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Sammanfattning 

Detta är en kvalitativ och beskrivande studie kring hur elever uppfattar att arbeta med historiska 

källor. Studien beskriver även hur förutsättningarna för och uppfattningarna om en god 

historieundervisning i skolan har förändrats och hur dagens förutsättningar ser ut. Metoden med 

vilket denna studie gör detta är genom att intervjua en fokusgrupp med sex elever och med 

kvalitativa analyser av 23 elevsvar från ett skriftligt kunskapstest. Dessutom genomfördes en enkät 

med 40 elever i år 8 och texter och styrdokument analyserade utifrån ett sociokulturellt perspektiv.  

 

Internationell och nationell forskning visar att en förutsättning för att eleverna ska nå historisk 

empati, är att de får arbeta med och ha tillgång till rikligt med historiska källor och att de får 

möjlighet att öva i perspektivtagande. Studien visar på att eleverna uppfattar samtal och diskussion 

kring källor som en viktig stödstruktur för ett historiskt lärande. Däremot upplevde de mindre nytta 

med att läraren föreläser om källorna. Att ha en referensram att placera källan i samt att ha en tydlig 

frågeställning uppfattade eleverna också som viktigt. Den undersökta elevgruppen hade svårt att 

visa sin förmåga till källanvändning vid kunskapstestet, men en djupare analys av testets 

konstruktion visade att testet hade vissa oklarheter. Eleverna uttryckte källanvändning som 

betydelsefullt i avsikt att utveckla kunskap om det förflutna och för att förstå olika aktörers 

handlingsval. Även att utveckla källkritiska färdigheter ansågs som viktigt. En metakognitiv analys 

kring betydelsen av att arbeta med källor kan stärka elevernas förmågor att använda källor. 
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Kapitel 1 Bakgrund  

I detta kapitel redogörs för valet av kunskapsområde. Här beskrivs hur förutsättningarna för 

och uppfattningarna om en god historieundervisning i skolan har förändrats och hur dagens 

förutsättningar ser ut. I detta ingår en lägesbeskrivning från en svensk grundskola, för att 

beskriva vilka förutsättningar som kan råda för att undervisa så att elever utvecklar 

förmågor att använda källor och sina förmågor till historisk empati. I detta kapitel ges även 

en beskrivning av de styrdokument som berör kunskapsområdet. Kapitlet avslutas med syftet 

med studien och de forskningsfrågor som ställs i studien.  

Inledning  

Förändringar i samhället pågår ständigt och då uppstår behovet att även förändra de dokument som 

styr verksamheten i skolan. Vi fick 2011 en ny läroplan för grundskolan och i och med det ett nytt 

betygssystem. Inte lika omtalat i media är att det även infördes nya kursplaner i alla ämnen. För de 

samhällsorienterande ämnena innebar det på många håll ett paradigmskifte. Från att ha undervisat i 

So skulle nu varje ämne inom blocket ses som sitt eget, med sina egna ämnesspecifika 

karaktärsdrag. Där läraren tidigare hade undervisat i block och tema för att i slutet även sätta ett 

blockbetyg, uppstod ett behov att dela upp undervisningen i olika ämnen. Införandet av ett 

omfattande centralt innehåll i de fyra ämnena samhällskunskap, historia, religion och geografi gör 

att ämnesövergripande arbete blir ett svårlagt pussel. 

 

När jag skulle ta mig an de olika kursplanerna så utgick jag från det som hade förändrats i 

förhållande till min tidigare undervisning. Vi förde diskussioner i ämnesgruppen på skolan och jag 

följde andra diskussionsforum. Direkt noterade jag och mina kollegor att arbete med källor i alla 

ämnen hade fått ökad betydelse. Framförallt i ämnet historia, där det inte bara handlade om att vara 

källkritisk utan även att kunna ”skapa historia” från olika källor. Utifrån detta började jag fundera 

på hur jag kunde lägga upp arbetet för eleverna och under hösten 2012 fick mina elever arbeta 

fördjupat med att utveckla förmågorna att ”kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för 

att skapa historisk kunskap” (Skolverket, 2011).  

 

Visst verkade eleverna uppskatta flera av övningarna, men utifrån det är det svårt att bedöma om de 

hade förstått vilket syfte arbetet med källor hade och om de hade ökat sin kunskap. Hur ett lärande 

kring användandet av källor går till kunde dessutom se olika ut, beroende på elevernas olika 

kognitiva förutsättningar. Det gick heller inte att hitta svenska studier i hur detta lärande sker och 

hur elever uppfattar arbetet med historiska källor. I denna studie kommer jag därför fokusera på hur 

eleverna utvecklar kunskap om och uppfattar sin förmåga att arbeta med källor i historia. En 

ytterligare avsikt med undersökningen är att beskriva den kunskapssyn som styr historieämnet i 

svensk grundskola enligt styrdokumenten. Det sistnämnda kommer att bilda en fond mot resultaten 

av kunskapstest där högstadieelevers förmåga att arbeta med källor undersöks och den 

fokusgruppintervju där några elever får redogöra för sina uppfattningar kring arbete med källor.  
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Kunskapsområde 

Mitt kunskapsområde är arbetet med källor inom historieundervisningen i grundskolans senare år. 

Detta är en central del i historieundervisningen och syftet är att eleven ska få förståelse för hur 

historia skapas och själva kunna vara medskapare till historia (Skolverket, 2006). Att arbeta med 

historiska förstahandskällor i grundskolan är en utveckling mot att tänka och arbeta som en 

historiker. Det innefattar ett arbetssätt med historiska undersökningar och ett perspektivtagande, där 

målet är att skapa historisk empati och kontextualisera historisk kunskap. I den historiska 

undersökningen ingår det att eleven utvecklar källkritiska förmågor som de även ska kunna 

resonera kring (Skolverket, 2012). Inom detta kunskapsområde finns även teorier om vilka 

förutsättningar som krävs för att eleven ska utveckla ett mer användbart sätt att arbeta med 

historiska källor. Dessa teorier finns delvis redovisade i de styrdokument som styr verksamheten i 

skolan och i tidigare forskning. Att använda källor för att utveckla historisk empati är en 

sofistikerad förmåga som kräver vissa kognitiva färdigheter hos eleven. Hur forskning ser på detta 

inom historieämnet kommer att redogöras för i uppsatsen. 

 

Hur elever uppfattar sitt lärande genom arbete med historiska källor är också en del av 

kunskapsområdet, tillsammans med vilka kunskaper de har och om de har någon uppfattning om 

varför man ska arbeta med källor i historieundervisningen. Här kommer tidigare forskning och 

empiriska studier bidra till studiens resultat. 

Förändringar genom åren  

Elevers uppfattningar om ämnet påverkas av den undervisning som bedrivs som i sin tur präglas av 

formuleringarna i kursplanen. Redan innan vår senaste kursplan i historia, så fanns arbete med 

källor med som ett mål att sträva mot. I Lpo 94 formuleras det som nedan:  

– förvärvar förmåga att bedöma olika texter, medier och andra källor som tolkar och 

belyser historiska förlopp (Skolverket, 2006). 

Det som eleverna skulle sträva mot i den gamla kursplanen var följaktligen en förmåga att kunna 

bedöma olika källor ”som tolkar och belyser” historiska förlopp. Det var inte givet förstahands 

källor man ville att eleverna skulle kunna använda. Att kunna bedöma en källas tillförlitlighet 

ansågs däremot som viktigt. För betyget Godkänd krävdes ingen förmåga att använda källor. 

Däremot fanns en allmänt hållen kommentar att ”elevens förmåga att själv studera något historiskt 

material och förmåga att analysera och bedöma detta skall vägas in i bedömningen”. För betygen 

Väl godkänd och Mycket väl godkänd fanns formuleringar som indikerade en förväntan om att 

eleven kunde använda källor för att dra egna slutsatser och att de även kunde argumentera för sina 

val (Skolverket, 2006). Detta var inte lika tydligt skrivet som i den nya kursplanen, 

 

En av de största förändringarna för högstadiets So-undervisning är att So numera inte ska kunna ses 

som ett eget ämne, utan som fyra, historia, samhällskunskap, geografi och religion. Tidigare kunde 

varje skola välja om de ville bedriva undervisningen i ett sammanhållet ämne eller som fyra 

separata. Christina Kärrqvist och Eva West vid Göteborgs universitet, har i sin essä, Färdigheter att 

utveckla för att lära om omvärlden, (Skolverket, 2005) lyft fram hur lärare och elever kan arbeta 

med olika källor i de samhällsorienterande ämnena. De menar att detta hittills inte har skett 

systematiskt i grundskolan. 
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Många lärare verkar underskatta de svårigheter de utsätter sina elever för med krav 

på självständig informationssökning och informationsbearbetning (Skolverket, 2005) 

Kärrqvist och West ger även ett förslag på vilka kvaliteter som arbete med olika källor kan delas 

upp i. De utgår från att eleven söker information ur ett samhällsperspektiv, vilket kan omfatta en 

mängd olika källor och vara av historisk såväl som geografisk eller kulturell karaktär. De har 

således inte särskiljt de ämnesspecifika dragen i att arbeta med historiska källor. Ändå finns många 

gemensamma drag med internationell forskning på området om färdigheter och förmågor om arbete 

med historiska källor (Pickles, 2010) (Nokes, 2011). Det som Kärrqvist och West menar är viktiga 

färdigheter som bör undervisas, medvetandegöras hos eleverna och bedömas av lärarna innefattar 

informationsinhämtning, att bearbeta materialet och att presentera det. 

 

Lägesbeskrivning 

Att som lärare i dagens grundskola genomföra förändringarna i kursplanen i historia stöter på vissa 

hinder och svårigheter. Vissa av dessa är av övergående natur medan andra måste åtgärdas aktivt. 

Här tänker jag att det kan passa med en lägesbeskrivning från min egen skola för att exemplifiera 

dessa svårigheter. På vårt högstadium (årskurs 7-9) är vi fem So-lärare som undervisar sammanlagt 

15 klasser med cirka 24 elever i varje klass. Av dessa fem lärare har en inte läst historia alls, en har 

läst historia motsvarande 60 hp och de övriga tre har läst motsvarande 30 hp var. En svårighet är 

följaktligen skiftande nivå på lärarnas utbildning. Därmed har de ett skiftande kunnande i att 

identifiera vilka förmågor som är viktiga för historieämnet specifikt, vilket leder till olika 

möjligheter att upptäcka elevernas svårigheter och därmed skillnader i undervisningen.  

 

De senaste läroböckerna vi köpte in var tre klassuppsättningar geografiböcker som köptes in 2010. 

Historieböckerna vi använder är från 2003 och de innehåller inga utförliga texter eller övningar om 

arbete med källor. Då vi är en gammal skola, grundad 1905, så finns en del äldre historieböcker i 

våra klassrum. Där finns exempel på historiska källor, men då är texten och uppgifterna omkring 

dem inte anpassade för elever av idag. Vi har liten tillgång på anpassade läromedel. Eftersom vi 

inte är begränsade till böcker utan självklart kan söka historiska källor på internet så skulle det 

kunna vara en möjlig utväg. Men på högstadiebyggnadens tre våningsplan finns tre datorvagnar 

med sammanlagt 34 datorer. Elever med dyslexi har dock fått egen dator av skolan och vissa elever 

tar själv med sig dator hemifrån. Så ibland kan vi använda digitala arkiv som till exempel 

Stockholmskällan, som har ett brett utbud av övningar kring arbete med källor. Den skiftande 

tillgången på datorer är ett hinder för att alla elever ska få möjlighet att utforska digitaliserade, 

historiska källor. 

 

När Lgr 11 infördes tog jag emot elever till årskurs sju, som fram till dess hade läst enligt Lpo 94. 

De hade därmed inte kunnat öva på de förmågor och färdigheter de skulle bemästra redan tre år 

senare. Då hade visserligen eleverna i årskurs åtta ännu svårare, då de skulle klara av det på två år. 

Här skulle statsmakten eventuellt kunna ha tänkt sig en längre övergångsfas, men de valde att rycka 

bort plåstret snabbt, även om det därmed kommer svida rejält en kort stund. Elevernas bristande 

förkunskaper av arbete med källor är ett hinder av övergående karaktär.  
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Styrdokument  

Arbetet i skolan styrs av skollagen och läroplanen, Lgr 11. I inledningen till avsnittet om ämnet 

Historia i Lgr 11 berättas det om de förmågor som skolan ska utveckla hos eleverna. De 

sammanfattas punktvis och nedan finns ett av dessa övergripande syften med 

historieundervisningen: 

• kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap, 

(Skolverket, 2011) 

Syftet med att arbeta med källor är således större än att bara utveckla en förmåga att kritiskt granska 

olika källor. Syftet är även att eleverna ska få en mer omfattande historisk kunskap och kunna sätta 

in olika aktörer och händelser i ett större sammanhang samtidigt som det ska ge en ökad förmåga 

till empati. Arbetet med källor är även formulerat i historieämnets kursplan under det centrala 

innehållet som ska behandlas i årskurs 7-9: 

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

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

bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.   

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

övergripande förändringar i människors levnadsvillkor (Skolverket, 2011). 

De mål vi har för elevernas lärande konkretiseras av Skolverket med de kunskapskrav som återfinns 

i läroplanen. Alla kunskapskrav finns med på alla betygssteg, det är bara värdeorden som skiljer de 

olika betygsstegen åt. Hur eleven ska kunna använda historiskt källmaterial beskrivs i 

kunskapskraven som nedan. De ord som står i fet stil är de så kallade värdeorden och i detta fall 

visar de kraven för betyget A i slutet av år 9:  

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl 

underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade 

och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans 

(Skolverket, 2011). 

Eleven förväntas således både kunna använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om hur 

människor har levt, men även kunna resonera om källornas trovärdighet och relevans. Två olika 

typer av förmågor som många anser vara svårt även för äldre elever och studenter och därmed högt 

ställda krav för ett godkänt betyg i historia i grundskolan. Detta ställs även mot det faktum att 

många lärare idag inte har material som är ändamålsanpassat för undervisning om och med källor.  

 

De nya betygskraven är dessutom tydligare med att eleven ska kunna visa sin kunskap genom att ge 

välutvecklade och väl underbyggda svar. I de tidigare betygskriterierna kunde det räcka med att 

bara känna till. Då behovet av att även kunna sammanställa information och kunskap har ökat för 

svenska elever, måste även undervisningen anpassas till detta. Hur man gör detta på bästa sätt och 

hur olika redskap kan stötta eleverna i deras möjligheter att utveckla sin förmåga att uttrycka 

välutvecklade och väl underbyggda svar, är intressant att studera. Dessutom är det givetvis en 

tolkningsfråga vad som kännetecknar sådana svar. 
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Kommentarmaterial till kursplanen i historia 

Inför implementeringen av Lgr 11 gav Skolverket ut kommentarmaterial till de olika ämnena för att 

uppmärksamma lärarna inför de förändringar som varje ämne stod inför. I kommentarmaterial till 

kursplanen i historia står det att ”kursplanen strävar efter att göra eleverna medvetna om ett 

historievetenskapligt arbetssätt” (Skolverket, 2011). Man betonar att det är ett nytt inslag i 

kursplanen att ”eleverna ska tolka historiskt källmaterial och utifrån det dra slutsatser om 

levnadsvillkor i det förflutna” (Skolverket, 2011). För att eleverna ska få möjlighet att utveckla 

förmågan att tolka källor anser Skolverket att undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att 

ställa frågor till och värdera historiska källor. Detta ska ge eleven förståelse för hur ett vetenskapligt 

arbetssätt i historia kan se ut. Att eleverna utvecklar en källkritisk förmåga är även det en del av ett 

historievetenskapligt arbetssätt. Genom arbetet med källor ska eleven ges möjlighet att få möta 

människors berättelser för att kunna dra slutsatser om det förflutna. De tidsbundna dokumenten ska 

ge eleven möjlighet att utveckla historisk empati, vilket förklaras som ”förståelse för att varje tids 

människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar” (Skolverket, 2011).  

Inom vissa tidsepoker har man lagt en extra betydelse till att eleverna ska använda historiska källor 

och det finns inskrivet i det centrala innehållet. I kommentarmaterialet så tydliggörs hur 

kursplanekonstruktörerna har tänkt sig att detta arbete kan se ut och varför det passar vid just dessa 

tidsepoker. Under ”Antiken” föreslår de att man tittar på hur antika skriftspråk kan uttydas. Det 

visar eleven hur historikern är beroende av andra vetenskaper som arkeologi och lingvistik. Under 

”Revolutioner, nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier” bör eleven få tillgång till 

historiska källor som visar på hur människor och grupper har strävat efter att förbättra sina 

livsvillkor. Här är det betydelsen av att eleven ser människor som historiska aktörer som framhålls 

och att de ska kunna dra paralleller med människor, i olika delar av världen, som arbetar för bättre 

förhållanden idag. Genom att eleverna får ta del av historiska berättelser och ögonvittnesskildringar 

kring förtryck, från tidsepoken ”Imperialism och världskrig”, ska elevens källkritiska förmåga 

utvecklas. Här är det naturligt att eleven ställer konkreta frågor om sant och falskt. Samtidigt ska 

närheten till vår tid göra det lättare att uppnå historisk empati genom en reflektion över att 

värderingar förändras (Skolverket, 2011). 

Bedömningsstöd för betygssättning 

Skolverket har även skapat bedömningsstöd i ämnet historia och i detta har de fokuserat på hur 

elever förväntas arbeta med källor. Johan Samuelsson är projektledare för att ta fram Skolverkets 

bedömningsstöd i historia och han säger i en intervju att:  

– Enligt kursplanen finns det ett tredelat uppdrag för läraren. Dels ska man arbeta 

med att utveckla elevernas metodiska färdigheter, dels handlar det om förmågan att 

tolka källmaterial genom att sätta in det i ett historiskt sammanhang, men också om 

att lära sig utveckla historisk empati (Skolverket). 

I bedömningsstödet förklaras hur arbete med källor står i relation till kursplanen. Där menar man att 

arbete med källor ska ha en framträdande roll i historieundervisningen. Dessutom innebär detta att 

den tidigare källkritiska förmågan har utvecklats till en bredare förmåga om källanvändning. Att 

kunna tolka och värdera en källa ska ske simultant med granskningen. Det handlar både om att 

utveckla ett historiemedvetande hos eleverna och att de får insikt i betydelsen av ett 

historievetenskapligt arbetssätt (Skolverket, 2012). 
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Hur detta kan appliceras i undervisningen beskrivs som att det inte kan ses som en metodisk fråga, 

utan som en integrerad del av undervisningen. Tolkningen av källor är en central del av 

historieundervisningen och för år 7-9 betonas förståelsen av sammanhang. Källanvändningen ska 

därför förekomma så att eleverna till exempel kan se övergripande förändringar i människors 

levnadsvillkor. Eleverna ska kunna rekonstruera ett förflutet med hjälp av källor och kunna sätta in 

detta i en historisk referensram. 

Många olika sorters källor kan och bör förekomma i undervisningen, enligt bedömningsstödet. Vad 

gäller de källkritiska principer som beskrivs i bedömningsstödet, så överensstämmer de med de 

principer som annan källkritisk granskning utgår från. Det första eleven bör fråga sig är, om källan 

är äkta, för att därefter fördjupa sina frågor om närhet, tendens och beroende. Det ska ge svar på 

källans bärkraft och utifrån det ska eleven kunna bedöma hur användbar källan är med 

utgångspunkt i den fråga som ska undersökas (Skolverket, 2012). 

För att visa på hur en uppgift kan se ut och bedömas efter kunskapskraven, har man med en uppgift 

om livet före och efter Berlinmurens fall. Eleven ska kunna berätta om hur livsvillkoren 

förändrades och kunna resonera om källornas trovärdighet. Till sin hjälp har eleverna tre olika, 

narrativa källor och en tabell med frågor om närhet, tendens och beroende att fylla i. Denna uppgift 

avser att utvärdera huruvida eleverna kan dra slutsatser om människors levnadsvillkor, placera in 

dessa i en historisk referensram samt kritiskt granska, tolka och värdera källor. Bedömningsstödet 

ger då exempel på elevsvar som kategoriseras efter hur utvecklade och underbyggda de är. 

Andra källor - Skolverket 

Att arbeta med källor i historieämnet har av tradition ofta kommit att handla om att värdera källors 

trovärdighet och mindre om att värdera användbarhet och relevans. Elevernas uppfattningar om 

varför de ska arbete med källor, handlar då om att de ska bli källkritiska och att inte tro på allt de 

ser och hör. Eleverna verkar mer sällan se det som ett sätt att förstå historia (Skolverket).  

 

På Skolverkets hemsida finns en rad artiklar kring att arbeta med källor. Detta torde kunna ses som 

ett riktmärke och inspiration för hur historieämnet ska manifesteras i skolorna. Att arbeta med 

källor ska inte bara handla om källkritik utan har som mål att eleverna ska bli historiemedvetna 

genom att förstå hur historia skapas utifrån källor. Eleverna ska förstå hur olika typer av historiska 

källor kan värderas för att förstå och tolka det förflutna. Men detta är inte helt lätt för läraren att 

åstadkomma då det krävs en hel del bakgrundsinformation för att själv kunna ta fram bra exempel 

och även då behöver läraren ge eleverna en referensram att sätta in källorna i. Detta menar Mikael 

Kowalski som föreläser om hur lärare kan arbeta med spelfilmer som källor:  

– Det krävs allmänbildning för att kunna vara källkritisk till information och här är 

lärarens kunskaper och insatser viktiga (Skolverket). 

 

Ett sätt att väcka förståelsen kring hur historia kan skapas är att låta elever möta och tolka 

förstahandskällor som kan finnas på lokala museer. Eva Tegnhed, som är arkivpedagog vid 

Riksarkivet, menar att elever idag oftast möter bearbetade källor som läroböcker och 

wikipediaartiklar och att eleverna har svårt att förstå vilka frågor de ska ställa, för att få fram 

relevant information ur en källa (Skolverket).   
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Syfte och problem  

År 2011 fick den svenska skolan en ny läroplan och i och med det nya kursplaner för alla ämnen. I 

alla ämnen betonas nu förmågan att kunna hantera olika sorters källor som viktig och i 

historieämnet finns det med som ett övergripande syfte. Detta hade bara ingått som en mindre del i 

undervisningen i grundskolan tidigare. Genom forskning på detta område kan vi söka bättre 

kunskap om hur elever i högstadiet utvecklar denna förmåga och hur de ser på betydelsen av att 

arbeta med historiska källor.  

 

Syfte  

Syfte med studien är att öka kunskapen om elevers förmågor att använda historiska källor och hur 

eleverna uppfattar användandet av historiskt källmaterial. Ett ytterligare syfte är att belysa 

elevernas uppfattningar om nyttan av historiska källor i historieundervisningen i skolan, samt vilka 

stödstrukturer de urskiljer som ett stöd för att uttrycka sig välutvecklat och väl underbyggt. 

 

Forskningsfrågor  

1. Hur visar eleverna sina förmågor att använda historiskt källmaterial utifrån ett 

kunskapstest? 

2. Vilka möjligheter ger kunskapstestet som används, eleverna att visa sina kunskaper i 

källanvändning? 

3. Hur har eleverna uppfattat olika metoder som ett stöd för sitt lärande med att utveckla 

sin förmåga att använda historiskt källmaterial? 

4. På vilket sätt anser eleverna att förmågan att använda historiska källor är betydelsefull? 
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Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv 

Följande kapitel beskriver de teoretiska perspektiv som studien utgår från. En viktig aspekt 

är att teorierna ska kunna fungera som underlag för analys, för att försöka ge svar på 

studiens forskningsfrågor och undersöka hur elevers uppfattningar kring användandet av 

historiska källor ser ut. I kapitlet gås även centrala begrepp igenom, dels invävt i texten om 

teoretiska utgångspunkter och dels under egen rubrik, där begreppen som är kopplade till 

historiska undersökningar finns. De centrala begreppen för studien är kursiverade. Som 

avslutning finns tidigare forskning som har varit betydelsefull för studien. Alla diagram som 

används under rubriken ”Tidigare forskning” är egna, visuella tolkningar av texten och 

referenserna. 

Teoretisk utgångspunkt 

Studien har främst ett sociokulturellt perspektiv och har inspirerats av såväl Roger Säljös teorier om 

lärande och minnande, som Michail Bakhtins tankar kring dialogismen. Bakhtin menar att ett 

lärande uppstår i interaktion mellan människor. Ett lärande manifesteras genom språket och det är 

genom det som vi visar vår förståelse av verkligheten, som i sig bara kan upplevas subjektivt. 

Bakhtin menar i sin teori om dialogism att vi hela tiden står i kommunikation med andra människor, 

genom samtal, texter eller handlingar. Det språk vi använder formas av det språk som tidigare har 

använts och till vilka vi vänder oss. I en dialogisk diskurs så tillåts olika åsikter och det är möjligt 

att lyfta fram olika perspektiv (Roth, 2009). Detta anses som väldigt viktigt när läraren vill att 

elever ska ges möjligheter att utveckla historisk empati (DavisJr, Yeager, & Foster, 2001). Språket 

består inte enbart av orden som yttras i tal- och skriftspråk. Det samverkar med flera medier och 

påverkas av ljudbild, pappret, handstil, layout och andra uttrycksformer, vilka alla bidrar till ett 

yttrandes betydelse (Roth, 2009, s. 39). Detta beskrivs av Säljö som multimodalitet (Säljö, 2011). 

En dialogisk teoriram betonar att lärande sker i sociala interaktioner med andra människor, 

kulturella gemenskaper och kulturella resurser som texter, bilder och digitala teknologier (Säljö, 

2011). 

 

Lev Vygotsky menar att språket i första hand fungerar som ett medel för att kommunicera med 

andra människor och i andra hand som en resurs för att tänka. Orden lär vi oss av andra människor 

och sedan blir de till ett redskap för att formulera egna tankar.  

