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Abstract 
In recent years, the Swedish educational system has undergone considerable 
change. A new curriculum and swift digitisation via the implementation of 
the "one-to-one" system have increased the call for new teaching methods in 
schools. Previous research indicates that working with primary sources can 
enhance students’ historical thinking and historical empathy. The present 
licentiate dissertation aims to investigate Swedish upper secondary school 
students’ use of critical thinking and historical empathy when utilizing 
digitised primary sources, such as the parish registers stored in the 
Demographic Data Base at Umeå University. 
        Five classes in grades 1-3, comprising 110 students, in the ages 16 to 19, 
and three teachers participated in the study. The students were assigned 
with compiling a report based on the digitised primary source material and 
presenting their findings in a written paper or oral presentation. The study 
was evaluated through (1) interviews with students and teachers, (2) 
classroom observation of the students while working with the material, (3) 
questionnaires on the students´ view of history, and (4) the completed 
assignments. 
          The study shows that all the students achieved some result based on 
the information found in the digitised primary sources. While they applied 
historical empathy and historical thinking, it was mixed with presentism. 
The majority did not make use of corroboration, but those who did displayed 
more exampels of historical thinking and historical empathy, primarily 
evident in grades 2 and 3 and in the free discussions held after the 
presentations. The students’ perception of primary sources shifted as a result 
of this exercise: Their preference for using primary sources had increased, 
although their trust in primary sources had simultaneously decreased. 
Teachers and students alike were generally satisfied with the assignment but 
argued that the database needed improvement in order to enhance its 
usefulness. Over the course of the assignment, students frequently expressed 
that the individuals in the digitized material came to life for them, generating 
feelings of empathy. 
        The study’s contribution to history didactics is twofold. First, it clearly 
demonstrates how upper secondary students can make use of historical 
thinking and historical empathy when studying digitised parish records, 
even though they have difficulty contextualizing their results. Secondly, it 
provides insight into how Swedish students learn history and the kind of 
history that interests them. The results are predominantly in agreement with 
those from previous studies but this study is pioneering in basing its findings 
on primary sources that are digitised.  
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Förord 
Föreliggande licentiatavhandling är skriven inom ramen för Forskarskolan i 
Historiska Medier vid Umeå Universitet och Högskolan Dalarna. Forskar-
skolan var en del av Lärarlyftet vars syfte var att öka antalet lärare med 
forskarutbildning i skolan. Tätare kontakter mellan universiteten och skolan 
skulle gynna både parter och denna studie är en del av den kontakten och 
bidrar till den historiedidaktiska forskningen i Sverige. Till fromma både för 
skolan och akademin. 

En person skriver inte ensam en licentiatavhandling, det krävs flera varav 
skribenten är bara är en. Några kommer omnämnas nedan, men de utgör 
endast toppen på isberget, till alla er som varit med mig den här tiden och 
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tacket till medverkade elever och lärare, utan er hade det inte blivit någon 
licentiatavhandling överhuvudtaget. Tack för att jag fick komma in i era 
klassrum, för att ni fyllde i enkäter, ställde upp på intervjuer och delgav mig 
era resultat av arbetet med det digitaliserade primärkällmaterialet. 

Ett stort och innerligt tack går till mina handledare Lotta Vikström och 
Thomas Nygren. Ni har gjort betydligt mer än vad som förväntas av 
handledare. Ni har alltid stöttat och hjälpt mig och kommit med värdefull 
kritik och synpunkter. I er handledning har ni visat att ni är skickliga som 
pedagoger såväl som forskare. Ett stort tack går naturligtvis till alla övriga 
inblandade i forskarskolan under ledning av Daniel Lindmark. Organisation, 
kurser och upplägg har varit oerhört givande. Till övriga licentiander vill jag 
även rikta ett tack. Ni som individer och det vi har upplevt tillsammans 
kommer alltid betyda mycket för mig. Carl får ett eget omnämnande, min 
forskarbror, som alltid varit redo med stöttning, lyssnade och uppmuntran 
när så krävts. Sara, vännen som jag alltid kan diskutera allt från föräldraskap 
till forskarmödor med förtjänar även hon ett särskilt tack. Mina korrektur-
läsare, mamma, min man Thomas, och Lina har gjort ett ovärderligt arbete, 
eventuella kvarstående fel kan bara jag lastas för. Tack även till min bror 
Mikael för hjälp med enkäter och tack till övriga familjen för stöd.  

Till sist, tack till min man Thomas som alltid med ett ”det fixar vi” stöttat 
och stått ut med en tidvis resande och hemmavid tankemässigt frånvarade 
fru. Tack till mamma för barnpassning och till mina älskade barn: Ni har inte 
bidragit till att denna licentiatavhandling skrivits men att få vara er mamma 
är den största glädjen livet gett mig.  
Västerås, påskdagen 2014 
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Inledning 
Internet är ständigt närvarande i skolor och övriga samhället och har på 
några få år förändrat tillvägagångssättet för inhämtandet av kunskap. Att 
kunna hämta och hantera information från internet blir allt viktigare och har 
kallats för den fjärde basfärdigheten, vid sidan av att läsning, skrivning och 
matematik, och en färdighet skolan ska lära ut.1 Europakommissionens 
program för ett livslångt lärande har digital kompetens som en av åtta 
nyckelkompetenser.2 I måluppfyllelsen för historieämnet på gymnasiet 
anmodas att eleverna ska använda modern informationsteknik i sitt lärande, 
dessutom ska de ges möjlighet att använda historiska metoder.3 Till detta 
adderas riktlinjer om att historieämnet ska bibringa eleverna ett källkritiskt 
tänkande och att eleverna ska kunna tillämpa källkritiska metoder.4

  
 Samtidigt tillgängliggörs genom digitalisering mängder med historiskt 
material på Internet, det finns otaliga webbplatser med fakta, fördjupningar, 
diskussioner och allehanda aspekter på historia. Fler och fler arkiv, museer 
och organisationer lägger upp källmaterial på Internet, aldrig tidigare har så 
mycket historiskt material funnits tillgängligt för så många. Detta ger elever 
och lärare stora möjligheter att använda historiska material i historie-
undervisningen. Ett flertal databaser med digitaliserade primärkällor finns 
tillgängliga på Internet vilket innebär att forskning med primärkällor kan 
utföras direkt i klassrummet. Men hur ska sådan undervisning se ut, vilka 
problem och möjligheter möter den? Hur ska historiedidaktiken förhålla sig 
till de nya möjligheterna inom historieundervisningen?  

Övergripande syfte och frågeställningar 
Avhandlingens syfte är studera hur ett digitaliserat primärkällmaterial 
fungerar i historieundervisningen utifrån historiedidaktiskt perspektiv. För 
att uppnå det övergripande syftet besvarar studien följande frågeställningar: 
 

1. Hur fungerar ett digitaliserat primärkällmaterial i under-
visningen och vad anser elever och lärare om arbetssättet? 

2. Påverkar arbetet med digitala primärkällor elevernas upp-
fattning om historia? 

3. Använder eleverna historiskt tänkande och historisk empati i 
mötet med det digitaliserade primärkällmaterialet? 

                                                             
1 Rask, Stig Roland. ”Slutligen måste det handla om Internetvett” i Den fjärde basfärdigheten. KK-stiftelsens 
skriftserie nr 2000:9 KK-stiftelsen har som ambition att öka datoranvändningen i skolan och kan därför antas 

2 Europa Kommissionen (2007) Nyckelkompetenser för ett livslångt lärande En europeisk referensram s. 3 
och 7 De åtta nyckelkompetenserna består i (1) kommunikation på moders-målet,(2) kommunikation på 
främmande språk, (3) matematiskt kunnande, grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens, (4) digital 
kompetens, (5) lära att lära, (6) social och medborgerlig kompetens, (7) initiativförmåga och företagsanda 
samt (8) kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer. 
3 Skolverket Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011 4.2 Historia  
4  Ibid. 
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Föreliggande studie är ett bidrag till forskningen kring användandet av 
digitaliserat primärkällmaterial i klassrummet och dess eventuella påverkan 
på elevernas uppfattningar om historia och deras historiska tänkande. 
 För att besvara frågeställningarna genomfördes lektioner med 
digitaliserat primärkällmaterial via Demografiska databasen (DDB)5

 i fem 
klasser under vårtermien 2013. Arbetssättet utvärderades genom en 
examinationsuppgift, enkäter och intervjuer med elever och lärare. Under 
själva arbetet med det digitaliserade primärkällmaterialet genomfördes 
observationsstudier för att undersöka hur materialet fungerade i 
gymnasieklassrummet.   

Bakgrund till studien       
Ordet historia kan ha tre olika betydelser: (1) historia som akademiskt 
begrepp, vilket studeras vid högskolor och universitet och företrätt av 
akademiker (2) historia som ämne i skolan, denna undervisning är mer eller 
mindre tätt förknippad med den akademiska disciplinen, och (3) historia i 
betydelse av den kunskap vi har om det förflutna, de efterlämningar och den 
historia som skapas av olika sammanslutningar. Historia kan även förstås i 

betydelsen av allt som någonsin hänt, det förflutna.6 Ordet historia ska i 
föreliggande studie förstås både som skolämnet historia och historia i 
betydelsen kunskapen om det förflutna. Elevernas syn på historia både i och 
utanför skolan studeras men historia som skolämne kommer stå i centrum 
för föreliggande studie.7 I intervjuerna refererar eleverna främst till historia 
som skolämne och i enkäten efterfrågas historia både som skolämne och som 
historia som kunskapen om det förflutna. 
 Licentiatavhandlingen är en del av det historiedidaktiska forsknings-
fältet. Bakgrunden till studien omfattar dels hur arbetet med ett digitaliserat 
källmaterial kan motiveras utifrån läroplanen, dels hur detta källmaterial 
kan motiveras utifrån datorimplementeringen i den svenska skolan samt de 
forskningsrön som finns om primärkällor i undervisningen.  

Läroplanen                                                                                                               
I läroplanen för gymnasiekurserna i historia står det:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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 

                                                             
5

 DDB är ett digitaliserat primärkällmaterial.  I DDB (Demografiska databasen) återfinns flera 
befolkningshistoriska databaser, varav kyrkoboksdatabasen (Popum) baseras på kyrkoböcker och innehåller 
mer än 1,2 miljoner individer och över fem miljoner unika noteringar om dess individer. Websidan och 
sökmotorn fick sin nuvarnade utfrorming 2004.  
6

  Parkes, Robert John. (2011). Interrupting history: rethinking history curriculum after 'the end of history'. 
New York: Peter Lang s. 3 
7 Karlsson Klas-Göran (2009) ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys” i Historien är nu En introduktion 
till historiedidaktiken Karlsson Klas-Göran & Zander Ulf (red.) Studentlitteratur Lund s. 25 
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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.8 

 
Här anges att eleverna ska använda olika källor i sitt lärande, varav 
primärkällor såsom arkiv kan vara en. Vidare står det i kriterierna för ämnet 
historia i Gy 11: ”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.”9 I de övergripande målen för gymnasieskolan anges att: 
”Det är skolan ansvar att varje elev kan använda bok- och bibliotekskunskap 
och modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 
skapande och lärande.”10

 Vidare finns det regeringsbeslut att Skolverket ska 
främja användandet av IKT-verktyg och digitala lärverktyg i skolan.11

 Elev-
aktiva undersökningar i digitaliserade primärkällor förefaller vara ett frukt-
bart sätt att tillmötesgå både Skolverkets riktlinjer och läroplansmålen. De 
studier som genomförts tidigare om primärkällor i undervisningen har varit 
mindre omfattade än föreliggande studie eller har använt på förhand 
bearbetade primärkällor. 

