där de stora dragen kommit fram och då har läroboken varit till god hjälp i 

förhållande till de översikter den ger som enligt PA är ett måste när man gör en historiekurs 

kronologisk. Hela stoffet kan man inte lära ut men man kan lära ut överstrukna delar och en bra 

fråga är hur många enligt PA. I vår etnocentrism har vi redan gjort ett val, läroboken är i sig själv 

också ett val, så vi får välja utifrån ett val. Han vill använda sig av elever och vad de känner till 

så att man kan lägga till lite tonvikt men samtidigt är det inte bara det perspektivet som får 

användas. Att boken är viktigt kan förstås utifrån PA svar när han kritiserar att vissa av eleverna 

inte har tillräckliga kunskaper för att klara sig utan läroboken. Läroboken ger stöd och är något 

som man kan gå tillbaka till samtidigt som PA ser en tendens mellan hur lätt en lärobok desto 

populärare blir den. Han strävar efter att han tillsammans med eleverna ska komma fram till vad 

de ska läsa under historiekursen. 

 

”En bok är viktig för den svaga eleven, har du en bok så har du i alla fall något att komma tillbaka till. 

Boken har en uppgift om man skulle vilja gå tillbaka så skulle man kunna sätta sig in i historia på ett 

bättre sätt, man kan sätta sig in i historia med boken på ett bra sätt. Det är fördelaktigt men boken blir 

populär i förhållande till hur lätt den är. Och då får man inte bara tänka hur lätt, utan hur mycket 

struktur den ger och formen kan vara aptitlig men den får inte vara ytlig. Vissa delar ska man ha som 

förgrund och vissa som bakgrund, man kan vandra igenom där, det är inte nödvändigtvis att det är 

läraren som ska bestämma det här utan var som är helst skulle kunna skapa är ett pedagogiskt vi, 

tillsammans med eleverna.” (PA) 

 

Det ytliga och djupet, att växla mellan dessa två lägen ses som det viktiga, samt att tillsammans 

med eleverna om vad som ska vara i förgrunden respektive bakgrunden. Läroboken blir mer än 

bara ett stöd för den ”svage” eleven utan det finns fler faktorer till varför den används. 

 

”Läroboken används olika beroende på vilken kurs man har, i kurs A kan dem användas som en mall 

för att ha möjligheten att se något sammanhang och hjälpmedel, men det är väldigt diffust för några 

personer att se på historien som en stor flod och har du inga medel för att se på det väsentliga blir det 

svårt.” (PA) 
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Läroboken blir enligt PA en slags förenklad spegelbild av hur de varit utifrån vissa perspektiv. 

Men han tycker inte att det är oviktigt bara för det är en förenklad spegelbild utan det är ett slags 

sätt att kunna få hjälp med att tänka och dela upp. När Malin använder läroboken gör hon det 

som ett hjälpmedel och eftersom hon bara har läroboken i A-kursen blir det ju läroboken som ett 

hjälpmedel för eleverna att förstå epokerna. Men det intressanta är att läroboken används när hon 

känner att hon inte har tillräckliga kunskaper inom en viss epok. 

 

”Av det lilla jag använder av läroboken så är det när jag känner mig svag i någon epok och då kan det 

hända att jag tittar i läroboken och ser vad som skrivs där, bara för att jag själv inte känner mig lika 

säker och då kan jag inte vara lika fri som lärare och används den mer. Om det är någon epok eller 

händelse som jag känner mig stark i så använder jag inte boken alls.” (Malin) 

 

Läroboken blir i Malins fall betydelsefull utifrån hennes kunskaper, att hon söker sig till den 

pekar på att läroboken inte är lika dålig som hennes svar kan framställa den som. Jörgen väljer 

att använda många sidor i läroboken som huvudstoff till varje epok för att eleverna ska kunna 

läsa på till prov. Poängen med det är att en struktur skapas och eleverna får något att falla 

tillbaka på för läroboken är inte det enda medlet som används, den är huvudstoffet men inte det 

enda i undervisningen. Men det är inte alla sidor som används i läroboken utan det är själva 

strukturerna och linjerna som styr.  

 

”Jag använder inte hela boken, det som inte kommer med beror på olika saker men övergripande är att 

man ibland måste minska stoffet för att det inte ska bli för mycket att läsa och har man jobbar några år 

så vet man hur många sidor man kan ge. Och då tar man bort det som man tycker är lite mindre viktigt 

och man kanske inte har haft det perspektivet i undervisningen som några sidor tar upp och då lyfter 

man bort det. Ibland finns det saker som man inte tycker ska tas upp. Det är strukturerna och linjerna 

som är de viktiga.” (Jörgen) 

 

Det perspektiv man har i undervisningen bestämmer allstå vilka sidor som ska med och vilka 

som inte enligt Jörgen. Han trycker även på vikten av att ha en variation men kan inte undgå att 

fokusera på strukturen och hur läroboken binder ihop historien för eleverna genom den. Allt 

kretsar inte kring den utan stoffet problematiseras men precis som PA nämnde blir läroboken 

som ett slags stöd för den svagare eleven när de känner att de inte hänger med eller inte kan sätta 

sig in i den diskussion som klassen för. 

 

”Eftersom den ger eleverna struktur så är boken ganska mycket något man läser för att få den 

strukturen, få den fakta som binder ihop historien. Men på lektionerna så tar jag ofta inte upp det stoffet 
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som det står i boken utan att jag mer problematiserar det och ibland kanske man gör utvikningar, men 

jag försöker att prata också lite kring läroboksstoffet men också hänvisa till det, genom att säga till 

eleverna att det där går att läsa där och referera till boken.” (Jörgen)  

 

Men boken är enligt Jörgen inget som han använder som något slags upplägg för förläsningar, 

däremot kan det ibland hända att eleverna jobbar med frågor som finns i läroboken eller som är 

relaterade till boken. Det är ofta årskurs ettor som är mer osäkra när de kommer och då 

efterfrågar de sidhänvisningar som Jörgen då får gå in och hjälpa dem med det och ge dem en 

slags struktur genom boken. Jörgen menar att man använder den och man använder den inte, den 

är viktig beroende på när man använder den, den pedagogiska undervisningen styr också hur 

man använder boken. Det varierar alltså i hans mening. Selektionen och prioriteringarna som 

avgör Andreas användande av läroboken beror på hur samhällsklimatet ser ut och vilka mål som 

den lokala kursplanen satt upp. 

 

”De prioriteringar jag gör är att det ska finnas ett tydligt genusperspektiv vilket läroboken inte gör alls. 

Om man ser på titeln som vi har på läroboken här (perspektiv på historia) så ger den inga perspektiv 

utan det är en mera traditionell manligt historia.” (Andreas)  

 

Han motiverar sitt användande av läroboken utifrån samhällsklimatet och dagens 

jämställdhetsdebatt som helt avgör att vi enligt honom måste ha med det (genusperspektivet). 

Det blir inte ren kvinnohistoria enligt Andras men det finns med, och det motiveras klart av vår 

kursplan och samhällsklimatet. Prioriteringarna görs efter den lokala kursplanen och att hela 

boken inte används eller de delar som inte finns med är därför han inte anser att de uppnår de 

mål som gymnasiet har uppsatta. Andreas använder läroboken som ett hjälpmedel och som 

problematiserande nästan uteslutande. Hjälpmedel för att eleverna ska ha något och fästa sig vid 

inför examinationen och för att de ska ha någon chans att klara en skrivning eller något muntligt 

förhör. Som problematiserande för hur-frågor och beskrivningar av olika händelser ur olika 

perspektiv. Läroböcker är enligt honom ganska konservativa i sin utvecklingstakt och det av 

förklariga skäl men det finns några punkter som det har varit brister på ganska länge. Det är 

generellt sätt kvinnors situation och andra stora kulturer än europeiska. Just därför att andra delar 

av världen blir offer, att det blir en slags eländehistoria tycker Andreas att det är viktigt att ta in 

annat material.   