En grundtanke är att vi formas som tänkande varelser genom att vi tar till oss de sätt 

att tänka, kommunicera och agera i övrigt genom interaktion. (Säljö 2005, s 41) 

Samtidigt är en annan utgångspunkt att lärandet sker både kollektivt och medierat och med hjälp av 

både språkliga redskap och fysiska artefakter (Säljö 2011). När en människa lär sig ett nytt ord 

kallar Bakhtin det för att appropriera ordet. Det är inte synonymt med att internalisera ordet. 

Skillnaden är att individen vid internalisering införlivar ordet i sin vokabulär, medan en 

appropriation innebär att individen övertar ordet och gör det till sitt eget. Det kan även innebära att 

betydelsen av ordet förändras något och att ordet kan komma att ha olika innebörd för olika 

individer. Bakhtin menar att vi ger orden vår subjektiva innebörd (Säljö 2005). I ett sociokulturellt 
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perspektiv så står vår förmåga att, med hjälp av vår hjärna och våra sinnen, förstå omvärlden 

främst. Hur de biologiska processer ser ut, som sker i vår hjärna är inte lika intressanta, som de 

processer som sker när vi tillgodogör oss samhällets kollektiva kunnande (Säljö 2005).  

 

Studien utgår dessutom från teorier kring hur elevers kognitiva förmågor påverkas av omgivningen 

och påverkar elevens lärande. Här spelar språket och social interaktion en viktig roll för min 

teoretiska utgångspunkt men även kognitionspsykologiska begrepp har betydelse. Inom 

kognitionsforskningen använder man sig av begreppet arbetsminne. Detta menar man bestämmer en 

människas förmåga till att hantera och behandla information (Säljö, 2011). Ett begränsat 

arbetsminne är kopplat till koncentrationssvårigheter och kan försvåra inlärning. Svenska elever är 

duktiga på att söka och läsa texter på nätet visar PISA-studien från 2009. Samma undersökning 

visar på en kraftig försämring av svenska elevers kunskaper i läsförståelse. Staffan Selander 

beskriver att elever idag har sämre läs- och skrivförmåga än tidigare elevkullar, men det positiva är 

att de har utvecklat andra kvaliteter istället. Han anser att de har utvecklats till kompetenta 

kommunikatörer som är genremedvetna och anpassar sig efter mottagare och medium. Eleverna kan 

hämta information från internet och de har numera större möjligheter att styra sitt eget lärande 

(Selander, 2011). 

 

Oavsett en elevs kognitiva förmåga, så kan man beskriva ett lärande med hjälp av Vygotskys teorier 

om ”den proximala utvecklingszonen” (ZPD). Enligt Vygotsky äger lärandet rum i den proximala 

utvecklingszonen och där kan eleven lära sig en ny förmåga eller kunnande men bara med hjälp av 

stöd. Stödet kan vara en människa eller en stödstruktur. Men varje människa är begränsad av sin 

kognitiva förmåga och när ett nytt lärande äger rum så ägnas en stor del av arbetsminnet åt till att 

genomföra uppgiften och ta till sig det nya kunnandet. Då kan andra förmågor, som till exempel 

läsförståelse, tillfälligt fungera sämre. Om eleven har tillgång till en stödstruktur så stärks de 

kognitiva förmågorna och eleven lyckas bättre med uppgiften (Nokes, 2011). 

 

To understand student learning, we therefore cannot just look into this or that 

classroom, considering this or that voice, this or that action. Rather, we have to take 

the entire life of the student-within-society as the unit of analysis. (Roth, 2009, s. 267)  

 

De stödstrukturer som eleven har tillgång till har stor betydelse för sitt lärande (Svanelid G. , 2011). 

Även det engelska ordet scaffolding förekommer i den svenska debatten. En stödstruktur kan vara 

en instruktion, en tabell att fylla i, ett arbetssätt eller i vissa fall även en lärares formativa 

bedömning, alla syftar till att eleven ska ta sig från den proximala utvecklingszonen till att behärska 

ett nytt kunnande.  

 

De redskap som människan använder för att lära, minnas och föra vidare kunskap kallas av Säljö 

för artefakter. Dessa redskap kan vara fysiska eller språkliga (eller intellektuella, kommunikativa 

och mentala) till sin karaktär. Genom utveckling av nya tekniker har människan förändrat sitt 

lärande och minnande. Ett notsystem ger musiker möjlighet att minnas musik och spela den, trots 

att de aldrig hört den innan. En miniräknare gör det möjligt att snabbt räkna ut komplicerade tal. 

Tryckkonsten och digital teknik gör det möjligt att minnas och föra kunskap vidare till andra 

generationer. Notsystem, miniräknaren, boken och datorn är således alla, ur ett sociokulturellt 
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perspektiv, artefakter och de har alla förändrat vårt sätt att lära och minnas. En av de viktigaste 

artefakterna är språket och det har vuxit fram och förändrats mellan människor (Säljö, 2005, s. 33). 

Ofta har även de fysiska artefakterna intellektuella sidor och de fungerar som stöd för människans 

lärande och minnande (Säljö, 2005). En karta eller ett schema kan vara en fysisk artefakt men 

innehålla språkliga beskrivningar som ger individen ett stöd för att minnas eller organisera 

information. Genom sin utformning kan till exempel en tabell med rader och kolumner fungera som 

ett tankeredskap. Om en elev använder en dator med en speciell programvara för att organisera sin 

information på ett visuellt sätt, så har eleven använt sig av flera artefakter, både programvaran och 

datorn kan betraktas som artefakter. Dessa artefakter går inte att separera från elevens tänkande 

eftersom redskapet ingår i dess inre tankeprocesser (Säljö, 2005, s. 35). En artefakt medierar ett 

kunnande, det vill säga redskapet överför kunnandet mellan människor. Olika lär- och 

praktikgemenskaper har olika artefakter som medierande redskap och om man inte är förtrogen med 

dem så kan de vara svåra att förstå och förefalla abstrakta (Säljö, 2005, s. 37).  

 

Om vi ska förstå hur ett lärande går till måste vi studera de aktiviteter som omfattar lärandetillfället. 

Att undersöka vilka möjligheter eleven får att skapa en mening kring det de erfar, kan ge kunskap 

om lärandet i situationen. Att undersöka lärandets situerade karaktär innebär att man inte utgår från 

en elevs specifika förmågor eller färdigheter utan analyserar de aktiviteter som eleven utför (Säljö, 

2005). Dessutom måste man undersöka vilka redskap eller artefakter som eleven använder vid 

lärandet och om de är ändamålsenliga för det kunnande som eftersträvas. 

Människors kunskaper och färdigheter är så intimt knutna till de redskap de har 

tillgång till, att det är omöjligt att skilja färdigheter och användning av redskap från 

varandra. Vad vi lär är hur man använder medierande redskap för specifika syften 

(Säljö 2005, s 66). 

Säljö beskriver på flera sätt hur betydelsefullt språket är för människans förståelse av sin omvärld. 

Genom språket så kan människan skapa sammanhängande berättelser, narrativer, som förklarar och 

beskriver olika händelser. Det ger även människor möjlighet att minnas händelser som de inte 

själva har varit med om och de har en kommunikativ karaktär. Enligt Vygotsky så fungerar 

narrativer både som ett medel för kommunikation mellan människor och som ett redskap för att 

tänka och minnas (Säljö 2005, s 90). Den dramaturgi som finns i en berättelse gör det möjligt att 

återskapa händelser utifrån de syften berättaren har. Kollektiva narrativ kan fungera som stärkande 

för gemenskapen inom gruppen, men även utesluta andra grupper som har andra vinklingar på 

samma händelser. Eftersom en berättelse aldrig kan vara en exakt återgivning av en händelse, så 

ligger det i lyssnarens händer att avgöra vilken berättelse som är mest rimlig. Ofta kan bägge 

perspektiven vara rimliga, men genom att lägga tonvikt vid olika delar av händelsekedjan kan den 

tilltala olika grupper (Säljö 2011). 

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv så har talet och skriftspråket olika ursprung och funktion. Talet är 

det som kan betraktas som en ursprunglig, mänsklig egenskap medan skriften är ett senare påfund 

med en kort historia. Men skriftspråket och texten har förändrat vårt sätt att lära, tänka och minnas. 

Genom att skriva ned saker så bevaras information för eftervärlden. Berättelser levandegör 

information och händelser, dock kan texter även uppfattas som abstrakta och svåra att förstå. 
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Samtalet med andra spelar en viktig roll i elevens formande av sina tankar. När elever utmanas att 

lösa en uppgift tillsammans så börjar de ofta med att rekapitulera det de redan vet. Ofta använder de 

ett språk där de upprepar ord och fraser som de läst eller hört och använder då ofta indirekt tal och 

hänvisar till vad ”man” vet. Ibland talar elevgruppen med ett vardagligt tal som kan verka 

meningslöst. Men detta kan liknas vid det inre tal som Vygotsky menar föregår en tanke, med den 

skillnaden att det uttalas högt eftersom det tillhör gruppens tänkande (Roth, 2009). Det är heller inte 

så att all kunskap manifesteras i det talade språket. Om gruppen arbetar med en bild som källa så 

kan en elev genom att peka på en detalj, göra gruppen uppmärksam på den. Även detta är en form 

av dialog som måste tas i beaktande när läraren ska välja vilken typ av källor gruppen ska ha 

tillgång till och arbeta med. Ett yttrande ges betydelse av sitt sammanhang och här kommer lärarens 

roll som stödstruktur in. Genom att upprepa elevernas yttranden, som kan vara outvecklade och 

innehålla gester, och utveckla det med vedertagna begrepp för det sammanhang som eleverna 

försöker resonera kring, så kan elevernas ordförråd, språk och kunnande utökas. 

 

En anledning till att samtalet är viktigt för elevens lärande är samtalets funktion som stödstruktur. 

Lärare och texter i historiska källor använder ibland ett akademiskt språk som är långt ifrån vissa 

elevers förståelse av ämnet. Genom att eleverna själva får möjlighet att samtala om en svår källas 

betydelse så kan de använda ett vardagligt språk. När sedan eleverna har förstått innebörden i källan 

så kan läraren eller andra elever hjälpa till att översätta innebörden till ett akademiskt språk (Roth, 

2009). Men en annan aspekt är att människor i allmänhet och elever i synnerhet, ofta deltar i samtal 

utan att först veta vad det handlar om eller vart det ska leda. Den mentala kartan är inte klar i förväg 

utan är resultatet av samtalet. Det är först när eleven formulerar sig kring ämnet som den tillägnar 

sig kunnandet. När eleven appropierar ord, det vill säga lär sig nya ord eller när gamla ord får en ny 

innebörd så menar Bakhtin att elevens språk transformeras (Roth, 2009). 

Centrala begrepp 

Följande beskrivningar av historia som ämne och källors roll för historieämnet är hämtade och 

bearbetade från boken Historiska undersökningar av Anders Florén och Henrik Ågren (Florén & 

Ågren, 2006). Historieämnet kan definieras som läran om det förflutna. I grundskolan har detta 

genom åren varit en studie av kronologisk och narrativ karaktär. För inte alltför länge sedan var det 

först på högskolenivå som studenten förväntades göra egna efterforskningar och undersökningar. 

Numera ska även en elev i grundskolan kunna göra enklare undersökningar utifrån historiska 

frågeställningar. Historikern behöver förhålla sig till vissa regler och metoder för att kunna 

genomföra undersökningar och därmed bli medskapare till kunskapen om historia. En av dessa är 

hur man hanterar och bestämmer källor. En källa är ett spår från det förflutna och historikerns källor 

är oftast någon typ av skrift, men det kan även vara en byggnad, ett föremål, en bild, ett ortsnamn 

eller en inspelning. Alla former av text räknas inte automatiskt som källor. Det gäller texter som har 

bearbetat någon händelse, de kallas då litteratur av historikern och kan ändå läsas för att ge en 

bakgrundsbild. En vanlig textform är översikten, som kan vara en lärobok i grundskolan eller på 

universitetsnivå. Översikten utgår inte från någon frågeställning, den fungerar som en 

sammanställning av den kunskap som kommit fram hittills och producerar ingen ny kunskap. Med 

förstahandskällor menas en person som själv var med om den händelse som undersöks och dit 

räknas även protokoll och domslut och andra dokument som beskriver händelsen. En 

andrahandskälla är en källa som återger samma händelse utan att själv varit med. I grundskolan kan 



 14 

även andra källor användas i undervisningen, som till exempel filmer och litterära texter som 

beskriver en händelse, även textboken kan i detta fall räknas som en källa, den senare kan även 

kallas en sammanfattande källa. 

 

Oftast måste någon som forskar i historia kunna tolka källorna eftersom de bara är fragment av det 

förflutna. Ett steg i detta är att granska källan för att avgöra om den är trovärdig och relevant för det 

man vill undersöka. Detta brukar kallas källkritik eller källvärdering. Att värdera en källa handlar 

främst om att avgöra i vilken grad den hjälper till att svara på den fråga som undersökaren ställer. 

För källkritiken finns ett antal principer att förhålla sig till. Genom att ”ställa frågor” till källan så 

görs en rimlighetsbedömning i källans trovärdighet och användbarhet. 

 

Vidare skriver Florén och Ågren att källor kan delas upp i kvarlevor och berättande källor (Florén 

& Ågren, 2006). En kvarleva kan vara ett protokoll från ett möte eller ett domslut. Kvarlevan är 

själv en del av det förflutna som forskaren vill studera och har därför ofta en hög trovärdighet. Om 

kvarlevan finns i ett arkiv så är det troligast att den även är äkta. Däremot är det inte säkert att den 

är representativ för tiden, gruppen eller den person som står i fokus för undersökningen. Till de 

berättande källorna räknas brev, dagböcker eller memoarer. De återberättar en händelse och i dessa 

är det mer vanligt att händelsen har förvanskats. Därför ställs också andra frågor till de berättande 

källorna. Här är det viktigt att reda ut sanningshalten i texten. Om man har två källor som 

oberoende av varandra berättar en liknande historia så blir de mer trovärdiga. Det är också viktigt 

att studera avsändaren till texten. Avsändaren kan ha haft anledning att överdriva eller ljuga och 

källan kan då betraktas som tendentiös. Genom att undersöka närhetsfaktorn kan källans 

trovärdighet öka eller minska. Med närhet menas både närhet i tid och rum till den händelse som 

berättas om.  

 

Med perspektivtagande menas en förmåga till att se en fråga ur olika aktörers perspektiv. Det är en 

viktig förmåga inom de samhällsorienterande ämnena. Ett historiskt perspektivtagande innebär att 

eleven kan se två eller flera aktörers perspektiv kring en historisk händelse. En aktör kan vara en 

person, en stat eller en grupp i det förflutna som spelar en roll i den händelse man vill studera. 

 

Historisk empati kan både innebära en process och ett lärandemål inom historieämnet. Historisk 

empati som process beskrivs som historikerns hantverk och innebär en förmåga att ställa frågor till 

källor och dra slutsatser utifrån detta. Som ett mål för lärande är historisk empati när en elev har 

förmågan att kunna sätta sig in i hur en historisk aktör har handlat och vilka motiv den har haft 

samtidigt som det inte är att känna som aktören. När en elev kontextualiserar kunskap så skapar den 

ett sammanhang. Istället för fakta som lösa pusselbitar så bildar informationen eleven kommit fram 

till ett mönster som ger en helhet. 

T idigare forskning 

I sökandet efter tidigare forskning har två olika huvudstrategier använts. Den första strategin var att 

använda olika databaser som www.kb.se/libris, ERIC och Google Scholar och där har markerats att 

materialet ska vara vetenskapligt granskat. Där användes sökord som historia, historiska källor, 

källanvändning, perspektivtagande och historisk empati, var och en för sig samt i olika 

kombinationer. Dessa sökord skrevs i kombination med ett till fem ord per sökning och då även på 
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engelska. Genom att begränsa sökningen så att endast nyare forskning kom med försökte antalet 

träffar minskas och relevansen ökas. Den andra strategin har varit att titta efter de referenser som 

intressant forskning har använt. Andra metoder har varit att söka direkt på Skolverkets hemsida och 

läsa de styrdokument och rapporter som är aktuella. Dessutom har prenumerationer av olika 

nyhetsbrev, som till exempel Skolportens nyhetsbrev, bidragit till en allmän bild av svensk och 

internationell, didaktisk forskning.  

 

Jeffery D. Nokes beskriver i en artikel vilka förmågor som är viktiga för att ungdomar ska kunna 

använda historiska källor (Nokes, 2011). Han visar på de stora krav som ställs på någon som vill 

läsa en historisk text, ord som har ändrat betydelse eller okända ord, annorlunda grammatik och 

stavning och ett typsnitt eller en handstil som är svår att läsa. När en elev ska läsa en sådan text så 

ägnas den kognitiva förmågan främst till att försöka förstå texten och eleven använder då inte de 

metoder att granska och värdera källor som den lärt sig. Nokes utgår från att ungdomar har 

förmågan att använda historiska källor och att det är viktigt att de får göra detta. Detta baserar han 

dels på de styrdokument som skolan i flera länder har, som förespråkar att elever lär sig den 

historiska processen, och dels på forskning som har visat goda resultat kring detta. För att elever 

ska kunna tillägna sig historiska processer så måste lärarna tillhandahålla olika stödstrukturer. 

Dessa stödstrukturer varierar beroende på målet för lärandet, uppgiftens karaktär, elevens 

svårigheter och elevens förmåga. De fyra hinder för att elever har svårigheter att använda historiska 

källor är enligt Nokes:  

 

1. Att analysera och förstå historiska källor kräver en kognitiv förmåga som eleven inte har. 

2. Elever har en begränsad historisk referensram och de använder den kunskap de har på ett 

felaktigt sätt. 

3. Elever har enkla och naiva uppfattningar om världen. 

4. Elever har en oriktig uppfattning om vad historieämnet innebär. 

 

Nokes sammanställer en mängd olika stödstrukturer som har visat sig fungera vid olika studier. 

Läraren kan till exempel välja texter som är lätta att förstå, ge riklig bakgrundsinformation, gå 

igenom svåra ord innan, diskutera texterna högt, ge listor med frågor, skapa tabeller för jämförelser, 

ge förebilder för resonemang och ge många olika tillfällen att öva, i avsikt att underlätta elevernas 

lärande (Nokes, 2011). 

 

Elisabeth Pickles beskriver förmågan att använda källor 

i fyra nivåer (Pickles, 2010) (som är tolkad i figur 1). I 

grundnivån så ser eleverna källorna som en plats att få 

information från. De ställer inga egna frågor utan letar 

efter den information som efterfrågas i uppgiften eller 

av läraren. När elevens förmåga att använda källor 

utvecklas så övergår den till att även se källorna som 

vittnesmål. Till ett vittne ställer en kritisk granskare 

frågor av arten trovärdighet. Eleven blir källkritisk och 

ifrågasätter vem som berättar och vilket syfte berättaren 

har. Vet berättaren något om händelsen och i vilken tid i 

relation till händelsen är vittnesmålet från? Vid en ännu 
Figur 1 
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Figur 2 
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högre förmåga till användande av källor, det som Pickles beskriver som den tredje nivån, så ser 

eleven källor som bevis. Med hjälp av olika källor, olika bevis, kan eleven lista ut saker, så som en 

detektiv listar ut ett händelseförlopp och vilka aktörer som var involverade. Det är genom att logiskt 

resonera kring varje bevis som eleven skapar en bild av ett historiskt förflutet. I den fjärde nivån så 

inser eleven att en källa inte går att förstå utan att veta något om den tid då den skapades. Källan 

måste placeras in i en kontext, ett sammanhang för att kunna tolkas. För att kunna göra detta 

behöver eleven en historisk referensram.  

 

Pickles antar att en metakognitiv analys tillsammans med eleven kan ge en förbättrad förmåga att 

använda källor. 

If students were encouraged to reflect on how types of understanding outlined below 

(här ovan min anmärkning) may affect their inferences, their use of sources could be 

enhanced and they would be in a better position to argue that one interpretation is 

more valid than another (Pickles, 2010). 

Nokes menar att ett hinder är att eleven inte uppfattar historieämnet som ett undersökande ämne 

utan som ett memorerande av konstaterade fakta. 

History students often view history as ”the past” rather than as interpretations of the 

past. (...) Historians question every source, accept nothing at face value, marshal 

evidence to support every claim, and recognize the personal biases that shape and 

give life to historical ideas. They are active participants in not only the learning of 

history, but in its very creation (Nokes, 2011). 

Förmågan till perspektivtagande är dels ett mål i sig men även en förutsättning för att utveckla 

förmågan till historisk empati. O. L. Davis Jr beskriver hur elever i femte klass och deras lärare 

började tänka historiskt när de fick studera historiska källor ur olika perspektiv. Samtidigt så 

upplevde både lärare och elever en frustration för de märkte att deras förkunskaper inte räckte till 

och att eleverna ibland hade missuppfattningar som inte gick att förena med den nya kunskapen. 

Detta fick eleverna att vilja ha fler övningar av denna typ (DavisJr, Yeager, & Foster, 2001). Davis 

Jr menar att läraren har en mycket viktig roll i att väcka barnens lust till historiska undersökningar 

men att alltför få lärare har egen erfarenhet i att genomföra egna historiska undersökningar. Detta är 

ett förhållande som också stämmer väl med förhållanden i den svenska grundskolan. 

 

En studie, som beskrivs av Elizabeth Anne 

Yeager och Stuart J. Foster, genomfördes i en 

annan femteklass av Matthew T Downey. Där 

prövades hur elevernas förmåga till 

perspektivtagande påverkade deras förmåga till 

historisk empati. Förmågan till 

perspektivtagande bygger, enligt Downey på 

fyra steg (som är tolkad i figur 2). I det första 

steget på att eleverna har möjlighet att skilja på 

nuet och ett förflutet och att varje tid och plats 

kan ha sina egna särdrag. Därefter måste eleven 
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Figur 3 

 

kunna växla mellan två olika perspektiv men inom samma tidsperiod. En elev med ett mer 

avancerat perspektivtagande kan även förklara de olika aktörernas perspektiv och vilka 

handlinsalternativ de hade. Den sista nivån kännetecknas av att eleven är väl förtrogen med de 

historiska fakta som finns att tillgå och att den grundar sina antaganden i dessa. Downey menade att 

ett narrativt skrivande var en bättre metod för att utveckla elevernas perspektivtagande. De hade 

även prövat rollspel och att skriva fiktiva brev. Genom det narrativa skrivandet kunde eleverna 

fördjupa sina kunskaper och förklara olika ståndpunkter. De kunde även växla mellan olika 

perspektiv genom att inta en allvetande berättarroll (DavisJr, Yeager, & Foster, 2001). Att 

rättfärdiga en undervisning som ger eleverna möjlighet till perspektivtagande görs, enligt Yeager 

och Foster, med motiveringen att det förbereder eleverna för dagens samhälle eftersom de bättre 

kan urskilja hur deras handlingar påverkar andra människor. Dessutom antas elever som har fått öva 

historiskt perspektivtagande ha lättare för att kunna se andra människors perspektiv i nutid. 

 

Kring historisk empati har det förekommit en laddad debatt ibland annat Storbritannien. Ordet har 

åkt in och ut, för att nu senast återinföras, i den engelska läroplanen. Vissa har misstolkat begreppet 

och menat att det skulle betyda att eleven ska känna med en historisk person. De som hävdar vikten 

av begreppet menar däremot att det står för en förståelse för en historisk person handlingar utan att 

man lägger den moderna världens normer som förebild. Professor Kaya Yilmaz sammanställer 

debatten kring begreppet i en artikel och definierar empati som en färdighet: 

Empathy is the skill to re-enact the thought of a historical agent in one’s mind or the 

ability to view the world as it was seen by the people in the past without imposing 

today’s values on the past (Yilmaz, 2007). 

Han beskriver empati som en färdighet som är beroende av både kreativitet och intellektuell 

förmåga. För att kunna uppnå historisk empati behöver eleven ha tillgång till en stor mängd 

kunskap och kunna se en aktörs handling utifrån olika perspektiv. Det handlar inte om att leva sig 

in i en roll utan att kunna resonera kring en person och kring vilka handlingsalternativ som hade 

varit möjliga för aktören (Yilmaz, 2007). Andra forskare instämmer i denna begreppsförklaring.  

But our historical understanding comes from knowing how people saw things, knowing 

what they tried to do, and knowing that they felt the appropriate feelings, not from 

feeling those things ourselves (DavisJr, Yeager, & Foster, 2001, s. 25). 

 

Yilmaz menar att förmågan till historisk 

empati oftast kopplas samman med att 

eleven får genomföra historiska 

undersökningar av källor. Det är genom 

dessa undersökningar som eleven lär sig 

ifrågasätta handlingar och kunna se dem ur 

olika perspektiv (Yilmaz, 2007). Enligt 

Davis Jr, Yeager och Foster så är historisk 

empati en del av de historiska metoderna 

och de kan karaktäriseras av fyra olika, 

växelverkande strategier (som är tolkad i 



 18 

Kontextualiserad 

Begränsad 

Vardaglig 

Enkel 

Främmande 

Figur 4 

 

figur 3): analys av mänskliga handlingar, förståelse av historisk kontext och kronologi, analys av ett 

varierat utbud av historiska källor och tidigare tolkningar samt konstruktionen av ett narrativt 

ramverk som grund för en slutsats kring en händelse. De menar att historisk empati kan fungera 

som ett verktyg för att lista ut varför något har hänt i det förflutna (DavisJr, Yeager, & Foster, 

2001). Historisk empati är ett relativt nytt ord i den svenska skoldebatten och inom svensk 

historiedidaktik. Begreppet är inte spritt hos historielärare i allmänhet och det återfinns inte i Lgr 

11, men däremot i bedömningsstödet i Historia. Fler svenska studier kring hur elever utvecklar 

historisk empati behövs. 