Den digitala skolan 
Den forskning som finns kring Internet och skolan kan sägas bestå av två 
grenar: den ena sidan som ser mycket ljust på framtiden med datorer och 
den sidan som anser att eleverna inte klarar av att söka och hantera 
informationen på Internet utan ”klipper och klistrar”.12

 Det senaste decenniet 
har datorer och andra tekniska hjälpmedel aktivt introducerats i svenska 
skolor.13 "En-till-en" innebär att alla elever och lärare har en personlig dator 
eller surfplatta, vilken får tas hem efter skoldagens slut, åtminstone i de 
högre årskurserna.14 Det finns ett fåtal utvärderingar gjorda på en-till-en-
systemet i Sverige, varav en relativt nyligen genomförd (2011) omfattade 24 

                                                             
8 Skolverket Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011 4.2 Historia  
9 Ibid. 
10

 SKOLFS 2011:144 Förordning om läroplan för gymnasieskolan http://skolverket.se/skolfs?id=2302 hämtat 
den 4 april 2014 
11

  Regeringsbeslut 2008-12-11 dinarienummer 84-2008:3780 
http://skolverket.se/polopoly_fs/1.177249!/Menu/article/attachment/itiskolan_regeringsuppdrag2008.pdf 
hämtat den 4 april 2014 
12

 Exempel: Informationssökning, didaktik och lärande (IDOL) av Limberg Louise och Folke-sson Lena 
(2006) och Universitetslärares syn på studenters informationskompetens vid Lin-köpings universitet CUL-
rapport nr 11 (2007) av Perselli Ann-Katrin, Gustafsson Åman Kajsa   
13

 Fleischer, Håkan (2013). En elev - en dator: kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade 
skolan. Diss. Jönköping: Högskolan i Jönköping, s. 29 
14

 Fleischer, Håkan (2013) s. 30ff 
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skolor i elva olika svenska kommuner. Resultaten visade att eleverna ansåg 
att skolan förbättrats till följd av datorimplementeringen, att de hade blivit 
bättre på att söka efter fakta, organisera sitt skolarbete och att lärandet 
uppfattades som roligare och enklare. Grundskoleleverna upplevde en större 
förändring av arbetssättet jämfört med gymnasieeleverna. Distraktionerna i 
klassrummet har däremot blivit fler efter en-till-en implementeringen. Det 
finns inget entydigt belägg i studien för att datoriseringen och en-till-en-
systemet höjt elevernas betyg.15

  

 Europeiska unionen har genomfört en genomgång av 31 en-till-en 
initiativ i 19 europeiska länder. Det är en sammanläggningsstudie som 
fokuserade på vilka mekanismer som initierade de olika en-till-en projekten i 
de olika länderna. Av dessa 31 undersökta initiativ hade 11 en påvisbar 
positiv effekt. Bland annat nämndes högre motivation hos elever och högre 
elevnärvaro som positivt. Andra positiva faktorer som listades var att 
eleverna kunde söka på internet och lättare interagera med andra elever. 
Som negativ effekt av datorimplementeringen angavs främst ökad 
distraktion hos eleverna.16

 I rapporten gavs belägg för att elevernas betyg 
höjdes i samband med en-till-en implanteringen, men få länder och 
skolämnen kunde rapportera en sådan påverkan.17 Inga studier som gjorts på 
en-till-en i Sverige berör gymnasiet. Studierna som refereras här gällde 
främst årskurserna 7-9 och ger en indikation på hur en-till-en- 
implementeringen fungerat på gymnasiet. Unos-uno-projektet studerade en-
till-en på svenska grundskolor och gymnasier mellan åren 2009-2013. De 
redovisade både negativa och positiva aspekter av en-till-en. Bland 
försändningarna kan nämnas ökad arbetsbelastning för lärarna och ökad 
stress för både lärarna och eleverna men samtidigt, enligt lärarnas 
bedömning, en förbättring av elevernas prestationer.18 
 Larry Cuban skriver i Oversold and underused19 att den forskning om 
datorer i skolan som reproduceras ofta är av positiv art. Eftersom enorma 
summor plöjts ner i digitaliseringen av skolan efterfrågas de positiva sidorna 
av digitaliseringen av makthavarna. Det som främst utmålas som ett hinder 

                                                             
15

  Grönlund, Å., Englund, T., Andersson, A., Wiklund, M., Norén, I. och Hatakka, M. (2011). Årsrapport Unos 
Uno 2011. Örebro: Örebro Universitet. 
16

 Balanskat Anja, Bannister Diana, Hertz Bejamin, Sigillò Ester Vuorikari Riina (2013) Overview and 
Analysis of 1:1 Learning Initiatives in Europe European Commission Joint Research Centre  Institute for 
Prospective Technological Studies s. 39 
17

  Ibid s. 40 
18

  Grönlund Åke, Andersson Annika, Wiklund Matilda (2013) Unos-uno årsrapport 2013 Örebro Universitet 
s. 3 
19

 Cuban, Larry (2001). Oversold and underused: computers in the classroom. Cambridge, Mass.: Harvard 
University Press Se också Bing Pan, Helene Hembrooke, Thorsten Joachims, Lori Lorgo, Geri Gay, Laura 
Granka “In Google we trust. User’s decisions on rank, position and relevance” Journal of computer-mediated 
communication 12(3) article 3 2007. Se även Rewiring the History and Social Studies Classroom: Needs, 
Frameworks, Dangers and propolsas av Rosenzweig och Bass (1999) där de hävdar att de 
samhällsvetenskapliga ämnena nu kommer undersöka vad som fungerar och inte didaktiskt med IKT.  
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för digitaliseringen är lärarkårens bristande digitala kompetens. Cuban 
menar att digitaliseringen lett till att datorer har kommit in i skolan men inte 
i sig ändrat arbetssättet. 20 
 Lärarkårens digitala kompetens adresseras också i den forskning som rör 
TPACK-modellen (Technological Pedagogical Content Knowledge)21 Där 
anförs att lärarna måste besitta tillräckliga ämneskunskaper parat med 
pedagogisk kunskap och kunskaper om hur tekniken på bästa sätt ska stödja 
inlärningen för eleverna. Enligt Matthew Koehler och Punya Mishra har 
lärarkåren problem med datorer och annan ny teknik då yrkesgruppen till 
stora delar består av lärare som tog examen innan den nya tekniken började 
användas i undervisningen.22

 Lärarna i Kohlers och Mishras undersökning 
använde alla datorer i undervisningen, men i lägre eller högre omfattning.23

 

Koehler och Mishra anser att varje ämne måste hitta sin egen 
implementering av IKT, det finns inte ett universellt sätt som passar alla 
ämnen.24 För historieämnet specifika arbetssätt skulle digitaliserade 
primärkällor vara en väg att implementera IKT i undervisningen.  
 John K. Lee anser att internet innebär en ny möjlighet för elever att 
komma åt källmaterial, hitta litteratur och skapa sig en egen historisk bild av 
olika skeenden.25 Tidigare har elever, åtminstone under lektionstid, hänvisats 
till texter som läraren valt ut. Arkivforskning förenklas i och med 
digitaliseringen av källmaterial. Arkiven behöver inte fysiskt besökas vilket 
besparar elever och forskare en hel del tid och möda och skyddar 
dokumenten från slitage.26 I och med tillgången till internet kan elever ta del 
av andras forskning och sprida sin egen.27 

Indiko och Demografiska databasen (DDB)                                                                                                                                                                                                                                   
Det digitaliserade primärkällmaterialet som eleverna och lärarna använde i 
den här studien utgörs av kyrkoböcker tillgängliga via en Internetbaserad 
sökmotor, Indiko, vid Demografiska databasen (DDB).28

 DDB är en enhet vid 
Umeå Universitet som gör svenska befolkningshistoriska källor tillgängliga 
för forskare och allmänhet. Det är idag den största befolkningshistoriska 

                                                             
20

 Cuban (2001) passim 
21

 Koehler Matthew J och Mishra Punya (2009) “What is technological pedagogical content knowledge?” i 
Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9 (1) TPACK grundar sig på Lee Shulmans 
modell om tillräcklig pedagogisk och ämnesmässig kunskap (PCK) till vilken teknologisk kunskap har fogats.  
22

 Koehler och Mishra (2009) s. 62 
23

  Se avsnitten Eleverna om datoranvändingnen i undervisningen innan studien s. 38 och Lärarna om 
datorandvändnignen i undervisningen innan studien s. 41. 
24

 Koehler och Mishra (2009) s. 62 
25 Lee, John K (2002) “Digital history in the history/social studies classroom” i The history teacher Vol 35, 
Issue 4 2002 opaginerad  
17 Lee J.K (2002) opaginerad 
18 Lévesque Stéphane (2006) “Discovering the Past: Engaging Canadian Students in Digital History” 
Canadian Social Studies Volym 40 Number 1, Summer 2006 
28

  DDB och Indiko återfinns på http://studie.ddb.umu.se/tjanster/indiko/ 
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databasen i Europa.29  
 Den svenska prästkåren förde från mitten av 1600-talet noteringar om 
sina församlingsbor, och skrev in födslar (och vilka barn som var födda i och 
utanför äktenskapet), dödsfall, giftermål, flyttar inom socknen och mellan 
församlingar, samt andra stora livshändelser. Stånd och position i samhället 
är uttydbart via yrkesnoteringar. Det går därför att studera en person som 
levde för två hundra år sedan från vaggan till graven, inte minst genom 
husförhörslängderna där prästen noterade kristendomskunskaper och 
årligen uppdaterade uppgifter om sina församlingsbor, till exempel yrkes-
förändringar. 
 Det unika med DDB:s databas, förutom att den är tillgänglig via internet, 
är att materialet är länkat. Det innebär att all källinformation är 
sammankopplad på individnivå, till exempel husförhörslängder med 
vigselböcker, syskon med varandra och föräldrar med barn. En persons 
livsförlopp liksom släkthistorier över flera generationer kan rekonstrueras. 
Det är även möjligt att skapa kohorter av människor utifrån olika 
intresseområden forskaren kan ha.30 DDB har kodat prästens noteringar i 
originalkällorna, och dessa återges i klartext i sökmotorn (Indiko). Om 
orginallängderna saknas, saknas de även i DDB, och om prästen skrivit fel 
kvarstår felet. De utmaningar som följer med primärkällmaterialet återfinns 
även i digitaliserade form. I Indiko är det möjligt att uppställa korstabeller 
och olika variabelfrekvenser. Indko är det sökvertyget som används för att 
söka i DDB. Indiko är från år 2004.  

Övriga databaser  
Det finns flera databaser tillgängliga på nätet, en del av dem har övningar 
och material anpassat för elever. Stockholmskällan har samlat material från 
flera olika museer och arkiv. Det finns både färdiga lektionsförslag och 
primärkällor upplagda. Materialet är omfattade och innehåller både bild, 
musik, dokument och mycket annat som ska beskriva livet i Stockholm 
under århundradena. Som namnet antyder är det material om Stockholm 
och från Stockholm med omnejd. Det finns även källmaterial som 
Stockholms stads tänkeböcker och liknade.31

 De färdiga övningar och 
lektionsuppläggens som finns består av på förhand utvalt källmaterial. 
Stockholmskällan är avgiftsfri.  
 Rotemansarkivet, som sorterar under Stockholms stadsarkiv, består av 
digitaliserat källmaterial och är sökbart på individnivå mellan åren 1878-
1926. I arkiven finns flera uppgifter noterade om individerna som familje-
förhållande och i vissa fall yrke och andra uppgifter. Till skillnad från DDB:s 

                                                             
29 Engberg, Elisabeth och Vikström, Lotta (2007) ”Kärlek och död på webben- befolkningshistoriska källor 
som resurs i historieundervisning” i Aktuellt i historia 2007/1 s. 38 
30 Engberg och Vikström (2007) s. 39 
31

  www.stockholmskallan.se hämtad 2012-05-30 och 2013-06-07, samt 2014-05-08 
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sökmotor Indiko är det inte möjligt att genomföra statistiska sökningar eller 
ta fram individer baserade på sökkriterier som till exempel oäkta börd. 32  
Riksarkivet (SVAR) har digitaliserat folkräkningar från 1800-talet. Via deras 
webbplats finns Västerbottens, Norrbottens, Jämtlands, Västernorr-
lands samt Värmlands län fritt tillgängliga. Det finns olika sökverktyg, 
exempelvis befolkningsstatistik efter yrke. Individerna är möjliga att studera 
i tio års intervall i samband med folkräkningar, förutsatt att de inte avlidit 
eller flyttat. Det är inte möjligt att söka på variabler som oäkta eller äkta 
börd eller göra olika statistiska urval. Riksarkivets folkräkningsdatabas har 
många förtjänster men är något begränsade om mer än själva mängdstatistik 
eller enskilda levnadsöden efterfrågas.33 Delar av Riksarkivets arkiv är 
avgiftsbelagd vilket kan utgöra ett hinder för användning inom skolan. 
 Utomlands återfinns flera exempel på digitaliserat primärkällsmaterial 
som är anpassade för klassrumsarbete, såsom Reading Like A Historian-
projektet vid Stanford University. Upphovsmännen till webbplatsen skriver 
att eleverna får undersöka historiska frågeställningar genom att studera och 
kritiskt granska historiska primärkällor och på så sätt förstå historia.34 
Frågeställningarna är emellertid färdiga, eleverna får inte formulera 
frågorna till materialet själva vilket gör att de möter ett på förhand utvalt 
material.  