 

”Så att det inte blir så att väst blir som den lysande stjärnan och alla andra miserabla. Tyvärr så kan 

man få den uppfattningen när man läser läroboken.” (Andreas) 
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Lärarna fokuserar på olika faktorer när de ska berätta om hur de använder läroboken. Faktorerna 

kan vara från elevers lärande till hur läroboken används för att leva upp till dagens 

samhällsklimat, mellan dessa har vi också hur den kan hjälpa en själv i undervisningen. 

Sammanfattade kan användningen av läroboken sägas vara ett slags verktyg med flera funktioner 

som anpassas av lärarna utifrån den undervisning som de vill genomföra med sina elever. 

 

6.3     Arbetserfarenhet i förhållande till lärobok 

 

Alla har inte jobbat i samma skola som historielärare genom sina år vilket medfört att 

arbetserfarenheten med läroboken kan ha påverkats olika faktorer, en av dem är som i Andreas 

fall att de inte använde sig av läroböcker i den förra skolan han jobbade i. Malin nämner att den 

nya generationen historielärare inte är lika beroende av läroboken och gör en distinktion mellan 

äldre och unga lärares sätt att söka information på. PA och Jörgen verkar i sina svar ha 

reflekterat över läroboksanvändningen och hur den genom deras lärarkarriär skiftat och varit 

olika betydelsefull. Det som kan ses gemensamt från intervjuerna är att lärarna har inte alltid haft 

ett och samma arbetssätt med boken men att faktorer som, skola, kunskap och elevkännedom 

bland annat har påverkat dem.  

 

Jörgen trodde att kreativiteten skulle flöda och styra den största delen av undervisningen när han 

började läraryrket. Till en början var tron på att läraryrket skulle bli något åt det hållet men 

Jörgen menar att det var bara något som man intalade sig och att man han i efterhand märkte och 

kände av att läroboken behövdes för att skapa en struktur, speciellt för de svagare eleverna och 

årskurs ettor jämfört med årskurs treor.   

 

”Jag har gått från att använda den mycket till att inte använda den alls ibland då man trodde man var en 

bättre lärare och sen har jag gått tillbaka till att använda den mycket igen. Men just ämnet historia är en 

berättelse och den berättelsen är svår att jobba sig igenom utan läroboken, det är svårt och det tar tid att 

knyta ihop saker att få det till något sammanhängande om man inte använder sig av läroboken.” 

(Jörgen) 

     

Jörgen betonar att ämnet historia är ett komplext sådant där man jobbar mycket med som det inte 

går att ta på och då blir läroboken extra viktig för att knyta ihop och få ett sammanhang i 
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undervisningen. PA nämner att erfarenheten hjälper en lärare att inte behöva förlita sig på 

läroboken men att man däremot ska ha tänkt över vilken grad den är betydelsefull.   

  

”Ju mer erfaren du är desto fler alternativ har du och behöver kanske inte lika mycket förlita dig på 

läroboken.  Men däremot ska du ha tänkt över i vilken grad läroboken är betydelsefull för det är lätt att 

tänka att jag förändrar min pedagogik utifrån min erfarenhet men samtidigt får man inte tänka att man 

är lärare för sig själv det är inte ditt eget perspektiv som ska slå igenom utan det viktigaste är att du har 

med dig att dina elever inte kanske klarar den mer problematiserande pedagogiken. Du måste leda dem 

fram dit, bara för att du själv blir säkrare och säkrare får du inte glömma de elever som du måste hämta 

upp för att få dem med dig.” (PA).  

 

Just elevperspektivet är något som PA är mycket noga med och menar att man alltid måste ha 

med sig det, det hjälper en att se strukturer i elevers tänkande och sedan använda dem till sin 

fördel. Erfarenheten har även hjälpt PA att se andra former än just läroboken som hjälper 

eleverna att ta in kunskap på. Men att erfarenheten kan vara något som lurar in en lärare i en 

falsk säkerhet på att man kan så mycket kan leda till att man glömmer bort vissa elever och detta 

är PA medveten om. 

 

”Det är viktigt att veta att eleverna förutom läroboken även lär sig genom aktivitet och reflektion. 

Beroende på hur elever lär sig så ska man använda sig av boken utifrån deras förutsättningar. Under en 

lärargärning så förändras du som lärare i förhållande till stoffet, du blir säkrare såklart och då finns det 

risk att man släpper tag om den osäkra eleven. För när du var osäker från början och du hade osäkra 

elever så var du väldigt mån om dem. Men när du själv blir säkrare och säkrare och fortfarande får in 

osäkra elever så kanske du eller att det är lätt hänt man glömmer bort de osäkra eleverna. Läroboken 

blir som en slags brygga.” (PA) 

 

Andreas som i sina första år som lärare jobbat utan läroboken tycker att det har blivit en trend att 

säga att man inte använder sig av läroboken att det bara är något genuint opedagogiskt att 

använda läroböckerna. Men han menar att det finns en poäng i att använda läroboken. ”Man 

måste ta hänsyn till att man har elever som kommer från alla spretiga håll och då får man ha 

någon slags gemensam start med läroboken.” Andreas är medveten om vilken bild läroboken har 

bland lärare men väljer ändå trots allt att använda som någon slags startpunkt för att kunna få 

med elever med annan bakgrund. Meningen med detta arbetssätt kan vara att visa på bristerna i 

att bara använda läroboken men samtidigt dess betydelse för vissa elever. Malin ser på det hela 

ur ett vi och dem perspektiv och menar att de mindre erfarna lärarna kanske nog har lättare att se 

utanför läroboken och att man är mer van att söka information utanför läroboken.  
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”Jag tror nog att vi mindre erfarna lärare har nog kanske lättare att se utanför läroboken att man är mer 

van att söka efter information, och förr så hade man en mer traditionell undervisning då läroboken 

passade mer, så det påverkar nog att man inte är inslussad i det systemet att man tänker mer fritt och är 

mer van att söka information på ett annat sätt.”  (Malin) 

 

I förhållande till hennes arbetserfarenhet så har inte läroboken haft en stor betydelse eller 

påverkan undantagen är där hon känt sig mindre kunnig i ett område eller en epok. 

Arbetserfarenheten kommer i framtiden att hjälpa henne bli starkare i de områden som hon nu 

känner sig osäker på eftersom hon då enligt henne ”kört igenom dem ett antal gånger”. Hon vill 

helst inte använda sig mycket av läroboken då det kan bli en vanesak om hon gör det för ofta.  

 

”Det finns en osäkerhet när jag använder läroboken men är man van att använda läroboken då tror jag 

att man använder den även när man är säker. Det handlar också mycket om en vanesak om användandet 

av läroboken. Jag använder den mer för att jag är osäker och när jag inte är osäker använder jag den 

inte.” (Malin) 

 

Lärarnas erfarenhet av läroboken och användandet av den har haft betydelse för hur de använder 

den idag. Att det är svårt att jobba utan läroboken då historia är ett komplext ämne är Malin och 

Jörgen oense om. Erfarenheten hjälper en att kunna ha alternativ i undervisningen, sedan beror 

allt på hur man tar tillvara på denna erfarenhet. För Malin verkar det som att hon senare i 

läraryrket kommer vara oberoende av läroboken medan PA insett att han själv måste komma 

ihåg att inte glömma bort vikten av att använda läroboken för de osäkra eleverna. Att det finns en 

trend där läroboken inte har en hög status kan jag själv känna igen och förmodligen kommer den 

att tappa mark även i framtiden till förmån av andra medel, men det tror jag kommer att dröja. 