 

Enligt flera forskare kan även historisk empati 

nivågrupperas och många använder då Downeys 

kategorisering (DavisJr, Yeager, & Foster, 2001, s. 

55) (som är tolkad i figur 4). Det första steget 

kännetecknas då av ett tänkande där eleven upplever 

de historiska aktörerna som främmande och de kan 

inte förstå personens handlingar. I nästa nivå har 

eleven en enkel förståelse där en aktörs handlingar kan 

förklaras med att de till exempel var dumma på den 

tiden. Den tredje nivån kännetecknas av en vardaglig 

förståelse och här kan förmågan att känna igen sig i 

en situation eller en känsla spela roll för förståelsen. 

Här dömer eleven aktörens handlingar utifrån de 

normer som råder idag och inte efter de normer som rådde vid tiden för handlingen. När eleven 

sedan kan resonera kring detta och att det var en annan tid som rådde men ändå inte kunna bortse 

från dagens värderingar så betecknas den historiska empatin som begränsad. Det är först när eleven 

helt kan bortse från dagens normer och känner förtrogenhet med den tidens olika tankar och 

värderingar som eleven har kontextualiserat den historiska empatin. Detta visar eleven genom att 

kunna resonera kring den tidens värderingar och växla till vår tids kunskap, men utan att döma 

aktörens handlingar. Eleven kan då tänka sig olika handlingsalternativ baserade på de normer som 

fanns då och gör en tydlig skillnad mellan aktören och den egna personen (DavisJr, Yeager, & 

Foster, 2001, s. 56). 

 

Den femte nivån i historisk empatisk förmåga, enligt Downey, innefattar ett kontextualiserat 

kunnande. Med det menas att eleven har skapat en mening och ett sammanhang för kunskapen. 

Detta konstruerar eleven utifrån de källor och texter som den möter samtidigt som den måste utgå 

från de antaganden som eleven själv omfattar. Det innebär att eleven måste vara medveten om hur 

de erfarenheter, den förförståelse och de antaganden den redan har kan påverka en sådan 

kontextualisering (DavisJr, Yeager, & Foster, 2001, ss. 58-59). 

No matter how much we attempt contextualization (as authors and readers), we can 

only approach the past from the standpoint and deportment of where we are now, 

from the inescapably historicized positions we presently hold (DavisJr, Yeager, & 

Foster, 2001, s. 63) 

Eftersom de historiska källor som eleven använder måste tolkas, så innebär det att eleven som ska 

göra tolkningen då måste utgå från sina egna uppfattningar och antaganden. Att vara medveten om 
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dessa uppfattningar och antaganden kan ses som en del i tolkningsarbetet. Det innebär att förmågan 

att kontextualisera, precis som med förmågan till historisk empati, är beroende av att kunna 

kontrollera viktiga kognitiva färdigheter. Bruce A. VanSlendright beskriver främst tre viktiga 

strategier som samverkar med varandra för att eleven ska kunna kontextualisera historisk kunskap 

(DavisJr, Yeager, & Foster, 2001, ss. 64-65) (som är tolkad i figur 5). För det första är det viktigt att 

eleven har tillgång till en mängd olika källor. Det 

kan vara förstahandskällor, filmer, foton, konstverk 

eller andrahandskällor, men de ska alla beröra det 

ämne som eleven studerar. Sedan är det viktigt att 

eleverna ifrågasätter sina egna föreställningar om 

världen. De kan till exempel fråga sig varför de 

tolkar något som de gör och om det i deras 

tolkningar har smugit sig in nutida värderingar. Att 

göra detta ensam är svårt även för mer erfarna 

forskare. Därför är en betydande faktor att eleven får 

möjlighet till diskussion med andra elever. I 

diskussionen kan elever och lärare ta upp frågor om 

de källor de har tillgång till är representativa för 

perioden och även diskutera hur historia kan brukas 

i olika sammanhang (DavisJr, Yeager, & Foster, 

2001).  

I en nyligen genomförd studie i USA undersöktes hur elevers lärande påverkades när de historiska 

källorna fanns på en digital surfplatta. I den jämförande studien fick två klasser använde surfplatta 

och en klass arbetade med att läsa samma berättande källor som transkriptioner. Resultatet visar att 

gruppen som använde surfplattor fick högre resultat i de tester som utfördes i samband med 

experimentet. En anledning till det var att de elever som använde surfplattan upplevde 

undervisningen som mer levande då de fick ta del av ljud- och filminspelningar av verkliga 

människors berättelser. I alla klasserna skulle eleverna arbeta i par, men i klassen utan surfplattor så 

uteblev den diskussion inom paret, som eleverna med surfplatta uppvisade. Vid ett flertal tillfällen 

hade diskussionen fortsatt även utanför klassrummet. Studien visar att användandet av surfplatta 

innebär ökade möjligheter till samarbete även utanför lektionstillfällena, vilket i sig antagligen 

påverkade elevernas prestationer. De elever som arbetade med traditionella material arbetade mer 

på egen hand (Garcia & Adam Friedman, 2011). 

 

För att kunna stötta eleven i analysen av historiska källor bör läraren vara medveten om att det finns 

många sätt att konstruera en mening i det förflutna. Några av de faktorer som kan spela roll för hur 

en elev uppfattar historien är socioekonomisk tillhörighet, etnisk bakgrund och kön. När det finns 

två olika, motstridiga, historiska narrationer kan olika grupper i samhället försöka använda dessa 

för att förändra eller bevara specifika förhållanden (DavisJr, Yeager, & Foster, 2001, s. 70). Om en 

grupp människor lämnas utanför den nationella narrationen, som den samiska gruppen länge varit 

uteslutna från den svenska, kan det vara svårt för elever som tillhör den gruppen att kontextualisera 

sitt historiska kunnande. Eleven får svårt att förena två motstridiga narrationer om den inte får hjälp 

att lyfta fram bägge. Här vore det intressant att se fler studier kring hur svenska elevers 

perspektivtagande kan stärkas. 

Diskussion med 
andra 

De egna 
föreställnin

garna 

Många källor 
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Undervisning inom ett ämne kan, enligt Lena Molin i Norén (2011), delas in i olika typologier. Med 

det menas de didaktiska val som genomsyrar ämnet i fråga om syfte, innehåll och metoder. Genom 

observationer har till exempel Molin identifierat fem olika typologier inom geografiundervisningen 

(Norén, 2011).  

 

Hur barn kan formulera frågor som är undersökningsbara har många studier inom 

naturvetenskapsdidaktiken studerat. En svensk studie undersökte huruvida eleverna kunde uttrycka 

sig om naturvetenskapliga arbetssätt, eftersom sådan procedurkunskap troligen är beständig. Om 

eleverna har förmåga att resonera kring vad de gör, så är det sannolikt att de förstår logiken i de 

arbetssätt man använder (Säljö, 2011, s. 108). Den amerikanske didaktikern Roger Bybee, har 

identifierat två olika mål med hur elever lär sig göra undersökningar, att lära sig göra 

undersökningar (do inquiry) och att lära sig om undersökningar (about inquiry). I de nyinstiftade, 

nationella proven så återfinns uppgifter som innebär att eleverna ska kunna visa sin förmåga att 

använda historiska källor för att göra historiska undersökningar. Beroende på hur frågan är ställd till 

eleverna så påverkas elevernas möjligheter att visa sin förmåga. 

Det är inte helt lätt att med en fråga framkalla vad eleverna har lärt sig och minns. Det 

gäller sannolikt inte bara elevernas kunskaper om naturvetenskapens förklaringar, utan 

också deras kunskaper beträffande naturvetenskapliga undersökningar.(…) Det är inte heller 

säkert att uteblivna eller felaktiga svar betyder att eleverna ifråga inte skulle kunna minnas 

det rätta svaret om de kunnat placera frågans formuleringar i ett annat sammanhang. (Säljö, 

2011)  

Av den anledningen behöver forskare fortsätta undersöka vad tester egentligen visar av elevernas 

förmåga att förstå hur undersökningar går till. Här spelar även formen för kunskapsredovisningen 

stor roll. I ovanstående, svenska studie visade det sig att eleverna hade en högre förmåga i de 

inspelade samtalen än vad de kunde formulera i skrift.   
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Kapitel 3 Metod 

I detta kapitel redogörs för vilken metodansats som studien baseras på och vilken empiri som 

har framtagits. Här finns även en beskrivning av hur urval gått till, hur studien har 

genomförts och hur data har bearbetats och analyserats. Därefter följer en diskussion om 

studiens tillförlitlighet och vilka hänsyn som har tagits till forskningsetiska principer. 

Metodansats 

Studien har en kvalitativ metodansats där tre olika empiriska insamlingsmetoder har bidragit till 

resultaten. En kvalitativ undersökning har möjlighet att utveckla en djupare kunskap genom att 

undersöka olika aspekter av ett fenomen utifrån olika förklaringsmodeller. Där ger en kvantitativ 

undersökning oftare en fragmentarisk kunskap som visserligen kan vara generaliserbar (Patel & 

Davidsson, 1991). Då avsikten med studien är att undersöka vilka uppfattningar som elever har 

kring användandet av källor, så genomfördes ett kunskapstest för att först utröna vilka förmågor 

informanterna kunde visa. Kunskapstestet har analyserats kvalitativt, med vad som kan ses som en 

fenomenografisk ansats, där de olika elevsvaren delades in i olika nivåer av uppfattningar. 

Samtidigt som kunskapstestets utformning och texter analyserades kvalitativt utifrån studiens 

teoretiska perspektiv. Även fokusgruppintervjun har analyserats från en dialogistisk och 

sociokulturell ansats. Dessutom genomfördes en enkätstudie med 40 elever som kan sägas ha både 

en semikvantitativ och kvalitativ karaktär. 

Datainsamlingsmetod 

I denna undersökning har metodtriangulering använts då det empiriska materialet har samlats in 

med både kunskapstest, fokusgruppintervju och en enkät. Kombinationen av flera metoder kan 

innebära en högre validitet på undersökningen eftersom resultaten kompletterar varandra (Stensmo, 

2002) (Trost, 2010). Det första steget var att genomföra ett kunskapstest för att utröna vilka 

förmågor att använda källor, som eleverna kunde visa skriftligt. För att få en fördjupad förståelse 

kring elevernas egna uppfattningar kring användandet av källor, så genomfördes en intervju i 

fokusgrupp som spelades in. Även där undersöktes vilka förmågor att använda källor som eleverna 

uppvisade, dessutom undersöktes elevernas metakunskaper kring källanvändning. Med intentionen 

att utöka antalet perspektiv, så genomfördes en enkätundersökning som främst tog reda på i vilken 

form elever föredrog att arbeta med historiska källor. Genom att jämföra resultaten från intervjun 

och enkäten blev det även möjligt att se om de intervjuade eleverna representerar ett större antal 

elevers uppfattningar.  

Skriftligt kunskapstest - exempeluppgift 

Kunskapstestet genomfördes med 23 elever i en åttondeklass, två elever var frånvarande vid 

tillfället. Med föresatsen att undersöka elevgruppens kunskaper och förmåga att arbeta med källor 

användes en exempeluppgift från Skolverkets förslag till nationellt prov i historia för år 9, en 

uppgift om källhantering (se bilaga). De nationella proven i historia för år 9 är utformade av Malmö 

högskola. Den uppgift som användes syftar, enligt provkonstruktörerna, till att pröva elevernas 
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förmåga att tolka och värdera källor för att skapa historisk kunskap. Det innebär att man både vill 

att eleven ska kunna uppvisa en metodkunskap samt en förmåga att kunna leva sig in i olika 

historiska händelser. I det senare ingår även att eleven har en förmåga att se, att en händelse kan ses 

ur olika perspektiv. Uppgiften består i att utifrån ett antal källor skriva vilka det var som talade för, 

respektive emot kvinnlig rösträtt i början av 1900-talet. Till sin hjälp har eleverna även 

exempelfraser som de kan använda. De ska även resonera kring källornas trovärdighet och relevans 

(Malmö högskola). 

Fokusgrupp 

För att få en djupare förståelse kring hur elever kan resonera kring källor genomfördes en intervju 

med en fokusgrupp. Ett fokussamtal är i sig kvalitativt till sin karaktär och passar bra att använda 

när man vill undersöka olika uppfattningar. Det är dessutom passande när den undersökande vill 

stärka informanternas ställning (Geijer, 2006) vilket var viktigt då studiens informanter är unga. 

Förespråkarna för gruppintervjuer säger att bland fördelarna med dessa intervjuer 

framför individuella är att de ger utrymme för interaktion i gruppen som kan ge större 

insikt hos den enskilde om dennes egna åsikter och bevekelsegrunder (Trost, 2010). 

Samtalet leds av en moderator som fördelar ordet enligt en halvstrukturerad intervju och en 

intervjuguide med ämnesområden användes (se bilaga). Sex elever deltog i fokussamtalet och det är 

ett bra antal då alltför stor grupp inte leder till tillräcklig interaktion mellan informanterna och det 

blir svårt att hålla reda på vem som är vem. För liten grupp är inte heller att önska, då informanterna 

får litet stöd i varandra. Fokussamtal kan vara en bra metod för att urskilja variationer i 

uppfattningar och attityder kring ett fenomen. Analysen ger inte generaliserbara data men kan leda 

till ökad förståelse för fenomenet  (Geijer, 2006). 

Enkät 

Avsikten med att genomföra en kvantitativ enkät är att ta reda på hur vanligt förekommande vissa 

uppfattningar är inom den undersökta gruppen (Eliasson, 2006). Antalet informanter som deltog i 

enkätstudien var endast 40 stycken, av 63 som gavs möjlighet, och således ett för litet antal för att 

dra generaliserbara slutsatser. Enkäten designades främst som en sluten strukturerad enkät för att 

kunna få kvantitativa data att jämföra med. Frågorna grupperades enligt tre ämnesområden vilket 

innebär att de blir lättare för informanterna att svara på (Eliasson, 2006). I slutet förekom även två 

öppna frågor där eleverna kunde framföra egna tankar som enkäten hade väckt. Detta med tanke på 

att fånga upp attityder som inte var förväntade. 

Urval 

Studien ägde rum i en F-9 skola i Stockholmsområdet. Skolan ligger i ett lugnt område med hög 

socioekonomisk status. Den har studiemotiverade elever och en stark föräldragrupp och 

förväntningarna på undervisning, lärare och elever är höga. Då syftet med studien är att undersöka 

hur elevers uppfattningar om arbete med källor ser ut så valdes en klass i årskurs 8. Klassen hade 

arbetat med källor på några olika sätt i historieämnet. Alla närvarande elever i klassen, 23 stycken, 

fick göra ett kunskapstest. Dessa analyserades och delades upp i olika kategorier och nivåer efter 

förmågan att resonera kring källorna.   
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Då skillnaderna mellan bedömningsstöd och elevernas svar var så stor så bestämdes att göra en 

textanalys av de olika dokumenten som exempeluppgiften i historia bestod av, för att undersöka 

vilken typologi den kan sägas representera samt undersöka vilka förutsättningar som gavs eleverna 

att visa sina förmågor. 

Eleverna i den klass där kunskapstestet genomfördes tillfrågades om de ville delta i en intervju och 

de sex elever som anmälde sig frivilligt först, valdes ut till en intervju i fokusgrupp. 

Könsfördelningen i gruppen bestod av tre pojkar och tre flickor. Intervjun transkriberades och 

analyserades.  

Under analysen av intervjun framkom ett behov av att tillfråga fler elever kring deras uppfattningar, 

men då det inte fanns tid och möjlighet för fler intervjuer, genomfördes en enkät i tre klasser, med 

sammanlagt 63 elever närvarande, i samma skola varav 40 elever svarade. På grund av brist på 

datorer vid tillfället så svarade inte samtliga elever i de klasser där enkäten genomfördes. Enkäten 

genomfördes i samma skola som kunskapstest och fokusgruppintervju. Viss överlappning av 

informanter skedde således.  

Genomförande och materialbearbetning  

Exempeluppgiftens genomförande 

Exempeluppgiften från nationella provet genomfördes i en klass i årskurs 8 som ett led i deras 

historieundervisning. Uppgiften skulle ses som en övning inför nationella prov i de 

samhällsorienterande ämnena och alla skulle göra den. Eleverna informerades om att uppgiften 

även skulle fungera som underlag i en studie. De informerades även om att de elever som inte ville 

att deras resultat skulle vara med i en studie, i sådant fall inte skulle tas med. Eleverna var 

oförberedda på provsituationen och flera elever hade svårt att komma igång och ett par visade öppet 

att de inte hade lust att göra den. Eleverna uppmanades då att genomföra den som en övning inför 

kommande nationella prov. Anvisningar till uppgiften saknades så läraren läste upp frågan och 

visade häftet med källorna som delades ut först. Läraren läste även upp exempelfraserna för hela 

klassen. Under uppgiftens genomförande gick läraren runt och stöttade elever som är svaga läsare 

eller kan ha svårt att koncentrera sig. Då lästes delar av uppgiften, exempelfraserna eller källorna 

upp för elever. Flera elever hade problem att förstå uppgiften. Några elever satte igång med 

uppgiften direkt. Då eleverna var klara med uppgiften fick de som ville skriva vad de tyckte om 

denna uppgift. 

 

Bearbetning och analys av elevsvar i skriftligt kunskapstest - 

exempeluppgiften 

Genom att analysera de svar eleverna ger med en fenomenografisk utgångspunkt, blir det bli 

möjligt att undersöka vilken kunskapsnivå och förmåga som eleverna i gruppen kan visa skriftligt 

samt jämföra dessa med de kunskapskrav som återfinns i Lgr 11. Fenomenografi är en kvalitativ 

metod utvecklad av Ference Marton vid Göteborgs universitet. Inom fenomenografin söker 

forskaren efter variationen i människors beskrivningar av olika fenomen. Dessa variationer kan vara 

ett led i ett lärande då vår uppfattning om ett fenomen utvecklas desto mer erfarenheter vi har av 

det. Därför syftar fenomenografin även till att kategorisera olika uppfattningar och göra en 
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kvalitativ uppdelning av dem (Fejes & Thornberg, 2011). Detta är något som lärare gör varje gång 

de rättar ett prov, delar upp svaren i olika svarskvaliteter för att kunna betygssätta uppgiften. Enligt 

fenomenografin så finns det bara ett visst antal möjliga aspekter att beakta i ett fenomen och ju mer 

komplexa svaren är desto djupare förståelse för fenomenet visar det.  

 

Det ingår inget bedömningsstöd för hur uppgiften ska bedömas, men det finns ett bedömningsstöd 

för en likartad uppgift som man hänvisar till i exempeluppgiftens kommentarsmaterial. Genom att 

utgå från det allmänna bedömningsstöd som Skolverket har givit ut prövades en första 

kategorisering av elevsvaren. Då karaktären på uppgiften i bedömningsstödet och den i 

exempeluppgiften ser väldigt olika ut var detta inte helt lätt. Enligt denna mall skulle knappt någon 

nå upp till kunskapskravet för betyget E. En andra kategorisering genomfördes då genom att svaren 

kodades utifrån en fenomenografisk metod för att hitta olika nivåer i elevernas uppfattningar av 

fenomenet. Som stöd för detta användes Pickles kategorier av förmåga att använda källor; som 

information, vittne, bevis och kontextualiserat. Detta möjliggjorde att flera olika svarskvaliteter 

kunde urskiljas. En genomgång av, i vilken utsträckning eleverna hade använt exempelfraserna 

gjordes även. Slutligen genomfördes en granskning av svaren utifrån förmåga till kontextualisering, 

perspektivtagande och förmåga till historisk empati. Alla elevsvar fördes in i en matris.  

Analys av typologi och kunskapssyn i exempeluppgift 

Vid bedömningen av elevernas svar från kunskapstestet uppmärksammades att exempeluppgiften 

inte gick att bedöma enligt bedömningsstödet och därför genomfördes en analys av 

exempeluppgiften i jämförelse med styrdokument och tidigare forskning. Först upprättades en lista 

på de olika texter som dokumentet består av (exempeluppgift, instruktioner, källor och 

kommentarsmaterial). Sedan utfördes en kvalitativ analys av de texter som fanns utifrån det 

teoretiska perspektivet i studien, för att undersöka om det fanns skillnader i kunskapssyn och 

typologi utifrån tidigare forskning. 

 

Enligt Molins teorier att meningen med undervisningen i ett ämne, kan representeras av olika 

typologier (Norén, 2011), har två olika typologier kring källanvändning i historieundervisningen 

identifierats. Olika historielärare lägger fokus på olika delar av läroplanens kursplan. Då denna 

studie inte täcker in hela historieämnet ligger fokus i typologierna enbart på elevers användande av 

historiska källor. Typologierna ska vara ett stöd för analys och ett diskussionsunderlag i tolkningen 

av data i studien. Studien identifierade två olika typologier, utifrån tidigare forskning och 

styrdokument, kring källanvändning i historieundervisningen: 

1. Meningen med källanvändning är att lära sig vara källkritisk. 

2. Meningen med källanvändning är att lära sig hämta information ur källor och skapa 

historia. 

 

Den kvalitativa analysen inspirerades av diskursanalysens metod. Vid diskursanalys går forskaren 

igenom olika typer av texter för att förstå vilken roll språket har i vår uppfattning av verkligheten. 

Denna typ av forskningsansats kan ta itu med både historiska och samtida fenomen. Genom att 

både dekonstruera texter och sätta dem i sitt sociala sammanhang, kan forskaren se vad som är 

synligt, men också vad som är osynligt. Det blir genom detta möjligt att studera vilken kunskapssyn 

som råder inom de studerade dokumenten.   
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Till skillnad från många andra författare menar vi, och följer då DA (diskursanalys egen 

anmärkning), att ”diskurs” innefattar alla typer av språkanvändning (språkhandlingar) 

i muntliga och skriftliga sociala sammanhang, dvs. yttranden och skrivna dokument. 

En diskurs är en social text. Fokuset på diskurs innebär därmed att man intresserar sig 

för ”tal och texter som delar av sociala praktiker” (Potter 1996:105). (Alvesson & 

Sköldberg, 2008, s. 460)  

 

Oftast antas en abduktiv ansats vid en kvalitativ textanalys, eftersom analysen delvis utgår från en 

hypotes eller teori men även från analysen av texterna. Alla typer av språkliga utsagor kan bli 

föremål för studier (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Genomförande av intervju i fokusgrupp 

När man undersöker individers uppfattningar om ett fenomen är det viktigt att komma åt även 

underliggande uppfattningar och inte bara memorerade från en lärobok. Det kan man göra om man 

genomför halvstrukturerade och tematiska intervjuer (Fejes & Thornberg, 2011). Intervjun 

genomfördes som en halvstrukturerad intervju med en fokusgrupp på sex elever, där frågor var 

förberedda i förväg, grupperade i teman. Det fanns även tillfälle för informanterna att ge andra 

infallsvinklar på fenomenet än det som kanske förväntas. De fyra teman som intervjun delades upp 

i är, uppfattningar kring källhantering, kunskap om metod, undervisningens karaktär, 

förutsättningar för framtida lärande. Intervjun startar med en kort redogörelse för hur den kommer 

gå till och att alla kommer få tala i tur och ordning. Eleverna förses med papper och penna så att de 

kan anteckna tankar som dyker upp för att kunna framföra dessa när de ges ordet. Att informanterna 

är införstådda med hur spelreglerna för intervjun ser ut, är betydelsefullt vid fokussamtal (Geijer, 

2006).  

 

Intervjun började med ett samtal om den exempeluppgift som hade genomförts för att få eleverna 

att börja tänka på källor. Därefter samtalade vi om den undervisning som genomförts. En avsikt är 

att se vad som har gjort ett djupare intryck hos eleverna och att få en uppfattning om kunskapsnivå 

och uppfattningar. Därefter får eleverna svara på vilket ändamål det finns med att arbeta med källor 

i historieundervisningen. Intervjuguiden finns med som bilaga men följdes inte till punkt och 

pricka. Så kallad probing förekom, vilket innebär att intervjuaren uppmuntrar informanterna att 

utveckla sina tankar genom att ställa följdfrågor eller genom att nicka och ”humma” för att visa 

intresse (Fejes & Thornberg, 2011).  

 

Eleverna följde reglerna för intervjun bra och avbröt sällan varandra. Däremot lyssnade de 

uppmärksamt på vad de andra eleverna sa och kunde fylla i och kommentera varandra när det blev 

deras tur. Ingen av eleverna valde att dock att anteckna under intervjun utan riktade sin fulla 

uppmärksamhet på att lyssna. 

Materialbearbetning av transkriberad intervju 

Intervjun spelades in med en god kvalitet på ljudupptagningen vilket innebar att transkriberingen 

gick att genomföra ordagrant. Fokusgruppintervjun analyserades sedan med hjälp av 

granskningsfunktionen i Word. Passager och yttranden markerades och kommenterades utifrån de 

teoretiska perspektiven i studien. Yttranden sorterades även efter likheter och skillnader (Fejes & 
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Thornberg, 2011). Därefter relaterades de olika yttrandena till varandra och sorterades in under fyra 

rubriker som skapats utifrån forskningsfrågorna, yttranden som visade på förmåga att använda 

källor, som visade på vilken möjlighet kunskapstestet gav att visa elevernas kunskaper, som visade 

på elevernas uppfattningar kring betydelsefulla metoder för lärandet och elevers uppfattningar om 

avsikten med att arbeta med källor. Vid analys av en transkriberad intervju är det upp till forskaren 

att avgöra hur teorin ska skrivas fram. Frejes och Thornberg betonar betydelsen av teorin i 

analysfasen. 

Teorin samexisterar med analysen, där forskaren tar hänsyn till sin kunskap och 

förförståelse när denne utformar intervjuguiden. Teorin ger också förklaringar till det 

utfallsrum som har analyserats fram (Fejes & Thornberg, 2011, s. 131). 