 The National Archives i Storbritannien har ett stort lektionsmaterial som 
baserar sig på digitaliserade bilder och skriftliga källor ur arkiv-
samlingarna.35 Materialet är mycket omfattade både i mängd och i 
tidsomfång men lektionerna är, precis som i ovan nämnda exempel, utvalda 
och består av förberedda frågor.  
	   Sam Wineburg och Roy Rosenzweig byggde tillsammans upp 
webbplatsen Historical thinking matters som har flera olika primär-
källmaterial med tillhörande frågor inordnade i olika teman. Eleverna får en 
fråga som ska besvaras med hjälp av det tillhandahållna primär-
källmaterialet och får dessutom frågor till varje primärkälla. Det finns även 
videomaterial med ”reading like a historian” där historiker läser 
primärkällorna och reflekterar samtidigt över vad de läser. I exemplen får 
eleverna möta primärkällorna i digitaliserad form, men webbplatsen 
erbjuder endast utvalda delar av primärkällmaterial.  
 Flera digitala arkiv- och källmaterial är tillrättalagda, utvalda och består 
av bearbetade källor som styr eleverna i en viss riktning och mot en slutsats. 
Eleverna får inte eller endast i liten utsträckning möjlighet att söka, sovra 
och tolka källorna på egen hand utan arbetar efter på förhand konstruerade 

                                                             
32

 www2.ssa.stockholm.se/Rotemannen2012/Search.aspx hämtad 2014-02-11 och 2014-05-08 
33

 sok.riksarkivet.se/folkrakningar hämtat 2014-02-11 och 2014-05-08 

34
 http://sheg.stanford.edu/?q=node/45 hämtat 2014-03-14 och 2014-05-08 

35
 http://studie.nationalarchives.gov.uk/education/ hämtat 2014-01-23 och 2014-05-08 
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frågor. Eleverna går således miste om upplevelsen av att söka i ett arkiv och 
komma fram till en slutsats. De möter inte den oredigerade historien så som 
forskare inom historia vanligtvis gör när de söker i ett arkiv.  

Tidigare forskning 
Följande forskningsöversikt omfattar främst elevers uppfattning om historia 
och berör primärkällors betydelse i historieundervisningen. Fokus ligger på 
Sverige, då föreliggande studie är utförd i Sverige, men internationella 
perspektiv lyfts in när så är relevant eller när studier rörande svenska 
förhållanden saknas. Översikten syftar till att placera föreliggande studie i ett 
vetenskapligt sammanhang. 

Elevers uppfattning om historia 
Tre studier har genomförts tidigare med liknade enkätfrågor som i 
föreliggande studie. Enkäterna har haft som gemensam nämnare att de 
syftat till att kartlägga elevernas attityd till historia. Studierna är: Youth and 
History (1997), Sture Långströms Ungdomar tycker om historia och politik 
(2001) och Johans Hansson avhandling Historieundervisning och Historie-
intresse (2010).36 Dessa undersökningar är uppbyggda efter samma eller 
likande frågor och får i hög grad likartade svar. De slutsater som dras efter 
studierna är att eleverna är främst intresserade av sin egen familjehistoria 
och eleverna litar främst på sin lärare och läroboken som källor till historien. 
Alla studier noterar att eleverna följer ett mönster där flickorna är mer 
intresserade av individ- och familjenära historia och pojkar mer intresserade 
av krig och diktatorer.37 Youth and History, Hanssons och Långströms 
undersökningar används som jämförelsematerial i föreliggande studie, dels 
för att se om de resultat som enkätstudien uppvisar är rimliga och dels för att 
placera in eleverna i denna studie i ett vetenskapligt kontinuum.    
 Youth and History-studien var en komparativ europeisk undersökning 
som syftade till att kartlägga 15-åringars historiemedvetande38 och inställning 
till politik, framförallt till demokrati. Ett frågeformulär med 48 uppgifter 
innehållande sammanlagt 280 svarsalternativ besvarades under två 
lektionstimmar av drygt 31 000 elever och knappt 1300 lärare i 27 länder. 
                                                             
36

 Angvik, Magne (1999) ”Hvilket forhold har nordisk ungdom til historie?”, Ungdom og historie i Norden, 
Bergen: Fagbogforlaget, Hansson, Johan (2010) Historieintresse och historie-undervisning: elevers och 
lärares uppfattning om historieämnet. Diss. Umeå: Umeå universitet, Långström, Sture (2001). Ungdomar 
tycker om historia och politik: en studie i pedagogiskt arbete. Inst. för svenska och samhällsvet. ämnen, 
Umeå universitet passim 
37

  Angvik (1997), Långström (2001) och Hansson (2010) passim 
38

Historiemedvetandebegreppet utgår från Ernst Jeismanns artikel om historiemedvetande i Handbuch der 
Geschichtsdidaktik från 1979. För ett kartläggande av den svenska debatten kring historiemedvetande se 
Thorp, Robert (2013) “The Concept of Historical Consciousness in Swedish History Didactical Research” i 
Yearbook of the International Society for History Didactics, vol. 34, Schwalbach, Wojdon Joanna (red.) 
Wochenschau Verlag, s. 207-224. Det kan argumenteras för att historisk empati och historiskt tänkande är 
aspekter av ett historiemedvetande men samtidigt är historiemedvetandebegreppet för vitt och oprecist, samt 
i allt för hög grad accessionerat med endast ett multikronologist synsätt varför begreppet historiemedvetande 
inte används i denna studie. 
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Frågorna var av flervalstyp och många av frågorna upprepas i enkäterna 
eleverna i föreliggande studie fick besvara före och efter arbetet med det 
digialiserade primärkällmaterialet. År 1997 presenterades studien i böckerna 
Youth and History volym A & B. Två år senare publicerade de nordiska 
elevernas resultat i Ungdom og historie i Norden. Frågorna till Youth and 
History besvarades för svenska vidkommanden av 828 elever och 31 lärare, i 
hela Norden av 5000 elever och 230 lärare.39 Christer Karlegärd, som skrivit 
avsnittet i Youth and History där den svenska studien presenteras, anger att 
urvalet av de svenska eleverna inte var optimalt. Klasserna var inte slumpvis 
uttagna utan lärarutbildningar valde ut tre klasser per län som 
representerade länet som helhet vilket gav en överrepresentation av elever 
med föräldrar med högskoleutbildning och högre social status än de elever 
som deltagit från övriga Europa. Klasser med en hög andel av till landet 
nyanlända elever valdes bort.40  
 Det centrala antagandet bakom Youth and history var att framtids-
förväntningar är sammankopplade med historieförklaringar.41 Forskarna ville 
kartlägga elevernas historiemedvetande och kom, precis som i senare 
undersökningar, fram till att eleverna anser att historia ska studeras för att 
förstå nutiden och att de föredrar en berättande historia med läroboken i 
centrum. Den tidsperiod eleverna i Youth and History- studien var mest 
intresserade av var perioden från 1800-talet fram till andra världskrigets 
slut. Eleverna i studien föredrog att lära via historiska spelfilmer och 
historiska dokumentärer. Den egna familjehistorien var den form av historia 
som eleverna i Youth and History- studien intresserade sig mest för förutom 
det egna landets historia, på tredje plats kom krig och diktatorer. En viss 
könsskillnad konstateras i svaren. Pojkar var mer intresserade av krig och 
äventyr medan flickor angav vardagsliv och kulturhistoria som mest 
intressat att studera.42  

 Sture Långströms studie utgjorde en uppföljning till Youth and History-
projektet och jämförs även den med föreliggande studie. Långström sökte 
efter förändrade attityder mellan elever som ingick i hans studie och 
eleverna i Youth and History.43 Hansson undersökte i sin avhandling både 
lärare och elevers inställning till och intresse för skolämnet historia, samt 
om intresset på något sätt påverkar inställningen. Hansson återanväde en 
hel del av frågorna från Youth and History. Han undersökte även lärostoffet 

                                                             
39

  Angvik Magne och Borries Bodo von (red.) (1997) Youth and History: a comparative European survey on 
historical consciousness and political attitudes among adolescents. Vol. A,Description. Hamburg: Körber-
Stiftung  
40

 Långström (2001) s. 17 
41

 Angvik (1999) s. 42 
42

 Angvik, Magne & Borries, Bodo von (red.) (1997) Youth and History: a comparative European survey on 
historical consciousness and political attitudes among adolescents. Vol. A Description. Hamburg: Körber-
Stiftung passim 
43

  Långström (2001) s. 11 
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i historia och hur eleverna uppfattade historieundervisningen samt kart-
lägger vilket syfte elever och lärare anser att skolämnet historia har. 
Hanssons slutsatser var att lärarna i stor utsträckning låter sitt eget intresse 
styra undervisningsstoffet, han noterade dock några undantag, främst hos 
lärare vars intresseområde låg längst från kursplanens stipulerade innehåll.44 

Eleverna i Hanssons undersökning var i huvudsak positiva till sin 
undervisning och Hansonn anser att eleverna i hans underöskning ger 
uttryck för ett historieintresse, som lärarna inte förmådde fånga upp och 
möta. Eleverna var främst intresserade av sin egen familjehistoria och 
Hansson anser att flickornas historieintresse förbises i historieunder-
visnigen.45  

Primärkällor i historieundervisningen  
Hur primärkällor, både analoga och digitala, används i svenska klassrum på 
gymnasienivå har fram till idag undersökts i förvånansvärt liten 
utsträckning.  Det finns några undersökningar om historieundervisningen på 
högstadiet som behandlar analoga primärkällor.46 Några av de svenska 
studierna redovisas nedan men främst refereras till undersökningar från 
USA, Kanada och Storbritannien. De kan sägas vara tillämpbara såtillvida att 
de, liksom den svenska skolan, ingår i en västerländsk kontext. Primär-
källornas förekomst i klassrummen är relevant för föreliggande studie då det 
kan säga något om elevernas uppfattning om primärkällor och hur de 
upplever att arbeta med dem. Följande studier diskuterar således primär-
källornas roll i historieundervisningen.  
 Läroboken anges i flera studier som central för historieundervisningen.47 

Forskarna anser att det riskerar leda till att källmaterial används lite eller 
aldrig och att eleverna inte får använda primärkällmaterialet på ett 
historievetenskapligt sätt utan primärkällmaterial används som extra-
läsning. Eleverna får inte arbeta med hypoteser kring primärkällmaterialet 
eller på annat sätt arbeta med tolkning av primärkällmaterialet.48 Jeffery D 
Nokes beskriver hur åtta lärare använder texter och andra medier i 
klassrummet, internet tas upp som en egen kategori.49 Hans slutsatser är att 
samtliga lärare låg nära den narrativa strukturen i historieundervisningen. 

