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Bilagor 

Bilaga 1 – Informationsbrev med förfrågan om deltagande i 
studien 
 

Studie om undervisningsmaterialets betydelse för historieundervisningen på 

gymnasiet. 

 

Hej!  

Härmed riktas en förfrågan till dig som är historielärare på gymnasiet om du 

vill delta i en intervjustudie. Studien ska resultera i en licentiatavhandling 

som undersöker hur historielärare på gymnasiet väljer, använder och ser på 

olika typer av undervisningsmaterial i relation till deras uppfattning om 

historieämnets syfte, mål och innehåll. Med undervisningsmaterial menas 

t.ex. läroböcker, spelfilmer, dokumentärfilmer, digitalt källmaterial, 

tidningsartiklar, dataspel, skönlitteratur, etc.  

 

Bakgrunden till studien är dels den digitaliseringsprocess som genomsyrat 

såväl samhället i stort som skolan och kommit att innebära en ökad 

tillgänglighet till möjligt undervisningsmaterial, dels formuleringar i 

ämnesplanen för historia där ett varierat undervisningsmaterial förespråkas. 

Då det här området inte tidigare undersökts på detta sätt inom svensk 

historiedidaktisk forskning söker jag efter lärare av olika ålder och kön samt 

med olika undervisningserfarenhet. 

 

Jag som genomför studien heter Peter Norlander och arbetar vanligtvis som 

gymnasielärare i historia, samhällskunskap, religionskunskap och filosofi. 

Under perioden 2012–2014 har jag fått möjlighet att bedriva forskarstudier 

inom ramen för forskarskolan Historiska Medier (ForHiM). Det är en 

forskarskola i historia med didaktisk inriktning vid Umeå Universitet där 

många av forskningsprojekten är praktiknära och inriktade på att kartlägga 

och analysera undervisningsmaterialets och medieringens betydelse för 

historieundervisning ur olika perspektiv. 

 

Intervjuerna kommer att genomföras enskilt med varje lärare. Ett första 

intervjutillfälle kommer att ske under perioden november–december 2013 

och ett andra intervjutillfälle kommer att ske under perioden mars–april 

2014. Intervjutiden beräknas till 45–60 minuter. Intervjuplatsen bestäms i 

samråd med respektive lärare, men i tidsbesparande syfte för er lärare 

besöker jag gärna varje lärare på era respektive skolor. Inför varje 

intervjutillfälle kommer de lärare som deltar att få ett underlag i form av de 

frågor som kommer att behandlas under intervjun. Intervjusvaren kommer 
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sedan att analyseras av mig och ligga till grund för en kvalitativ studie där 

det bara är jag som har tillgång till de uppgifter som har lämnats. Varje 

deltagare i studien har också full rätt att när som helst avbryta sitt 

deltagande i studien om så önskas. Studien har utformats i enlighet med 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. 

 

Om du har frågor kring studien och intervjuerna eller vill tacka ja till denna 

förfrågan om medverkan i studien kan du kontakta mig via  

E-post: peter.norlander@historia.umu.se 

Mobil: 073-027 66 35 

 

eller ställa frågor till mina handledare:  

Carola Nordbäck, universitetslektor 

E-post: carola.nordback@religion.umu.se 

Björn Norlin, postdoktor och biträdande föreståndare för forskarskolan 

ForHiM 

E-post: bjorn.norlin@historia.umu.se 

 

Jag vore väldigt tacksam om du vill delta i studien och min förhoppning är 

att du genom din medverkan kommer att få reflektera över frågor som har 

stor betydelse för dig som historielärare på gymnasiet. Som tack för din 

medverkan kommer du självklart också att få ett exemplar av min 

licentiatavhandling! 

 

Vänligen, 

Peter Norlander 

Umeå, 2013-10-21 

mailto:peter.norlander@historia.umu.se
mailto:carola.nordback@religion.umu.se
mailto:bjorn.norlin@historia.umu.se
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Bilaga 2 – Intervjuunderlag, intervjutillfälle 1 
 

Hej! 

Inför det första intervjutillfället skulle jag vilja att du förbereder dig genom 

att reflektera över några frågor gällande hur du ser på 

undervisningsmaterialet i historieundervisningen.  

 

Jag vill bara poängtera att jag inte är ute efter att bedöma eller värdera ditt 

sätt att uppfatta undervisningsmaterialet. Jag är intresserad av att få veta 

hur du som historielärare uppfattar undervisningsmaterialets betydelse och 

funktion i undervisningen och på vilka sätt du använder dig av olika former 

av undervisningsmaterial.  