Således har det teoretiska perspektivet fått genomsyra fokusgruppintervjun från det att 

intervjuguiden utformades till genomförande och analys. 

Enkätens genomförande 

En enkät genomfördes via internet och Google forms. Innan eleverna fick svara på den så testades 

den på en elev som gav synpunkter på utformning och frågor. Efter det gjordes vissa justeringar och 

några frågor lades till. Det fanns skalfrågor, flervalsalternativ samt två öppna frågor sist i 

dokumentet. Att en enkät är enkel i sin utformning innebär inte att den är enkel till sin konstruktion. 

Frågorna valdes med omsorg och ett stort antal alternativa svarsalternativ fanns i 

flervalsalternativen. Genom att variera sättet att ställa frågor menar Eliasson att enkäten kan 

uppfattas som mer motiverande att besvara (Eliasson, 2006). Frågorna grupperades enligt tre 

ämnesområden, där de första frågorna var i form av skattningsfrågor om anledningen till att man 

arbetar med källor. I nästföljande grupp skulle frågor besvaras om arbetsmetoder som föredrogs i 

form av att välja tre av alternativen. I slutet förekom även två öppna frågor om vad som var bra 

respektive dåligt med att arbeta med källor, där eleverna kunde framföra tankar som enkäten hade 

väckt.  

 

Enkäten genomfördes i tre klasser och låg upplagd på klassernas blogg under ett dygn, men inga 

fler svar kom in efter lektionstid. Sammanlagt gavs 63 elever möjlighet att besvara enkäten och 40 

elever svarade. Eftersom endast hälften av eleverna hade tillgång till dator så svarade inte alla 

eleverna i klasserna. Vissa elever valde att svara via sina mobiler. 

 

Materialbearbetning av enkäten 

Då enkäten genomfördes i Google forms så räknas svaren automatiskt. Google kan dock inte 

garantera att programmet har räknat rätt så vid forskning och vetenskapliga studier så 

rekommenderas att man kontrollräknar. Två av frågorna var dessutom i fel form när den första 

klassen svarade och de kunde därför inte fylla i de uppmanade tre alternativen. Flera elever valde då 

alternativet övrigt och skrev svaren i den fritextrutan. Dessa två frågor fick räknas helt manuellt och 

på de övriga frågor kontrollerades att det stämde. De sista två frågorna av fritextkaraktär bestod av 

en rad yttranden. Dessa lästes igenom, analyserades kvalitativ och fördes in i resultatdelen under tre 

rubriker som skapats utifrån tre av forskningsfrågorna, yttranden som visade på förmåga att 

använda källor, som visade på elevernas uppfattningar kring betydelsefulla metoder för lärandet 
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och elevers uppfattningar om avsikten med att arbeta med källor. Eftersom endast vissa av dessa 

elever hade genomfört kunskapstestet finns inte den andra forskningsfrågan med i resultatdelen. 

Tillförlitlighetsfrågor 

Metodval 

I en abduktiv ansats är en viktig del att pendla mellan empiri och teori. Att ställa kritiska frågor till 

sig själv och låta andra ställa kritiska frågor, är en essentiell del av en studie. Genom att tillåta detta 

har det strävats efter att hålla hög kvalitet. Dels måste forskningen ha validitet, den måste 

undersöka det som den avser att undersöka. På så sätt kan man ge trovärdighet åt sina resultat. Dels 

måste forskningen ha reliabilitet. Det måste gå att lita på att resultaten studien kommer fram till 

stämmer. Det nås genom att ha transparens i hur data har samlats in och vara öppen för en kritisk 

granskning (Fejes & Thornberg, 2011) (Trost, 2010).  

Genom att använda en fenomenografisk metodansats vid analysen av elevsvaren, har det varit 

möjligt att se vilka kvalitativa skillnader elever har och därmed vilka aspekter de kan ha svårt att 

urskilja i användandet av historiska källor (Fejes & Thornberg, 2011). Om man inte är medveten 

om elevernas förförståelse eller vad som är en hierarkiskt högre kvalitet på svar så blir det svårt att 

ta elever från den ena nivån till den andra och förstå hur ett historiskt lärande går till (Lo, 2012). 

Dock genomfördes inga individuella fenomenografiska intervjuer. Därmed kan denna studie inte, 

på ett heltäckande sätt, utreda vilka olika uppfattningar som råder kring detta fenomen. 

Dokumentationen av både kunskapstestets genomförande och fokusgruppintervjun kunde ha skett 

med videoinspelning. Det skulle ökat tillförlitligheten i studien genom att man hade kunnat 

analysera elevernas frågor och spontana kommentarer vid kunskapstestet (Björndal, 2005). Då 

skulle en bild ges av hur de uppfattade att lösa uppgiften att läsa, förstå och värdera källorna. Om 

intervjun hade filmats, hade även kroppsråk, gester och blickar kunnat analyseras. Det hade dock 

antagligen upplevts som hämmande för eleverna, samtidigt som en större del av tolkning då skulle 

ha fått göras av kroppsspråk istället för av de uttalade orden. Istället valdes att spela in i en ljudfil 

och då ljudupptagningen var av god kvalitet och transkriptionen genomfördes med stor noggrannhet 

så är reliabiliteten hög. 

Det är viktigt att forskning som bedrivs skapar generaliserbar kunskap. Det innebär att de resultat 

som nås ska gå att applicera på liknande situationer eller personer som inte har ingått i studien. 

Andra ska ha nytta av resultatet och kunna pröva dem i sin verklighet. Men i kvalitativa studier är 

förväntan på generaliserbar kunskap inte lika påtaglig (Stensmo, 2002). Antalet informanter i 

studien är få vilket innebär att det är svårt att dra generaliserbara kunskaper. Men då alla 

kunskapsnivåer och betyg finns representerade i den undersökta gruppen, så går det att finna olika 

nivåer på svaren, vilket bidrar till ökad kunskap om hur ett historiskt lärande går till. De frågor som 

de olika empiriska studierna har utgått från har varit ett viktigt verktyg för att kunna möta studiens 

syfte och svara på de forskningsfrågor som ställs och därmed har studien god validitet.  

Kombinationen av de empiriska studierna innebär en triangulering av data som ger en hög 

reliabilitet samtidigt som studien lyckas svara på de frågor som ställts, det vill säga en god validitet. 

En annan anledning till den höga reliabiliteten och goda validiteten är de omfattande studier av 

tidigare forskning som genomförts. Då resultaten i denna studie ligger i linje med tidigare forskning 
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kan det sägas att den tidigare forskningen här även har en kontrollfunktion som ger en 

interbedömarreliabilitet (Patel & Davidsson, 1991). Dessutom har de styrdokument som berör 

studiens syfte analyserats med kvalitativa metoder och från teoretiska perspektiv som är välkända. 

Det innebär att den även äger god validitet. Designen av studien svarar väl mot studiens syfte och 

forskningsfrågor. Genom att på ett strukturerat och pedagogiskt sätt förmedla resultaten till 

omvärlden så försöker denna uppsats hävda både god validitet och hög reliabilitet även vad gäller 

koherens. 

Kunskapstestet 

Då eleverna inte uppfattade det skriftliga kunskapstestet som ett vanligt prov är det tänkbart att 

några tog alltför lätt på uppgiften. De lade inte det fokus som hade behövts för att göra så bra som 

möjligt ifrån sig. Dessutom var uppgiften otydligt formulerad och inte heller läraren visste exakt 

vad som förväntades och hur mycket information som kunde ges. Det talar för att det kan finnas 

vissa brister i det skriftliga kunskapstestets reliabilitet. Ytterligare en faktor som talar för detta är att 

de elever som har dyslexi inte fick någon direkt anpassning. Normalt skulle de ha fått längre tid 

samt fått provet uppläst för dem. Nu fick de endast delar av uppgiften och källorna upplästa. De ska 

även ha möjlighet att skriva på dator, vilket de inte fick nu. Dock gav kunskapstestet en tydlig 

fingervisning om vilka brister och missuppfattningar som eleverna har. Många elever visade även 

goda kunskaper kring de undersökta förmågorna. Så det blev möjligt att kategorisera svaren i olika 

nivåer. Vilket innebär att validiteten blir god. 

Då flera exempel på elevsvar finns redovisade i studien kan läsaren själv bilda en uppfattning om 

reliabiliteten i analysen.  

Textanalyser 

Kvalitativa analyser av texter bygger på forskarens egna tolkningar. Dessa tolkningar bygger dock 

på välkända teorier och resultatet underbyggs av de resultaten från de empiriska studierna i 

undersökningen. Typologin som finns beskriven i denna studie har inte funnits omnämnt i tidigare 

forskning i historieämnet. Den inspireras istället av de indelningar som Molin har gjort i 

geografiämnet, eftersom detta inte har diskuterats med historiedidaktiker så kan det finnas brister i 

den indelningen. Dock fyller indelningen en funktion och ger en tydlighet i analysen. 

Fokusgruppintervju 

Det går inte att vara säker på att ett skriftligt prov visar elevens hela kunskap och det var 

anledningen till att även genomföra intervjuer. Vid intervjuer finns det ett bättre tillfälle att se om 

eleven äger mer eller mindre av den förmåga som den har visat skriftligt. Genom valet av 

fokusgruppintervju så blev det svårt att utröna huruvida de enskilda eleverna hade en bättre 

förmåga i att använda källor eller inte. Däremot medförde en intervju i grupp att eleverna kände sig 

mer trygga i att uttala värderingar kring arbete med källor. Detta skulle antagligen ha varit svårare 

för dem om de intervjuats en och en då en social önskvärdhet till intervjuaren kan uppstå. I detta 

fall kan viss social önskvärdhet snarare kopplas till att eleverna svarar det som de tror att deras 

klasskompisar förväntar sig. Det dröjde lång tid mellan kunskapstest och intervju av fokusgruppen 

och det kan ha medfört att attityder till att arbeta med källor kan ha förändrats under tiden. Vissa 

känslor kan ha glömts bort och andra kan ha fått ökad betydelse. 
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Intervjun spelades in med en god kvalitet på ljudupptagningen vilket innebar att transkriberingen 

gick att genomföra ordagrant. Endast vissa, enstaka ord försvinner på grund av för tyst tal. Vid 

ljudupptagning och transkribering lyssnas intervjun igenom flera gånger vilket medför att även små 

nyanser kan uppfattas. Därmed ökar möjligheten till att få svar på de ställda forskningsfrågorna, en 

bättre validitet uppnås än vid en intervju utan ljudupptagning. Möjligheten att kunna återgå till 

inspelningen ger även en hög reliabilitet (Patel & Davidsson, 1991). Då så kallad probing förekom 

genom att ”humma”, eka eller upprepa det eleverna sagt säkerställdes att deras svar var rätt 

uppfattade, vilket innebär hög reliabilitet (Fejes & Thornberg, 2011). Detta ledde dock till en 

tidskrävande transkriberingsprocess. En noggrant genomförd transkribering innebär goda 

möjligheter till analys.  

Enkät 

Enkäten var frivillig och endast de som ville delta, svarade på den. Innan eleverna fick svara på den 

så testades den på en elev som gav synpunkter på utformning och frågor. Detta innebar att enkäten 

blev mer genomtänkt och att konstruktiva frågor lades till och validiteten ökade då den bättre mötte 

forskningsfrågorna. Den genomfördes via internet och var helt anonym vilket ökar informanternas 

motivation att svara öppet och ärligt på frågorna (Eliasson, 2006). Av tre klasser med 63 elever 

närvarande, valde 40 att svara. Ett fåtal svarade endast på de första frågorna. Svarsbortfallet är 

således ganska stort, men det berodde även på att inte alla elever hade dator vid tillfället utan fick 

dela dator. Svarsfrekvensen är dock så pass hög att den ger ett statistiskt säkerställt resultat för den 

undersökta gruppen. Uppfattningen är även att eleverna svarade öppet och konstruktivt på frågorna 

samt att informanterna representerade olika uppfattningar. Att flera röster gavs möjlighet att 

uttrycka sina uppfattningar stärker studiens reliabilitet och validitet. Resultaten från enkäten är 

redovisade i sin helhet, frisvaren återfinns i bilagan, och transperensen bidrar till hög reliabilitet då 

läsaren själv kan avgöra trovärdigheten i analysen. 

Etiska aspekter  

Studien följer de etiska riktlinjer som finns samlade på codex.uu.se. Då informanterna är barn så är 

det viktigt att ta extra forskningsetiska hänsyn. Eleverna har fått vara anonyma genom hela studien. 

Kunskapstestet numrerades och varje elev tilldelades ett nummer i studien. För att elevsvar på 

kunskapstest och i intervjuer inte ska kunna kopplas samman har jag låtit bli att ge eleverna samma 

nummer i intervjun. Dessutom har jag undvikit att skriva ut vilka elever som har olika, 

diagnostiserade, funktionsnedsättningar. Det förekommer endast i den mån det är relevant för 

sammanhanget i analysen. Eleverna har informerats om syftet med studien och deltagandet i 

intervjuerna har varit frivilligt. Det skriftliga kunskapstestet var dock inte frivilligt att genomföra då 

läraren valde att integrera det som en del av undervisningen. Det blev då frivilligt om eleven ville 

låta sitt resultat vara en del av studien. Elevernas föräldrar har fått informationsbrev och de har fått 

godkänna sina barns deltagande (se bilaga). Enkäten var frivillig och anonymt genomförd och 

därför har medgivande inte begärts av föräldrar. Men då eleverna fyller 15 år under innevarande år 

och då frågorna inte var av personlig eller känslig karaktär så kan detta ändå anses som etiskt. 
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Kapitel 4 Resultat  
 

I detta kapitel följer en redovisning av de resultat som studien kommit fram till. Resultaten 

redovisas för var och en av de olika metoderna med hänsyn till forskningsfrågorna under 

fyra olika rubriker, Elevernas förmågor att använda historiskt källmaterial, Elevernas 

möjligheter att visa sina kunskaper genom kunskapstestet, Elevernas uppfattningar om 

betydelsefulla metoder för sitt lärande samt Eleverna om förmågan att använda historiska källor 

som betydelsefull. Viss tolkning och analys förekommer här, men fördjupas i nästa kapitel. 

 

Beskrivning och analys av elevsvar från skriftligt 

kunskapstest – exempeluppgift 

I Lgr 11 står att eleven ska kunna visa sin förmåga ”att kritiskt granska, tolka och värdera källor 

som grund för att skapa historisk kunskap”. Den kunskap som eleven förväntas skapa eller 

återskapa, med hjälp av källor, är att dra slutsatser om människors levnadsvillkor. I samband med 

detta ska eleven kunna resonera om källornas trovärdighet och relevans. De ska även kunna placera 

in källorna i en referensram och kunna använda historiska begrepp (Skolverket, 2011).  

Elevernas förmågor att använda historiskt källmaterial 

Med utgångspunkt i en fenomenografisk analys av elevsvaren delades dessa in i fem kategorier. 

Teorin om elevers förmåga att använda källor kan delas in i fyra olika nivåer fick då utgöra de 

kvalitativa skillnader som svaren kategoriserades i. De fyra nivåerna kan sammanfattas under 

rubrikerna: information, vittnesmål, bevis och kontext (Pickles, 2010). Den femte kategorin är en 

icke fungerande förmåga att använda källor.  

 

Men det finns andra förmågor som också visas i elevernas svar, som förmågan till perspektivbyte, 

historisk empati och kontextualisering av det förflutna. Forskare har beskrivit nivåer även på dessa 

förmågor och en önskan fanns att undersöka huruvida dessa kunde finnas i elevsvaren. Slutligen 

undersöktes hur eleverna hade tagit stöd i de exempelfraser som fanns i uppgiften. En 

sammanfattning av de olika aspekterna redovisas i tabellen nedan.  

 

Kategori att 

använda 

källor 

Antal 

elevsvar 

Använder 

exempel-

fras 

Historisk empati 

Främmande Enkel Vardaglig Begränsa

d 

Kontext-

ualiserad 

Ej fungerande 1       

Nivå ett 

Information 

11 4 2 2 1   

Nivå två 

Vittnesmål 

6 3    1  

Nivå tre 

Bevis 

4 3  1 1   

Nivå fyra 

Kontext 

1 1      
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Över huvud taget har eleverna svårt att visa på en högre förmåga att använda källor då knappt 

hälften lyckas visa på den andra nivån eller högre. En elev når inte upp till den första nivån och 

endast fem elever placerar sig i de två högsta nivåerna. Här nedan följer en redovisning av hur 

elevsvaren analyserades och placerades in i de fem olika kategorierna. Dessutom finns ett par 

elevsvar med, i dess helhet, för att gestalta hur deras förmåga har tolkats. Elevsvaren kan ses i den 

inskjutna texten och de är transkriberade med den interpunktion och stavning som eleven använt. 

För att visa hur exempelfraserna har använts är dessa markerade med fet stil.  

Ej fungerande förmåga att använda källor 

En elev lyckades inte visa på en fungerande förmåga att använda källor. Dock visar detta endast på 

elevens oförmåga att visa detta skriftligt och utan stöd genom uppläsning av texten. Då detta är en 

av eleverna med dyslexi så är det troligen en bidragande orsak till elevens svårighet att visa sin 

förmåga att använda källor. 

För kvinnlig rösträtt: 

Moderaterna 

Mot kvinnlig rösträtt: 

Socialdemokraterna  (Elev nr 8) 

Denna elev redogör för informationen från källorna men har vänt på åsikterna och fått dem fel. 

Detta kan inte betraktas som att eleven visar på förmåga att använda källorna i fråga. 

 

Nivå ett - Källor ger information  

En övervägande del av klassens 23 elever, 11 stycken, visade på en förmåga att använda källor, 

motsvarande den första nivån. De ser endast källor som information och ”söker svaret på frågan”. I 

detta fall, vem som var för och vem som var emot införandet av kvinnlig rösträtt. De resonerar 

ingenting om trovärdighet eller användbarhet hos källorna trots att detta efterfrågades av 

provkonstruktören.  

De flesta källorna tyder på att högern var emot kvinnlig rösträtt, medans vänstern 

var för. Det kan man tydligt se i källa C och E vad båda parterna har för åsikter. 

Några personer som tex Herr Kjellén var tydligen starkt emot kvinnlig rösträtt då han 

tyckte att staten då kunde göra ovälkommet intrång i privatlivet. Men tydligen gav han 

sig pga att han tex sa att han måste välja mellan två onda ting. (Elev nr 1) 

Eleven har använt stödstrukturerna men redogör endast för vilken information som den funnit och 

ingenting om trovärdighet eller relevans. Detta representerar ett karakteristiskt svar i denna kategori 

då de flesta svaren inte visade på förmåga till historisk empati. I vissa elevsvar är det otydligt om 

eleven förstår att högern lägger ned sitt motstånd eller vad revolutionen i Tyskland spelar för roll. 

Dessutom kan även en bristande interpunktion, ”chattspråk” eller svårlästa handstilar medföra att 

texten blir svår att förstå. 

 

Däremot är det vissa elevsvar som tyder på visst perspektivtagande och historisk empati, något som 

inte efterfrågades, men som ändå kan sägas representera ett högre kunnande.  
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Socialdemokraterna för kvinnlig rösträtt för kvinnor och män lever i samma samhälle. 

Moderaterna är emot kvinnlig rösträtt för att dom är rädda för vad dom skulle göra till 

samhället. 

Jag tror att socialdemokraterna är tro värdiga för att dom säger sanningen som det är. 

(källa E)  

Jag tror att han ljuger om att han är rädd för att ville ha makt och att kvinnorna skulle 

inte ha det han ville inte förlora makten (källa C) (Elev nr 21) 

Denna elev försöker hämta information från källorna men lyckas inte helt, utan fyller själv i 

information som inte finns med i källorna, utifrån sin egen förförståelse. Eleven visar inte att den 

förstått hur man bedömer en trovärdig källa utan bedömer här trovärdigheten i den som ”talar” i 

källan. Eleven visar på den första nivån av historisk empati, där det förflutna framstår som 

främmande. Eleven visar således endast på en främmande historisk empati eftersom den tror att 

högerns företrädare ljuger i rädsla att förlora makt. Eleven kan inte tänka sig att någon faktiskt har 

omfattat dessa tankar och värderingar och ansett att de var riktiga. 

Även andra nivåer av historisk empati förekommer, som hos denna elev. 

Källa B: En slutsats som talar för kvinnlig rösträtt eftersom den svenska 

arbetarklassen gläds över de tyska arbetarnas revolution. 

Källa C: Moderaterna är mot kvinnlig rösträtt, det som pekar på det är källa C, där 

står de att det inte är bra för kvinnan eller för Sverige om vi ger henne rösträtt. 

De valde kvinnlig rösträtt, men bara för att de var tvungna. (Elev nr 22) 

Eleven har endast sökt information från källorna och resonerar inte kring dess trovärdighet eller 

relevans. Dock finns viss antydan till perspektivtagande och en enkel historisk empati, då eleven 

själv drar slutsatsen att den svenska arbetarklassen vill ha kvinnlig rösträtt eftersom de gläds över 

revolutionen. Detta framgår inte av källan. Även kommentaren till den andra källan visar på en viss 

inkänning med aktörerna. 

Det sista exemplet i denna kategori är en längre text som lyckas ganska väl med att redovisa 

informationen som den kan utläsa ur källorna och även redogör för de olika sidornas åsikter. 

En källa som är emot kvinnlig rösträtt är källa C, Allmänna valmansförbundet. Det ser 

jag i meningen ”Jag tror att det är bra för Sverige eller bra för kvinnan att vi ger henne 

rösträtt”. 

Högerpartiet Herr Lindman är också en person som är emot kvinnlig rösträtt eller han 

tycker att man ska rösta så dom är antagligen inte för eller emot. I mina ögon är de 

flesta källorna för. 

Källa G är ganska självklar att den är för, för att det är Föreningen för kvinnans 

politiska rösträtt. Dom tycker att kvinnan ska ha samma rättigheter som mänen för att 

kvinnor betalar ju lika mycket skatt som mänen. Varför skulle dom inte få rösta då? 

Herr branting som är representant för socialdemokraterna (källa E) är för att kvinnor 

ska få rösta. Han tycker att ett samhälle som består av både kvinnor och män har 

behov av både kvinnor och män. 
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Så om man ska sammanfatta det hela är Socialdemokraterna och Föreningen för 

kvinnans politiska rösträtt är för kvinnlig rösträtt. Och Allmänna valmans förbundet är 

emot och Högerpartiet är både för och emot. Om jag skulle levt när det här skulle varit 

en fråga skulle jag absolut vara för. (Elev nr 12) 

Men eftersom inte heller denna elev har resonerat kring källornas trovärdighet eller relevans så 

placeras den i denna kategori, nivå ett. Detta trots att eleven försöker komma fram till en slutsats 

och försöker använda källorna som bevis, men inga tecken till granskning eller värdering av 

källorna förekommer. Eleven gör dock goda försök till att redogöra för de olika ståndpunkterna. För 

att förstärka Föreningen för kvinnans politiska rösträtts åsikt, lägger eleven till en retorisk fråga. 

Eleven avslutar med att sammanfatta de olika åsikterna och visar även på en vardaglig förmåga till 

historisk empati då eleven utgår ifrån sig själv och tänker sig in i situationen. 

 

Nivå två - Källor är ett vittnesmål  

I denna kategori placerar sig också flera av klassens elever, sex stycken. De når således den andra 

nivån där de ser källor som vittnesmål. Till ett vittne kan man ställa frågor och man kan värdera 

dess trovärdighet och även hur användbart vittnet är, vilket dessa elever gör. Dock använder de 

oftast bara någon enstaka källkritisk princip som tidpunkt eller närhet till exempel. 

I källa D, Folkpartiet är för att kvinnor ska få rösträtt. Dem vill också ha åldersgräns. 

Jag tycker inte att källa D är så relevant men trovärdigt. 

Källa G, är från föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Göteborg. Jag ser det som 

både relevant och trovärdigt. Den källan är för. Varför den är trovärdig är för att det är 

en bild på flygbladet. (Elev nr 4) 

Eleven får fram information, även om den inte är omfattande. Dessutom gör eleven en enkel 

värdering av källorna och anser att källa G är mer relevant än källa D utan att ge något motiv till 

värderingen. Den källkritiska granskningen baseras endast på ett kriterium, att eleven anser det vara 

mer trovärdigt med den bild som framställer flygbladet än de avskrivna källorna. Trots enkelheten i 

resonemanget så visar eleven att den inser att det finns bättre och sämre källor. Detta är överlag 

signifikant för svaren på denna nivå, att eleven inser att vissa källor är bättre än andra ur 

trovärdighetssynpunkt men kan inte sätta fingret på vad som avgör det. Ofta bli det avsaknaden av 

datum som gör att källans trovärdighet minskar.  

 

Medan andra elever gör försök att resonera kring trovärdighet och relevans men gör detta främst 

genom att plocka upp dessa begrepp ur uppgiften. Det finns få exempel som kan underbygga 

elevens resonemang. 

Allmänna valmansförbundet, (högerpartiet), är förtjusta i förlaget men ger sig ändå. 

Det tyder både källa C och E på, då dem tydligt visar att de inte gillar förslaget. 

Sammanfattningen i källa C är relevant eftersom att kjellén hade där påpekat att 

solidaritet frågor är vänsterns idéer och detta förstärker det jag sa tidigare. Citaten i 

källorna C-F är alla relevanta eftersom de hör till ämnet och trovärdiga för att de är 

citat, vilket innebär att personen sagt precis så. (Elev nr 20) 
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Eleven resonerar på en väldigt enkel nivå om källornas trovärdighet och relevans. Däremot har 

eleven inte fått fram mycket information utan endast det faktum att högern ger sig trots att de 

ogillar förslaget. Det är dock otydligt om eleven förstår orsaken till det då eleven verkar använda ett 

språk som inte den inte är helt förtrogen med. Visserligen påpekar Kjellén att solidariteten har blivit 

vänsterns fråga men eleven visar inte på vilket sätt detta skulle ha påverkat högern att lägga ned 

sina röster. 