                                                             
44

 Hansson (2010) s. 100 
45

 Ibid s. 128 
46

 Undantaget är de studier som gjorts av Vikström och Nygren, men de introducerade primärkällmaterial i 
undervisningen och studerade inte användandet av primärkällor  i stort.  
47 Hartsmar Nanny, (2001) Historiemedvetande Elevers tidsförståelse i en skolkontext Malmö högskola s. 94f 
Hartsmars studie är gjord på ett begränsat antal elever på grundskolan. Hur giltigt resultatet är för skolan i 
stort och specifikt gymnasiet kan diskuteras men hennes studie är en av få vilket är anledningen till att den tas 
upp här se även Wineburg Sam, (2001) Historical thinking an other unnatural acts: charting the future of 
teaching the past Philadelphia: Temple University Press s. 13  
48

 Nokes Jeffery D (2010) "Observing Literacy Practices in History Classrooms" i Theory & Research in Social 
Education, 38:4, 2010, s. 515-544  
49

 Nokes (2010) s. 530 och 537 
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Lärarna använde läroboken i hög utsträckning och behöll i princip hela tiden 
kontrollen över materialet i klassrummet.50 Endast vid två tillfällen, under de 
tre veckor i de åtta klasser som studien omfattar, övades eleverna i någon 
form av historiskt tänkande genom att jämföra och kontrastera olika 
primärkällor mot varandra.51  
 Sam Wineburg, som argumenterar för att primärkällor ska användas i 
undervisningen, har tagit fram ett arbetsmaterial med källmaterial för att 
lära eleverna att studera historia som historiker gör.52 Liknande arbets-
material finns som tillägg i många svenska läroböcker. Att utveckla ett 
källkritiskt tänkade är ett av målen för historieämnet.53 Det primär-
källmaterial som finns presenterat i läroböckerna är ofta tillrättalagt, utvalt 
och har uppgifter anpassade till det utvalda materialet. Eleverna får sällan 
möta de riktiga oredigerade primärkällorna.54

 Andra studier, genomförda i 
Nordamerika, visar att lärarna inte använder primärkällor som finns 
tillgängliga på internet utan föredrar primärkällor som återfinns i läroböcker 
eller i andra förbredda undervisningspaket. Oredigerade primärkällor 
kommer följaktligen sällan in i klassrummet. Arbetet med primärkällor ger, 
enligt Stéphane Lévesque, eleverna ett verktyg för att kunna tänka 
källkritiskt. Han menar att om eleverna aldrig får lära sig hur historiska 
fakta konstrueras genom studier av källor av olika slag, kan eleverna inte 
heller resonera källkritiskt kring historia.55 Genom att bearbeta primärkällor 
måste eleverna tänka analytiskt och söka svar på frågor till det förflutna 
istället för att få det serverat. Historiska undersökningar ger ett tillfälle att se 
hur den enskilda individens historia kan återspegla den stora historien men 
visar att alla frågor till det förflutna inte kan besvaras. Att arbeta med 
primärkällor gör att eleverna inte kan använda vad ”de tror sig veta”, vilket 
baseras på vilken förförståelse och vilka föreställningar de har om det 
förflutna, och som kan vara felaktiga.56 En övning med primärkällmaterial 
måste fungera i undervisningen och eleverna ska känna att den ger dem 
något för att de ska arbeta seriöst. Även lärarna måste anse att det gangnar 
eleverna för att upplåta lektionstid till arbetet med primärkällmaterialet. 
Lévesque konstaterar dock att primärkällor inte är en mirakelkur. Om inte 

                                                             
50

 Nokes (2010) s. 534 ff 
51

 Ibid s. 536 
52

  Wineburg Sam, Martin Daisy, Mote-Sano Chauncey (2011) Reading like a historian Teaching literacy in 
middle and high school history classrooms Teachers College Press Columbia University passim 
53

 Skolverket Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011 4.2 Historia 
s. 66 Se till exempelvis Nyström Hans, Nyström Lars, Nyström Örjan Perspektiv på historien (2011) Gleerups 
Stockholm och Löwgren Arne, Bergström Börje, Almgren Hans (2006) Alla tiders historia Maxi Stockholm 
Gleerups och Sandberg Robert (et al.) (2011) Epos Stockholm Liber. Dessa tre är alla vanligt förekommande i 
den svenska gymnasieskolan, alla innehåller avsnitt om källkritik och exempel på källmaterial.  
54

 Lee John K. Doolittle, P. E. & Hicks, D. (2006) “Social Studies and History Teachers’ Uses of Non-Digital 
and Digital Historical Resources” i Social Studies Research and Practice, 1:3 (Winter 2006) s. 299 

55
 Wineburg (2001) s. 27 

56
 Lévesque Stépahane (2008) Thinking Historically University of Toronto Press s. 36 
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läraren är intresserad av undervisningsformen riskerar undervisningen med 
primärkällorna bli ett sämre alternativ till annan undervisning.57 

 Roy Rosenzweig och David Thelen hävdar i en undersökning från år 1998 
att när eleverna i skolan arbetade med källmaterial och återskapade historia 
utifrån källmaterialet, fick historieundervisningen en helt annan betydelse 
för eleverna. Historien blev levande för dem.58 En pilotstudie om historiskt 
tänkande och elevers historiska empati med hjälp av digitala primärkällor 
genomfördes med middle- och high school studenter av Bill Tally och Lauren 
B Goldenberg. De anser att om studiet av primärkällor ska ge eleverna en 
djupare förståelse för historia så måste eleverna både vara empatiskt och 
kognitivt engagerade. Tally och Goldenberg konstaterar likaså att eleverna 
behöver studera de digitaliserade primärkällorna noga, kontextualisera sina 
fynd och dra nytta av sina tidigare kunskaper. Vidare måste elevena fundera 
över orsak och verkan samt koppla ihop sina fynd i primärkällmaterialet 
med egna erfarenheter och slutligen underbygga sina argument med stöd av 
primärkällmaterialet.59 Tally och Goldenberg anser att eleverna måste öva sin 
historiska empati och historiska tänkande för att kunna fungera och 
orientera sig i dagens informationssamhälle.60 I deras pilotstudie användes 
historiska bilder som eleverna fick formulera frågor till eller besvara frågor 
om. Förekomsten av historiskt tänkande studerades sedan i deras frågor och 
svar. Resultatet visade att eleverna använde sig av historiskt tänkande enligt 
Wineburgs definition till en, för forskarna, förvånande hög grad. Det som 
främst skilde sig mellan årskurserna var hur mycket bakgrundsfakta 
eleverna inkluderade i sitt arbete och i vilken utsträckning eleverna 
kontextualiserade sitt historiska resonemang. Tally och Goldenberg ställer 
sig undrande inför sina resultat huruvida eleverna verkligen har det 
historiska tänkandet inkorporerat i sitt tänkande eller upprepar en inlärd 
heuristisk metod.61 En nackdel som kan anföras mot ett digitaliserat 
källmaterial är att känslan för dokumentet, marginalanteckningar, 
illustrationer och likande kan gå förlorade. Själva mängden data kan i sig 
utgöra ett problem då eleven eller forskaren kan fastna i alltför stora 
datamängder eller dra för snabba slutsatser då mängden data betraktas är ett 
resultat i sig, inte vad vilka uppgifter den innehåller.62

 Keith Barton listar vad 
han kallar myter om primärkällor i undervisningen som riskerar att befästas 

                                                             
57

 Lévesque (2006) opaginerad 
58

 Rosenzweig, Roy, och David Thelen (1998). The Presence of the Past: Popular Uses of History in American 
Life. New York: Columbia University Press s. 181 
59

  Tally Bill och Goldenberg, Lauren B. (2005) “Fostering Historical Thinking with Digitilized Primary 
Sources” Journal of Research on Technology in Education, 31:1 s. 1 
60

  Ibid. s. 2 
61

  Tally och Goldenberg (2005) s. 6, 11ff, 17 Wineburgs definition ges under avsnittet Historiskt tänkande på 
sidan 19. 
62

 Nygren, Thomas (2013) ”Digitala material och verktyg: Möjligheter och problem utifrån exemplet spatial 
history” Historisk Tidskrift 133:3, s. 481 



 

 13 

om lärare med otillräcklig erfarenhet eller studier i ämnet undervisar.63
 

Barton anser att primärkällor har en given plats i undervisningen om de 
används med eftertanke. Han anser att primärkällor kan ge eleverna en mer 
komplett bild med fler detaljer och specifika kunskaper. Läroböcker och 
föreläsningar kan svårligen ge en autentisk känsla.64  

Tidigare undersökningar med DDB:s digitaliserade 
primärkällor    

Lotta Vikström och Thomas Nygren har tidigare studerat elevers arbete med 
Indiko och DDB i historieundervisningen. Min licentiatavhandling är en 
utveckling av deras studier och strävar efter att studera hur digitala 
primärkällor påverkar elevernas syn på historia och förekomsterna av 
historisk empati och historiskt tänkande. Den första studien genomförde 
Lotta Vikström år 2001. Studien omfattade två klasser, en klass gick första 
året på naturvetenskapliga programmet och en gymnasial komvuxklass.65

 

Uppföljningsstudier har sedan genomförts åren 2002 och 2011. En 
jämförelse mellan studierna från åren 2001, 2002 och 2011 visar att eleverna 
blivit mer positivt inställda till att arbetet med primärkällmaterialet i DDB i 
de senare studierna.66

 Studien från år 2011 omfattade sjutton elever på ett 
studieförberedande program och genomfördes av Thomas Nygren och Lotta 
Vikström tillsammans. Vid de tidigare studierna har dataproblem, problem 
med databasen och med internetuppkopplingen, ställt till det för eleverna, 
men genomgående anger eleverna år 2001 och 2002 ”rörigt” som negativ 
aspekt, ett omdöme som helt försvunnit år 2011. Åren 2001 och 2002 
klagade eleverna över den begränsade tiden men klagomålet fanns inte med i 
svaren till utvärderingarna år 2011. År 2011 hade studien gjorts om och 
förbättrats, instruktionerna skrivits om och eleverna gav positiva omdömen 
till genomgången i 2011 års studie.67

 Lotta Vikström och Thomas Nygrens 
erfarenheter av studien var främst att det var knappt om tid och att eleverna 
hade problem med att använda databasen.68 I min studie kommer verk-
samma lärare utan professionell kunskap om verktyget delta, i tidigare 
studier har främst Nygren och Vikström själva, tillsammans eller var för sig, 
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lett studien.     

 Nygren och Vikström drog slutsatsen att digitaliserade primärkällor 
hjälper eleverna att komma i kontakt med källmaterial på ett förhållandevis 
enkelt sätt. Eleverna får möjlighet att använda samma analysverktyg som 
historieforskare vilket eleverna föreföll uppskatta. Många av eleverna hade 
svårigheter att koppla ihop historien på individnivå med de stora historiska 
händelserna och skiftningarna. De konstaterar likaså att eleverna i kontakt 
med det digitaliserade primärkällmaterialet ger exempel på både historiskt 
tänkande och historisk förståelse.69 Nygren och Vikström visade på att 
läraren har en viktig roll under arbetet och att eleverna både behöver och 
önskar lärarhandledning. Eleverna i deras undersökningar med det 
digitaliserade primärkällmaterialet uppskattade datorerna som arbets-
redskap och fann de digitaliserade primärkällorna användbara. Vidare ser 
Nygren och Vikström arbetssättet som ett fruktbart sätt att undervisa 
eleverna om primärkällor och därigenom utveckla deras historiska 
tänkande.70

  Föreliggande studie är större än Vikströms och Nygrens studier, 
omfattar fler klasser och fler lärare, vilka själva leder arbetet med det 
digitaliserade primärkällmaterialet. Föreliggande licentiatavhandlingen 
undersöker även systematiskt elevernas uppfattning om historia före och 
efter arbetet med det digitaliserade primärkällmaterialeten för att se om 
eleverna påverkas av att möta det digitaliserade primärkällmaterialet. 
Vikströms och Nygrens studier studerade inte någon påverkan av elevernas 
uppfattning om historia som skolämne och fenomen som följd av studierna 
med det digitaliserade primärkällmaterialet. 