    

6.4     Lärobokens problematik 

 

Läroboken har sina nackdelar och lärarna är inte sena med att påpeka vilka problem som kan 

uppstå i användandet av den. Trots att den kan ses som styrande, låst, disciplinerande, bara ha en 

sanning eller vinkling och perspektivproblem finner de flesta av lärarna ändå att den behövs.  

 

Malin som är minst positiv till användandet av läroboken menar att problemet med att använda 

läroboken är väl att man blir väldigt låst till ett visst mönster, att det blir statiskt och att man 

använder samma sak. Det gör att man inte tittar t.ex. på att det finns annan forskning eller annan 



 28

infallsvinkel och det leder till att man blir låst som lärare om man bygger sin undervisning på 

läromedel. Som hon nämnt innan kan läroboken också vara ett jättebra läromedel men tror att 

man som lärare inte ska styra sig blint på läroboken för då kommer man inte att utvecklas själv.  

”Att man aktivt söker efter material som gör att man också lär sig nya saker eftersom om man 

har samma bok år efter år så får jag inte lära mig någonting nytt själv och då kan man ju inte 

utveckla mitt lärande till eleverna heller.” Håller man sig slaviskt till läroboken blir det ett stort 

problem.  

 

”Man ska vara försiktig med läromedel för ger ju bara en sanning eller en vinkling och där tror jag att 

man måste eller anser att man måste vara lite försiktig. Om man bara använder boken så får man bara 

en infallsvinkel eller bara ett perspektiv och det kan vara väldigt farligt tror jag så där måste man 

använda sig av annat material för att få en annan historisk syn t.ex. än den som står i boken. De är lite 

farligt att förlita sig på en bok.” (Malin) 

 

Det är intressant att Malin ser det som farligt att förlita sig på läroboken för egentligen är det 

precis det hon själv gör när hon inte har tillräckliga kunskaper inom en viss epok. De tre andra är 

inte lika kritiska men lyfter ändå upp liknande problem som Malin tar upp, de visar att de är 

medvetna om problemen men att boken inte är helt oviktig och är bra att använda när eleverna 

nått en bit på vägen. PA talar om att problemet med att använda läroboken skulle t.ex. vara om 

man använde frågorna som finns i den. Då används den enligt honom som disciplinerande om 

man har en stökig klass där man ber eleverna läsa texten och svara på frågorna i boken. PA är 

negativt inställd till eget arbete och menar att eget arbete leder till att man blåser de som har 

sämst kunskap på att lära sig någonting, eget arbete är bra om man har kommit en bra bit på 

vägen i historiekursen, där man kan få fördjupningar. Men väldigt många elever är inte där 

nämner PA.   

 

”Läroboken blir ett problem när den används som ett slags disciplinerande. Att använda den ensam blir 

ett problem du måste kunna använda den på olika nivåer. För eleverna har väldigt många olika nivåer, 

det är tydligast när de kommer in på gymnasiet från högstadiet.” (PA)  

 

Problemet med att eleverna ligger på olika nivåer när de kommer från grundskolan tycks vara 

något som återkommer, men det är just detta glapp mellan eleverna och deras kunskaper i 

historia som gör läroboken viktig inte bara för eleverna utan för själva undervisningen i sig. 

”Läroboken i sig är inte oviktig, den ger ur ett elevperspektiv en slags ordning och reda för 

eleven.” Detta menar Jörgen och för att sedan se på problemen med att den kan vara för styrande, 
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nästan mer än vad han vill och därför blir det viktigt att bestämma sig över vad som det i 

läroboken ska läsas och ses som givande för eleverna. 

 

”Det finns en massa saker som den inte tar upp egentligen, det finns olika historiska infallsvinklar som 

boken inte tar upp. Alltså de här långa linjerna som man vill ta upp istället för epokerna.” (Jörgen) 

 

Tidschemat är väldigt tufft och tiden är i sig själv också ett problem enligt Jörgen. Han menar att 

man försöker undvika att göra nedslag i historien utan att ta bort en del saker. Det leder till att 

det blir ont om tid. På det sättet kan läroboken vara till god hjälp genom dess komprimerande 

historieskrivning. Andreas följer lite in på PA spår men har en annan syn på vilka problemen kan 

vara med läroboken. Han nämner perspektivproblemen som kan uppstå och menar att 

instuderingsfrågorna som PA använde som disciplinerande, att den typen av pedagogik bara 

medför reproducerande svar.  

 

Möjligheten att bli låst som Malin nämner tar han upp då han inte gillar ”läsa svara sättet” som 

kan finnas i läroboken, men samtidigt menar han att det inte ska underskattas då vissa lärare, inte 

han själv, behöver den konkretionen som ett stöd. Då PA nämnde att eleverna kommer från 

högstadiet med olika nivåer tar Andreas också upp det men menar att, ”När man har ettor kan det 

vara bra att jobba med boken och enkla frågor, men för att få kvalité ska man gå iväg lite från 

läroboken.” Andreas sätter sig in i lärobokens historik för att förklara varför läroböcker kan vara 

problematiska.  

 

”Problemet med läroboken kan vara att de har skiftat så mycket över tid i hur de är upplagda, idag ställs 

det större krav på eleverna samtidigt som läroböckerna är mindre detaljerade på att se de abstrakta 

större sammanhangen. Idag klagar man på att elever har sämre kunskaper, med de ställs också inför 

större problem och den frågeställningen tycker jag att många bör ställa. Jag tror att elever skulle klara 

sig bättre i historia om man återgick något mer till den här detaljerade och mindre svepande för nu är de 

böcker som vi använder ganska svepande och man gör stora svepande bland stora tider, där finns ett 

problem med nya läroböcker.” (Andreas) 

 

Ett av problemen kan alltså vara att de krav man ställer på eleverna i dagens skola och som de 

inte lever upp till kan vara kopplat till att lärobokens förändringar inte ger dem förutsättningarna 

för att bemöta kraven. Att vissa delar i läroboken inte är bra och kan vara ”farliga” att förlita sig 

på kan jag förstå, men inte att hela läroboken skulle vara det. Man kan inte bara se läroboken 

som en ensam aktör utan det är viktigt att sätta in den i en kontext, i detta fall en elevekontext. 
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6.5     Lärobok och styrdokument 

 

Det ska nämnas att lärarna svarade på frågan om läroboken uppfyller läroplanens mål utifrån den 

bok som de hade i skolan och att de inte behöver tycka likadant om alla läroböcker. Att 

läroboken inte helt uppfyller läroplanens mål är de flesta övertygade om, men att den ändå på 

något sätt eller vid någon punkt gör det anser i alla fall tre av lärarna. PA menar att de som 

skriver läroböckerna självklart sneglar på vad läroplanens krav är men att det är upp till varje 

lärare föra fram läroplanens mål och kriterier för att tydliggöra och att ge exempel utifrån dem. 

Man kan inte enligt honom räkna med att bara för att man tagit upp en bok och behandlat den i 

undervisningen levt upp till läroplanens mål, ”Det är vad du gör med boken som bestämmer om 

du lever upp till målen eller inte.” De som skriver läroböckerna har enligt honom sina egna 

kopplingar till läroplanen och som lärare måste man göra det ånyo.  

 

”Läroplanen är trixig. Man kan motivera det mesta utifrån läroplanen, men du måste själv ha tänkt 

igenom den.” (PA) 

 

Andreas menar att den inte uppfyller läroplanens mål för att läroboken är svag på interkulturella 

bitar, utomeuropeiska kulturer, ännu svagare anser han att den är på genusperspektiv och 

kvinnors situation. I frånvaron av kvinnliga exempel blir det väldigt mycket en manlig norm som 

går igen i läroboken. Han tycker dessutom att den har en västvänlig syn överlag och detta 

kringgår han genom att problematisera, lyfta fram aktiv- aktör och passiv- aktör perspektivet 

som inte finns. Andreas menar däremot som PA sagt och som Jörgen också talar om att den 

(läroboken) uppfyller vissa krav. 