 

Källor är som bevis – nivå tre 

Fyra elever visade på en förmåga att se källor som bevis. Dessa elever gör mer eller mindre goda 

försök att återskapa ett förflutet och dra en sammanfattande slutsats genom att använda källorna 

som bevis. Av dessa fyra elever hade tre stycken använt sig av exempelfraserna men även den 

fjärde elevens språk har färgats av exempelfraserna genom användningen av ordet tyder. De 

ifrågasätter på olika sätt vittnets trovärdighet, till exempel genom att ifrågasätta äktheten i 

flygbladet eller genom att måla upp media som några som överdriver. Även på denna nivå så 

förekommer det dock att elever gör en viss sammanblandning med trovärdigheten hos politikern 

och hos källan. En elev anser att det är trovärdigt, eftersom man inte bör ljuga i riksdagen, ett 

rimligare svar vore att ett protokoll är trovärdigt på grund av närheten i tid och dess formella 

karaktär. 

Dom som gav ett starkt intryck att dom var emot kvinnlig rösträtt var Allmänna 

valmansförbundet (Moderaterna). där Herr Kjellén sa under en debatt att kvinnlig 

rösträtt skulle leda till svåra problem för Sverige. Denna källa är trovärdig eftersom 

han sa det under en debatt så många hörde honom. 

En annan källa som tyder på att dom var emot kvinnlig rösträtt var Herr Lindman, 

partiledare för Högerpartiet. Han menade att förslaget kom upp därför att det nyss 

hade varit en revolution i Tyskland och där kom Kvinnlig rösträtt upp. Så Herr Lindman 

tyckte att kvinnlig rösträtt inte hade kommit av rätt anledning. Detta var också från en 

debatt, så det är en trovärdig källa. 

Det var allt fler källor som stog för kvinnlig rösträtt än dom som var mot. Det var bra 

om man ska tro källorna. Jag tyckte att dom flesta källorna verkade trovärdiga 

eftersom dom flesta var ett stycke ur ett debattinlägg. Dom andra var från tidningar. 

Och dom är inte lika tro värdiga eftersom tidningar hittar på så mycket som inte är 

sant. Dom som var för kvinnlig rösträtt var tidningen Socialdemokraten. Dom sa att 

om tyskarna kunde lyckas. Kunde vi svenskar också göra det! Även liberala 

samlingspartiet tyckte att kvinnor skulle få rätten att rösta eftersom det skulle stärka 

solidaritetskänslan hos det svenska folket. Socialdemokraterna följde liberala 

samlingspartiets spår och stöttade kvinnorna. (Elev nr 3) 

Eleven redogör väl för de olika ståndpunkterna genom att lyfta relevanta exempel från källorna, 

men utan att direkt ange från vilken källa den hämtar informationen. Dock lyckas eleven väl med 

att återskapa ett förflutet utifrån olika källor som även granskas kritiskt utifrån ett par olika punkter. 

Egentligen framgår det inte av källan att Herr Lindman är emot kvinnlig rösträtt men han 

ifrågasätter anledningen till varför det kommit upp vid denna tidpunkt. Eleven gör en tolkning att 

han inte anser att revolutionen i Tyskland är rätt anledning. Eleven har säkerligen rätt i sin tolkning 
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och här kan man se en liten antydan till kontextualisering eftersom eleven måste dra vissa slutsatser 

utifrån nya och gamla kunskaper. Tolkningen innebär även att en antydan till historisk empati 

förekommer, men den är inte uttalad och går inte att kategorisera. 

 

En annan elev lyckas bättre med att visa på vilken källa som informationen kommer från och 

använder ett språk som visar på att eleven förstår hur man hänvisar till källor. 

Jag ser det som att socialdemokraterna är för. Det kan bl. a. ses källa E, eftersom det 

är något Branting sagt. Ur mitt perspektiv ser det ut som att Branting menade att 

eftersom både kvinnor och män ”bygger upp” samhället, så bör båda få utveckla det 

tillsammans. Och precis som Socialdemokraterna är Folkpartiet för. Det som tyder på 

det kan man se i källa D, där Von Bahr säger att det skulle tydligt höja 

trygghetskänslan (solidaritetskänslan) i landet i fall kvinnor och män skulle gå ihop 

tillsammans och utveckla landet. 

Moderaterna är dock tydligt emot rösträtten för kvinnor. I källa C, säger han att 

kvinnan kommer att göra ”ovälkomna intrång i privatlivet”, och beskriver sedan 

rösträtten för kvinnor som ett ”ont ting”. Det känns ganska tydligt om vad han tycker, 

likaså ifall man ser på källa F, högerpartiet, som inte framgår lika tydligt som 

Moderaterna, men ändå visar att de är emot. Lindman tydde på att anledningen till att 

denna debatt om kvinnlig rösträtt var igång, var enbart för den revolution som skett i 

tyskland och inte från folket som vill utveckla landet på ett moraliskt rätt och 

demokratiskt rättvist sätt.  

Personligen tycker jag att de som var för hade starkare argument, medans de som var 

emot mest hade bortförklaringar. (Elev nr 15) 

Här kan sägas att eleven ser källorna som bevis och tolkar dessa, utan att den själv använder 

begreppet tolkar. Vilket kan ses i meningen som börjar ”Ur mitt perspektiv…”.  Senare använder 

eleven uttrycket ”Det känns ganska tydligt” återigen en fras som tyder på att eleven värderar. 

Texten tyder på en relativt god förmåga att hämta information från källorna. Dock smyger det sig in 

små fel, det är inte kvinnornas intrång i privatlivet som Kjellén oroar sig för utan statens och vissa 

språkliga fel förekommer. De språkliga felen kan bero på att eleven försöker använda ett språk som 

den ännu inte riktigt behärskar, den har som Bakhtin menar ännu inte appropierat ordet. Eleven 

befinner sig i en proximal utvecklingszon där den med rätt stöd kan nå nästa nivå. Att eleven 

använder exempelfrasen kan vara ett tecken på det. Eleven har endast uppnått en enkel historisk 

empati eftersom den dömer aktörerna efter dagens värderingar. 

 

Källor måste ses i sin kontext – nivå fyra 

Endast ett elevsvar visade på en förmåga på att placera in källorna i en historisk referensram och det 

är endast i begränsad omfattning. Men inte heller här är de källkritiska resonemangen 

välutvecklade. Dock är språket anpassat till uppgiften och eleven tar även hjälp av exempelfrasen. 

En slutsats som talar för att det Allmänna valmansförbundet är starkt emot kvinnlig 

rösträtt är att om man läser källa C där representanten för partiet uttalar sig om 

kvinnlig rösträtt och säger att det bland annat är ett ”ondt ting”. Där emot säger han 
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att han måste välja mellan de två onda tingen som tas upp i källan så väljer han bort 

att förbjuda kvinnlig rösträtt. 

Herr Branting som var representant för socialdemokraterna har en fast åsikt om att 

både kvinnor och män borde få ha rösträtt eftersom ett samhälle består av både män 

och kvinnor. Källa E. 

I källa D står det om Liberalasamlingspartiet och deras representant. Att vara liberal 

har alltid handlat till största del om att alla ska ha samma rättigheter, rösträtt och 

frihet. Det som motsätter detta lite i källa D är att de vill ha åldersgräns för att rösta 

eftersom det annars kan bli för många som röstar. 

Jag tycker att det är källa F som är mest intressant om man jämför med de andra 

källorna. Där står det om ledaren för högerpartiet som uttrycker sig om revolutionen i 

Tyskland. Om man utgår från det herr Lindman säger så kan det tolkas som både för 

och emot kvinnlig rösträtt, men på det sättet han uttrycker sig om kvinnlig rösträtt 

låter det som han tyckte det var obetydligt att börja diskutera om därför att det inte 

var nått bra. Jag tycker att källorna C-F är pålitliga eftersom det är utdrag från 

riksdagens debatter där det mesta som sägs brukar dokumenteras. Det fanns också 

datum på texterna som gjorde det mer trovärdigt. (Elev nr 10) 

Denna elev sammanfattar informationen på ett bra och korrekt sätt. Eleven visar källkritiska 

förmågor men endast kortfattat och ingenting om de källor som kan vara mindre trovärdiga. Att 

källor är föremål för tolkning visar eleven med uttrycket ” …så kan det tolkas som både för och 

emot…” och att eleven ser källor som bevis visas genom valet att börja texten med exempelfrasen 

”En slutsats som talar för…”. Eleven värderar även källorna genom att peka ut den som var 

intressantast. Det som visar tecken på att eleven har kontextualiserat informationen från källorna är 

dels det faktum att den förstår att det äger rum en debatt i riksdagen och dels det faktum att eleven 

kan beskriva vad liberalismen står för. Här får eleven fram en motsättning mellan liberalismen som 

idé och deras uttalanden i riksdagen. Men trots denna motsättning så visar eleven förståelse för att 

denna motsättning existerade och ifrågasätter inte källans trovärdighet i detta.  

Sammanfattning av elevernas förmågor att använda historiskt källmaterial 

En övervägande del av klassens 23 elever, 11 stycken, visade endast på en förmåga att använda 

källor, motsvarande den första nivån. De ser endast källor som information och ”söker svaret på 

frågan”. De resonerar ingenting om trovärdighet eller användbarhet hos källorna. Inget av 

elevsvaren drog slutsatser om människors levnadsvillkor utifrån källorna. De flesta svaren visade 

heller inte på någon förmåga till historisk empati eller perspektivbyte även om vissa elevsvar på alla 

de fyra, fungerande, nivåerna gjorde det. Även i den andra nivån, där källor kan ses som vittnesmål, 

placerade sig flera elever. I den andra nivån visar eleven på vissa källkritiska förmågor men i detta 

test använde eleverna endast enstaka och enkla exempel på källkritiska förmågor. Eleven visar att 

den förstår att vissa källor kan vara bättre än andra men har svårt att uttrycka vad som påverkar en 

källas trovärdighet och användbarhet. De använder heller inte exempel för att underbygga sina 

resonemang. Det är få elever som visar på den tredje och fjärde nivån av att använda källor. Av de 

elever som når denna nivå använder, eller inspireras, alla av exempelfraserna. Det går dock inte att 

säga om exempelfraserna hjälpte dem att visa en högre nivå eller om de kunde använda 

exempelfraserna eftersom deras tänkande redan befann sig på en högre nivå. Inte heller på de två 

högsta nivåerna visar eleverna på utvecklade källkritiska förmågor. 
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Elevernas möjligheter att visa sina kunskaper genom kunskapstestet  

Skolverkets bedömningsstöd i historia prövades som matris för att analysera svaren. Men det var 

mycket svårt att urskilja olika förmågor med hjälp av den (se bilaga). Anledningen till det beror 

dels på att eleverna identifierade få styrkor och svagheter med källorna och dels på att frågan inte 

var ställd på ett sådant sätt att eleverna kopplade källorna till den historiska referensramen. Flera 

elever ställde under testets genomförande frågan ”Vad ska man göra?” respektive ”Jag fattar inte”. 

En elev lyckades inte visa på en fungerande förmåga att använda källor och en trolig orsak är att 

ingen anpassning förekom för elever med dyslexi. För eleverna framgick det heller inte att de 

förväntades att använda ett visst antal källkritiska principer eller att de skulle kunna dra slutsatser 

kring människors levnadsvillkor från källorna. När det som ska bedömas är dolt för eleverna så 

minskar elevernas möjligheter till att visa de förmågor och kunnande som ska bedömas. 

 

Elevernas uppfattningar om betydelsefulla metoder för sitt lärande 

Som ett stöd för eleverna att genomföra uppgiften hade provkonstruktörerna upprättat en tabell med 

exempelfraser som eleverna kunde använda eller efterlikna. Vid analysen av provsvaren tycktes det 

som om dessa fraser inte hade använts särskilt ofta. Genom att gå igenom svaren i syfte att 

undersöka detta, fann jag att mindre än hälften av eleverna hade använt sig av dessa eller någon 

snarlik formulering. Av dessa elever hade endast en elev använt två olika exempelfraser. Två elever 

använde samma fras två gånger. Dessutom var det endast tre av sju exempelfraser som användes av 

eleverna. De övriga fyra exempelfraserna användes inte någon gång. Exempelfraserna användes på 

alla nivåer av en fungerande användning av källor, men var vanligare i de högre kategorierna. Av 

de fem svar som placerades i nivå tre och fyra hade alla använt eller inspirerats av exempelfraserna. 

 

 

Exempelfras Använt antal gånger 

En slutsats som talar för… 2 

Den källan är trovärdig och relevant eftersom… - 

Ett annat exempel på det är att… - 

En slutsats som talar emot… - 

Det som pekar på det är källa ( ), där står att… 5 

De flesta källorna tyder på att… 7 

Sammanfattningsvis menar jag att… - 

  

Att fraserna användes så sällan ser jag som ett tecken på att de inte var ett stöd för eleverna. De gav 

inte någon ledtråd till hur eleverna kunde lösa uppgiften, vilket andra exempeluppgifters 

stödstrukturer har gjort. Vid exempeluppgifterna i bedömningsstödet har till exempel stödet 

konstruerats som en tabell där eleverna kan fylla i olika fakta om varje källa, i fråga om 

trovärdighet och relevans. De exempelfraser som gavs kan ha upplevts som alltför långt ifrån 

elevernas eget språk. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det verkar vanligare att elever som 

når högre förmåga att använda källor använde sig av exempelfraserna, även om underlaget är för 

litet för att visa detta med signifikant säkerhet. Eleverna, som befann sig på den lägsta nivån, 

verkade således inte uppfatta exempelfraserna som en fungerande stödstruktur i någon större 
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omfattning. Här nedan är ett exempel på hur en elev, vars svar placerats i den första nivån av 

källanvändning, har använt sig av exempelfraserna. Det är dock inte helt tydligt vad som menas. 

 

De liberala (Folkpartiet) ville att kvinnor skulle ha kvinnlig rösträtt föratt de betalar 

också skatt och då har de också rätten till att rösta. Det som pekar på det är källa 

D. Det Allmänna valmansförbundet (Moderaterna) tyckte att kvinnorna inte skulle 

rösta föratt de sägs mindre värda och att det inte var bra för sverige att kvinnor skulle 

rösta. Det som pekar på det är källa C. Göteborg ville ha kvinnlig rösträtt därför att 

kvinnor inte är nöjda med männens sätt att rösta. Taget från källa G. (Elev nr 9) 

Denna elev har använt stödstrukturerna, men inte på ett väl fungerande sätt. Eleven är inte helt 

säker på hur de ska införlivas i texten. Vad gäller uppgiften om att representanten från Allmänna 

valmansförbundet var emot kvinnlig rösträtt så är inte det helt korrekt. De är visserligen 

motståndare, men de anser att det är ett nödvändigt ont och därför kommer de inte rösta emot 

förslaget. Slutligen så kallar eleven den sista källan för Göteborg, men det är en partsinlaga från en 

förening för kvinnlig rösträtt. Eleven har endast sökt information från källorna och resonerar inte 

kring dess trovärdighet eller relevans. 

Sammanfattning av elevernas uppfattningar om betydelsefulla metoder för sitt lärande 

Det är endast på de högre nivåerna som alla elever har använt sig av den stödstruktur, i form av 

exempelmeningar, som finns. Eleverna på de lägre nivåerna har i liten omfattning använt 

exempelfraserna och verkar därför inte ha uppfattat dem som en fungerande stödstruktur.  

 

Textanalys av kunskapssyn i exempeluppgift 

Vid bedömningen av elevernas svar från kunskapstestet uppmärksammades att exempeluppgiften 

inte gick att bedöma enligt bedömningsstödet och därför genomfördes en analys av 

exempeluppgiften i jämförelse med styrdokument och tidigare forskning. Först upprättades en lista 

på de olika texter som dokumentet består av. Den uppgift som har använts i denna studie heter 

Kampen för den kvinnliga rösträtten (Malmö högskola). Exempeluppgiften för nationella 

ämnesprovet i historia år 9 består av: 

 En beskrivning av övergripande mål som finns att hitta på hemsidan (digitala texter).   

 Ett informationsblad med beskrivning av vilken förmåga som ska prövas, vilket centralt 

innehåll som berörs samt vilka kunskapskrav som är aktuella (Pdf-fil Malmö Högskola). 

 Ett blad med uppgiften, exempelfraser samt rader att skriva på (se bilaga). 

 Ett häfte med ett försättsblad, tidslinje samt källorna B-G (se bilaga). 

 

Till exempeluppgiften finns ingen bedömningsmatris eller bedömningsstöd utan man hänvisar till 

det allmänna bedömningsstöd som finns i historia om att använda källor.  

 

Elevernas möjligheter att visa sina kunskaper genom kunskapstestet  

Det övergripande målet i historieundervisningen, enligt Lgr11, är att utveckla elevers 

historiemedvetande. Provkonstruktörerna för det nationella provet i historia åk 9 har utifrån detta 
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skapat tre exempeluppgifter vars uppgift är att pröva elevernas förmåga att använda en historisk 

referensram, förmågan att använda källor som grund för hur historia skapas samt förmågan att 

resonera kring hur historia används. För att förstå vilken roll språket har i vår uppfattning av 

exempeluppgiften har de olika typerna av texter analyserats. Detta för att undersöka i vilken mån 

eleverna har haft möjlighet att visa sin förmåga att använda historiskt källmaterial. Genom att både 

dekonstruera texter och sätta dem i sitt sociala sammanhang, kan det klargöras vad som är synligt, 

men också vad som är osynligt. Olika jämförelser kan göras och genom en första jämförelse av hur 

mycket text som skrivits om de tre exempeluppgifterna framkom att uppgiften om källanvändning 

är kortast beskriven. Där de andra två förmågorna är beskrivna med 21 respektive 12 rader, är 

”Kunskap om hur historia skapas” beskriven med sju rader. Vilket skulle kunna indikera att det är 

en mindre viktig förmåga.  

 

I beskrivningen av exempeluppgiften förekommer ett antal kursiverade ord, hur historia skapas, 

metodkunskap, inlevelse, identifikation, och perspektivseende. Dessa kan antas spela en större roll 

än de ord som inte är kursiverade (Säljö, 2005) och orden stämmer även överens med de som finns i 

andra styrdokument och tidigare forskning om hur man utvecklar historisk empati. Ordet historisk 

empati finns dock inte med i texten, inte heller beskrivet med andra ord. O. L. Davis Jr beskriver 

förmågan till perspektivtagande som dels ett mål i sig, men även en förutsättning för att utveckla 

förmågan till historisk empati (DavisJr, Yeager, & Foster, 2001). I denna beskrivning så stannar 

texten i perspektivtagandet och slutmålet blir då inte uttalat historisk empati och det 

överensstämmer därmed inte med kommentarsmaterialet och bedömningsstödet i historia. 

 

Informationsbladet till exempeluppgiften klargör vilken förmåga som prövas. Eleverna förväntas 

visa förmåga att, ”kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk 

kunskap”. Detta kan tolkas som att det är ett historievetenskapligt arbetssätt som står i fokus. Det 

centrala innehåll som behandlas i uppgiften återfinns under två olika rubriker i kursplanen för 

historia. Det ena innehållet är ”Demokratiseringen i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya 

folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män”. Det 

andra centrala innehållet som betonas är ”Vad historiska källor kan berätta om människors och 

gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor”. Även 

kunskapskraven är beskrivna och uppgiften ska pröva ”elevens förmåga att använda historiskt 

källmaterial för att dra slutsatser om människans levnadsvillkor, och föra resonemang om källornas 

trovärdighet och relevans” (Malmö högskola). Alla dessa formuleringar står även att finna i Lgr 11, 

informationen till läraren överensstämmer således med de styrdokument som Skolverket har gett ut. 

Genom att jämföra informationsbladet med instruktionen till uppgiften framkommer däremot en 

viss avvikelse. Det framgår varken av instruktionen eller i frågeställning att eleverna ska dra 

slutsatser om människors levnadsvillkor. Dessutom blir instruktionen otydlig genom att olika frågor 

står som rubrik och i brödtext. Överst på bladet med uppgiften står ”Vem ville införa kvinnlig 

rösträtt i Sverige?”. Detta står med fet stil men i samma typsnitt och storlek som den följande 

texten, ”En uppgift om källhantering”. Efter det står en instruktion till eleverna att läsa igenom 

källorna och sedan besvara frågan. ”Besvara frågan” står i bestämd form och därmed förväntas det 

endast vara en fråga att besvara. Efter denna uppmaning kommer återigen text i fet stil. ”Vilka var 

det som talade för och vilka var det som talade emot kvinnlig rösträtt? Dra dina slutsatser 

utifrån källorna” (Malmö högskola). Den feta stilen indikerar att det är text som bör 
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uppmärksammas extra av eleverna. Det är således två olika frågor som är skrivna med fet stil och 

detta kan skapa en osäkerhet hos eleverna. Ska de svara på vem som ville införa kvinnlig rösträtt 

eller vilka som talade för och emot? Nokes menar att analysera och förstå historiska källor kräver 

en kognitiv förmåga som eleven inte har (Nokes, 2011). Om dessutom instruktionen är otydlig blir 

uppgiften alltmer abstrakt och eleven utgår från det konkreta. Att skriva något med fet stil kan vara 

en fördel, men det kan även innebära att den text som kommer efter text skriven med fet stil, 

uppmärksammas i mindre grad. I den efterföljande texten står att eleverna också ska ta upp vilka 

källor som är mer eller mindre trovärdiga och relevanta. Både Säljö och Roth betonar att språket 

består av mer än bara orden som yttras i tal och skrift. Layout och andra medierande artefakter kan 

bidra till ett yttrandes betydelse (Roth, 2009) (Säljö, 2011). Bakhtin menar att även mottagaren 

påverkar hur ett yttrande förstås (Roth, 2009). Därför borde det inte vara ett orimligt antagande att 

eleverna endast uppfattade uppgiften som att ta fram information från källorna. Att resonera om 

trovärdighet och relevans är tillkännagivet underordnat genom layout. Att dra slutsatser om 

människors levnadsvillkor är inte uttalat alls. 

 

Källa B till F är alla skrivna med samma typsnitt, de är således transkriberade källor medan källa G 

är ett kopierat flygblad. Källa B är utdrag från tidningen Socialdemokraten och det hade troligen 

blivit mer autentiskt för eleverna om även detta hade varit kopierat. Kontexten är borttagen i och 

med att typsnitt är förändrat. Sammanhanget presenteras endast som att det är en kommentar som 

tidningen gjort kring händelseutvecklingen i Tyskland. Yilmaz menar att förmågan till historisk 

empati oftast kopplas samman med att eleven får genomföra historiska undersökningar av källor. 

Det är genom dessa undersökningar som eleven lär sig ifrågasätta handlingar och kunna se dem ur 

olika perspektiv (Yilmaz, 2007). Dock försvåras här perspektivtagandet av att det är oklart vem 

som skrivit texten och i vilket syfte. Textskrivaren beundrar den tyska arbetarklassen och menar att 

den svenska arbetarklassen nu ska ”slå ett avgörande slag för sina demokratiska ideal”. Vad dessa 

ideal består av omnämns dock inte. Det är inte självklart att de omfattar kvinnlig rösträtt utan kan 

lika gärna vara skrivet ur ett strikt manligt perspektiv. När textskrivarens namn är uteslutet kan vi 

inte veta om det är skrivet av en man eller kvinna. Vid en undersökning av de övriga källorna hittas 

inte heller där några kvinnor omnämnda med namn. Av källorna B till F utgår samtliga från den 

manliga normen. Källa B är av okänd upphovsman medan källorna C till F är yttranden från olika 

manliga riksdagsmän i två olika debatter. Ur detta skulle eleverna kunna utläsa att frågan om 

kvinnlig rösträtt är en fråga som endast kan ses ur ett manligt perspektiv.  

 

Uppgiften om livet före och efter Berlinmurens fall som finns med i bedömningsstödet innebär att 

eleven ska kunna berätta om hur livsvillkoren förändrades och kunna resonera om källornas 

trovärdighet. I formuleringen till denna uppgift finns inte något sådant med. Ändå står det med i 

informationsbladet att eleverna ska kunna dra slutsatser om människors levnadsvillkor. I uppgiften 

om Berlinmuren har eleverna samtidigt tre olika, narrativa källor till sin hjälp. Det är svårt för 

elever att visa förmågor som inte tydliggörs i varken fråga eller källor. Källorna B till F var alla mer 

ideologiska till sin karaktär och gav liten information om hur kvinnor och mäns levnadsvillkor såg 

ut. Däremot hade källa G något mer konkret information kring levnadsvillkoren för eleverna. 

Eftersom denna källa var en kopia på ett flygblad så tilltalades många elever av den genom att ge 

dem den kontext de saknat i andra källor. Här bidrar ett gammeldags typsnitt till att mediera äkthet 

(Säljö, 2005). Ingen källa var narrativ. Därmed blev det svårare för eleverna med inlevelseförmåga 

och perspektivtagande. 
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Olika lärare lägger fokus på olika delar av läroplanens kursplan (Norén, 2011). Utifrån det har två 

olika typologier kring källanvändning i historieundervisningen identifierats. Den typologi som kan 

representeras i denna uppgift efter denna analys så måste sägas vara den första typologin där 

meningen med källanvändning är att lära sig vara källkritisk. Den andra typologin där meningen 

med källanvändning är att lära sig hämta information ur källor och skapa historia, kan inte sägas 

vara representerad här. 