Teoriöversikt  
Teoridiskussionen fokuserar på de teorier som ligger till grund för studiens 
utformning och tolkning av källmaterial. De två teoribildningar och begrepp 
som används i studien utgörs av historiskt tänkande och historiskt empati, 
vars teoretiska hemvist influerats av den brittisk-amerikanska historie-
didaktikens tradition.  

Kontextualisering och historisk empati 
Elevernas uttryck för historisk empati är, vid sidan om historiskt tänkande 
och kontextualisering är central för licentiatavhandlingen. Historisk empati 
innebär att eleverna engagerar sig både intellektuellt och känslomässigt i de 
personer och det ämne de studerar. När eleverna blir berörda av ett ämne 
eller människoöde blir de motiverade att studera historia. Om de kan 
relatera empatiskt till människor i förfluten tid kan de även relatera till 
människor i nutid, eftersom utveckling av den empatiska förmågan bidrar 
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till elevernas fostran till demokratiska medborgare.71 Den empatiska för-
mågan inom historieämnet antas likaledes ge eleverna färdigheter att möte 
även sin nutid empatiskt. Historieämnet kan då bidra till fostrandet av 
empatiska och demokratiska medborgare.72 I ämnesplanen för ämnet historia 
står det att elever ska lära sig ta perspektivet hos individer som har levat: 
”Undervisningen ska bidra till insikt i att varje tids människor ska förstås 
utifrån sin tids villkor och värderingar.”73 Historieämnet motiveras med att 
eleverna inte endast får historisk kunskap utan likaså uppövar en empatisk 
förmåga, vilket ger dem en vinst som människor och samhällsmedborgare. 
 Historisk empati i skolämnet historia har främst studerats i engelsk-
språkiga länder. Där har forskningen fört fram att denna empati inte 
infinner sig automatiskt med ökad mognad utan eleverna måste övas och 
undervisas systematiskt för att erövra historisk empati. Forskare, här 
exemplifierade med Peter Lee, har tagit fram en modell med olika stadier av 
historisk empati från en lägre till en högre grad av empati.74 Den lägsta 
graden innebär en syn på dåtidens människor, i jämförelse med dem själva, 
såsom lägre stående intellektuellt eller moraliskt sett; den högre graden 
kännetecknas av ett erkännande av att dåtidens människor är lika nutidens 
men kan ha andra värderingar, tankar och kulturella föreställningar.75 I 
föreliggande studie graderas inte den historiska empati som eleverna 
kommunicerar. Det huvudsakliga syftet är att se om det digitaliserade 
primärkällmaterialet kan väcka historisk empati hos eleverna och vilka 
uttryck det i så fall tar.  
 Keith Barton och Linda Levstik listar fem faktorer de anser vara vitala för 
att någon historisk empati ska uppkomma. För det första måste det finnas en 
grundläggande förståelse för att andra människor kan ha andra perspektiv, 
värderingar, attityder, trosuppfattning och intentioner som skiljer sig från 
ens egna. När det gäller människor i historisk tid kompliceras detta av att det 
förflutna tenderar att dömas utifrån dagens värderingar, det vill säga, det 
som Wineburg kallar presentism.76  För det andra måste en acceptans finnas 
inför att andras perspektiv är lika mycket värda som ens egna och inte ett 
resultat av ignorans, dumhet eller missuppfattningar. För det tredje måste 
perspektiven placeras i sin historiska kontext. För det fjärde, förutom att den 
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historiska kontexten ska vara känd, måste det finnas en medvetenhet om de 
olika historiska perspektiv som finns. Olika grupper och individer kan 
företräda olika synsätt och uppfattningar. Till sist, menar Barton och Levstik, 
ska den enskilda eleven kunna se att den historiska empatin är beroende av 
sin egen samtid, även nutiden måste sättas in i sin kontext.77 Var den kritiska 
gränsen går när eleverna har tillräckligt mycket faktakunskaper för att kunna 
kontextualisera historisk kunskap är inte närmare studerad och frågan är om 
det går att identifiera en sådan gräns.78  
 Barton och Levstik tar upp frågan huruvida man verkligen kan ta någon 
annans perspektiv och använder begreppet perspective recognition för att 
undvika implikationen att det är omöjligt att fullt ut frikoppla sig från sig 
själv. Barton och Levstik skiljer på empathy as caring och historical 
empathy as perspective recognition. De anser att eleverna ska uppmanas att 
känna empati i sina studier av historia, att det är i princip omöjligt att 
studera historia utan att känna med de individer som studeras, det är på det 
sättet som vi alla skapar en personlig koppling till det förflutna.79 Att kunna 
ta någon annans perspektiv anser Barton och Levstik vara vitalt för att bli en 
demokratisk medborgare och historieämnet kan då bidra till detta genom att 
öva upp elevernas empati och deras förmåga att ta någon annans 
perspektiv.80 Inom historieämnet hjälper den perspektivtagande empatin 
eleverna att förstå varför individer förr hade andra attityder, tankar och 
trosföreställningar, vilket i sin tur påverkade deras agerande och därmed 
också historien.81  
 Jason Endacott och Sarah Brooks har även de tagit fram en modell för 
historisk empati. Teserna för historisk empati som de fastställer är snarlika 
Bartons och Levstiks och liksom dem betonar Endacott och Brooks 
nögvändighetet av kontextualisering och elevernas förmåg sätta sig in i 
någon annans perspektiv. De anser inte att elever ska vara medvetna om hur 
de påverkas i sin historiska empati av sin samtid som villkor för uppnådd 
historisk empati. Endacott och Brooks betonar även i högre grad än Barton 
och Levstik att elever ska göra kopplingar till nutiden,82 men varnar 
samtidigt för att eleverna kan göra alltför enkla analogier mellan dåtid och 
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nutid.83 Endacott och Brooks anser att elever ska relatera till sina egna 
erfarenheter för att uppnå historisk empati.84  
 Hur förkunskaperna påverkar den historiska empatin har studerats i ett 
fåtal studier. Jukka Rantala har studerat historisk empati hos lärar-
studerande och finner att olika typer av rollspel och simulationer av 
historiska händelser riskerar att bli undermåliga om deltagarnas för-
kunskaper är otillräckliga. Om de applicerar presentism på arbetet med det 
digitaliserade primärkällmaterialet reproduceras dessutom inte historien 
tillfredställande utan historiska myter eller rena amsagor reproduceras.85  
 Det finns kritiska röster mot historisk empati. Kritiker anser att det läggs 
för stor vikt vid enskilda människor och handlingar, och blir ibland 
företrädare för en idealistisk uppfattning om historia. En invändning som 
Barton och Levistik tar upp, är att historisk empati i allt för hög grad har 
inriktat sig på att eleverna ska bli berörda, vilket kan leda till att eleverna 
stannar vid en ytlig empati utan historisk reflektion. Edacott och Brooks 
anser att den historiska empatin ska kopplas till elevernas egna livs-
erfarenheter vilket jag inte anser vara rätt väg. Jag anser att egna upplevelser 
inte är nödvändiga för att känna empati, inlevelseförmåga är ofta nog. 
Elevernas erfarenheter ligger ofta så långt från vad människor som har levt 
gått igenom och jag anser att deras empati kan då bli anakronistisk, 
händelserna i det förflutna riskerar att trivialiseras, att lunchen är sen är inte 
samma sak som ett nödår. Att applicera sina egna känslor på människorna i 
förfluten tid ligger närmare begreppet sympati, och den sympatin blir lätt 
felaktigt då människor idag och för tvåhundra år sedan ej alltid tänker och 
agerar på samma sätt.86 Barton och Levstik besvarar den kritiken med att 
eleverna ska förses med flera olika färdigheter i studiet av det förflutna varav 
historisk empati bör vara en.87 De betonar även att det är perspective 
recognition som bör vara målet för elevernas utvecklade empati och i och 
med det en utveckling av elevernas förmåga att ta någon annans perspektiv.88 
  Studiet av historisk empati har även tidigare fokuserat mycket på vad 
elever har med sig till historielektionerna och inte hur deras historiska 
empati utvecklas. För att kunna förstå människor i förfluten tid behöver 
elever kunskap om allt som är eller har varit mänskliga angelägenheter, 
föreställningar, trossystem och allt annat tillhörigt människans, samhällets 
och ibland naturens historia. Så omfattande kunskaper kan inte fordras av 
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unga elever, den historiska empatin blir av nödvändighet ytlig hos eleverna. 
Den historiska empatin blir också beroende av vilka källor eleverna 
konfronteras med.89  
 Ytterligare kritik mot historisk empati är att utfallet är beroende på hur 
eleverna blir presenterade för källorna och hur frågorna till källorna ställs. 
Ambitionen att utveckla elevernas empati, och i förlängningen deras 
demokratiska fostran, kan då bli missriktad.90 

Historiskt Tänkande  
Begreppet historiskt tänkande är en direktöversättning av begreppet 
historical thinking. Historiskt tänkande innebär att eleverna kan resonera 
kring och visa förståelse för det förflutna, och då i synnerhet deras 
undersökningsobjekt och den historiskt specifika tidsperioden. Eleverna ska 
undvika presentism. Presentism innebär, enligt Wineburgs definition, att 
dåtiden inte ska förklaras och förstås utifrån nutiden. Eleverna ska inte 
applicera dagens normer, värderingar, moral och uppfattningar på den tid de 
studerar utan förstå att dåtidens människor levde efter normer och 
värderingar som skiljer sig från nutidens. Dessa värderingar och 
föreställningar ska inte heller antas vara underlägsna nutidens värderingar, 
bara annorlunda. Eleverna ska dessutom erövra förmågan att formulera 
forskningsfrågor till ett källmaterial och kunna underbygga sina slutsatser 
med vad de har funnit i källmaterialet och med hjälp av andra källor. Arbetet 
med primärkällmaterialet ska utbilda eleverna i källkritik och vetenskaplig 
metod.91 Det är i det vetenskapliga bruket av historia som Wineburg främst 
förankrar sin teori om hur ett historiskt tänkande skapas, målet är att 
eleverna ska betrakta historien på ett vetenskapligt sätt och förstå historien 
utifrån vetenskapliga parametrar, precis som andra skolämnen studeras. 
Genom att arbeta med vetenskapliga metoder aktiveras eleverna till att vara 
med och skapa historia, istället för att enbart passivt studera den. 
 Lévesque hävdar att elever sällan är medvetna om historieämnets 
vetenskapliga process, om hur historia produceras. Elever ser historia som 
en sanning som serveras via fackböcker, lärare, och aktörer som de upplever 
som kunniga; eller i andra fall via historiska romaner, filmer och andra 
populärkulturella historiska berättelser. Genom att själva samla fakta och ta 
ställning till dem och på så sätt skapa historia får de en insikt i hur historia 
konstrueras och rekonstrueras och då genom delarna får kunskap om 
helheten.92 Lévesque går så långt som att historieundervisningen förstör 
elevernas historiska tänkande då den fokuserar på memorering av historiska 
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händelser och årtal. Historiskt tänkande handlar istället, enligt Lévesque, om 
att förstå hur den historiska kunskapen har konstruerats, hur vi vet vad vi 
vet. Att få arbeta praktiskt med primärkällor istället för att få historia 
presenterat som en kronologisk berättelse stimulerar ett historiskt tänkande, 
då det kräver kunskap om hur olika händelser hänger samman. 93

    
 Elevers historiska tänkande har främst undersökts i lägre årskurser.94 Det 
finns få studier gjorda, om vi bortser från de stora enkätstudierna, om äldre 
elevers historiska tänkande. Det har inte heller studerats hur elevers 
historiska tänkande kan påverkas, utan forskningen består till stor del av 
konstateranden av hur elevers historiska tänkande är.  
 Historiskt tänkande hör ofta samman med ett narrativt tänkande, 
historien framställs som en berättelse. Detta kan bidra till elevernas 
historiska tänkande och även deras historiska empati då studier visar på att 
den narrativa framställningen stannar i elevernas minne. Det kan då antas 
att den narrativa strukturen påverkar det historiska tänkandet, historia blir 
en berättelse, men tappar då den intrikata struktur som verkligheten har till 
skillnad från de raka linjerna i ett narrativ.95