 

Med undervisningsmaterial menas, som jag skrev i den intervjuförfrågan jag 

först skickade ut, t.ex. läroböcker, spelfilmer, dokumentärfilmer, digitalt 

källmaterial, tidningsartiklar, dataspel, skönlitteratur etc. Definitionen av 

undervisningsmaterial är sålunda bred och rymmer alltså kort och gott det 

material som historielärarna använder sig av i sin undervisning.  

 

 Vad använder du för olika typer av undervisningsmaterial i 

undervisningen? 

 

 Finns det någon eller några typer av undervisningsmaterial som 

dominerar? 

 

 Vad påverkar ditt val av undervisningsmaterial för 

historieundervisningen?  

 

 I vilken utsträckning är undervisningsmaterialet ett viktigt medel för 

dig att uppnå vad du vill med historieundervisningen? 

 

 I vilken utsträckning anser du dig kunna se att elevernas lärande och 

kunskaper om historia påverkas av det undervisningsmaterial de 

arbetar med? 

 

 När det gäller undervisning om historisk metod med fokus på 

källkritik och tolkning av källor, hur tänker du kring valet och 

användningen av undervisningsmaterial då? 

 

 

 I vilken utsträckning bedriver du undervisning om historiebruk, dvs. 

undervisning med syftet att skapa en förståelse för att historia är 
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något som används? Hur tänker du kring valet och användningen av 

undervisningsmaterial då? 

 

En del av frågorna är komplexa och du får gärna använda konkreta exempel 

hämtade från din egen undervisning som belyser hur du ser på 

undervisningsmaterialets betydelse och funktion i historieundervisningen. 

 

Vänligen, 

Peter Norlander 

Umeå, 2013-11-07 
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Bilaga 3 – Samtycke till deltagande i intervjustudie 
 

Samtycke till deltagande i intervjustudie 

 

Syftet med studien är att undersöka hur historielärare på gymnasiet väljer, 

använder och ser på olika typer av undervisningsmaterial i relation till deras 

uppfattning om historieämnets syfte, mål och innehåll. Med 

undervisningsmaterial menas t.ex. läroböcker, spelfilmer, 

dokumentärfilmer, digitalt källmaterial, tidningsartiklar, dataspel, 

skönlitteratur, etc. Bakgrunden till studien är dels den digitaliseringsprocess 

som genomsyrat såväl samhället i stort som skolan och kommit att innebära 

en ökad tillgänglighet till möjligt undervisningsmaterial, dels formuleringar i 

ämnesplanen för historia där ett varierat undervisningsmaterial förespråkas. 

Intervjustudien kommer att ligga till grund för en licentiatavhandling som 

skrivs inom ramen för Forskarskolan Historiska Medier vid Umeå 

universitet. Intervjuerna sker under hösten 2013 och våren 2014 och 

licentiatavhandlingen beräknas vara färdig i början av 2015. 

 

Intervjuerna kommer att spelas in genom ljudupptagning och skrivas ut av 

mig. Det materialet ligger sedan till grund för en kvalitativ studie med ovan 

nämnda syfte. Materialet förvaras hos mig och behandlas i enlighet med 

vetenskapsrådets principer om konfidentialitet på ett sådant sätt att inga 

obehöriga kan ta del av det. I licentiatavhandlingen kommer inte namnen på 

de lärare som ingår i studien att skrivas ut. Inte heller namnen på de skolor 

där de arbetar. Fiktiva namn på lärare och skolor kommer att användas för 

att förhindra att uppgifter kan kopplas till en specifik individ. I den 

utsträckning jag använder citat från enskilda lärare kommer de först att ges 

möjlighet att kontrollera citaten för att kunna korrigera eventuella 

missförstånd från min sida.  

 

/Peter Norlander, Umeå, 2013-11-08 

 

Härmed är jag informerad om undersökningen och är medveten om att mitt 

deltagande är frivilligt samt att jag när som helst har möjlighet att avbryta 

min medverkan helt eller i delar. Jag ger mitt samtycke till att delta i studien 

och till att bli intervjuad. 

 

Underskrift:_______________________________ 

Namnförtydligande:__________________________ 

Ort och datum: _____________________________ 
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Bilaga 4 – Intervjuguide, intervjutillfälle 1  
 

Namn: 

Ålder: 

Skola: 

Ämneskombination:  

Utbildning – var och när: 

Undervisningserfarenhet – var och hur länge:  

Storlek på skolan – elever och lärare: 

Historielärare på skolan – antal och samarbete: 

 

 

Vad undervisar du om i historia just nu? 

Kan du berätta lite om vad du använder för undervisningsmaterial då?  

Varför använder du just det här undervisningsmaterialet till det här 

området? 