Sammanfattning av elevernas möjligheter att visa sina kunskaper genom kunskapstestet 

Flera delar av det textmaterial som exempeluppgiften består av skiljer sig från de intentioner som 

Skolverket lyfter fram i andra material kring arbete med källor. I beskrivningen av 

exempeluppgiftens övergripande mål så stannar texten i perspektivtagandet och slutmålet blir då 

inte uttalat historisk empati och det överensstämmer därmed inte med kommentarsmaterialet och 

bedömningsstödet i historia. Informationsbladet till exempeluppgiften använder dock formuleringar 

som även står att finna i Lgr 11, den informationen till läraren överensstämmer således med de 

styrdokument som Skolverket har gett ut. I en jämförelse mellan informationsbladet och 

elevinstruktionen till uppgiften framkommer däremot en viss avvikelse. Det framgår varken av 

instruktionen eller i frågeställning att eleverna ska dra slutsatser om människors levnadsvillkor. 

Dessutom är instruktionen otydlig genom att olika frågor står som rubrik och i brödtext.  

 

Genom layouten på testet så blev uppgiften att resonera om källornas trovärdighet och relevans 

underordnat uppgiften att ta fram information från källorna. Att dra slutsatser om människors 

levnadsvillkor är inte uttalat alls. Övervägande del av källorna utgår från den manliga normen och 

endast män är nämnda vid namn. Ur detta skulle eleverna kunna utläsa att frågan om kvinnlig 

rösträtt är en fråga som endast kan ses ur ett manligt perspektiv. I uppgiften som fanns i 

bedömningsstödet har eleverna tre olika, narrativa källor till sin hjälp. Källorna i detta test gav liten 

information om hur kvinnor och mäns levnadsvillkor såg ut. Ingen källa i exempeluppgiften var 

narrativ. Därmed blev det svårare för eleverna med inlevelseförmåga och perspektivtagande. Den 

typologi som kan representeras i denna uppgift är den första typologin där meningen med 

källanvändning är att lära sig vara källkritisk. 

 

Elevernas uppfattningar om betydelsefulla metoder för sitt lärande 

Genom att studera elevernas svar i kombination med kunskapstestets utformning kan en tolkning 

och uppskattning göras av hur eleverna har uppfattat olika metoder som ett stöd när de ska 

presentera sitt kunnande. 

Bladet med instruktioner avslutas med en ruta där olika exempelfraser förekommer. Fraser som 

eleverna kan använda när de skriver sina svar. Genom att pröva på vilka sätt det är möjligt att 

avsluta dessa fraser, så visar det sig att flertalet av fraserna passar främst till att använda för att visa 

på information som eleven hämtat från källorna. En av exempelfraserna tar upp frågan om 

trovärdighet och relevans. Således ger inte heller denna ruta någon indikation på att eleverna ska 

prioritera en källkritisk granskning och tolkning. 
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I häftet med källor som eleverna får tillgång till förekommer en tidslinje ”för händelser som har 

med införandet av kvinnlig rösträtt att göra”. Nio händelser är listade varav den första 1866 och de 

övriga åtta mellan åren 1902-1918. Fyra av händelserna berör utlandet och beskriver införandet av 

kvinnlig rösträtt i Norden, samt revolutionerna i Ryssland och Tyskland. Det är osäkert om eleverna 

har någon förförståelse av dessa händelser eller kan koppla dem till den svenska utvecklingen. Inte 

heller det kollektiva narrativ som finns från denna period i svensk historia överensstämmer med 

denna tidslinje. En allmän uppfattning är att industrialiseringen i Sverige samt första världskriget 

var två starkt bidragande orsaker till kvinnans förstärkta ställning i det offentliga samhällslivet. 

Inget av detta omnämns i tidslinjen som således kan sägas avvika från det narrativ som eleverna är 

förtrogna med. Enligt Vygotsky så fungerar narrativer både som ett medel för kommunikation 

mellan människor och som ett redskap för att tänka och minnas (Säljö, 2005, s. 90). Den dramaturgi 

som finns i en berättelse gör det möjligt att återskapa händelser utifrån de syften berättaren har. I 

det här fallet blir dramaturgin otydlig för eleverna då alltför många av händelserna är obekanta för 

dem. Enligt Davis Jr, Yeager och Foster kan historisk empati även ses som en del av de historiska 

metoderna och en viktig strategi i metoden är konstruktionen av ett narrativt ramverk som grund för 

en slutsats kring en händelse. Detta ramverk, den historiska referensramen, är svårt för eleverna att 

skapa utifrån tidslinjen. 

 

När en elev ska läsa en historisk text så stöter den på olika svårigheter, ord som har ändrat betydelse 

eller okända ord, annorlunda grammatik och stavning och ett typsnitt eller en handstil som är svår 

att läsa. Då ägnas den kognitiva förmågan främst till att försöka förstå texten och eleven använder 

då inte de metoder att granska och värdera källor som den lärt sig (Nokes, 2011). Det kan vara en 

anledning till att så många elever som 11 stycken inte berörde trovärdighet eller relevans över 

huvud taget. Ändå är texten relativt lättläst genom att källorna är transkriberade. Eleverna kunde 

således hitta information om vilka som var för kvinnlig rösträtt. Att hitta information om vilka som 

var emot var dock svårare. Den största anledningen till det var att endast en källa talade emot men 

lade sedan ned sitt ”principiella motstånd”. Således fanns det inte uttryckt någonstans vilka som var 

emot införandet av kvinnlig rösträtt. Detta kan ha bidragit till att uppgiften upplevdes som svår, 

vilket uttrycktes muntligt under provet. När eleverna försökte hitta ett svar så fann de inget. 

Eleverna kan då ha ägnat sin kognitiva förmåga till sökandet efter svar så att de inte använde sina 

metoder de lärt om källgranskning och värdering. Där uppgiften i bedömningsstödet har en tabell 

med frågor om närhet, tendens och beroende att fylla i, finns här endast exempelfraser som stöd. En 

sådan tabell har visat sig fungera väl som ett kognitivt stöd för eleverna i liknande uppgifter 

(Nokes, 2011). Det gör det möjligt för elever att flytta över en del av sitt minnande till denna 

artefakt (Säljö, 2011). Här finns inte denna möjlighet. 

Sammanfattning av elevernas uppfattningar om betydelsefulla metoder för sitt lärande 

Eleverna verkade inte ha någon förförståelse för händelserna som fanns på tidslinjen och hade svårt 

att koppla dem till den svenska utvecklingen. Tidslinjen avvek även från det narrativ som eleverna 

är förtrogna med vilket gjorde att dramaturgin blev otydlig för eleverna då alltför många av 

händelserna är obekanta för dem. Det narrativa ramverk som behövs för att dra en slutsats kring en 

händelse, den historiska referensramen, är svår för eleverna att skapa utifrån tidslinjen. Endast en av 

exempelfraserna ger eleverna ett förslag om att skriva om trovärdighet och användbarhet. De övriga 

verkar betona vikten av att hämta information från källorna. 
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Texterna är relativt lättläst då de är transkriberade men det saknades uppgift om vem som var emot 

införandet av kvinnlig rösträtt. Detta har troligen bidragit till att uppgiften upplevdes som svår 

eftersom eleverna inte kunde finna svar på ”frågan”. Elevernas kognitiva förmåga fick koncentreras 

till sökandet efter svar och de använde inte de metoder de lärt i källgranskning och värdering. Här 

finns endast exempelfraser som stöd medan uppgiften i bedömningsstödet har en tabell med frågor 

om närhet, tendens och beroende att fylla i. 

 

Beskrivning och analys av intervju i fokusgrupp 

Sex stycken elever deltar i fokusgruppintervjun, tre pojkar (O, H och T) samt tre flickor (A, S och 

E). Intervjun börjar med frågor om kunskapstestet och först har eleverna svårt att minnas. Det har 

gått cirka fyra veckor mellan testtillfället och intervjun och de har haft både prao och påsklov 

emellan. Intervjun tog 57 minuter och är transkriberad i sin helhet. Här visas utdrag ur den med 

inskjuten text. Yttrandena från intervjun är sorterade efter vilken forskningsfråga de svarar på. 

 

Eleverna: O, H, T, A, S och E.  

Intervjuare: I 

(.)  kort paus 

(…) längre paus 

(?) frågemelodi 

[källa] 

[mm] överlappande tal 

(???) ohörbart ord 

{pekar} beskriver vad personen gör 

--- borttagna turer 

Elevernas förmåga att använda historiskt källmaterial 

Då få elever visade goda förmågor att använda källor, utan endast hämtade information från dem, 

var det intressant att undersöka om eleverna kunde resonera om trovärdighet och användbarhet i ett 

samtal. En bit in i intervjun får eleverna frågan om hur användbara och trovärdiga de olika källorna 

är. Den första källan (B) är en tidningsartikel och eleverna uppger att de inte har använt den för att 

den var för svår.  

I: nej (…) vad kan anledningen va till att ni inte använde den (?) 

E: jag tror att asså (.) det var nog ganska asså det kan vara så att den varit svår asså 

svår att förstå 

I: mm 

E: det kan vara en av orsakerna till att (.) eller att man inte orkar bry sig för att den är 

så svår att läsa 

En anledning som eleverna uppgav till om en källa kan anses som trovärdig eller inte var relativt 

enkla detaljer, som om det fanns datum med. 

E: då asså (.) om det skulle stå på rätt datum då skulle det väl antagligen vara 

trovärdigt 

De kommer även fram till att en källa måste vara äkta för att vara trovärdig. 
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T: och innan när man inte jobbat så mycket så tänker man mest att protokoll de ska ju 

vara ganska trovärdiga 

I: mm 

T: men sen vet man ju inte om det är så här förfalskat eller inte 

Samtidigt som det gäller att ta reda på vem som är avsändare och vad avsändaren har för syfte. Elev 

A funderar även på om den som skriver protokollet kan vara partisk. 

A: sen beror det ju på vem som skriver av asså (…) den kanske håller med 

socialdemokraterna kanske lyfter fram det socialdemokraterna sa (.) eller liksom ändrar lite 

i sammanhanget i texten 

Utan att använda begreppet oberoende källa kommer samtalet in på hur två källor kan stärka 

varandras trovärdighet. Elev S tar upp den källkritiska principen att två källor kan stärka varandra 

men är osäker på hur det är i detta fall då det är samma typ av källa och de har för stora likheter. 

Men eleven kan utveckla det något genom att använda ordet perspektiv. Fröet till kunnandet finns 

där men eleven kan inte verbalisera det fullt ut. 

S: eh eftersom att det var flera stycken så kändes det nog som att eftersom det var 

flera personer så kändes det att det var sannare att eftersom det är flera personers 

perspektiv 

 

Vad gäller den sista källan (G), så var de alla överens om att den var väldigt trovärdig för det kunde 

man se genom att det var en bild av flygbladet. Den har även gammalt språk, men det var 

framförallt bilden de tilltalas av. Så tillvida att den är äkta. För även här kommer de in på ett 

resonemang om äkthet. 

O: så har den gammalt språk också 

E: ja 

T: men jag tycker men bara för att de har med en bild på det som var det bladet så (.) 

så känns det trovärdigt 

Vad gäller denna källa, flygbladet, så anser eleverna att den är användbar. Då uppgiften är att svara 

på vilka som är för och emot kvinnlig rösträtt, ger dock inte denna källa någon vidare information i 

frågan. Men eleverna är överens om att källan är användbar, eftersom det står tydligt i punkter vad 

man vill åstadkomma och varför. 

I: mm på vilket sätt var den användbar (?) vad säger O (?) 

O: ehm (…) eh de har många argument det ser man där {pekar på källan}därför 

därför därför (.) så då får man en väldigt tydlig uppfattning om vad de ville få fram 

I: mm 

O: vilka åsikter de hade 

H: jag tycker att det är väldigt tydliga argument (.) det står verkligen i punktform (.) 

asså därför därför så det säger verkligen vad de tycker asså jag tycker det är väldigt 

tydligt (.) men den var jag tycker den var väldigt användbar 

T: ja jag håller med där 

Efter många turer av olika yttranden där de har fått fler följdfrågor om hur de har använt källan så 

är det slutligen en elev som kan uttrycka att källan faktiskt inte var så användbar. 
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O: eh personligen tycker jag att eh den var väldigt lätt att se vad som S sa vad folket 

ville men jag tycker inte att den hjälpte till med någonting om hur de andra partierna 

eh tyckte och tänkte 

I: mm 

O: utan det var mest bara (.) jag vet inte (.) jag hade inte så mycket hjälp av den där 

utan den visade bara ja i göteborg tyckte man att kvinnor skulle ha rösträtt 

H: i alla fall kvinnorna själva 

Samtidigt var detta den källa som troligen gav eleverna mest inblick i hur levnadsvillkoren kunde se 

ut och det ger dem den historiska referensramen som är så viktig för elevernas förståelse av frågan. 

Eleverna uttrycker att den tydliga layouten i punktform bidrog till ökad förståelse då den medierade 

ett klart budskap (Säljö, 2011). 

 

Vi kommer in på en uppgift eleverna har haft med sin lärare där de skulle visa sin förmåga genom 

att bara använda en källa. Där en elev hade valt en bild för att eleven tyckte det var lättare. Men i 

gruppen finns även insikten att historien kan ha två sidor och man kan behöva höra bägge. 

E: ja det är mycket lättare att ha bara en källa 

I: mm 

A: det beror ju på vad man skriver om (.) om det är politik så behöver man ju fler 

källor för man behöver ju höra allas åsikter (.) 

Så även om det verkar enklare att enbart ha en källa så finns förståelsen där för att det behövs flera 

källor för att kunna skapa en bild av det förflutna.  

Sammanfattning av elevernas förmåga att använda historiskt källmaterial 

Eleverna visar en något bättre förmåga att använda källor i samtalet än de gör i det skriftliga 

kunskapstestet. Dock anger de relativt enkla detaljer som avgör om en källa kan anses som 

trovärdig eller inte, som om det finns datum med. De lägger stor vikt vid att diskutera äkthet och att 

detta är svårt att avgöra, men de vet att en källa måste vara äkta för att vara trovärdig. Samtidigt 

som det gäller att ta reda på vem som är avsändare och vad avsändaren har för syfte. Eleverna har 

även en uppfattning att två källor kan stärka varandra och att man behöver olika perspektiv för att få 

en god uppfattning om vad som har hänt. Så förståelsen finns där att det behövs flera källor för att 

kunna skapa en bild av det förflutna.  

Elevernas möjligheter att visa sina kunskaper genom kunskapstestet  

Eleverna får frågan om vad de tyckte om exempeluppgiften. Elev A säger direkt att uppgiften var 

ganska svår men har svårt att utveckla det. När flera fyller i att även de tyckte det var svårt, så får 

elev A ett stöd i att förtydliga sina svårigheter med uppgiften. Det blir lättare att sätta ord på 

upplevelsen av uppgiften eftersom även de andra uttalar det. Elev A´s resonemang växer fram i 

samklang med de andra elevernas. Precis som Roth beskriver så plockar elever upp yttranden från 

andra elever och upprepar och omformar dem (Roth, 2009). Från elevens första yttrande hinner det 

gå 17 turer innan eleven kan förtydliga vad som var svårt. 

A: jag tycker det var ganska svårt 

--- 
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A: jag tyckte det var ganska så här otydligt och förvirrande för asså (.) jag fick läsa så 

här tio gånger innan jag förstod vad man skulle göra liksom (.) och hur man skulle 

läsa liksom källorna och (…) och sen fick man läsa om för att kunna [kolla] 

I:               [mm] 

A: det var svårt att samla ihop allt i en och samma liksom när det var väldigt utspritt 

så [här] 

Elev A påpekar att texterna var korta och fragmentariska så att sammanhanget blev svårt att förstå. 

Hon hade uppskattat om det hade funnits en längre text och en tolkning är att eleven saknar 

narrationen som kan ge debattinläggen en referensram. Även att skriva egna narrativa texter kring 

historiska händelser har visat sig vara ett stöd i elevernas historiska lärande (DavisJr, Yeager, & 

Foster, 2001).  

A: det var svårt att samla ihop allt i en och samma liksom när det var väldigt utspritt 

så [här] 

 I: [mm] och det otydliga var det i källorna eller var det i instruktionen? 

A: det var mest i källorna tror jag (.) för det var så här en här och en liten text där (.) 

det skulle vara bättre om det var så här stora texter som man läste med lite mer (…) 

lite mer så här ihopsamlat (…) det var lite mer överallt 

Att det saknades narrativa texter som hade kunnat fungera som ett stöd för elevernas historiska 

referensram medförde att uppgiften upplevdes som svår. En annan elev lyfter fram det faktum att 

flera källor var lika varandra och att det därför krävdes noggrann läsning för att upptäcka 

skillnaderna mellan dem.  

S: eh (.) jag har för mig att jag tyckte att (.) de hära texterna var rätt identiska med 

varandra så det jag blev väldigt förvirrad för jag tyckte att det mesta lät ungefär 

likadant  (.) Så att (.) 

I: mm 

S: då var det svårt att liksom (…) ja (.) 

Medan ytterligare elever tar stöd i de andras yttranden, fyller på och skapar ny mening av dem. 

Eleverna upplevde det som att instruktionen var lätt att förstå men att källorna var svåra att läsa och 

förstå. Elev H fyller i detta yttrande och eleven menar att mängden text i källorna bidrog till att de 

var svåra att använda för att komma fram till ett svar.  

H: asså (.) det var ju massor att läsa fram och tillbaka 

I: mm 

H: tycker jag för då (.) för att få fram svaret (.) sen när man fick svaret så kände jag 

inte att jag var helt säker (.) även asså och det kände jag mer att det var källorna som 

var svåra och att asså se vad svaret skulle va 

Trots att eleven lyckades svara på frågan om vem som var för och vem som var emot kvinnlig 

rösträtt så kände han sig osäker. Detta visade sig även under provet då eleven tog god tid på sig att 

börja skriva. En annan tolkning kan vara att det var en otydlig instruktion, vilket eleverna dock inte 

menar. 

 

Få elever använde källa B, tidningsartikeln, att den inte användes tolkar eleverna som att den var 

för svår att förstå. En tolkning annan är att de läste texten och inte fann något svar på ”frågan”. Den 

var således inte relevant och användes därför inte. Att eleverna inte kan upptäcka detta är ett tecken 
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på att de inte haft den kognitiva förmågan i denna situation att värdera källan utifrån relevans 

(Nokes, 2011). Elev S utvecklar detta med att de inte hade någon bakgrundsinformation om 

händelsen och att detta bidrog till att den var svår. 

S: asså (.) det är väl (…) det som de andra har sagt att man vet inte liksom (.) vad 

det egentligen handlar om 

I: mm 

S: det känns som om man blivit inslängd i nånting som man egentligen inte vet vad 

det är (.) det är som om man är på sista sidan av en [bok] 

I:   [mm] 

S: för att jag (.) förstod inte så mycket (.) samanhanget 

Detta belyser det faktum att den historiska referensramen spelar stor betydelse för elevernas 

förmåga att förstå en text (DavisJr, Yeager, & Foster, 2001).  

 

En elev frågar om detta var ett nationellt prov och de informeras återigen om att det var en 

exempeluppgift från ett nationellt prov i historia. De har svårt att tänka sig att detta skulle kunna 

vara ett nationellt prov eftersom det inte liknar de prov som de haft i andra ämnen.  

T: det känns inte som ett nationellt prov 

E: näe det tycker inte jag heller 

H: asså  

E: det kändes bara [väldigt oklart]  

H: [otydligt] 

E: på nåt sätt 

H: asså om man jämför med engelskan de proven man hade de var så extremt 

övertydligt vad man skulle göra och vi hade vi fick också asså instruktionerna var 

väldigt tydliga (.) och det var man kände verkligen att det låg mycket bakom (.) eh 

asså de som har gjort provet (.)  och det här känns ganska otydligt som att det är nån 

lärare som har gjort det själv en lördagkväll typ 

De jämför med engelskan men borde kanske egentligen jämföra med No som har liknande struktur 

som So. Elev O menar ändå att det är ok eftersom det testar förmågor och inte faktafrågor. Denna 

del är konstruerad för att pröva elevernas förmåga till ett historievetenskapligt arbetssätt. De ska 

visa att de kan tillämpa metoden. Ett sätt att få insikt i vilken betydelse metoden har för lärandet är 

att lärare och elever diskuterar på en metanivå. Eftersom om eleverna har förmåga att resonera 

kring vad de gör, så är det sannolikt att de förstår logiken i de arbetssätt man använder, vilket 

Bybee menar (Säljö, 2011, s. 108). Även Pickles antar att en metakognitiv analys kan ge en 

förbättrad förmåga att använda källor (Pickles, 2010). 

Sammanfattning av elevernas möjligheter att visa sina kunskaper genom kunskapstestet 

Eleverna uppfattade kunskapstestet som svårt. De ansåg att instruktionen var tydlig men att texterna 

var svåra att förstå. En anledning de uppgav var att texterna var alltför korta och fragmentariska så 

att sammanhanget blev svårt att förstå. Att det saknades narrativa texter som hade kunnat fungera 

som ett stöd för elevernas historiska referensram, medförde också att uppgiften upplevdes som svår. 

En annan synpunkt var att flera källor var lika varandra och att det därför krävdes noggrann läsning 

för att upptäcka skillnaderna mellan dem. Även det faktum att eleverna inte hade tillräcklig 

bakgrundsinformation bidrog till att de upplevde uppgiften som svår. Elev S uttryckte ”det känns 
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som om man blivit inslängd i någonting som man egentligen inte vet vad det är. Det är som om man 

är på sista sidan av en bok”. Så för eleverna spelar den historiska referensramen stor betydelse för 

deras förmåga att förstå en text. Överlag var de intervjuade eleverna inte särskilt imponerade av 

kunskapstestet. De upplevde inte att de fick möjlighet att visa förmågor att använda källor. 

 

Elevernas uppfattningar om betydelsefulla metoder för sitt lärande 

Under kunskapstestet uppger eleverna att de använde några olika strategier. De flesta eleverna 

försökte läsa alla källorna på en gång genom att först översiktsläsa, titta på frågan, läsa igen och 

jämföra. En elev läste noggrant igenom källa för källa.  

S: eh (.) jag började med att typ läsa igenom alla 

I: mm 

S: och försöka förstå (.) alla texter och sen så om det var någon som jag tyckte var 

otydlig (.) så läste jag igenom den igen (.) 

I: mm 

S: sen (.) så svarade jag väl på frågorna och när jag svarade på frågorna så hoppade 

jag väl mellan de här olika texterna (.) 

 

Eftersom flera av eleverna ansett att källa G, flygbladet, är användbart så får de flera följdfrågor 

kring detta. Här utvecklar de slutligen ett resonemang om att den källan är bra för att skapa 

förståelse och ge en känsla för tiden.  

H: så att det är ingen fråga om vad de menar med den där texten utan det är väldigt 

tydligt de har skrivit exakt vad de vill få fram (???) så den var jättetydlig 

S: jag tyckte typ att det där gav liksom ett perspektiv från folkets en del av folkets 

sida vilket var hjälpsamt (.) för att det andra var typ från jag tror det partier eller var 

det var  

 I: ja riksdagen 

S: ja och jag tyckte det där var hjälpsamt eftersom det var från folkets sida (.) så fick 

man en annan idé av vad de handlade om 

Det eleverna menar med hjälpsamt, användbart och relevant är således referensramen som skapar 

en förståelse för tiden och ett perspektiv på demokratiseringen. Hjälpsamt blir här synonymt med 

ett stöd för att lösa uppgiften. 

 

Eleverna får frågan huruvida exempelfraserna fungerade som en stödstruktur för dem. Det är 

intressant att undersöka huruvida de själva upplevde om de fungerande som en hjälp att ta sig an 

uppgiften. Flera elever upplevde att de gav ett stöd främst i form av modell för hur den egna texten 

kunde formuleras.  

E: asså om du har de som en grund liksom (.) då blir det [lättare] 

O:     [jag] tror att det kan 

vara väldigt bra att för de som har lätt att köra fast i texter att de har ett litet 

stödpapper att titta på (.) 

I: [mm] 

O: så de kan liksom komma igång lite (.)  

T: amen som typ som de som har lite svårt med (.) hur ska jag starta den här 

meningen (?) 
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H: ja jag känner att jag kan ha lite svårt med det 

Elev A förklarar dock att dessa fraser inte gav något stöd eftersom eleven inte upplever sig ha svårt 

att skriva. Däremot hade eleven svårt att ta till sig texten i källorna och visste av den anledningen 

inte vad hon skulle skriva. För denna elev hade en annan stöttande struktur varit till större hjälp, 

vilket även andra studier visar (Nokes, 2011). 

A: jag orkade jag läste bara igenom sen tyckte jag (.) jag tog inte in riktigt vad det 

stod där liksom jag gillar mer att starta från början och börja själv på en text det är 

lättare 

Elev S menar dock att exempelfraserna gav stöd och förklarar på vilket sätt.  

S: ja då vart det lättare att fokusera (.) på (.) själva arbetet (.) när jag inte behöver 

sitta och tänka så mycket på vad jag ska skriva 

De hjälpte eleven att hålla fokus och koncentrationen på uppgiften i stället för att fastna i någon 

detalj. Det kan vara en nog så viktig detalj. 

 

Exempeluppgiftens andra av stödstrukturer var en tidslinje. Här var uppgifterna mer tveksamma till 

om den gav någon hjälp eller inte. Ett par elever uppgav att de använde tidslinjen som stöd för att 

bättre förstå källorna, men när de uppmanas att berätta mer ingående så blir de mer tveksamma. En 

tidslinje kan vara till hjälp för att ge stöd åt elevens referensram om den fungerar som ett stöd för 

minnandet (Säljö, 2011). Eleven O uppger sig först ha använt tidslinjen. När sedan flera elever 

uttalat att de inte har haft stöd av den så utvecklas elevens tankar kring det och eleven ändrar 

uppfattning om dess användbarhet. Eleven försöker genom att diskutera tidslinjen, komma fram till 

varför den inte gav hjälp. 

O: asså jag kommer inte riktigt ihåg jag tror att jag använde den nån gång när jag 

hade läst (.) en källa så tittade jag lite på den och kollade (.) 