 Narrativet innebär berättelser 
och föreställningar om vad som är normalt och hur saker och ting ska gå till. 
Det kan till exempel idag finnas ett narrativ gällande att det alltid var en 
katastrof att få barn utom äktenskapet under 1800-talet, vilket kan skilja sig 
från hur verkligheten faktiskt såg ut.  
 Peter Lee och Jonathan Howson anser att historieämnet måste skilja ut 
sig från myter och sagor genom att eleverna får arbeta som historiker och 
ställa relevanta frågor, både utifrån sin egen samtid och för sin egen 
historiska förståelse.96 Peter Sexias delar denna uppfattning och 
argumenterar för att kontinuitet och förändring är centralt för att få historisk 
förståelse. Det är först när både kontinuitet och förändring studeras 
samtidigt som historisk förståelse uppkommer och begreppen historisk 
tänkande och historisk empati får mening.97

 De rön som presenteras av 
Lévesque, Lee, Howson och Sexias tycks tala för att eleverna ska arbeta med 
primärkällmaterial i olika former och själva dra slutsatser från det.  
 Peter Lee och Rosalyn Ashby har tagit fram en progressionsmodell för 
vad de anser är ett historiskt tänkande där tänkandet utvecklar sig från en 
syn på historia som något givet och oförändligt som oreflekterat lärs in, till 
ett synsätt på historien där historiska berättelser är konstruktioner för att ge 
svar på frågor. Ändras frågorna till historien ändras versionen av historien. 
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Modellen innebär att ett utvecklat historiskt tänkande är kunna se sin egen 
tids raster av förutfattade meningar och se sin egen plats i narrativet. Den 
innehåller dessutom källkritik då eleverna ska söka se hur det förflutna 
återberättas. Denna definition av historiskt tänkande skulle även kunna 
beteckna en narrativ uppfattning om historia.98 I den övning som eleverna 
genomför i föreliggande studie med hjälp av det digitaliserade primär-
källmaterialet måste de själva utläsa ett narrativ i materialet och koppla ihop 
detta med det stora historiska narrativet.  
 Det finns emellertid även kritik mot historiskt tänkande som en förmåga 
som eleverna ska erövra. Jeremy D Stoddard har studerat två klasser under 
ett halvår vardera och drar slutsatsen att historiskt tänkande endast används 
när primärkällor studeras, men inte när det gäller texter eller filmer. Det 
innebär att eleverna inte tillämpar historiskt tänkande när det är påkallat 
utan primärkällor blir ett undantag, medan läroböcker, filmer och webb-
platser inte utsätts för källkritik.99

    

Teorianvändning i denna studie: historisk empati, historiskt 
tänkande och kontextualisering  
Den teoretiska utgångspunkten är att eleverna i mötet med det digitaliserade 
primärkällmaterialet behöver använda historiskt tänkande och historisk 
empati för att kunna bearbeta det digitaliserade primärkällmaterialet och 
sätta in det i sin kontext.    
  Sam Wineburg har formulerat fyra olika steg i ett historiskt tänkande, en 
förmåga som han anser inte faller sig naturligt för eleverna utan måste läras 
in. Wineburgs definition av historiskt tänkande är ett arbetsintensivt 
begrepp, eleverna ska lära sig att skapa egen historia, de ska nå förståelse 
genom att själva få komma i kontakt med källorna och förstå hur historia 
som vetenskap skapas. Eleverna ska kunna använda flera olika källor och 
perspektiv. De ska vidare kunna formulera en hypotes och kunna bevisa eller 
motbevisa sin hypotes. I korthet går det ut på att eleverna ska kunna 
ifrågasätta hur vi vet det vi säger oss veta om historia. Wineburg anser att 
eleverna därigenom arbetar som historiker och utvecklar sitt historiska 
tänkande. Wineburg listar de förmågor som ska erövras för att uppnå ett 
historiskt tänkande: 

(a) corroboration, the act of comparing documents with one another;                       
(b) sourcing, the act of looking first to the source of the document before 
reading the body of the text; and                                                                                                                       
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(c) contextualization, the act of situating a document in a concrete temporal 

and spatial context.
100 

Att använda de ovan nämnda förmågorna samtidigt i studiet av olika typer 
av källor samt kunna kontextualisera sina resultat är, enligt Wineburg, 
historiskt tänkande. Corroboration benämns hädanefter med svensk 
stavning korroboration och beskriver huruvida eleverna kan göra 
jämförelser mellan data de finner i det digitaliserade primärkällmaterialet 
och uppgifter från andra primär- och sekundärkällor. I viss mån avser 
korroboration även hur väl eleverna kan jämföra ny kunskap med den de 
redan har. Gränsdragningen mellan kontextualisering och korroboration är 
inte alltid uppenbar.  

 Att känna empati med historien och historiska individer leder lätt till att 
den historia som liknar normer och värderingar om finns i dagens samhälle 
lyfts fram. Den historia som inte passar in i bilden bortses det ifrån.101 Att 
tänka som en historiker innebär att kunna distansera sig från sina under-
sökningskällor och inte döma dem utifrån dagens kriterier och värderingar.102 

Att ha historisk empati innebär att inte applicera vår tids moral, idéer och 
föreställningar på människor och samhällen som hör till dåtiden.103 Det kan 
vara en komplicerad balansakt för många elever att utföra. De ska avstå från 
att applicera sin egen moral på sina undersökningsobjekt samtidigt som det 
är svårt att helt bortse från hur vi idag moraliskt skulle agera under samma 
omständigheter. Att inte döma dåtiden utifrån egna moraliska ställnings-
taganden betyder däremot inte att eleverna ska ge förlåtelse och absolution, 
barnamord kan förstås men inte normaliseras. Eleverna ska inte återuppleva 
vad som hände utan förstå varför människor handlade som de gjorde.104 Peter 
Lee diskuterar detta dilemma och slår fast: 

In fact historical empathy is much more like an achievement: it is knowing 
what someone (or some group) believed, valued, felt and sought to attain. It is 
being in a position to entertain (not necessarily to share) these beliefs, and 
being in a position to consider the impact of these emotion (not necessarily to 

feel them).
105
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Peter Lees definition ligger nära hur begreppet defineras och används i 
föreliggande studie. Tillsammans med Rosalyn Ashby sammanfattar Lee 
historisk empati som:  

The ability to see and entertain as conditionally appropriate, connections 
between intentions, circumstances, and actions, and to see how any particular 

perspective would actually have affected actions in particular circumstances.
106

  

 Både historiskt tänkande och historisk empati kräver att eleverna kan 
kontextualisera det de möter i det digitaliserade primärkällmaterialet. Denna 
form av empati och tänkande utgör förmågor som kan tränas upp och ger 
eleverna en fördjupad förståelse för och kunskap om det förflutna och 
människor som levde förr. Därmed erövrar eleverna en fördjupad förståelse 
för historia.  

Kontextualisering är centralt både i historiskt tänkande och i historisk 
empati. Eleverna måste sätta samman de uppgifter de får fram i det 
digitaliserade primärkällmaterialet med kunskaper de redan har om 
tidsperioden, som i denna studies fall utgörs av 1800-talets människors 
villkor, vanor, tankevärld och livsbetingelser. Kontextualisering innebär 
således att eleverna kopplar ihop sina fynd från källorna med sina kunskaper 
om 1800-talets Sverige för att de ska förstå vad de har hittat. Detta fördjupar 
och breddar deras befintliga kunskaper om denna tidsperiod. Förmågan att 
kontextualisera innebär även att eleverna sätter in händelserna i det större 
historiska förloppet och förmår identifiera förändring och kontinuitet över 
tid och rum. Med historisk förståelse åsyftar jag här att eleverna kombinerar 
förmågorna historiskt tänkande, historisk empati och kontextualisering och 
på så sätt får en djup och fyllig bild av 1800-talets miljö och människor och 
kan applicera kunskaperna på historia i stort.   
 Teorin som licentiatavhandlingen bygger på är att historisk empati och 
historiskt tänkande tillsammans med kontextualisering ger eleverna 
historisk förståelse. Den överensstämmer med Bruce VanSledrights teori om 
primärkällor i undervisningen: Att elever som studerar hur historia 
konstrueras får en fördjupad förståelse för historia, oavsett hur naiva och 
grunda deras kunskaper var före primärkällorna analyserades. Det är 
arbetsmetoden, att ställa frågor till materialet och dra slutsatser från det, 
som ligger till grund för förståelsen.107 Med historisk förståelse avses här 
elevernas förmåga att uppnå målen som sätts upp av Skolverket:  

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 
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historiska förändrings-processer ur olika perspektiv. Eleverna ska också ges 
möjlighet att utveckla förståelse av olika tiders levnadsvillkor och förklara 

människors roller i samhällsförändringar.
108 

 Nedanstående figur illustrerar hur historiskt tänkande, historisk empati 
och kontextualisering måste samverka för att historisk förståelse ska uppnås. 
Den yttre ringen representerar det övergripande begreppet historisk 
förståelse. Historiskt tänkande och historisk empati är delar av historisk 
förståelse och till stor del förutsättningar för varandra. Båda måste också 
sättas in i sin historiska kontext för att historisk förståelse ska uppnås. Delar 
av förmågorna ligger dock utanför kontextuell förståelse. Historiskt 
tänkande innebär bland annat en del källkritiskt tänkande som är mer 
avhängig av logik än kontextualisering, som bedömning ifall en källa är 
beroende eller oberoende. En del direkt inkännande empati är inte heller 
bunden av kontextualisering utan fungerar som ett uttryck för sympati med 
en individ, oberoende av tid och rum. Kontextualisering behövs för att kunna 
bemästra historiskt tänkande och historisk empati. Historisk empati och 
historiskt tänkande är likaledes i viss mån förutsättningar för varandra. Det 
som ska undersökas är elevernas förmåga att formulera forskningsfrågor till 
det digitaliserade primärkällmaterialet och hur de kan använda sina fynd i 
primärkällmaterialet för att skapa sig en bild av den lilla bit av det förflutna 
som de studerar. För att bilden ska bli komplett studeras även deras 
emotionella reaktioner på det digitaliserade primärkällmaterialet som en väg 
att uppnå historisk förståelse. 
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Figur 1. Modell över historisk förståelse 
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Material och metod  

Material 
Licentiatavhandlingen bygger på ett källmaterial bestående av skriftligt 
källmaterial i form av elevernas examinationsarbeten, enkäter och muntligt 
källmaterial i form av intervjuer samt observationsstudier. Källmaterialet 
valdes för att få med så många aspekter som möjligt av elevernas historiska 
tänkande och historiska empati. Examinationsarbetena var slutresultatet av 
elevernas arbete med det digitaliserade primärkällmaterialet där de 
redovisade vad de fann i Demografiska Databasens (DDB) digitaliserade 
kyrkböcker och hur de förklarade och kontextualiserade sina fynd. 
Examinationsarbetena påvisade hur eleverna resonerade i mötet med det 
förflutna som det framträder i databasen och hur de har tolkat sina resultat. 
Observationsstudierna visade vad som hände i klassrummen när eleverna 
använde DDB:s nätbaserade sökmotor, Indiko, vilka svårigheter som infann 
sig och vad som fungerade bra. Observationsstudierna fångade även upp 
elevernas spontana reaktioner under arbetet med det digitaliserade primär-
källmaterialet. I intervjuerna får eleverna och lärarna ge sin bild av hur 
arbetet med det digitaliserade primärkällmaterialet fungerade och vad de 
tyckte om att arbeta med det digitaliserade primärkällmaterialet. De får 
dessutom ge sin syn på datorernas roll i undervisningen. Enkäterna 
kartlägger om elevernas syn på historia påverkades av arbetet med de 
digitaliserade primärkällorna och de får även utvärdera arbetet med Indiko 
och DDB.  
 Nedan presenteras klasserna, lärarna, enkätunderlaget och förut-
sättningarna för studien närmare. Därefter redovisas de olika metoder som 
användes för insamling av data och för bearbetningen av det varierade 
primärkällmaterialet. I anslutning till varje delstudie som ingår i detta arbete 
presenteras mer utförlig information om material och metod, när så är 
nödvändigt.  