Skulle du lika gärna kunna använda något annat undervisningsmaterial för 

att uppnå samma syfte med det här momentet? Kan du utveckla? 

 

 

Kan du beskriva vilka olika typer av undervisningsmaterial du använder i 

historieundervisningen? 

Är det något speciellt undervisningsmaterial som dominerar? Vad beror det 

på? 

Vilka olika typer av undervisningsmaterial använder du mest? 

Finns det något speciellt undervisningsmaterial som du väljer att inte 

använda i undervisningen? Hur tänker du då? 

 

 

Hur ser du på frågan om varför ska man läsa historia på gymnasiet? Vad är 

din uppfattning? 

Vad vill du uppnå med din historieundervisning?  

Är undervisningsmaterialet ett viktigt medel för vad du vill åstadkomma 

med din undervisning? 

Funderar du mycket på vilket undervisningsmaterial du ska använda? Hur 

tänker du då? 

När du väljer undervisningsmaterial till ett visst moment i undervisningen, 

kan du beskriva hur du tänker då? Vad påverkar ditt val? 

 

 

Påverkas elevernas lärande och kunskaper om historia av det 

undervisningsmaterial de arbetar med? Hur? Utveckla! Kan du ge exempel? 
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I vilken utsträckning använder du olika typer av undervisningsmaterial 

beroende på vad undervisningen behandlar? specifik epok, historiskt 

skeende, tema etc. 

Varför använder du olika former av undervisningsmaterial? 

Är olika typer av undervisningsmaterial bra på olika saker? 

 

 

Hur ser du på det stora utbudet av möjligt undervisningsmaterial som, pga. 

internet, finns tillgängligt idag? Hur påverkar det din historieundervisning? 

I vilken utsträckning använder du dig av material från internet?  

Vad är det för material? 

 

 

I vilken utsträckning är du själv ”undervisningsmaterialet”?  

Hur ser du på dig själv som ”läraren som berättar”? 

 

 

I vilken utsträckning låter du eleverna själva välja material?  

Vad väljer de för material då?  

Vad är värdet med att låta eleverna själva välja undervisningsmaterial? 

 

 

När det gäller undervisning om historisk metod med fokus på källkritik och 

tolkning av källor, hur tänker du kring valet och användningen av 

undervisningsmaterial då? 

Vilket undervisningsmaterial använder du? 

Varför just det undervisningsmaterialet? 

Hur använder du undervisningsmaterialet? 

 

 

När det gäller undervisning om historiebruk, dvs. undervisning om att skapa 

en förståelse för att historia är något som används, hur tänker du kring valet 

och användningen av undervisningsmaterial då? 

Vilket undervisningsmaterial använder du? 

Varför just det undervisningsmaterialet? 

Hur använder du undervisningsmaterialet? 

 

 

Du har nu arbetat som historielärare i X år, hur uppfattar du att din 

användning av undervisningsmaterial har förändrats under den här tiden? 

Vad beror det på? Beror det på dig och ditt eget yrkeskunnande eller är det 

”tidsandan”? 
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Bilaga 5 – Reflektionsunderlag, första utskicket 
 

Hej,  

så här i terminens elfte timma vill jag återigen passa på att tacka för att jag 

fick intervjua dig gällande hur du ser på och använder dig av 

undervisningsmaterial i historieundervisningen. Som jag nämnde vid det 

första intervjutillfället så kommer en uppföljningsintervju att ske under mars 

eller april nästa år. Jag kommer att skicka ett mail till dig i slutet av februari 

då vi bestämmer datum och tid för den intervjun. Den intervjun tar avstamp 

i den första intervjun och kommer att ha ett mer precist frågeunderlag med 

mer direkta och riktade frågor. De frågor jag skickar till dig inför intervjun är 

också de samma som vi sedan går igenom under själva intervjun. Under den 

tid som är kvar fram till det andra intervjutillfället skulle jag vilja be dig att 

fundera över tre frågor i samband med att du har undervisning i historia.  

 
- Hur använder du olika typer av undervisningsmaterial i 

historieundervisningen?  

- Uppfattar du att olika typer av undervisningsmaterial är bra på olika 

saker och i så fall på vilket sätt? 

- Uppfattar du att elevernas lärande och kunskaper i och om historia 

påverkas av det undervisningsmaterial de arbetar med och i så fall 

på vilket sätt? 

 

Dessa frågor behandlades under den första intervjun, men jag finner dem så 

pass relevanta för min studie att jag vill ge dem en noggrannare behandling. 