 

”Man kan alltid diskutera om läroboken fyller läroplanens krav men i det stora hela så kan jag tycka att 

den gör de relativt väl ändå men sen finns det ju saker som där böckerna är dåliga på men då handlar det 

ofta om vad man själv tycker är viktigt men också att man kan tycka att vissa saker inte riktigt finns i 

läroboken.” (Jörgen)  

 

Jörgen fortsätter här på den inslagna vägen som Andreas berättat om och ännu fler likheter kan 

man hitta i deras svar då Jörgen säger att det inte finns mycket om sånt som hänger ihop med 

källkritik och historiska problem. Läroboken är heller inte lätt att använda till t.ex. 

kvinnoperspektiv och genushistoria då det inte skrivs mycket om det. Allt detta leder enligt 

Jörgen till att man vill ta in annat material för den boken som han har är ganska mansdominerad.  
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”Det blir en slagsida åt det hållet och det tror jag är ofrånkomligt när det gäller äldre historia, det här 

måste man hantera på nått sätt och t.ex. ta in annat material, men jag har förståelse till varför de står så i 

läroböckerna det är lätt att moralisera. Det finns enkla förklaringar till att vissa ser ut som de gör.” 

(Jörgen) 

 

Malin är den som inte anser att läroboken uppfyller läroplanen mål och ser på skillnaden mellan 

när hon själv gick i skolan som elev och nu.  

 

”Av tidigare erfarenheter så har läroböckerna inte fyllt läroplanen genom att den bara innehöll fakta, det 

fanns inga kopplingar, det kändes old school, de va ingen analys eller reflektion, den förklarade aldrig 

orsaker och samband utan den var ren faktamässig och innehöll väldigt onödig fakta. Den nya boken är 

bättre men när jag läser den så tycker inte jag att den uppfyller läroplanen heller.” (Malin)  

 

I och med att läroboken enligt Malin inte får vara för stor för att eleverna ska ha lust till läsning 

kan det vara en av orsakerna till att den inte uppfyller målen. Hon tror heller inte att de som 

skriver läroböckerna tänker på att de ska uppfylla läroplanen utan att de är mer intresserade av att 

få med alla epoker och att det ska finnas en viss kunskap bara för att. Utifrån detta anser Malin 

inte att den lärobok som hon har och de som hon haft uppfyller läroplanens mål. Då 

styrdokumenten och framförallt läroplanen har ett stort tolkningsutrymme kan man varken hålla 

med eller mena att någon av lärarna har fel. Det intressanta är däremot att se skillnaderna på 

inställningen till om läroboken uppfyller läroplanen. Kanske känner inte lärare som Malin och 

Andreas att läroboksförfattarna har ett tillräckligt pedagogiskt perspektiv i sitt skrivande.  

 

6.6     Läroboksanvändning - elevers behov och förutsättningar 

 

En viktig del i hur man kan se på användandet av läroboken är att titta efter hur man arbetar med 

den i förhållande till sina elever. Det går inte att prata om en läroboksanvändning utan elever, för 

det är just dem som ska jobba med den och nå den kunskap som lärarna vill nå med hjälp av den. 

Alla lärare säger att det skiljer sig åt beroende på om man läser Historia A eller B. I A-kursen 

blir det svårt att ta vara på allt intresse som kommer och det istället kommer fram i B-kursen. Det 

man däremot kan ta vara på i A-kursen är det intresse som inom epokerna som man tillsammans 

går igenom, på det sättet läggs det mer fokus på det eleverna tycker är intressant. 

 

För PA beror det mycket på vilken sorts elever han har för tillfället och hur stort intresset är och 

för vad. För tillfället finns det inte mycket intresse och det är enligt honom lika bra för att de i A-
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kursen ändå inte finns många valmöjligheter. Det frånvarande intresset från elevers sida är enligt 

PA ett resultat av en dålig historieundervisningserfarenhet från högstadiet som elever får med 

sig. ”De flesta vet inte så mycket mer än förintelsen och andra världskriget.” I B-kursen kommer 

det fria valet in och då brukar de flesta elever efter A-kursen ”ha lite mer kött på benen” för att 

kunna välja efter eget intresse. Men i överlag nämner PA att om det finns intresse utanför boken 

i A-kursen får det vänta till B-kursen, men om intresset finns i A-kursens lärobok ”så kommer 

självklart undervisningen stanna till där ett tag.” 

 

För Jörgen ser det ungefär likadant ut och pekar på att tiden och valfriheten som två viktiga 

punkter när det kommer till elevers intresse. Precis som PA är möjligheten att arbeta med det 

egna intresset större under B-kursen men att om intresset finns inom A-kursen och dess lärobok 

kommer självklart det att behandlas i undervisningen. Det finns ett upplägg som historielärarna 

kommit överens om i ämneskonferensen och som alla följer, undantaget är att man får betona 

vissa saker olika mycket beroende på elevintresset som finns. Men Jörgen påpekar att han inte 

har tid och tycker inte att tiden ska finnas för att göra någon intresseinventering, en viss grund 

måste finnas för att hålla strukturen i kursen.     

 

Andreas som är lärare i samma gymnasium nämner precis det som Jörgen ovan har sagt, att 

innehållet i kursen bestäms i ämneskonferensen. Grundstoffet och strukturerna får han genom 

ämneskonferensen men Andreas ser det som en konternuerlig process där man kan vikta 

innehållet efter elevers intresse. Som PA tycker han att detta är svårt speciellt när eleverna i 

början kommer till gymnasiet med olika erfarenheter av historia från grundskolan. Att elever 

tenderar att vilja läsa om sådant som de redan vet om tycker Andres kan var något värt att tänka 

på. Det finns viss fokus och perspektiv som man själv måste introducera till eleverna och som de 

själva senare tycker är intressant, detta skulle enligt Andreas aldrig eleverna själva kanske visa 

intresse för om inte han hjälpt dem på traven. ”Jag lägger ett stort fokus på utomeuropeiskt 

historia för jag har elever som kommer från de delarna av världen så jag har ett stort moment 

som handlar om det.” Detta står inte i läroboken och på det sättet är den begränsad, då läggs den 

åt sidan vid det momentet enligt Andreas.  

 

”Böckerna kännetecknas av att ha ett europafokus, därför bör man gå lite utanför, sen finns en till sak 

som eleverna inte tar upp men som jag tycker är viktig och det är genus, kvinnors situationer i historien 

även fast det inte efterfrågas, men ibland kan det vara så att man inte efterfrågar efter någonting för att 

man inte känner till det.” (Andreas)  
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Andreas anpassar alltså valet lite grann och menar att elevers bakgrund och intressen är 

begränsade till det dem vet och att det är hans uppgift att få eleverna ännu mer intresserade av 

det dem inte vet. Malin använder bara läroboken i A-kursen, i B-kursen är det bara externt 

material som gäller.  

 

Av det lilla som hon använder läroboken i A-kursen är det främst för att eleverna ska ha något 

hemma för att läsa inför någon föreläsning, prov, instuderingsprov eller liknande. Det externa 

materialet skiljer sig inte mycket åt det som står i läroboken men det är bättre och har fler 

perspektiv än läroboken menar Malin. Även om elevers intresse finns med i läroboken använder 

Malin sig ändå av externt material. Läroboken blir som en extra trygghet utöver det externa 

material som elever får av henne. Malin medger att hon självklart sneglar på vad det står i 

läroboken inför en epok och hur det är presenterat. ”Förvisso så tittar jag på vad det är som står i 

läroboken och hur det är presenterat, vilken infallsvinkel det finns gentemot den infallsvinkel jag 

vill att eleverna ska få.” Läroboken blir enligt Malin mer som ett stöd för att ha den i handen och 

läsa om eleverna inte förstår och liknande. Hon anpassar undervisningen utifrån deras intresse 

men utgår alltid ifrån externt material. 