Lärarna i föreliggande studie                                                                                                                                                                                                                
Lärarna har alla examen för gymnasielärare i historia. Vid tidpunkten för 
studiens empiriska genomförande hade de varit yrkesverksamma lärare i 
minst femton år och undervisat i historia lika länge. De utvaldes för att de 
visat intresse för studien och ville deltaga. Ingen av lärarna omnämns med 
sina riktiga namn, och har i studien fått namnen Fredrik, Jan och Maria. Jag 
var ytligt bekant med lärarna och vi arbetade alla på samma skola. Dessa 
omständigheter var en fördel i genomförandet av föreliggande studie. För det 
första av tidsbesparande skäl, det underlättade genomförandet av 
observationsstudierna. För det andra, min närvaro i klassrummet och 
besvara laborationsfrågorna var inte förknippat med att släppa in en 
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främling i klassrummet, utan en historielärarkollega. Tilltalet blev därmed 
en kollegas istället för en forskares, vilket kan ha påverkat lärarnas 
benägenhet att öppna upp och dela med sig på ett positivt sätt under 
intervjutillfället.109  Risken att lärarna var för positiva i sina omdömen om hur 
datalaboration föll ut ser jag som liten, snarare tror jag vår bekantskap 
borgar för att de var ärligare än vad de skulle ha varit om vi inte varit 
bekanta.  
 Alla lärarna genomgick en kort utbildning i DDB:s kyrkböcker på internet 
och sökmotorn Indiko. Detta under en föreläsning och workshop som 
omfattade runt två och en halv timme. Lotta Vikström höll i föreläsningen 
och workshopen på skolan i studien den 7 november 2012. Lärarna fick 
förslag på ett undervisningsupplägg och en övning i det digitaliserade 
primärkällmaterialet som berörde utomäktenskapliga barn och 
ensamstående mödrar, ett upplägg som Vikström tillsammans med Thomas 
Nygren använt i liknande studier.110

 Lärarna kunde omarbeta lektions-
upplägget som de önskade. Jan valde att använda uppgiften utan 
omarbetningar, medan Fredrik och Maria valde att stryka instruktionerna 
om formalia tillhörande examinationsarbetet men behöll resten. Maria lade 
till egna instruktioner om formalia under genomförandet av arbetet med det 
digitaliserade primärkällmaterialet. Lärarna fick två vetenskapliga artiklar 
på temat utomäktenskaplighet i historien: Ann-Sofie Ohlanders ”Farliga 
kvinnor och barn - Historien om de utomäktenskapliga” och Lotta Vikströms 
”I skammens namn”.111

  

Klasserna i studien 
Eleverna i den medelstora stad där studien genomfördes i gick olika profiler 
på samhällsvetenskapliga programmet på en kommunal gymnasieskola. 
Könsfördelningen bland deltagarna är något skev med endast 30% pojkar. 
Förhållandet speglar emellertid den faktiska könsfördelning på samhälls-
vetenskapliga programmet, såväl nationellt sett som på skolan i föreliggande 
studie.112 Gymnasiet valdes då var det stadiet som uppgiften med det 
digitaliserade primärkällmaterialet ursprungligen designades för och för att 
eleverna på gymnasienivå läst historia på högstadiet, och kan antas att de 
har vissa förkunskaper om svensk 1800-tals historia.  
 Klasserna A och B, som gick första året på gymnaiset hade innan studien 
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genomfördes studerat svensk 1800-tals historia. För de övriga klasserna 
utgjorde arbetet med de digitaliserade primärkällorna ett fristående tema. 
Klass A och B, som undervisades av Maria, fick fyra lektioner på sig att 
genomföra studien i det digitaliserade primärkällmaterialet, inklusive en 
kort muntlig presentation sista lektionen och introduktionsövningar. 
Klasserna genomförde övningar med Indiko i DDB innan de påbörjade sin 
undersökning. De klasser som undervisades av Fredrik och Jan fick betydligt 
fler lektioner på sig (7-9 lektioner). Alla lektioner var mellan 80 och 90 min 
långa. Gemensamt för kurserna var att kurserna skulle innehålla källkritik, 
arbete med källmaterial och genomförandet av egna undersökningar i 
historia.113  Uppgiften med det digitaliserade primärkällmaterialet ingick i 
deras ordinarie undervisning. 

 
Tabell 1. Klasserna efter årskurs, lärare, könsfördelning och insamlat material  

 
Som framgår av Tabell 1 varierade klasserna i numerär och även i antal 
pojkar. I läroplanen för gymnasiet, från år 2011, har kursbeteckningarna för 
de olika historiekurserna bytt namn jämfört med den äldre läroplanen från 
år 1994. Historia 1b är den första kursen som läses på de program som har 
mer än en kurs i historia under gymnasiet, vilket är fallet för 
samhällsvetenskapliga programmet. Historia 2 är den kurs som följer på 
Historia 1b. Historia B och C är den andra respektive tredje kursen i historia 
enligt den äldre läroplanen. Samtliga kurser omfattar hundra klocktimmars 
undervisning och läses vanligtvis under loppet av ett läsår. Klasserna har fått 
sina beteckningar A-E baserat på årskurs och lärare, med början på klass A 
som gick första året på gymnaiset. 
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  Skolverket kursmål, Historia  

 klass A klass B klass C klass D klass E 

Årskurs Ett Ett Två Tre Tre 

Kurs Historia 1b Historia 1b Historia 2 Historia C Historia B 

Antal (varav 
pojkar) 

24 (12) 17 (3) 29 (8) 24 (11) 16 (1) 

Är 1 1 2 3 3 

Lärare Maria Maria Jan  Jan Fredrik 

Intervjuer Ja Nej Ja Ja Nej 
Enkäter Ja Ja Ja Nej Nej 

Elev- 
arbeten 

Skriftliga Skriftliga Skriftliga Skriftliga Muntliga 

Observations- 
studier 

Ja Ja Ja Ja Ja 
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Observationsstudierna 
Jag observerade under flertalet av de lektioner som genomfördes i klasserna 
i studien samt under de muntliga redovisningar eleverna utförde baserade på 
deras examinationsarbeten. Samtliga klasser hade historia två gånger i 
veckan och jag har observerat minst fyra lektioner per klass, sammanlagt 21 
lektioner vilka varade emellan 80 och 90 minuter.114 Observationsstudierna 
syftade till att få en uppfattning om av hur eleverna arbetar med det 
digitaliserade primärkällmaterialet och hur de upplever uppgiften med det 
digitaliserade primärkällmaterialet.  

Examinationsarbetena  
Enligt etiska riktlinjer skall deltagande i forskning alltid ske på frivillig 
basis.115 Eleverna fick själva välja om de ville delge mig sina examinations-
arbeten som arbetet med det digitaliserade primärkällmaterialet resulterade 
i. I en klass lämnade nästan samtliga elevgrupper det, i de andra klasserna 
endast ett fåtal. Minst antal examinationsarbeten per klass lämnade klass A 
och B in. I Fredriks klass höll eleverna muntliga redovisningar. Eftersom 
klassen var liten och eleverna arbetet i par eller i grupp hölls totalt sex 
muntliga redovisningar. Några grupper som höll muntliga redovisningar 
lämnade in en skriftlig sammanfattning som tillsammans med mina 
anteckningar från deras redovisningar utgjorde underlaget till examinations-
arbeten som eleverna i övriga klasser lämnade in. Totalt inlämnades tjugo 
examinationsarbeten. Av de 110 deltagande eleverna arbetade nästan alla i 
grupper om två eller tre. Jag har inte på något sätt deltagit i betygssättningen 
av examinationsarbetena. 

Intervjuerna 
Intervjuerna behandlade den uppgift som eleverna genomförde med Indiko 
och DDB och en utvärdering av vad de specifikt ansåg om arbetet med just 
det digitaliserade primärkällmaterialet och om primärkällor i undervisning 
mer generellt. De fick även besvara frågor om datorer och internet i 
historieundervisningen. Eleverna och lärarna fick i princip samma frågor, 
men anpassade till elev- respektive lärarperspektiv. Intervjuerna var semi-
strukturerade med öppna frågor (se Bilaga 3) Intervjuerna genomfördes så 
snart som möjligt efter att eleverna avslutat arbetet med det digitaliserade 
primärkällmaterialet med både eleverna och lärarna. Intervjuerna varierade 
mellan 25 minuter och 40 minuter i längd. Elevintervjuerna fick en 
beteckning som speglar den klass eleverna tillhörde. Eleverna tilldelades 
namn efter den klass de går, elever från klass A kallas i föreliggande studie 
Agnes och Angelika, de från klass C Cecilia och Carina och så vidare.  
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 Bortfallet uppgår till sex lektioner då jag var förhindrad att delta. Två av klassernas lektioner överlappade 
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 I intervjuerna deltog två elever från varje årskurs och samtliga tre lärare 
som ingick i studien. Elevgruppen utgjordes av fem flickor och en pojke, 
vilket rätt väl representerade könsfördelningen på de medverkande eleverna 
i studien. Eleverna anmälde sitt intresse för att delta och två från varje klass 
volonterade. I klass A behövde jag fråga flera gånger innan två elever ställde 
upp. De som anmälde sig tillhörde förmodligen studiemotiverade elever som 
intresserade sig för att utveckla undervisningen. Det ser jag inte som en 
nackdel då de troligtvis hade en vilja att svara utförligt på frågorna och 
därför gav en fyllig bild av hur de uppfattade uppgiften med det 
digitaliserade primärkällmaterialet och såg på datorer i undervisningen. Som 
framgår av resultaten framförde eleverna både positiv och negativ kritik mot 
arbetet med Indiko och DDB. 

Enkäterna 
Enkäterna distribuerades till tre av de fem klasser som ingick i studien. 
Enkäten syftade till att kartlägga elevernas uppfattning om historia som 
skolämne och historia i betydelsen kunskap om det förflutna, före respektive 
efter mötet med det digitaliserade primärkällsmaterialet. Enkätsvaren 
jämfördes med de enkätsvar som redovisas i Youth and History och 
Långströms studie för att sätta in eleverna i denna studie i ett vetenskapligt 
kontinuum. Jämförelserna syftade dels till att se om den elevgruppen som 
ingick i föreliggande studie var representativ för gymnasieelever i stort, dels 
som en jämförelse mellan de olika studierna.116

 Frågorna var i stort de samma 
som användes i Youth and History och Långströms studie. Enkätfrågorna 
har prövats i de tidigare studierna och jag har bedömt dem vara tillfyllest för 
denna undersökning. Det som skiljer enkäterna åt är bland annat 
svarskategorierna och att några frågor har lagts till för att belysa hur 
eleverna uppfattade uppgiften med det digitaliserade primärkällmaterialet 
med Indiko och DDB. Johan Hanssons avhandling fungerar likaledes som 
jämförelsematerial. Även andra forskares resultat tas upp ifall de avviker 
eller liknar dem som enkätstudien genererar. Enkätfrågorna hade låsta 
svarsalternativ, förutom de sista frågorna i efterenkäten, för att kunna göra 
jämförelser med de tidigare studierna. Med låsta svarsalternativ finns alltid 
en farhåga att eleverna väljer det alternativ som de tror frågeställaren vill ha, 
emellertid är enkäten anonym och jag var inte deras undervisade och 
betygsättande lärare vilket torde minskat denna risk.   
 Två enkäter ingick i föreliggande studie, dessa genomfördes före 
(förenkäten) respektive efter arbetet med det digitaliserade primär-
källmaterialet (efterenkäten). Förenkäten besvarades av 63 elever i klass A, B 
och C, sammanlagt nekade tre elever i klasserna att delta.  Ett visst bortfall 
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uppstod då elever var frånvarande, speciellt när efterenkäten besvarades. 
Efterenkäten besvarades av 57 elever i samma tre klasser.117  En klass fick kort 
om tid att fylla i efterenkäten varvid några inte hann med andra delen av 
efterenkäten. Svaren medräknades i första delen av efterenkäten men inte i 
andra delen, som likväl 54 elever besvarade. I sammanställningen nedan 
analyseras enkätsvaren inte utifrån de enskilda klasserna eller utifrån andra 
variabler som till exempel kön, då det är av mindre intresse för studiens syfte 
och tidsutrymmet inte heller tillät det. Eleverna fick signera enkäterna med 
sina initialer eller annan självvald signatur för att kunna jämföra förenkäten 
med efterenkäten och analysera om arbetet med digitaliserade primärkällor 
orsakade några förändringar i elevernas uppfattning om historia. Det gjorde 
det likaledes möjligt att se hur en enskild elev har svarade på alla frågor i 
båda enkäterna.  