Nu inser jag självklart att du som lärare har fullt upp med dina 

arbetsuppgifter och jag är oerhört tacksam för att du ens tagit dig tid att 

delta i studien så jag begär verkligen inte att du ska lägga ner extra tid på 

detta. Min förhoppning är att detta inte ska ta tid för dig i ditt arbete utan att 

du kan se frågorna som en del i ditt arbete med att planera och reflektera 

över undervisningen. Om du känner att du inte har tid så hoppar du helt 

enkelt över detta reflektionsarbete. 

 

Nåväl, då önskar jag dig en god jul och ett gott nytt år och med vetskapen att 

de flesta mail så här i slutet av terminen inte får så mycket uppmärksamhet 

så kommer jag att skicka dig ett mail med liknande innehåll i början av 

vårterminen! 

 

Vänligen, 

Peter 

Umeå, 2013-12-18 
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Bilaga 6 – Reflektionsunderlag, andra utskicket 
 
Hej, 
som jag skrev i mailet innan jul så skulle jag återkomma i början av 
vårterminen med en liten påminnelse! Jag kommer att kontakta dig i slutet 
av februari eller början av mars för att bestämma datum och tid för den 
andra intervjun. Under tiden fram till det intervjutillfället får du i mån av tid 
och i samband med historieundervisningen väldigt gärna fundera kring 
följande områden! 

- Hur använder du olika typer av undervisningsmaterial i 
historieundervisningen?  

- Uppfattar du att olika typer av undervisningsmaterial är bra på olika 
saker och i så fall på vilket sätt? 

- Uppfattar du att elevernas lärande och kunskaper i och om historia 
påverkas av det undervisningsmaterial de arbetar med och i så fall 
på vilket sätt? 
  

Dessa frågor behandlades under den första intervjun, men jag finner dem så 
pass relevanta för min studie att jag vill ge dem en noggrannare behandling. 
Nu inser jag självklart att du som lärare har fullt upp med dina 
arbetsuppgifter och jag är oerhört tacksam för att du ens tagit dig tid att 
delta i studien så jag begär verkligen inte att du ska lägga ner extra tid på 
detta. Min förhoppning är att detta inte ska ta tid för dig i ditt arbete utan att 
du kan se frågorna som en del i ditt arbete med att planera och reflektera 
över undervisningen. Om du känner att du inte har tid så hoppar du helt 
enkelt över detta reflektionsarbete. 
  
Då hör jag av mig igen i slutet av februari eller början av mars. 
  
Vänligen, 
Peter 
Umeå, 2014-01-28 
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Bilaga 7 – Intervjuunderlag, intervjutillfälle 2 
 

Hej, 

då är det dags för det andra intervjutillfället i studien om lärares 

förhållningssätt till undervisningsmaterial i historieundervisningen på 

gymnasiet. Utifrån min bearbetning och analys av materialet från den första 

intervjun har jag nu ytterligare några frågor som ligger till grund för detta 

andra intervjutillfälle. Jag skulle vilja att du förbereder dig genom att läsa 

igenom och fundera över nedanstående frågor och ämnen.  

 

 Intervjun kommer att inledas med att jag ger en kort summering av 

innehållet i den första intervjun. Jag beskriver vad jag uppfattar som 

centralt i ditt sätt att förhålla dig till undervisningsmaterialet i 

historieundervisningen. Du får kommentera detta och på så sätt kan 

jag försäkra mig om att jag tolkar dig rätt samt eventuellt fråga dig 

om sådant som jag inte uppfattat klart och tydligt. 

 

 Med utgångspunkt i den första intervjun kommenterar jag sedan 

vilka olika typer av undervisningsmaterial som du beskriver att du 

använder i din undervisning och hur jag uppfattar att du förhåller 

dig till dessa. Sedan får du möjlighet att ytterligare kommentera de 

olika typerna av undervisningsmaterial utifrån nedanstående 

aspekter. Dessa aspekter behandlades delvis under första 

intervjutillfället, men jag vill lyfta dem igen.  

 

1. Hur använder du olika typer av undervisningsmaterial i 

historieundervisningen? 

2. Vilken funktion har de olika typerna av undervisningsmaterial i 

din undervisning? 

3. Vilka kvaliteter menar du att de olika typerna av 

undervisningsmaterial som du använder har? Är de bra på olika 

saker? 

4. Uppfattar du att elevernas lärande och kunskaper i och om 

historia påverkas av det undervisningsmaterial de arbetar med? 

Och i så fall på vilket sätt? 

 

Därefter kommer jag att be dig välja ut, rangordna och motivera de 

tre typer av undervisningsmaterial som du anser är mest centrala i 

din historieundervisning. 
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 Sedan kommer jag att ställa några följdfrågor utifrån vad du sade om 

undervisningsmaterial i relation till undervisning om källkritik och 

historiebruk under den första intervjun. 