 

Tiden är knapp och lärarna säger sig vara bundna till att vissa delar och epoker i historien ska gås 

igenom med eleverna. Att elevers intresse inom epokerna är lättare att ta tillvara på är lärarna 

eniga om. Men det är lättare att ta tillvara på intresset utifrån Malins sätt att arbeta då hon jobbar 

mycket utifrån externt material. Om det externa materialet sedan lever upp till målen eller har 

samma status som läroboken bland eleverna är en annan sak att tänka på. Det som oroar mest 

däremot är hur lärarna påpekar den betydande skillnaden på vilken kunskap eleverna har när de 

kommer till gymnasiet jämfört med det lärarna förväntar sig att de ska ha och hur de planerar 

sina lektioner efter förväntningarna. Malin sade sig inte har stött på sådana eleverna ännu och 

frågan blir då vilken metod hon ska använda sig av för att få med sig dem. 

 

6.7     Sammanfattning av intervjuer 

 

Jag ska kort sammanfatta lärarnas ställningar till läroboken och hur de väljer att använda den för 

att ge läsaren ett tydligare svar på min frågeställning, speciellt frågan om användandet och 

erfarenheten skiljer sig åt mellan lärarna. Alla lärare använder sig av läroboken på ett eller annat 

sätt, vissa använder den mycket i undervisningen (PA och Jörgen), Andreas lite mindre och 
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Malin bara för att eleverna ska ha något att kunna läsa utanför klassrummet och när hon känner 

att hon inte har tillräckliga kunskaper i en epok. 

 

Att det finns en slags negativ inställning mot läroboken (bland elever och lärare) och att den 

själv inte bör styra undervisningen håller de fyra lärarna med om, men därefter finner man 

skiljaktigheterna. Det som framför allt skiljer sig åt är själva tankesättet kring varför den ska 

användas eller inte. PA, Jörgen och till viss mån Andreas väljer att ha den med åtanke på att 

eleverna själva känner en trygghet med den, PA och Jörgen inser det efter en lång tid i skolan 

och har sett elever som kommer från grundskolan med svaga historiekunskaper och i behov av 

läroboken. Andreas säger inte detta rakt ut men att han nu efter fem år kanske kommit fram till 

den insikten att så är det. Malin däremot känner att det måste ske en förändring och att man inte 

bör låsa sig fast vid läroboken, för den uppfyller trots allt inte kraven enligt henne vilket bara 

bekräftar hennes inställning till att den inte behövs. Alla har någorlunda samma svar till dess 

problematik men väljer ändå olika vägar i användandet. Elevernas intresse kan bemötas både 

med eller utan läroboken. Att det skiljer sig mellan Historia A och B är förstående, men vi har 

sett att skillnaden främst finns i A-kursen. 

 

I helhet kan jag se en skillnad mellan Malin sätt att använda läroboken jämfört med PA och 

Jörgens, däremot är Andreas något närmare de mer erfarna i användandet men kan se en tendens 

i hans användande mot Malins håll. Själva tänkandet kring läroboken som läromedel tror jag är 

den stora frågan och att den yngre generationen inte tycker att den uppfyller målen som krävs 

t.ex. perspektiv och genusfrågor. De mer erfarna lärarna tror däremot att de flesta metoder och 

läromedel kan motiveras utifrån styrdokumenten. Den yngre generationen har utbildats till lärare 

då lärobokens ställning i undervisningen inte setts på ett sätt som det gjorde tidigare för de mer 

erfarna lärarna. Att de inte bara använder sig läroboken har de också gemensamt, men det är i 

benägenheten att söka sig till annat material det skiljer sig åt, då de PA och Jörgen inte känner att 

de behöver det och att läroboken är bra i flera olika moment. Malin och Andreas däremot har 

lättare för att söka sig utanför ibland helt och hållet för Malins del.  

 

7.     Analys 

 
I analysdelen ska jag koppla ihop de teorier som presenterats i teoridelen till min undersökning 

och föra en diskussion kring hur lärarnas svar kan tolkas och förstås bland annat utifrån 

teorierna. 
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7.1     Mätning av en historiekulturs historiemedvetande 

 

Johansson Ericson och Ammert ser alla historiemedvetande som ett centralt begrepp inom 

historiedidaktiken och att lärares grundläggande uppgift kan kopplas till att arbeta med 

historiemedvetandet. Att problematisera, nyansera och fördjupa sig i människors bild av 

historien ser Ericson som ett sätt att ge det historiemedvetande som finns en högre legitimitet, 

Ammert tycker att begreppets dubbelhet kan ses som en svaghet och Johanssons tre 

tidsdimensioner är mest grundläggande för begreppet. Hur väl problematiseringen, nyanseringen 

och fördjupningen i läroböckerna är har de intervjuade någorlunda svarat på. Kan man uppfylla 

dessa tre krav med att bara använda läroboken? Utifrån svaren förmodligen inte, men om man 

istället vrider på frågan till, kan man uppfylla dessa krav utan att använda sig av läroboken? 

Utgår man ifrån Malins svar går nog detta, men tittar man till helheten i intervjuerna blir svaret 

nog än en gång, förmodligen inte. Läroboken behövs, det kan jag konstatera, men hur mycket? 

Den frågan är lite svårare att svara på med tanke på att historiemedvetande är något som 

undervisningen ska sträva efter att eleven förvärvar. Lägg även till Ammerts dubbelhet på 

begreppet vilket inte underlättar lärares val av hur mycket eller om läroboken överhuvudtaget 

ska användas. 

 

I den historiedidaktiska kommunikationskedjan som Karlegärd tar upp och om hur det i en 

strukturell nivå kan finnas olika förmedlingskanaler där läroboken är en menar han att läroboken 

kan ses som en historiekultur. Att läroböcker anpassas till marknaden för att säljas efter att den 

statliga läromedelsgranskningen upphörde kan knappast vara något förvånansvärt eller nytt. Det 

lärare vill ha är en bok som man kan bygga kursen kring, men vi vet idag att alla lärare inte bara 

kan ta in vilken bok som helst utan att det finns faktorer som spelar in, ekonomi och arbetslag är 

några av dem. Den historiekultur som läroboken är enligt Karlegärd blir då något som 

läroboksförfattare får skriva och ta in i skolan, utan att granskas av en central myndighet och 

vidare till eleverna. Det enda hindret är skolorna själva som tillsammans med lärarna bestämmer 

om huruvida eleverna ska få ta del av denna form av historiekultur. I vissa fall (Malins) får 

eleverna ta del av en annan historiekultur, det externa materialet som hon själv sätter ihop. Att 

läroböcker erbjuder förenklingar av komplexa problem men även värderingar som Jacobmeyer 

tar upp bekräftas av lärarna då värderingarna ses ur ett västperspektiv i läroboken vilket Andreas 

betonade. Samtidigt hjälper läroböckerna självklart att förenkla komplexa problem och hjälpa 

elever, speciellt de svagare enligt PA och Jörgen.   
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Läroboksförfattarna sneglar säkert på vad läroplanen har för mål när de skriver läroböckerna 

enligt PA. Men för mig är det intressant att se om lärarna anser att läroboken lever upp till dessa 

krav, för om den gör det förmodar jag att lärarna flitigt kommer använda den och precis som 

Ammert menar att den kommer att dominera genomförandet av undervisningen. Men eftersom 

det idag inte finns någon granskning av läromedel blir det upp till skolorna och kommunerna att 

ta in läroböcker som motsvarar kraven från kurs- och läroplanen. 