--- 

A: asså jag kollade bara igenom jättesnabbt sen läste jag bara källorna 

--- 

E: asså det kan det kan va bra (.) för nån kanske (.) men (.) jag vet inte 

O: [asså jag tror inte] 

E: [jag] tror inte så många använder den  

 I: nej 

O: jag tänkte inte riktigt på att den fanns (.) om jag hade tänkt lite mer på att den 

fanns tror jag nog att det hade blivit ännu mer uppenbart för att (.) det var väl det här 

om kvinnors rösträtt som det handlar om (?) 

Här bryter elev T in och T uppmärksammar de andra på det stora glappet i tidslinjen. Det uppges 

som en anledning till att den inte gav stöd. Den ökade inte heller elevernas referensram då den inte 

gav någon beskrivning av revolutionen i Tyskland. En narrativ text saknades. När eleverna har läst 

om Sveriges demokratisering har inte den revolutionen berörts. 

 

En elev lyfter det faktum att ett protokoll kan sakna småord som skulle kunna ge en annan innebörd 

än det som vi utläser ur källan. Eleven nämner inte betydelsen av kroppsspråk, gester, röstens ton 

och styrka, alla viktiga parametrar när vi tolkar det andra människor säger. Eleven tar även något 

senare upp att det vore att föredra om man fick höra eller se talen inspelade. Att formulera sig kring 



 50 

detta leder till att elevens tankar utvecklas och att en åsikt växer fram. Ett enkelt språk kan vara 

grunden till ett abstrakt tänkande bara eleven ges tid och rätt stöttning (Roth, 2009). Om källorna 

har ett språk som skiljer sig för mycket från elevernas så blir de svåra att tolka. De kräver alltför 

mycket kraft från eleven (Nokes, 2011). Vilket A uttrycker genom att påpeka det ålderdomliga 

språket. 

A: om vad som hände då (.) eh (.) så det var ganska trovärdigt men (.) det var ju så 

här ganska gammal svenska så det var ju ganska det gör att det blir svårare att förstå 

den 

I: mm 

A: men man hoppar över den och går vidare till något annat som är lättare 

 

Vi kommer då in på en övning som de gjort tidigare, under ett par lektioner, då de använt 

Stockholmskällans övning om politiska aktörer, vilken de upplevde som både svår och lärorik. Det 

svåra var främst ett ålderdomligt språk, svårlästa tryck eller handstilar och omfattande information. 

Men de kunde även se fördelar med att använda flera källor. Samtidigt som de andras redovisningar 

ökade deras historiska kunnande kring den historiska perioden, det gav en referensram. 

A: men det var ganska bra för då kunde man skapa ett projekt på en såhär en källa 

och liksom riktigt bearbeta den 

I: mm 

A: plus att källorna (.) den källan jag hade var ganska rik med liksom information (.) 

man kunde få  

I: vad hade du för källa (?) 

A: jag hade nån med nån tjej som stod på torget och det var nån demonstration och 

så stod hon där och så sa de att hon hade gjort motstånd (.) polisen (.) den var 

ganska bra 

T: men jag tycker också det var bra asså man bara skulle göra en enkel redovisning 

(.) fick reda på lite mer lite hur de andra var (.) asså snabbt och enkelt liksom 

 

Vid ett annat tillfälle har de på sin historielektion fått jämföra trovärdigheten och användbarheten 

med olika källor muntligt. Precis som Säljö säger så är det muntliga viktigt för lärandet. ”Samtalet 

har varit, är och kommer alltid att vara den viktigaste arenan för lärande” (Säljö, 2011, s. 33). 

O: man kan uttrycka sig lättare muntligt än att skriva (.) för att man orkar inte liksom 

skriva [ner allt som alla åsikter man har] 

E: [just kroppsspråket] 

H: och man glömmer också (.) asså man tänker på nåt man kanske skulle ha sagt så 

börjar man skriva det sen så glömmer man bort nån grej man tänkte 

--- 

A: asså det är olika från person person från person till person (.) för vissa kan ha 

lättare att skriva ner sina saker (.) och vissa kan ha lättare att prata (.) och enligt mig 

är det lättare att prata för det går liksom snabbare o prata än att skriva ner 

I: mm 

A: för man tänker mycket snabbare än man skriver man kan ju prata ganska snabbt 

och så 
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Det är just snabbheten med pratandet som framhålls och att det går hand i hand med tanken. Roth 

menar att tanken formas när vi pratar (Roth, 2009). Dessutom uppfattar eleverna att de orkar 

utveckla sina svar bättre muntligt än skriftligt.  

 

Vilken sorts källor som eleverna har tillgång till spelar också roll för hur väl de lyckas med 

uppgiften. En elev har framhållit att ljudinspelningar skulle vara lättare men även andra aspekter 

spelar roll.  

I: de här som gav de här källorna som ni fick här (.) de här riksdagsprotokollen (.) gav 

det er den här känslan för tiden (?) 

T: nej 

E: nej 

H: nej 

A: näe 

O: lite i och med att de höll en (.) asså de debatterade om att kvinnor skulle få rösträtt 

och det 

I: mm 

H: ja 

O: och då får man en känsla av att kvinnor var diskriminerade och undervärderade på 

något vis 

Ett protokoll kan vara på alltför hög abstraktionsnivå för elever i tonåren. Samtalet här ovan visar 

på att eleverna hade vissa kognitiva svårigheter med texter som var på för hög abstraktionsnivå. 

Samtidigt som detta kan ligga inom deras proximala inlärningszon, eftersom en av eleverna faktiskt 

kan sätta ord på vilken kunskap man kan få ut av protokollen, då borde även de andra klara det med 

rätt stöttning. 

Sammanfattning av elevernas uppfattningar om betydelsefulla metoder för sitt lärande 

Det som eleverna uppfattar som ett stöd för sitt historiska lärande är referensramen, som skapar en 

förståelse för tiden och ett perspektiv på demokratiseringen. Exempelfraserna upplevde de flesta 

eleverna som en god modell för hur de skulle formulera sina tankar. En elev menar dock att det 

svåra var att läsa och förstå källorna, inte att formulera sig. Men eftersom källorna var svåra att 

förstå hade hon svårt att svara utvecklat. För elever som henne hade en annan stöttande struktur 

varit till större hjälp, vilket även andra studier visar. En elev menar att exempelfraserna även var ett 

stöd för att hålla fokus och koncentrationen på uppgiften. Tidslinjen uppfattades inte som något bra 

stöd för eleverna eftersom den inte ökade elevernas referensram. Den gav inte någon beskrivning av 

revolutionen i Tyskland som de saknade kunskap om. De önskade en narrativ text.  

 

Eleverna ville ha en större variation i källorna. Narrativa texter och ljudinspelningar förs fram. De 

uppskattade flygbladet som ett stöd för förståelsen och verkade intresserade av fler visuellt 

tilltalande källor istället för enbart textbaserade.  Eleverna kunde se fördelarna med att använda 

flera källor. Då detta kan ge olika perspektiv och en ökad historisk referensram. Samtalet och 

muntliga svar uppfattas som positiva då det går snabbt och eleven inte hinner glömma.  Att orka 

svara längre och mer utvecklat framhålls även.  
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Eleverna om förmågan att använda historiska källor som betydelsefull 

I slutet av intervjun så frågas eleverna om vad meningen kan vara med att arbeta med källor. 

Spontant svarar då elev E: 

E: jag vet inte riktigt vad man kommer ha för användning av det i framtiden det är 

just det jag sitter och funderar på  

I: mm 

E: vad har jag för användning av det (?) egentligen (?) asså jag hittar ingen anledning 

men det (.) jag vet inte jag kommer inte på nån 

Dock får hon stöd i att svara av en annan elev som har en mer klar bild. Elev O menar att det kan 

vara bra att kunna bedöma källor om man är journalist till exempel. Här blir det tydligt hur eleverna 

utvecklar varandras tankar och tar till sig av varandras förklaringar. I diskussionen med andra så 

vaknar också tankar till liv och eleven blir tvungen att sätta ord på dem. 

O: eh och vill ha en realistisk text i så fall liksom i såna fall så skulle man ha 

användning för att kunna veta vad som är trovärdigt eller inte 

E: mm det har du faktiskt rätt i 

 

Elev H nämner ordet ”kritik” som det som kommer upp i huvudet. Och utvecklar den tanken: 

H: att vad man lär sig som kan vara sant och som inte är sant (.) det tror jag man 

använder mycket i livet sen 

Den källkritiska granskningen fortsätter att dominera samtalet och övergår efter ett par turer till 

vikten av att syna ett budskap. Att det är viktigt att vuxna kan det så att de kan skydda sina barn 

från organisationer som vill påverka dem. 

O: att man lär sig ta allting med en nypa salt och inte bara tro på allting man hör och 

läser 

--- 

A: eller om det är nån kyrklig grej där de försöker frälsa barnen som göra de till (.) ah 

då kan man ju kolla upp det först 

I: om de har nåt budskap så bakom (?) 

A: ja bakom liksom allt det är ju ganska mycket 

De lyfter att det även är en värdefull kunskap i livet att inte tro på allt vad andra säger om kändisar 

eller rykten som sprids i skolan och på internet. 

S: det är typ som E sa (.) liksom om H sprider vidare nånting så kanske personerna på 

vägen (.) förvrider det på ett sätt så att det kanske låter värre och att det sen skickas 

vidare till nån som sen går och säger till den personen som det handlar om 

I: ja precis 

E: som om det vore sant 

Även här plockar de upp samtalstrådar från varandra. Tyvärr kan detta även leda till begränsningar 

om de inte har någon stöttande person eller frågeställning som utmanar deras sätt att tänka. Den 

sociokulturella teorin visar på betydelsen av interaktionen med andra människor som kan mer eller 

andra saker, i avsikt att utvecklas. Då intervjun lider mot sitt slut och elevernas energi börjar sjunka 

så vägleds de in på ett annat sätt att tänka kring källor. 
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I: så då är det (.) då måste man kolla det (.) en (.) jag ska fråga jag ska säga vad 

syftet är med att man ska jobba med källor i historia (.) vad som är (.) sen så får ni 

säga om ni hur ni tycker att det om det om det har någon poäng eller inte (.) hur ni 

tänker liksom och syftet är (.) förutom det ni säger att man ska kunna kritiskt granska 

(.) så är det att man ska få en känsla för historia alltså man ska kunna sätta sig in i 

den tiden att man ska känna liksom (.) det är ett syfte att man ska förstå lite bättre 

hur de tänker och varför de tänker på ett sånt sätt tycker ni tycker ni att det är att 

källor kan göra det (?) hur känner ni att källor kan göra det (?) 

--- 

S: det är väl om jag läser nånting då är det väl att det startas en tankekedja i huvudet 

(.) om (.) man liksom bygger upp en bild av vad som har hänt (.) om man läser om ett 

krig så kanske man börjar bygga upp bilden i huvudet  

De känner alla igen sig i detta, men de har fortfarande bilden av att kunna granska källor kritiskt 

som den viktigaste anledningen med att använda källor i historia. Det finns heller inte tid att 

fördjupa detta resonemang. 

Sammanfattning av elevernas om förmågan att använda historiska källor som betydelsefull 

Eleverna har vissa svårigheter att se nyttan med att arbeta med källor i historieämnet. Det de 

framhåller som viktigt är den källkritiska granskningen, att inte tro på allt vad andra säger och 

vikten av att syna ett bakomliggande budskap. Det är först efter att samtalet styrs in på 

källanvändning i en vidare bemärkelse som en elev uttrycker att det är bra för ”Det startas en 

tankekedja i huvudet. Man liksom bygger upp en bild av vad som har hänt”. 

Beskrivning och analys av enkät 

Elevernas uppfattningar om betydelsefulla metoder för sitt lärande 

Eleverna fick svara på vilka som var de tre viktigaste sakerna när de arbetar med källor. Här blev 

det tydligt vilka metoder de själva uppfattade som betydelsefulla för sitt historiska lärande. De tre 

viktigaste faktorerna var att de vet något om den tiden som källan är från, att de kan jämföra med 

andra källor samt att de vet från vilken tid källan är från. Hur svaren fördelade kan ses i 

diagrammet nedan.  

 
0 5 10 15 20 25 

…att jag vet vilken tid den är från 

…att jag vet något om den tiden 

…att jag kan diskutera med andra 

…att läraren berättar om källan 

…att jag kan jämföra med andra källor 

…att jag vet vad jag ska leta efter 

Övrigt 

När vi arbetar med källor är det viktigt... 
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För att få veta vad elever själva uppfattar som betydelsefullt är det lika viktigt att se vilka alternativ 

som placerade sig längre ner. Bottenplaceringen blir här att läraren berättar om källan. Ett eget 

undersökande arbetssätt ses som betydelsefullt. Att kunna diskutera källorna med andra och att 

veta vad som ska eftersökas var de två alternativ som ändå kunde anses som relativt viktiga för 

eleverna. 

 

De fick även svara på vilken typ av källor som de skulle föredra och även här fick de markera tre 

alternativ. Hälften av eleverna ansåg att ett foto är en bra källa till historisk kunskap. Sedan 

placerade sig ett brev och en dagbok strax efter det. Att eleverna väljer ett foto i första hand kan 

vara en indikation på att de känner sig säkrare med bildmediet än med texter. När det gäller texter 

så är det främst de narrativa texterna som eleverna föredrar även om en berättelse hamnar långt 

ned. 

 

 
Av de metoder som eleverna framhöll som negativa i sina svar på den öppna frågan så övervägde 

svar som rörde sig om svårigheter att veta vad i en källa man ska granska:  

att man inte lär sig så mycket som jag vill om vad för saker man kan vara kritisk på 

Dessutom upplevde flera det som svårt i allmänhet och att det då även kunde bli tråkigt. Här 

nämndes även svårigheten med att tyda en källa. Men framförallt så övervägde de positiva 

yttranden kring källanvändning som ett sätt att lära sig historia.  

Sammanfattning av elevernas uppfattningar om betydelsefulla metoder för sitt lärande 

De arbetssätt eleverna uttryckte uppskattning kring, var att ha tillgång till andra källor att jämföra 

med, att veta vad de ska undersöka och att få möjlighet att tänka själv. För att kunna använda källor 

på ett bra sätt är det viktigt för eleverna att de har en historisk referensram och vet när källan är från 

och en del om den tiden. Däremot är det inte givande när läraren berättar om källan utan ett eget 

undersökande arbetssätt ses som betydelsefullt. Eleverna verkar känna sig säkrare med bildmediet 

0 5 10 15 20 25 

...en berättelse 

...ett domstolsprotokoll 

...ett föremål 

...ett foto 

...ett brev 

...ett testamente 

...en dagbok 

...ett konstverk 

...en tidningsartikel 

Övrigt 

En källa jag skulle föredra är... 
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än med texter och hälften av eleverna ansåg att ett foto är en bra källa till historisk kunskap. Även 

narrativa källor som ett brev eller en dagbok var populära hos eleverna. Dock valde få elever en 

berättelse som en bra källa. 

 

De svårigheter eleverna uppfattade när de arbetade med källor var främst en svårighet i att veta vad 

i en källa man ska granska. Om det blir för svårt så upplever eleverna det som tråkigt och de tappar 

motivationen. Framförallt så övervägde de positiva yttranden kring källanvändning som ett sätt att 

lära sig historia.  

Eleverna om förmågan att använda historiska källor som betydelsefull 

Med avsikt att undersöka vad eleverna uppfattade som betydelsefullt i varför de ska använda 

historiska källor, så fick de fem frågor som skulle besvaras efter en skala på ett till fem, där ett 

motsvarar stämmer inte alls och fem är stämmer helt. Här är de två översta svarsalternativen 

sammanräknade och vägda mot de tre underst i skalan för att komma fram till vad elevgruppen 

anser vara mest betydelsefullt. Den viktigaste orsaken till att elever ska arbeta med källor anser de 

vara för att skapa en bild och få en känsla av vad som har hänt. Därefter anser de att det är 

betydelsefullt för att få bättre kunskap om det förflutna. Minst betydelsefullt anser de att det är för 

att bli bättre på att läsa olika slags texter och för att bli mer kritiska till olika budskap. 

 
Det finns en oro hos eleverna att de kan lära sig ”fel” saker genom att lita på källor som inte 

berättar sanningen. Om läraren har valt en källa till dem eller om de har valt fel sorts källa själva 

och ska granska den på egen hand, så finns där en oro att tolka fel. Att man inte skulle lära sig 

tillräckligt för att man ägnat mycket tid åt att granska en källa som kanske inte ger så mycket 

information är en annan oro. Sammantaget var det dock, att det är svårt att veta vad som är sant och 

falskt med källor det som eleverna upplevde som en negativ aspekt av källanvändning i 

historieundervisningen. En elev uttryckte ytterligare en farhåga: 

att man lätt kan sluta lita på information och då tänker för mycket och de blir bara 

konstigt 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

För att få 

bättre 

kunskap om 

det förflutna 

För att bli 

mer kritiska 

till olika 

budskap 

För att skapa 

en bild och få 

en känsla av 

vad som har 

hänt 

För att bli 

bättre på att 

läsa olika 

sorters texter 

För att förstå 

varför man 

agerat på 

olika sätt i 

olika tider 

Stämmer inte 

alls 

2 

3 

4 

Stämmer helt 
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Det som var utmärkande var ändå de många positiva anledningar till att arbeta med källor som 

eleverna själva uttryckte. Det var för dem ett sätt att öka sitt kunnande om en händelse, aktör eller 

epok. Detaljer i källor kunde väcka engagemang. De uppskattade även att se en fråga ur flera 

perspektiv. Här nedan är fyra olika elevsvar: 

man får en bra insikt vad som hände under den tiden som källorna är ifrån 

att man kan på en inblick i hur det verkligen var, t.ex ifrån en dagbok där någon 

verkligen har uttryckt sig väl 

att du kan få annan syn från olika perspektiv att man lär sig nya saker att hitta 

information 

man kan ta reda på mycket och får leka lite detektiv 

Sammanfattning av elevernas om förmågan att använda historiska källor som betydelsefull 

Den viktigaste orsaken till att elever ska arbeta med källor anser de vara för att skapa en bild och få 

en känsla av vad som har hänt och för att få bättre kunskap om det förflutna. Minst betydelsefullt 

anser de att det är för att bli bättre på att läsa olika slags texter och för att bli mer kritiska till olika 

budskap.  

 

Eleverna känner sig dock osäkra med att använda källor och lyfter då fram en oro för att 

lära sig ”fel” saker genom att lita på källor som inte berättar sanningen eller för att eleven har tolkat 

”fel”. Att det är tidskrävande gör undervisningen ”ineffektiv” för vissa elever. Det är också svårt att 

veta vad som är sant och falskt med källor det kan leda till eleven slutar lita på information 

allmänhet. De positiva uppfattningarna om att använda källor i historieämnet övervägde dock. 

Eleverna såg det som ett sätt för dem att öka sitt kunnande om en händelse, aktör eller epok. 

Detaljer i källor kunde väcka engagemang. De uppskattade även att se en fråga ur flera perspektiv. 
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Kapitel 5 Diskussion 

I detta kapitel följer en diskussion kring de slutsatser som har nåtts utifrån studiens syfte, att 

öka kunskapen om elevers förmågor att använda historiska källor och hur eleverna uppfattar 

sig kunna använda historiskt källmaterial. Ett ytterligare syfte har varit att belysa elevernas 

uppfattningar om nyttan av historiska källor i historieundervisningen i skolan, samt vilka 

stödstrukturer de urskiljer som ett stöd för att uttrycka sig välutvecklat och väl underbyggt. 

Diskussionen sker under var och en av forskningsfrågornas rubriker. Dessutom följer en 

reflektion över forskningsprocessen och vilka nya frågor som har väckts. De frågor studien 

ämnat besvara är: 

Forskningsfrågor  

1. Hur visar eleverna sina förmågor att använda historiskt källmaterial utifrån ett 

kunskapstest? 

2. Vilka möjligheter ger kunskapstestet som används, eleverna att visa sina kunskaper i 

källanvändning? 

3. Hur har eleverna uppfattat olika metoder som ett stöd för sitt lärande med att utveckla 

sin förmåga att använda historiskt källmaterial? 

4. På vilket sätt anser eleverna att förmågan att använda historiska källor är betydelsefull? 

Slutsatser 

Elevernas förmåga att använda historiskt källmaterial 

Eleverna som genomförde kunskapstestet hade svårigheter att visa sina förmågor att använda 

historiskt källmaterial. De såg endast källor som information och ”sökte svaret på frågan”. De 

resonerade väldigt lite om trovärdighet eller användbarhet hos källorna. Inget av elevsvaren drog 

slutsatser om människors levnadsvillkor utifrån källorna. De flesta svaren visade heller inte på 

någon förmåga till historisk empati eller perspektivbyte. Sambandet mellan en god förmåga till 

användande av källor och en väl fungerande historisk empati fanns men var svagt och med ett så 

litet underlag finns heller ingen statistisk säkerhet eller generaliserbarhet. Eftersom 

provkonstruktionen inte gav eleverna något incitament att visa historisk empati så kan dessa 

elevsvar betraktas som spontana. Om eleverna hade uppmuntrats till att tänka sig in i aktörernas 

agerande och värderat detta skulle det kunna ha sett annorlunda ut. 

 

Ett framträdande drag i elevernas svar från kunskapstestet var det ålderdomliga språket. Ett språk 

de inte använder till vardags eller i övrig produktion i skolan. Det var tydligt att språket präglades 

av källorna och detta är en naturlig process som sker i lärandet och utvecklandet av språket. 

Eleverna hämtar ord från det de nyss läst och appropierar dem i sitt eget språk. 

…we loose the habit of using certain words and gradually acquire the habit of using other (Roth, 

2009, s. 30).  

Roth beskriver dialogismen som att ett yttrande får sin egentliga betydelse först när det når 

mottagaren i sitt sociala sammanhang och i och med att mottagaren svarar så kan ett resonemang 
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utvecklas. Då kan man inte längre se enskilda yttranden som byggstenar i en konstruktion utan de 

blir till överlappande blad som växer fram och breder ut sig. Eftersom kunskapen växer fram och 

utvecklas i dialogen så kan ingen riktigt veta hur det slutgiltiga kunnandet ser ut (Roth, 2009). En 

elevs kunnande har både likheter och olikheter med andra elevers kunnande. Eleven kan liknas vid 

ett frö som inom sig bär växtens karaktär men hur den slutligen ser ut är beroende av vilken tillgång 

till sol, näring och vatten den får.  Eftersom elevernas kunskap om det förflutna är begränsat så har 

den ofta svårt att tolka ord, yttranden och ageranden som har utspelats i ett annat socialt 

sammanhang än deras eget. Här är avsändaren av yttrandet långt ifrån mottagaren och läraren måste 

fungera som en brobyggare mellan avsändare och mottagare. Genom samtal om perioden som 

källan är från och personen som har skapat källan ökar elevens möjligheter att förstå den. Dessutom 

kan eleverna fråga sig vem källan ursprungligen har riktats till för att på så sätt stärka förståelsen av 

källans kontext. 

 

Det visade sig att eleverna i fokusgruppintervjun visade en något bättre förmåga att använda källor i 

samtalet än de gjorde i det skriftliga kunskapstestet. Dock anger de relativt enkla detaljer som avgör 

om en källa kan anses som trovärdig eller inte. Detta visar vilken stor betydelse samtalet har för 

elevernas möjligheter att skapa och presentera kunskap. De lägger stor vikt vid att diskutera äkthet 

och att detta är svårt att avgöra, men de vet att en källa måste vara äkta för att vara trovärdig. 

Samtidigt som det gäller att ta reda på vem som är avsändare och vad avsändaren har för syfte. 

Eleverna har även en uppfattning att två källor kan stärka varandra och att man behöver olika 

perspektiv för att få en god uppfattning om vad som har hänt. Så förståelsen finns där att det behövs 

flera källor för att kunna skapa en bild av det förflutna.  

 

I det skriftliga kunskapstestet visar inte heller svaren på de två högsta nivåerna på utvecklade 

källkritiska förmågor medan eleverna i intervjun kan resonera relativt utvecklat kring detta. Dock 

lägger de en betoning på äkthetens betydelse. Eleverna kanske drillas så mycket i att vara 

källkritiska att de tvivlar även på äkthet, de vet inte hur man avgör detta. Det blir som en 

överanvändning av något de nyss lärt. Även i enkäten framkommer att de inte riktigt vet vilka de 

källkritiska principerna är och genom att stärka eleverna i detta kan deras förmågor utvecklas. En 

historiker måste lita på att material från ett arkiv är äkta och kan lägga sitt fokus på analys och 

tolkning. Detsamma måste en elev kunna göra så att den kognitiva förmågan används effektiv. 

Elevernas möjligheter att visa sina kunskaper genom kunskapstestet  

Svenska elever är duktiga på att söka och läsa texter på nätet visar PISA-studien från 2009. Samma 

undersökning visar på en kraftig försämring av svenska elevers kunskaper i läsförståelse. Staffan 

Selander beskriver att elever idag har sämre läs- och skrivförmåga än tidigare elevkullar, men det 

positiva är att de har utvecklat andra kvaliteter istället. Han anser att de har utvecklats till 

kompetenta kommunikatörer som är genremedvetna och anpassar sig efter mottagare och medium. 