 

 Avslutningsvis kommer du att få besvara följande övergripande 

frågor.   

 

5. Vilken betydelse har undervisningsmaterialet för vilken bild du 

vill ge av historieämnet? 

6. Vilken betydelse har undervisningsmaterialet för vad du vill 

förmedla i historieundervisningen? 

7. I vilken utsträckning anser du att det är viktigt att eleverna får 

använda och arbeta med olika typer av undervisningsmaterial i 

historieundervisningen? 

8. I vilken utsträckning påverkar eleverna ditt sätt att välja och 

använda undervisningsmaterial i historieundervisningen? 

 

Vänligen, 

Peter Norlander 

Umeå, 2014-03-25 
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Bilaga 8 – Intervjuguide, intervjutillfälle 2  
  
Informant:  

 

 Inledande övergripande summering av innehållet i den första 

intervjun.  

 

 Kontroll av information från första intervjun samt ytterligare frågor 

enligt nedanstående punkter kring det undervisningsmaterial 

läraren då uppgett att hon använder: 

 

1. Hur använder du olika typer av undervisningsmaterial i 

historieundervisningen? 

 

2. Vilken funktion har de olika typerna av undervisningsmaterial 

i din undervisning? 

 

3. Vilka kvaliteter menar du att de olika typerna av 

undervisningsmaterial som du använder har? Är de bra på 

olika saker? 

 

4. Uppfattar du att elevernas lärande och kunskaper i och om 

historia påverkas av det undervisningsmaterial de arbetar 

med? Och i så fall på vilket sätt? 

 

 Rangordna och motivera de tre typer av undervisningsmaterial som 

du anser är mest centrala i din historieundervisning. 

 

 Följdfrågor om undervisningsmaterial i relation till undervisning om 

källkritik och historiebruk utifrån vad som sades under den första 

intervjun. 

 

 Avslutande övergripande frågor: 

 

5. Vilken betydelse har undervisningsmaterialet för vilken bild 

du vill ge av historieämnet? 

 

6. Vilken betydelse har undervisningsmaterialet för vad du vill 

förmedla i historieundervisningen? 
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7. I vilken utsträckning anser du att det är viktigt att eleverna får 

använda och arbeta med olika typer av 

undervisningsmaterial i historieundervisningen? 

 

8. I vilken utsträckning påverkar eleverna ditt sätt att välja och 

använda undervisningsmaterial i historieundervisningen 

 

 Allra sist skulle jag också vilja veta i vilken utsträckning som du 

anser att ditt deltagande i studien har påverkat ditt sätt att förhålla 

dig till undervisningsmaterialet i historieundervisningen? 
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Bilaga 9 – Historieämnets syfte  
 
Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar 

och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, 

förmåga att använda historisk metod och förståelse av hur historia används. 

Eleverna ska därigenom ges möjlighet att utveckla sin förståelse av hur olika 

tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och 

uppfattningar om samtiden.  

 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin historiska 

bildning och förmåga att använda historia som en referensram för att förstå 

frågor som har betydelse för nuet och framtiden, samt för att analysera 

historiska förändringsprocesser ur olika perspektiv. Eleverna ska också ges 

möjlighet att utveckla förståelse av olika tiders levnadsvillkor och förklara 

människors roller i samhällsförändringar. Undervisningen ska bidra till 

insikt i att varje tids människor ska förstås utifrån sin tids villkor och 

värderingar. Eleverna ska också få utveckla förståelse av nutiden samt 

förmåga att orientera sig inför framtiden. Historia används för att både 

påverka samhällsförändringar och skapa olika identiteter. Undervisningen 

ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av och värdera hur 

olika människor och grupper i tid och rum har använt historia, samt 

möjlighet att reflektera över kulturarvets betydelse för identitets- och 

verklighetsuppfattning.  

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med historiska 

begrepp, frågeställningar, förklaringar och olika samband i tid och rum för 

att utveckla förståelse av historiska samhällsförändringar. Att arbeta med 

historisk metod ska ingå i undervisningen. Det innebär att eleverna ska ges 

möjlighet att söka, granska, tolka och värdera olika typer av källor samt 

använda olika teorier, perspektiv och verktyg som förklarar och åskådliggör 

historiska förändringsprocesser. Genom undervisningen ska eleverna ges 

möjlighet att presentera resultatet av sitt arbete med hjälp av varierande 

uttrycksformer, såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av modern 

informationsteknik.316 

 

                                                             
316 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 

(Stockholm: Skolverket, 2011), 66. 
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