 

 
 
7.2     Historia på olika nivåer 

 

Det vetenskapliga perspektivet i historia styr i universitet och blir oftast kvar i form av 

lärobokstext i skolan tillsammans med den historia som eleverna har. Detta kan tolkas som att 

allt annat material som ska tas in måste först genomgå en vetenskaplig undersökning. Jag ser inte 

det som att all externt material som används i undervisningen är ovetenskapligt utifrån det 

Hermansson skrev om mötet mellan lärobok och elevens historia, men att det är ett större och 

mer tidskrävande jobb för de lärare som ska lägga upp sin undervisning utanför läroboken för att 

ha med det vetenskapliga perspektivet. För de lärare som inte använder läroboken ofta eller inte 

alls finns det en risk att deras historieundervisning kan bli ovetenskaplig om deras externa 

material inte uppfyller det vetenskapliga perspektivet. Jag frågade inte och hade inte heller det 

som en fråga om det externa materialet utanför läroboken hade ett vetenskapligt perspektiv eller 

inte. Däremot tror jag att man som lärare och i Malins fall är riktigt noga med det externa 

material som används och självklart kritiska till det lika mycket som man är det till det som står i 

läroboken. 

 

Hermanssons uppdelning av elevers historia och skolans historia och hur dessa är olika kan vara 

en förklaring till varför PA, Jörgen och till viss del Andreas lyfter fram lärobokens betydelse för 

eleverna, då denna kan vara mötet mellan elevers historia och skolans. Att som lärare ha sett 

eleverna komma från grundskolan med blandade kunskaper i historia gör att läroboken blir som 

ett slags stöd för eleverna som inte riktigt har förutsättningarna för att klara av en mer 

analyserande och reflekterande historieundervisning. Läroboken blir som ett slags trappsteg för 

de elever som har svårt att nå upp till den nivå ens klasskamrater har. Av intervjuerna kan jag se 



 37

att de mer erfarna lärare mer använder sig av läroboken för att de har en större erfarenhet på hur 

elevers historia kan se ut och hur elevers kunskap i historieämnet är. 

 

Schüllerqvist skriver om periodisering och att elever när de kommer till gymnasiet har det svårt. 

Som lärare är det vikigt fast än kanske inte möjligt att se hur en periodisering kan se ut för 

eleverna och i detta arbete se hur lärare ser på läroboken och om den passar in som 

undervisningsmaterial till elevernas periodiseringar, detta kan vi se PA göra då han betonade att 

han anpassar undervisningen beroende på vilken sorts elever han har. Casservik nämner att lärare 

inte skulle använda sig av läroboken om man gick efter elevers intresse eftersom läroboken inte 

har en hög status hos dem. Jag har inte fört några intervjuer med elever utan jag har tittat efter 

hur elevers intresse som finns i läroboken tas tillvara. Jag kan förstå Casserviks poäng men att 

Andreas på något sätt ändå får en att fundera över spelet mellan elevernas intresse och 

styrdokumentens krav. Lärarna måste både tillgodose elevernas intresse och leva upp till målen. 

Andreas menade att elevernas intresse ibland inte räcker till och att man som lärare själv måste 

väcka intresset i vissa delar av undervisningen som ska leda till att eleverna når upp till målen. 

Det gäller alltså att hitta en balans mellan elevernas intresse och de uppsatta målen, läroboken 

kanske kan vara verktyget för att föra dessa två närmare varandra.   

 

7.3     Perspektiv och undervisningstraditioner 

 

I och med att den statliga granskningen upphörde i början av 1990-talet har det blivit intressant 

att se läroboksförfattarnas intentioner och perspektiv i sitt skrivande. Men vilken lärobok man än 

i slutändan använder sig av, är det upp till skolorna och till slut läraren själv som bestämmer om 

hur läroboken ska användas eller om den överhuvudtaget ska användas. Att lära elever bli 

kritiska, ge dem verktygen för att anamma ett annat perspektiv och empati kan utifrån det 

Ahonen skriver om flera perspektiv i en lärares arbetssätt kan vara det som får lärarna att ge sig 

utanför läroboken. Enligt de mindre erfarna lärarna är läroboken stel och missar flera perspektiv 

som t.ex. genusperspektivet, på det sättet blir det t.ex. svårt för eleverna att ta reda på kvinnors 

situation i medeltiden utifrån ett kvinnoperspektiv. De mer erfarna lärarna menar att flera 

perspektiv ges i läroboken (inte alla) och att den dessutom hjälper de svagare eleverna att 

överhuvudtaget hänga med i lektionen. Det blir en fråga om att gå utanför lärboken för att uppnå 

målen och kanske förbise några elever, eller att få med de svagare eleverna och missa några 

perspektiv som är viktiga att förmedla. Hur man ska gå tillväga för att reda ut detta problem är en 
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mer invecklad fråga som jag tyvärr inte kan svara på i detta arbete, men är värd att nämnas och 

reflektera kring.    

 

Långström menar att lärare helst väljer böcker som stämmer med den undervisningstradition som 

finns i skolan. Detta skulle kunna tolkas som att lärare i en och samma skola använder sig av 

samma lärobok vilket medför arbete med samma stoff. Min undersökning visar på att det finns 

vissa skiljaktigheter i användandet och tänkandet mellan de erfarna och mindre erfarna lärarna. 

Kan detta tolkas som att det finns olika undervisningstraditioner i samma skola eller kan man 

överhuvudtaget prata om en undervisningstradition i en och samma skola?  

 

Stereotyper och klichéer som Clasdotter skriver om att västeuropeiska läroböcker tar upp kan vi 

finna belägg hos de flesta lärare. Andreas var den som upprepande gånger talade om ”väst 

perspektivet” och hur viktigt det var för honom att ge eleverna en utomeuropeisk syn på 

historien. Men precis som Clasdotter menar säger även Andreas att läroboken behövs då den 

ändå på något sätt ger ett visst perspektiv av händelser samtidigt som den hjälper eleverna.     

 

7.4     En bra lärobok? 

 

Göran Häggs kritik mot kommunernas oförmåga att förstå betydelsen av en bra lärobok för 

undervisningens kvalité passar in i Malins uttalanden, då hon inte är nöjd med att den är stel och 

låst. Kanske har Malins negativa inställning något med den kritik läroboken utsatts för inom 

lärarutbildningen som Hermansson tar upp. Men enligt Hermansson har anledningen till kritiken 

varit att elevers intresse förbisetts då läroboken följts slaviskt. Generationen som enligt 

Hermansson inte fått chansen att utveckla elevaktiva arbetsmetoder på grund av minskad 

undervisningstid och blivit tvungna att ha läroboken som dominerande kan passa in i Andreas 

fall, men inte i Malins. Däremot kan man se skillnaden på synen av läroboken mellan PA och 

Jörgen jämfört med Andreas och Malin. Det innebär inte att PA och Jörgen inte har en kritisk 

syn på läroboken som den nya generationen lärare utan de kan likväl ha genom sin arbetsgång 

själva och genom andra kanaler kommit fram till egna slutsatser om läroboksanvändning. Istället 

för att kritisera läroböcker (som Malin och lärarutbildningen gör) borde man förflytta problemet 

från de ”de dåliga läroböckerna” till det som Göran Hägg nämner att det är bristen på bra 

läroböcker som är det riktiga problemet. Ett sådant slags byte på läroboksperspektiv kan få att 

om det nu finns ett samarbete mellan läroboksförfattare och lärare att bli bättre och se till att det 

utvecklas. På det sättet får lärare historieläroböcker som är skrivna efter deras önskemål då det är 
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de som använder dem och läroboksförfattarna får pedagogiskt hjälp i deras framställning av en 

lärobok. Inte undra på att lärobokens status inte är den bästa bland lärare och elever.    