Eleverna kan hämta information från internet och de har numera större möjligheter att styra sitt eget 

lärande (Selander, 2011). Därmed blir det också tydligt att eleverna måste övas i att granska källor 

och samtidigt värdera olika källors betydelse för den kunskap de söker. Den jämförande studie som 

genomfördes i USA, där elever fick tillgång till ljud och filminspelningar som historiska källor på 

digitala surfplattor, visar på fördelar för elevens lärande (Garcia & Adam Friedman, 2011). 
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Selander menar att ett provs konstruktion måste vara förankrat i det lärande som har skett. Att 

förvänta sig att eleverna ska kunna skriva ner sin kunskap med penna på papper är orimligt om 

lärandet har skett multimodalt (Selander, 2011). Det innebär att om man vill pröva elevernas 

förmåga att granska, tolka och värdera källor så måste ett prov vara så konstruerat att man har 

tillgång till olika källor under provet. Det har provkonstruktörerna till det nationella provet i historia 

delvis tagit fasta på och konstruerat prov där dessa förmågor ska kunna prövas. Dock kvarstår ett 

faktum att elever med svårigheter att läsa och uttrycka sig i skrift får starta i uppförsbacke. Med 

flera olika sorters källor så skulle eleverna i större utsträckning haft möjlighet att visa sina 

förmågor. I flera länder, som USA och Danmark, görs försök att genomföra nationella prov digitalt. 

Vilket skulle kunna öppna för nya sätt att pröva elevers kunnande. Jon Erickson som är “education 

division president” på ACT, säger: 

The digital test will initially resemble the traditional paper test, but in time the technology could 

allow for questions that incorporate video and audio presentations or adapt to a student's skill 

level (Deseret news, 2013).   

Det skulle kunna innebära att eleverna fick äldre historiska källor upplästa på ljudfiler och även 

bilder och filmer kan på ett enkelt sätt användas i provuppgifter. När elevernas lärande och 

minnande förändras eftersom nya medierande artefakter tillkommer (Säljö, 2005), så måste även 

eleverna få visa sina förmågor så som de har lärt sig.  

 

Eleverna uppfattade kunskapstestet som svårt. De ansåg att instruktionen var tydlig men att texterna 

var svåra att förstå. Textanalysen av kunskapstestet gav en helt annan tolkning. Den visar att 

instruktionen är otydlig genom att olika frågor står som rubrik och i brödtext. Genom layouten på 

testet så blev uppgiften att resonera om källornas trovärdighet och relevans underordnat uppgiften 

att ta fram information från källorna. Att dra slutsatser om människors levnadsvillkor är inte uttalat 

alls. När eleven ser hur mycket som den förväntas skriva men egentligen bara ska svara på en enkel 

fråga så blir eleven osäker och provkonstruktören bygger därmed in en känsla av misslyckande hos 

eleven. De stödstrukturer som fanns fungerade heller inte som ett kognitivt stöd för elever som 

behövde det. Dessutom var texterna i källorna alltför korta och fragmentariska så att sammanhanget 

blev svårt att förstå för eleverna. En narrativ text hade kunnat fungera som ett stöd för elevernas 

historiska referensram. Då hade elev S antagligen sluppit att känna sig som om hon blev inslängd 

på den sista sidan i en bok. Dessa elever har gått enligt den gamla läroplanen fram till årskurs 6. Nu 

ska de betygsättas efter förmågor och kunskapskrav som förväntas utifrån den nya läroplanen. Det 

finns ett glapp i deras lärande och det kanske inte är rimligt idag att förvänta sig alla förmågor som 

kan förväntas av morgondagens elever.  

 

För att utveckla historisk empati är förmågan till perspektivtagande viktig (DavisJr, Yeager, & 

Foster, 2001). Detta är något som kan utvecklas med tillgång till flera olika källor. Det är viktigt för 

att det förbereder eleverna för dagens samhälle då de blir bättre på att urskilja hur deras handlingar 

påverkar andra människor och elever som har fått öva historiskt perspektivtagande antas ha lättare 

för att kunna se andra människors perspektiv i nutid (DavisJr, Yeager, & Foster, 2001). I 

kunskapstestet så bestod övervägande del av källor som utgår från den manliga normen och endast 

män är nämnda vid namn. Ur detta skulle eleverna kunna utläsa att frågan om kvinnlig rösträtt är en 

fråga som endast kan ses ur ett manligt perspektiv. I denna fråga hade det varit intressant att även få 

höra de kvinnliga rösterna. Källorna i detta test gav liten information om hur kvinnor och mäns 

levnadsvillkor såg ut. Därmed blev det svårare för eleverna med både inlevelseförmåga och 
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perspektivtagande. Att göra kopplingar till hur kvinnors levnadsvillkor ser ut idag eller i andra 

länder hade också varit önskvärt för att skapa förståelse för demokratiseringsprocessen. 

 

Den typologi som kan representeras i denna uppgift är den första typologin där meningen med 

källanvändning är att lära sig vara källkritisk och på så sätt skiljer den sig från de intentioner som 

Skolverket lyfter fram i andra material kring arbete med källor. 

Elevernas uppfattningar om betydelsefulla metoder för sitt lärande 

Vi kommunicerar med varandra genom olika ord och yttranden. I denna kommunikation finns alltid 

både en sändare och en mottagare. Även om en person skriver för sig själv, så skriver den med sitt 

framtida jag som mottagare. Både sändaren och mottagaren påverkar yttrandenas betydelse och ett 

yttrande betyder inte samma sak när orden upprepas.  Bakhtin menar att repetition av ord och 

yttranden innebär en ändring av ordets eller yttrandets innebörd. Hela tiden sker en förskjutning i 

innebörden och när ett ords innebörd har förändrats så påverkar det även kulturen och tänkandet. 

Samtidigt som det är just förändringar i kultur och tänkande som leder till förändringar i ord och 

yttrandens innebörd.  Enligt Bakhtin så består vårt vardagliga språk av andra människors ord som vi 

införlivar i vårt eget tänkande. Auktoriteter används för att förstärka våra egna åsikter medan vi 

alienerar oss från yttranden med åsikter som vi inte sympatiserar med (Roth, 2009, s. 5). Ju fler 

källor eleven har tillgång till, desto lättare har den att forma sitt eget språk och göra en analys av 

händelsen. Förutsatt att eleven använder sin självinsikt om sina egna åsikter och hur dessa kan färga 

analysen (DavisJr, Yeager, & Foster, 2001). 

 

I intervjun med fokusgruppen kan man märka att eleverna ofta tar upp trådar från de andra eleverna 

och till och med ordagrant upprepar vad någon annan elev har sagt. Men enligt Bakhtin sätt att se 

på dessa repetitioner så förändras innebörden vid varje upprepning. Roth beskriver detta som att för 

varje ny repetition läggs ett nytt lager till det förra. När eleven gör detta så erövrar eleven lärarens 

eller textbokens språk och omformar det till att bli sitt eget och med formandet av språket så formas 

även tänkandet och kunskapen (Roth, 2009, s. 7). Eleverna i både intervjun och i enkäten 

efterfrågar också diskussion med andra för att bättre kunna förstå och tolka historiskt källmaterial. 

Samtalet och muntliga svar uppfattas som positiva då det går snabbt och eleven inte hinner 

glömma. Att orka svara längre och mer utvecklat framhålls och att andra elever kan bidra till att 

utveckla kunskapen om epoken, det vill säga bredda den historiska referensramen. Även under 

kunskapstestets genomförande framkom önskemål om att först få diskutera källorna. 

 

De olika metoder och stödstrukturer som den tidigare forskningen lyfter fram överensstämmer med 

eleverna i den undersökta gruppens egna uppfattningar om sitt lärande. Eleverna vill ha en 

referensram och stöd att förstå texterna. Att veta vad som ska undersökas lyfts också fram som en 

viktig faktor. Här kan en tabell med frågor ge en bra stödstruktur så att elevens kognitiva förmåga 

kan fokusera på att tolka texten. Eleverna i intervjun uppfattade sig ha stöd av exempelfraserna men 

det var få elever som använde dem och därför kan de ifrågasättas i vilken mån de fungerade som 

stödstruktur. Eventuellt kan de ha givit eleverna viss vägledning i vad de skulle undersöka utifrån 

hur exempelfraserna var formulerade. Olika elever kan dessutom ha behov av olika stödstrukturer 

beroende på vilka färdigheter och förmågor de behärskar. Det är när det blir svårt som elevens 

kognitiva färdigheter prövas och det är således med sina respektive svårigheter som de kan behöva 

en stöttande struktur.  
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Ett viktigt stöd för användande av historiska källor, som eleverna lyfter fram, är variationen och 

tillgången till flera källor. Här efterfrågas både olika former av historiskt källmaterial och metoden 

att kunna jämföra källor med varandra. Att en lärare berättar om källan ses inte alls som önskvärt 

och det stämmer väl med dialogismens tankar om att det är i det egna formulerandet som 

kunskapen skapas (Roth, 2009). Ett eget undersökande arbetssätt ses därmed som betydelsefullt.  

 

Då eleverna i intervjun och även enkäten verkar känna sig säkrare med bildmediet än med texter så 

ansåg hälften av eleverna att ett foto är en bra källa till historisk kunskap. Även narrativa källor som 

ett brev eller en dagbok var populära hos eleverna. Dock valde få elever en berättelse som en bra 

källa. Detta kan bero på att de ser läroboken i historia som en berättande källa och att det därför inte 

”blir på riktigt”. Genom åren i skolan har de ofta stött på olika översiktstexter och skönlitterära 

gestaltningar av historiska händelser. Det kan vara ett gott tecken att de väljer bort de berättande 

källorna. Därför är det viktigt att de får möta andra berättande källor som är skapade under den 

epok som ska studeras så att de får en ökad förståelse för vad den sortens källor kan bidra med för 

kunskap. 

 

Flera elever uppfattade det som en svårighet att veta vad i en källa man ska granska. De känner att 

de inte bottnar i de källkritiska principerna och att de skulle behöva mer stöd med det. Nokes 

föreslår att man kan ha dessa uppsatta på klassrumsväggen för att eleven ska kunna ägna mer kraft 

åt tolkning och analys än åt granskning. Dessutom finns en osäkerhet att lära sig ”fel” saker. Om 

det blir för svårt så upplever eleverna det som tråkigt och de tappar motivationen. I huvudsak så 

övervägde dock de positiva yttranden kring källanvändning som ett sätt att lära sig historia. 

Eleverna uppfattar det som ett engagerande sätt att lära om det förflutna. 

Eleverna om förmågan att använda historiska källor som betydelsefull 

En anledning till att elever inte alltid inser betydelsen av att kunna använda historiskt källmaterial 

är att de har en felaktig föreställning av vad historieämnet innebär. De ser ämnet som läran om det 

förflutna istället för läran om tolkningar av det förflutna. Istället för att vara ett undersökande ämne 

så ser eleverna det som ett memorerande ämne (Nokes, 2011). Därför har de också vissa svårigheter 

att se nyttan med att arbeta med källor i historieämnet och framhåller framförallt den källkritiska 

förmågan. Det blir tydligast i intervjun där samtalet under en längre tid rör sig kring vikten av att 

inte tro på allt vad andra säger och att kunna syna ett bakomliggande budskap. I enkäten framhåller 

eleverna istället att de ska kunna skapa en bild och få en känsla av vad som har hänt så att de får en 

bättre kunskap om det förflutna. Delvis kan detta bero på att de kunde se alternativen bredvid 

varandra och värdera de olika alternativen. Även i intervjun framkommer det att man kan skapa 

bilder i huvudet när man arbetar med historiskt källmaterial. Att lyfta fram betydelsen bättre i 

undervisningen kan öka elevernas möjligheter att utveckla sina förmågor att använda källor. En 

metakognitiv analys tillsammans med eleven kan ge en förbättrad förmåga att använda källor och 

deras möjligheter att argumentera för att en tolkning är bättre än en annan (Pickles, 2010). 

 

I enkäten så hamnar den källkritiska förmågan i stället långt ner på varför man ska arbeta med 

historiskt källmaterial. De anser heller inte att det är betydelsefullt för att bli bättre på att läsa olika 

sorters texter. Det vill de öva på under svensklektionerna. Att svensklärarna inte hinner eller 

prioriterar historiska texter som är ämnesspecifika för historieämnet, blir svårare för dem att 
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upptäcka. Det kan därför vara viktigt att belysa även detta för eleverna att de faktiskt behöver öva 

sina färdigheter i att läsa historiska texter.  

 

Även om eleverna överlag uppskattar att arbeta med historiskt källmaterial så finns en oro för att 

lära sig ”fel” saker genom att lita på källor som inte berättar sanningen eller för att de ska ha tolkat 

”fel”. Att det är tidskrävande gör undervisningen ”ineffektiv” för vissa elever. Om eleverna mäter 

kunskapen i kvantitativa faktamål, istället för att lära sig en kvalitativ metodkunskap, så är det lätt 

att förstå deras frustration. Det är också svårt att veta vad som är sant och falskt med källor det kan 

leda till eleven slutar lita på information allmänhet. Eleven kan inte riktigt lita på sina egna 

tolkningar utan vill ha ett facit från läraren. De positiva uppfattningarna om att använda källor i 

historieämnet överväger dock hos eleverna. Eleverna såg det som ett sätt för dem att öka sitt 

kunnande om en händelse, aktör eller epok. Detaljer i källor kunde väcka engagemang. Att få lägga 

ett pussel och få dra slutsatser som en detektiv var också något eleverna uppskattade med arbetet 

med källhistoriskt material. De uppskattade även att se en fråga ur flera perspektiv. 

Reflektion över forskningsprocessen 

Att genomföra en studie är en givande men krävande process. Framförallt har det tagit både tid och 

kraft i anspråk att läsa in litteratur. Det var dock nödvändig läsning för att bilda bakgrund och 

förståelse för de förändringar som historieämnet möter framöver. Utan den bakgrunden hade det 

varit svårt att ställa rätt frågor till eleverna. Inläsningen av litteratur har skett parallellt med hela 

processen och det har i viss mån förändrat de frågeställningar som har ställts till eleverna.  

 

En del av litteraturen har varit på engelska och att då matcha det engelska ordet med rätt begrepp på 

svenska gav upphov till vissa oklarheter. Genom att läsa den svenska forskning som finns har det 

ibland gått att bringa klarhet. Att enbart försöka slå upp orden i en ordbok är inte en tillräckligt 

adekvat metod.  

 

Avgränsning är det som har varit det svåraste momentet under arbetets gång. Att avgränsa vilken 

litteratur som ska läsas, att avgränsa vilka frågor som ska ställas, att avgränsa vilka metoder som 

ska användas och att avgränsa vad som skrivas. Det har lett till en omfattande uppsats som både ger 

en ordentlig teorigenomgång och empiriska data från svenska förhållanden. Att ha förmånen att få 

göra detta efter flera års praktiskt arbete som lärare har även bidragit till att den egna 

metakunskapen kring hur ett vetenskapligt undersökningssätt kan se ut och har därmed bidragit till 

föreställningar kring vilka utmaningar eleverna ställs inför. 

Nya frågor/vidare forskning 

En rad nya frågor och uppslag till vidare studier har dykt upp under studiens gång. En fråga som 

väcktes tidigt var att undersöka om eleverna som deltog i fokusgruppintervjun genom att diskutera 

sin lärandeprocess fått en ökad metakognition inom området och därmed har en annan 

kunskapsutveckling än sina klasskamrater? Genom att följa samma fokusgrupp en gång per år 

skulle det vara intressant att se hur deras syn utvecklas samtidigt som deras resultat skulle kunna 

jämföras med klasskamraterna. En rimlig tanke är att uppmärksamheten som skulle riktas mot dessa 

elever och som skulle göra att dessa förmågor skulle synliggöras även för dem själva skulle 

förbättra deras resultat. 
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Hur de nationella proven kommer att se ut i framtiden finns det mycket att diskutera om. Det är 

svårt att sia om den fortsatta utvecklingen inom nationella prov i historia. I år har de genomförts för 

första gången och inrapportering och utvärdering är i full gång. En intressant tanke vore om de går 

att göra digitala i framtiden och hur dessa skulle kunna se ut. De skulle då kunna anpassas så att 

”provet” ger olika stöd till olika elever så att alla känner att de lyckas. De borde sedan kunna ge 

underlag för formativ bedömning i stället för den summativa som de nu utgör underlag för. Här 

finns mycket att utforska hur sådana prov skulle kunna utformas. 

 

Flera olika designstudier skulle även kunna genomföras. En idé är att genomföra ett liknande 

individuellt, skriftligt kunskapstest men filma eleverna när de genomför det. De elever som filmas 

skulle sedan även intervjuas för att se vilka lässtrategier de uppfattar att de har använt och kanske 

även jämföra detta med filmen. En annan idé är att upprepa den amerikanska studien kring 

surfplattor för att se hur dessa artefakter påverkar lärandet och kunnandet. Slutligen vore det 

intressant att låta grupper med elever få tillgång till ett antal källor och följa deras diskussion kring 

dessa ur ett dialogistiskt perspektiv.  
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Bedömningsmatris i Skolverkets bedömningsstöd 

Konkretisering av kunskapskraven gällande att dra slutsatser om människors livsvillkor från olika 

källor. 

 

E C A 

Enkla och till viss del 

underbyggda resonemang 

Utvecklade och relativt väl 

underbyggda resonemang 

Välutvecklade och väl 

underbyggda resonemang 

 

Eleven identifierar några 

levnadsvillkor som på ett  

direkt sätt kan utläsas i  

källorna. 

 

Denna slutsats förankras 

genom enstaka relevanta 

kopplingar till den historiska 

referensramen.  

 

I svaret förklaras någon  

likhet eller skillnad i olika  

människors upplevelser av  

levnadsvillkor i forna öst 

 

Eleven identifierar några av  

de mer centrala 

levnadsvillkoren som kan 

utläsas i källorna, och drar 

utifrån någon av dem en 

rimlig slutsats om 

levnadsvillkoren för större 

grupper eller samhället i 

stort. 

 

Denna slutsats förankras 

genom några relevanta 

kopplingar till den historiska 

referensramen.  

 

I svaret förklaras några 

likheter och skillnader i olika 

människors upplevelser av 

levnadsvillkor i forna öst.  

 

Eleven använder något för  

sammanhanget väsentligt  

begrepp på ett fungerande  

sätt 

 

Eleven identifierar flertalet av 

de mer centrala 

levnadsvillkoren som kan  

utläsas i källorna, och drar  

utifrån några av dem  

rimliga slutsatser om  

levnadsvillkoren för större  

grupper eller samhället i  

stort.  

 

Dessa slutsatser förankras 

genom flera genomgående 

relevanta kopplingar till den 

historiska referensramen.  

 

I svaret förklaras på ett  

sammanhängande sätt flera  

likheter och skillnader i  

olika människors upplevelser 

av levnadsvillkor i forna  

öst. 

 

Eleven använder flera för  

sammanhanget väsentliga  

begrepp på ett fungerande  

sätt. 
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Konkretisering av kunskapskraven gällande att kunna kritiskt granska, tolka och värdera källor. 

 

E C A 

Enkla och till viss del 

underbyggda resonemang 

Utvecklade och relativt väl 

underbyggda resonemang 

Välutvecklade och väl 

underbyggda resonemang 

 

Eleven för enkla resonemang 

genom att identifiera enstaka 

styrkor eller svagheter med 

källorna. 

 

Resonemanget är till viss del 

underbyggt om det innehåller 

någon rimlig koppling till 

källkritiska principer. 

 

Eleven för utvecklade 

resonemang genom att 

identifiera några centrala 

styrkor eller svagheter med 

källorna. 

Resonemanget är relativt väl 

underbyggt om det innehåller 

någon rimlig koppling till 

källkritiska principer. 

Svaret innehåller dessutom 

någon rimlig koppling mellan 

det källkritiska resonemanget 

och den historiska 

referensramen. 

 

Eleven för välutvecklade 

resonemang genom att 

identifiera flertalet av de mer 

centrala styrkorna och 

svagheterna med källorna. 

Resonemanget är väl 

underbyggt om det innehåller 

flera rimliga hänvisningar till 

källkritiska principer. 

Svaret innehåller dessutom 

flera rimliga kopplingar 

mellan det källkritiska 

resonemanget och den 

historiska referensramen. 

(Skolverket, 2012) 
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Intervjuguide till fokusgrupp 

Tema Fråga Analytiskt/teoretiskt syfte 

 

 

 

Uppfattningar om kunskapstestet 

Vilket stöd gav exempelfraserna? 

Kunde du visa din 

förmåga/kunskap att arbeta med 

källor? 

 

Vilken är din uppfattning om 

uppgiften? Instruktionen? 

 

 

Inledning 

 

 

Kunskaper inom arbete med 

källor 

Är denna källa trovärdig? 

Är denna källa användbar? 

Påstående: Det ska vara två 

oberoende källor för att det ska 

räknas som historisk kunskap. Vad 

tänker du när du hör det? 

Vilka är dina kunskaper inom 

arbete med källor? 

Hur har dessa kunskaper nåtts? 

Genom vilken typ av 

undervisning/arbete? 

 

 

Resultat av erfarenheterna 

 

Erfarenheter med arbeta med 

källor 

Vilka erfarenheter har du av att 

arbeta med källor? 

Är erfarenheterna positiva eller 

negativa? Lärorikt, intressant, 

roligt? 

 

Inledning till uppfattningar 

 

Uppfattningar om att arbeta med 

källor och undervisning. 

Vilken är din uppfattning kring 

arbete med källor? 

Vilken roll har det haft i din 

historieundervisning? 

Vilken är din uppfattning kring 

undervisningen/pedagogiken som 

har handlat om källor? 

Varför ska man lära sig att arbeta 

med källor i historia? 

 

Bilden av arbete med källor 



 75 

 

 

 

Historiska källor 
I ämnet historia kan man arbeta med olika historiska källor. Här nedan kan du läsa ett antal 

påståenden som handlar om hur du uppfattar syftet med att arbeta med källor i historia. Jag vill att 

du läser varje påstående noga och sedan kryssar i det svarsalternativ som stämmer bäst överens med 

din egen uppfattning om vad du har för nytta av att arbeta med historiska källor. 

 

 
 

I historia arbetar vi med källor ...för att få bättre kunskaper om det förflutna. 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 

 

Stämmer inte alls      Stämmer helt 

 

I historia arbetar vi med källor... för att bli mer kritiska till olika budskap. 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 

 

Stämmer inte alls      Stämmer helt 

 
I historia arbetar vi med källor... för att skapa en bild och få en känsla av vad som har hänt. 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 

 

Stämmer inte alls      Stämmer helt 

 
I historia arbetar vi med källor... för att bli bättre på att läsa olika sorters texter. 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 

 

Stämmer inte alls      Stämmer helt 

 
I historia arbetar vi med källor... för att förstå varför man agerat på olika sätt i olika tider. 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 

 

Stämmer inte alls      Stämmer helt 
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När vi arbetar med olika källor är de tre viktigaste sakerna att... 

Markera tre alternativ 

 

 ... jag vet vilken tid den är från 

 ... jag vet något om den tiden 

 ... jag kan diskutera med andra 

 ... läraren berättar om källan 

 ... jag kan jämföra med andra källor 

 ... jag vet vad jag ska leta efter 

 Övrigt:  

 
Tre källor som jag skulle föredra är... 

Markera tre alternativ 

 ...en berättelse 

 ...ett domstolsprotokoll 

 ...ett föremål 

 ...ett foto 

 ...ett brev 

 ...ett testamente 

 ...en dagbok 

 ...ett konstverk 

 ...en tidningsartikel 

 Övrigt:  

 
Det som är bra med att arbeta med källor är ... 

 
 
Det som är dåligt med att arbeta med källor är ... 

 
Skicka
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Enkätsvar: 

 

Det som är bra med att arbeta med källor är ... 

att man vet vad det är och vad man gör. att man lär sig olika saker från olika tidsepoker och att man kan dra paraleller med andra källor allt som jag har 

kryssat i ovan Att det finns många olika källor som Att man kan dra egna slutsatser utifrån olika källor som samtidigt som man får information/ fakta Man 

får fakta om den tden man läser om Att du kan få annan syn från olika perspektiv att man lär sig nya saker att hitta information att man lär sig att skilja 

och skapa egna åsikter om händelsen då man kan jämföra med de andra källorna man kan ta reda på mycket och får leka lite detektiv att man får lära sig 

att ta allt med en nypa salt, så man kan tänka efter innan man tar för givet att en källa stämmer. Att man kan förstå lite mer hur folk levde, tänkte och 

varderade saker förr. Man får en bra insikt vad som hände under den tiden som källorna är ifrån. Man får en helbild av de hela att man kan på en inblick i 

hur det verkligen var, t.ex ifrån en dagbok där någon verkligen har uttryckt sig väl. Man lär sej nya saker man får mer info Att man kan dra egna slutsatser 

utifrån olika källor som samtidigt som man får information/ fakta man måste tänka lite längre och de blir mycket egentänkande 

Det som är dåligt med att arbeta med källor är ... 

att man inte lär sig så mycket som jag vill om vad för saker man kan vara kritisk på jag tycker inte att det är så roligt hela tiden och man måste oftast söka 

efter flera källor för att man ska kunna få ett säkert svar. dom kanske inte stämmer För att man vet inte om de stämmer Det är inte alltid säkert att det 

som står/är visat inte är sant Ibland så är det inte alltid sant och iblan är det svårt att tyda Det kan vara svårt att starta att det ganska ofta kan vara från en 

persons perspektiv och inte hela historien och att många källor kan vara fel källor otydligt iblandIbland vid otydliga källor så kan man bli förvirrad. Vilket 

då kan bli svårt att skapa en egen bild av källorna vid jämförelse med andra källor. svårt att hitta legit källor ibland det kan vara svårt att veta hurvida 

något är sant eller falskt Att de kan vara fel. Ge orätt fakta om den "tiden" eller källan. Källor som t.ex en tidningsartikel så kan man få fel information än 

om man t.ex läser en dagbok som ger mer information. Att källorna är oftast inte så troliga att man kan inte veta helt säkert hur pålitlig och trovärdig 

källan är, det kan lika gärna vara någon som har fejkat fram ett brev. Alla är inte säkra källor Det är inte alltid säkert att det som står/är visat inte är 

sant att man lätt kan sluta lita på information och då tänker för mycket och de blir bara konstigt 

 