 

Dagens forskning som tyder mycket på att läroböcker ses i en negativ mening kan kopplas ihop 

med att de mindre erfarna lärarna intar en viss hållning mot gentemot läroboken 

Robertsson menar att om man är mer läroboksstyrd kan risken finnas att man inte 

vidareutvecklar elevernas idéer och att det inte är utmärkande drag för en skicklig lärare. Betyder 

det då att de mer erfarna lärarnas sätt att arbeta inte är bra för elevernas vidareutveckling? 

Läroboken används av de mer erfarna lärarna mycket p.g.a. att de ska få med de ”svagare” 

eleverna. Utan den hjälpen som läroboken medför till eleverna kanske de inte ens kan få 

förutsättningarna för att vidareutveckla sina idéer.   

 

Att läroboken inte har en hög status hos eleverna har Casservik visat oss men Korsell ger en bild 

av samma inställning från lärarna, vilket Malin och Andreas någorlunda bekräftat. Korsell 

slutsats om att lärande bottnar i vad lärare och elever gör med läromedelstexter får ändå ses som 

något som passar in bra i denna undersökning. Lärarna har med sina svar om 

läroboksanvändandet försökt visa mig att det är hur man använder själva läroboken och hur den 

används som är viktigt och inte om den används eller inte. Något som däremot kan gå emot 

författarna som anser att läroboken inte har en hög status hos eleverna är hur lärarna i 

intervjuerna hela tiden påpekar att det är i läroboken som eleverna känner sig trygga. Det kan 

självklart vara så att eleverna inte ser läroboken som något önskevärt att arbeta med men att den 

ändå är det bästa alternativet. Detta får en att fundera över hur elever har önskemål om vilka 

läromedel som ska användas men att de i slutändan vet vilket läromedel som kan hjälpa dem 

mest.    

 

Utifrån lärarnas svar förstår man det Andolf och Långström menade med att läroboken har en 

konserverande effekt och där Casservik tog vidare med att lärarna känner en trygghet i 

lärobokens upplägg och att den på det sättet blir bekväm att jobba med. En skillnad däremot 

mellan Casserviks undersökning och min är att läroboken för Casserviks lärare var en trygghet 

för dem som lärare medan mina lärare såg läroboken som en trygghet för eleverna. Jag tror att 

mycket beror på hur ens lärares ämneskompetens är för att få svar i en sådan fråga och det ska 

nämnas att sannolikheten att gymnasielärare är mer ämneskompetenta än högstadielärare också 

blir en faktor i en viss mening. Kan problemet med att elever generellt inte har tillräckliga 

historiekunskaper när de kommer till gymnasiet från grundskolan vara att lärarna i högstadiet 
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inte har tillräckliga ämneskunskaper? Att historia blev ett kärnämne i gymnasiet var just för att 

eleverna när de kom till gymnasiet från grundskolan hade dåliga kunskaper i ämnet. Jag anser att 

man utifrån ett läroboksanvändandeperspektiv kan finna ett problem med det. Problemet kan 

som i Andreas, PA och Jörgens situation vara att de mer blir låsta till läroboken för att deras 

elever inte har tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta utanför den. Men Malin verkade inte ha 

det problemet, om det beror på att hon ännu inte haft sådana elever eller om hon förbiser deras 

behov har jag inte svar på.  

 

Att ett nytt arbetssätt med läroboken som referenslitteratur eller komplement och innebörden av 

att det kan vara en vändpunkt för lärobokens dominans i undervisningen kommer Casservik fram 

till. Jörgen och Andreas kan nog hålla med Casservik och deras arbetssätt är likt det som hon 

nämner. Friheten i kursplanerna och det svåra att sovra i stoffet leder enligt Casservik till att det 

krävs en enorm tid och kraft att för att skapa sitt eget material vilket många lärare inte har tid 

med. Varken PA, Jörgen eller Andreas som använder läroböckerna nämnde att de använde den 

för att de inte orkade skapa eget material, Malin nämnde hellre aldrig hur mycket tid hon la ner 

på att skapa eller sätta ihop det egna materialet. Man ska nog inte försöka ta professionalismen 

ifrån de lärare som använder läroboken och kalla de för lata och oseriösa, vilket användande av 

läroboken idag kan ses som. Utan utifrån mina intervjuer ska man se användandet som ett 

verktyg för att underlätta kunskapsinlärningen för elever som inte har förmågan att lära sig 

utifrån normen som finns i samhället.  

 

7.5     Lärobok och styrdokument 

 

I styrdokumenten står det inte någonstans att läroboken ska användas i historieundervisningen, 

däremot står det att kursen för historia A (gymnasieskolan) ska bygga på grundskolans kurs och 

ge bakgrund för hela historien från forntiden till vår tid. Nedslag i historien ska ges tillfälle för 

fördjupningar utifrån elevers intresse och behov. Jag finner att detta kan tolkas av lärare på två 

sätt. Det ena sättet är att man ser efter vad för intresse eleverna har och för att sedan fördjupa sig 

i det. Det andra är att t.ex. genom läroboken låta eleverna samla på sig kunskap och därefter låta 

intresset komma in för att fördjupa sig. Denna tolkning av de två olika sätten kan jag utifrån 

lärarnas svar urskönja då de självklart bryr sig om sina elevers intresse, men att de påpekar att 

elever kan ju bara vara intresserade av det dem redan vet. Det de redan vet har redan kritiserats 

av dem vilket har medfört till en undervisning nära läroboken.  
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Hans Albin Larsson bekräftar detta med det han säger om att förändringarna som historieämnet 

genomgått i gymnasiets kursplaner är ett resultat av det som skett i grundskolan. Att eleverna 

inte fått en tillräcklig kunskap i historia i grundskolan ska bli gymnasiets uppgift då historia 

blivit ett kärnämne. Men tittar man till mina svar kanske det bästa vore att minska denna 

kunskapsklyfta i övergången från högstadiet till gymnasiet istället för att stärka den på den ena 

platsen och låta den fortgå på den andra. För det står klart och tydligt att klyftan inte ska vara 

stor mellan stadierna då historiekursen i gymnasiet ska bygga på grundskolans kurs.     

 

Englund menade att inför diskussionerna till 1994 års läroplan var man överens om att 

läroböcker var patriarkaliskt, elitistisk och nationell. Det stämmer bra överens med de svar de 

mindre erfarna lärarna gav mig i varför de inte använde sig mycket av läroboken, vissa 

värderingar förbisågs av historien och perspektiv som t.ex. genus och utomeuropeisk historia 

kunde inte finnas med vilket medförde att sökte sig till andra medel. Att komma ifrån detta är 

svårt och inte lätt för att hur än man försöker vrida på historien kan man inte komma ifrån att en 

stor del av historien speciellt den tidigare är mansdominerad. Det tar nämligen även Jörgen upp 

och det som är bra jämfört med min skolgång är att lärarna är medvetna om den stora plats som 

män tar i historien i förhållande till kvinnor. 

 

7.6     Erfarenhet i fokus 

 

Det är lika lätt att lyfta fram de mer erfarnas sätt att använda läroboken som att se på dess 

svagheter då tiden fått utvärdera deras arbetssätt, däremot är det svårare att se ner på den nya 

generationens lärare då deras arbetssätt oftast styrks av den forskning som finns. Men problemet 

med detta tema är precis det som Korsell tidigare sagt, att det hittills inte funnits någon som 

hittat ett annat alternativ till läroboken, vilket i sin mening kan få de mindre erfarna lärarna att 

även de framstå i dåliga dar. 

 

Det finns ett par olika faktorer till varför erfarenheten spelar roll i användandet av läroboken men 

samtidigt har lärare som t.ex. Andreas gjort det aningen svårare att se skillnaden och frågan blir 

nästan om det överhuvudtaget är rättvist att göra en sådan. Då vi vet att lärarna i undersökningen 

är från olika generationer och att forskningen hela tiden utvecklas för att förbättras blir det nästan 

hela tiden att försöka se vad den tidigare forskningen har för brister och för att sedan förbättra 

den. Detta kan sätta de mer erfarna lärarna i facket för dem som arbetat med brister i sin 

undervisning och de mindre erfarna med det som de tidigare saknat. Det kan vara en faktor, en 
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annan kan vara att eftersom de mer erfarna lärarna jobbat i över tjugo år, kan vi med säkerhet 

veta att de i alla fall inte hade internet som en extern källa att tillgå i sin undervisning. Sedan vet 

jag heller inte hur mycket de har tagit till sig av den ”nya” tekniken för att förbättra 

undervisningen, men en sak kan vi i alla fall vara säkra på och det är att läroboken trots all teknik 

som kommit fram under de senaste åren (läsplatta, internet o.s.v.) fortfarande har en 

dominerande ställning i undervisningen. Men det skulle vara intressant att göra en sådan 

undersökning som denna om tjugo år då Andreas och Malins generation ses som de mer erfarna. 

 

Hur mycket kan egentligen erfarenheten ha i användandet av läroboken? Lärarstil, 

undervisningstradition och inställning är några faktorer som spelar in. Jag kan inte utifrån den 

här undersökningen ge ett generellt svar men däremot ge indikationer på hur olika generationer 

historielärare använder den. Undersökningen har visat att bara erfarenheten själv inte bestämmer 

hur användandet ser ut, förutom det ovanskrivna om lärarstil o.s.v. kan elevers historiekunskaper 

vara en faktor. Men att de mer erfarna lärare har en större benägenhet att använda sig av 

läroboken kan vi däremot se och mycket av det kan bero på att de är vana med att undervisa med 

läroboken och att den var central när de själva utbildade sig till historielärare.  

 

8.     Sammanfattning och slutsatser 

 

Jag hoppas att denna uppsats ska hjälpa lärare, verksamma som blivande att tänka över hur de 

använder sig av läroböcker och att de inte bara ser den som ett hjälpmedel eller avlastning i sin 

undervisning. Jag vill att de ska reflektera över sitt läroboksanvändande och hur även den är en 

del av kunskapsinlärningen som eleverna ska ta del av i sin vardag. Min frågeställning har 

handlat om gymnasielärares användning av historieläroböcker, vilken betydelse den har i deras 

undervisning, vilka prioriteringar de gör i den, hur man förhåller sig till boken gentemot elevers 

intresse och om arbetserfarenheten har en påverkan i användandet av den. 

 

Historieläroboken är en viktig sådan och främst för att den ger en struktur och trygghet till 

eleverna i undervisningen. Den hjälper elever med sämre historiska kunskaper att hänga i med i 

lektionerna men är samtidigt sämre i den meningen att den ibland är låst och befäster vissa 

historiska perspektiv och utelämnar andra. Den används inte hela tiden just för att den utelämnar 

vardagliga samhällsvärden som t.ex. genusperspektiv och kvinnohistoria och en av lärarna 

undviker att använda den helt. Lärarna väljer ut delar av läroboken som de tycker är värda för 
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eleverna att få kunskap om och påpekar att historieämnet är ett speciellt sådant där man jobbar 

med händelser som redan ägt rum och att det är svårt att hitta ett bättre läromedel än 

historieläroboken för att undervisa eleverna med. Extern material har däremot en av lärarna valt 

att jobba med och åsidosätter läroboken för sina elever. Elevers intresse ser man efter och tar 

tillvara på men en intresseinventering gör man inte och det är även svårt att se till att få med 

intresse som finns utanför läroboken, sådant får man istället ta upp i B-kursen. Det finns vissa 

epoker som måste med för att uppnå målen, om elevers intresse finns inom dessa epoker lägger 

lärarna ner lite extra tid vid dem, men annars är det mycket som ska läras ut under historiekursen 

och där elevers intresse kanske inte finns.  

 

De mer erfarna lärarna känner att de använder läroboken för att eleverna ska känna en trygghet 

och att de annars skulle kunna klara sig utan den, men att den är oviktig vill de inte mena. De 

nämner att de till en början kanske inte var positiva till den men att de senare i läraryrket märkt 

av lärobokens betydelse då den blir som en slags brygga för de elever som kommer från 

grundskolan med svagare historiekunskaper. De två mindre erfarna lärarna (Malin och Jörgen) är 

inte eniga om dess betydelse och medan den ene av lärarna trots en velande inställning till 

läroboken börja känna att läroboken trots allt behövs har den andra läraren inte känt behovet av 

att använda den alls. 

 

Dagens forskning pekar mot att läroboksanvändning inte är populärt och även kritiserat inom 

lärarutbildningar. Att läroboken däremot har en central roll i undervisningen och kommer att 

vara det en tid framöver beror mycket på att alternativa läromedel till läroboken inte kommit 

fram. Istället för att lägga kraft på att kritisera läroböcker för deras stelhet, stereotypisering och 

dess brister på perspektiv borde ett bättre samarbete ske mellan läroboksförfattare och skolor, 

läroboksförfattare och lärare. Bristen på bra läroböcker är det som är problemet och inte de 

dåliga läroböcker vi har. 

 

Att historia blivit ett kärnämne i gymnasiet ser jag som ett tecken på att elever inte har 

tillräckliga kunskaper i historia när de kommer från grundskolan, även om detta är ett bra steg 

mot att öka och säkerhetsställa elevers historiekunskaper finner jag att det på ett sätt krockar mot 

den inställning man har gentemot läroboken i lärarutbildningar och bland den nya generationen 

lärare. Då elevers historia som Hermansson visat oss inte är lik den historia som skolan har är 

problemet att läroboken då kan bli och för det mesta är det läromedel som hjälper till att få dessa 

olika historier (elevers och skolans) att mötas.   
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Vad man gör med läroboken är det viktiga och det är vad min undersökning har visat. Till den 

dagen då de perfekta läroböckerna eller det bättre alternativet till läroböcker kommer är det bästa 

man kan göra att se till att göra det bästa av det man har. Lärarna i min undersökning har valt att 

arbeta olika, den ena har valt att nästan uteslutande jobba med externt material, andra har på 

olika sätt valt att arbeta med läroboken. Det intressanta är att alla dessa olika sätt att jobba med 

historieläroböcker inte kan rangordnas då alla lär sig olika och lärarna har olika arbetssätt. 
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10.     Bilaga: Intervjufrågor  

 
Vilken betydelse har läroböckerna i valet av det du lär ut till eleverna? På vilket sätt? Fyller 

läroboken läroplanens krav och tänker du på det? 

 

Vilken selektion eller prioriteringar gör du och hur motiveras detta? Använder du hela boken, 

vissa delar eller inget alls, varför? 

 

Hur mycket tänker du på valet av läroboksstoff i förhållande till elevers intresse? Hur bemöts 

intresse som finns utanför och i läroboken? Anpassar du valet till deras intresse? 

 

Hur använder du boken? Till exempel som en mall, ett hjälpmedel eller kanske 

problematiserande? 

 

Vad kan vara problemet med att använda läroböcker och hur man använder dessa? 

 

Vilken påverkan tror du att din arbetserfarenhet har i användandet av läroboken? 

 