Metod  

Fallstudien som metod 
En fallstudie är en undersökning av en specifik företeelse, i denna studie 
införandet av digitaliserat primärkällmaterial i historieundervisningen. En 
fallstudie skiljer sig från en surveyundersökning på så sätt att man tar med 
samtliga eller de flesta variabler som ingår i studien. En survey-
undersökning är ofta deduktiv, medan en fallstudie är induktiv och 
resultaten presenteras kvalitativt. Fallstudiemetoden är att föredra då det 
inte går att manipulera relevanta variabler och man använder flera olika 
undersökningstekniker som observationer och intervjuer.118 För att studera 
pedagogiska innovationer, såsom digitaliserade primärkällor i under-
visningen kan sägas vara, passar fallstudien särskilt väl då den pedagogiska 
processen kan studeras från flera olika infallsvinklar och resultaten kan ge 
förslag till förbättringar av undervisningsmetoder och likande. Studien är 
inte en traditionell observationsstudie då den prövar och utvärderar ett 
arbetsmoment som är nytt både för lärarna och eleverna. Det var med andra 
ord inte en händelse som skulle ha inträffat utan min inblandning, till 
skillnad från en traditionell observationsstudie.119 Utgångspunkten är att 
utreda om arbetssättet med det digitaliserade primärkällmaterialet är 
lämpligt för historiekurserna på gymnasiet och om arbetssättet utvecklar 
elevernas historiska tänkande och historiska empati. För att detta ska gå att 
utreda måste arbetssättet introduceras och det är hur eleverna och lärarna 
arbetat med det digitaliserade primärkällmaterialet som observeras samt om 
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 Termerna pojkar och flickor används då få av eleverna var myndiga. Deras ålder efterfrågades inte men 
respondenterna gick första eller andra året på gymnasiet och var mellan 16 och 18 år.   
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 Merrian Sharan B, (1994) Fallstudien som forskningsmetod Studentlitteratur Lund s. 22 ff 
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arbetet med det digitaliserade primärkällmaterialet på något sätt har 
påverkat elevernas historiska tänkande. Föreliggande studie ligger inte inom 
ramen för vad som brukar betecknas aktionsforskning. De deltagande 
eleverna och lärarna genomförde en övning som de sannolikt inte skulle ha 
implementerat om de inte deltagit i studien. Det fanns inte en ambition att 
förändra undervisningssättet i övrigt och det sker inte någon återkoppling 
efter studien, då det inte behandlade något problem i undervisningen eller 
något som behövde förändras.120 Uppgiften med det digitaliserade primär-
källmaterialet har varit en del av den ordinarie undervisningen och ingått i 
elevernas historiekurser. 
 Det finns nackdelar med fallstudien som metod. Resultatet är helt 
avhängigt den individuella forskaren och det enskilda fallet. Forskaren kan 
simplifiera resultaten eller förklaringsmodellen, eller för den delen överdriva 
faktorer och deras inflytande på resultatet. Fallstudien är just det som 
namnet säger, en beskrivning av ett fall, inte en beskrivning av en komplett 
och komplex verklighet.121 Som beskrivits ovan är hela studien beroende av 
forskarens förmåga att observera, intervjua informanter, samt konstruera 
och tolka enkäter. Forskaren måste ha kompetens för att få fram validerbara 
resultat.122 Med samma argumentation som för varför föreliggande licentiat-
avhandling inte är en traditionell observationsstudie så är det inte heller en 
traditionell fallstudie då fallet som studeras aldrig skulle ha uppkommit om 
studien inte genomförts. Studien inte bunden till klasserna och lärarna utan 
det är arbetssättet, det vill säga elevernas möte och arbete med en 
digitaliserad primärkälla, som sådant som studeras och utvärderas. 
Tillsammans med tidigare studier om bland annat DDB och om datorer och 
elevers historiska tänkande går det att dra vissa generella slutsatser utifrån 
föreliggande studie. Fallstudien som metod är även den bästa att använda då 
källmaterialet, som i detta fall, är omfattande och varierande medan 
undersökningsgruppen är relativt begränsad i form av fem klasser och drygt 
hundra elever. 
 Metodtriangulering mellan kvalitativ och kvantitativ metod används för 
att tolka och analysera det empiriska materialet. Genom att kombinera 
enkäter, observationer, examinationsarbetet, muntliga redovisnignar och 
intervjuer var målet att få en både bredare och djupare bild av 
undersökningsområdet. Den kvantitativa undersökningsmetoden har sitt 
ursprung i en positivistisk vetenskapssyn där omfattning och frekvens främst 
mäts, dock sägs lite eller ingenting om varför det ser ut på ett visst sätt. Den 
kritik som kan riktas mot trianguleringen som metod är att den är 
arbetsintensiv och kan vara svårhanterlig. Dels ska kompetensen att bedöma 
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både kvantitativa och kvalitativa data finnas, dels kan resultaten motsäga 
varandra istället för, som förhoppningen är, komplettera varandra. Att 
använda två olika metoder gör att tiden för att samla in data och bearbeta 
resultaten förlängs i och med att två undersökningar i princip genomförs. 
Andra faror är att det som kallas triangulering i realiteten inte är detta då 
resultaten inte integreras utan redovisas var för sig. De slutna frågorna i 
enkäten analyseras med en kvantitativ metod och de öppna frågorna och 
intervjuerna med kvalitativ metod. En kvalitativ analys kräver en 
förtrogenhet med det empiriska materialet, framförallt för att få fram alla 
eventuella nyanser. Det innebär många genomläsningar av materialet för att 
verkligen uppnå en förtrogenhet med undersökningsresultatet.  

Metod för analys av enkäterna 
Enkäterna samlades in och sammanställdes klassvis. Enkätfrågorna 
klassificerades efter vilka historiska förmågor och vilken uppfattning om 
historia som förmedlades via elevernas svar. Efterenkäternas svar jämfördes 
med förenkäterna för att få information om elevernas uppfattning om 
historia förändrades i och med arbetet med det digitaliserade 
primärkällmaterialet. Metoden är främst kvantitativ då de flesta frågorna 
hade låsta svarsalternativ som sammanställdes. De kommentarer som 
eleverna gett i de öppna svarsalternativen analyserades med kvalitativ 
metod. Elevernas kommentarer har lämnats oredigerade, det vill säga 
felstavningar och dylikt har fått stå kvar. Detta för att inga nyanser skulle gå 
förlorade i renskrivningen. Även de figurer eleverna ritat är medtagna. 
Enkäterna ligger som Bilaga 1.  

Metod för analys av observationsstudierna 
Under observationsstudierna genomfördes fältanteckningar och främst har 
hur eleverna arbetade i klassrummet och hur eleverna under arbetets gång 
uttryckte historiskt tänkande och historisk empati noterats. Observations-
studierna syftade främst till att få en bild av hur arbetet med det 
digitaliserade primärkällmaterialet fungerade och hur eleverna arbetade 
med materialet, samt vilka svårigheter de stötte på. Fältanteckningarna från 
observationsstudierna analyserades med kvalitativ metod och formuläret för 
fältanteckningarna ligger som Bilaga 4. 

Metod för analys av examinationsarbetena 
Examinationsarbetena studerades dels utifrån Wineburgs teorier om vad ett 
historiskt tänkande innebär, dels utifrån exemplen på historisk empati i 
examinationsarbetena, en kvalitativ metod. Elevernas kontextualisering av 
sina resultat studerades likaledes. Då frekvensen av dessa förmågor 
undersöktes har metoden i det fallet varit kvantitativ. För att undersöka 
yttringarna av historiskt tänkande studerades främst om eleverna kunde 
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använda förmågan korroboration, det vill säga om de konsulterade någon 
litteratur och diskuterar sina resultat i jämförelse med denna eller andra 
källor. Vidare studerades om de kan kontextualisera sina resultat. Det som 
studeras när det gällde både historiskt tänkande och historisk empati var hur 
väl eleverna kunde kontextualisera sina resultat. Eleverna fick när arbetet 
med det digitaliserade primärkällmaterialet började en skriven instruktion 
(se Bilaga 5) om hur de skulle lägga upp sitt arbete och Maria skrev 
instruktioner på tavlan för klasserna A och B.123 Fredrik gav inga 
instruktioner för hur arbetet skulle läggas upp med motiveringen att 
eleverna skulle redovisa muntligt.  
 Från klass A och B lämnade sammanlagt fem grupper sina 
examinationsarbeten till mig. Vad det stora bortfallet från dessa klasser 
beror på vet jag inte, flera grupper var inte klara i tid och lämnade inte in 
några examinationsarbeten överhuvudtaget. Att de inte lämnade in 
examinationsarbeten kan tolkas som en tyst protest mot uppgiften med det 
digitaliserade primärkällmaterialet, att de ville inte bidra med sina 
examinationsarbeten till forskningen. Andra förklaringar kan vara deras 
inställning till skolarbete i allmänhet, eleverna brukade kanske inte lämna in 
skolarbeten i tid. De kan även ha haft föreställningar om att examinations-
arbetena var tvungna att hålla en viss standard för att lämnas in, vilket inte 
var fallet. Samtliga elever lämnade in sina examinationsarbeten i digital 
form, ytterligare förklaringar till att de inte lämnade in sina arbeten kan vara 
att de inte uppfattade min e-postadress eller inte noterade att jag önskade få 
in deras examinationsarbeten. Flest examinationsarbeten lämnade klass C in 
där nästan alla lämnade in. Alla inlämnade examinationsarbeten ingår i 
analysen. 

Metod för analys av intervjuerna 
Intervjuerna transkriberades av mig och svaren delades upp efter olika 
teman: före, under och efter mötet med det digitaliserade primär-
källmaterialet. Informanternas utsagor anpassades till skriftspråket för 
tydlighetens skull. Svaren sorterades även upp efter huruvida eleverna gav 
uttryck för historisk empati och historiskt tänkande, samt efter informant. 
Intervjufrågorna adresserade dessutom upp hur elever och lärare såg på 
datorer i undervisningen. Intervjufrågorna återfinns i Bilaga 2 respektive 3. 
Eleverna intervjuades parvis dels för att de skulle kunna finna stöd i 
varandra och dels av tidsbesparande skäl, det var svårt att hitta tider som 

                                                             
123

 Maria skrev följande på tavlan:                                    
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passade eleverna i nära anslutning till arbetet med det digitaliserade 
primärkällmaterialet genomförande. Lärarna intervjuades var och en för sig 
eftersom intervjuerna fokuserade på hur de hade upplevt arbetet med det 
digitaliserade primärkällmaterialet i sina egna klasser.  
 Intervjuerna var semistrukturerade med gott om utrymme för lärarna och 
eleverna att styra intervjuerna. Målet var att få ta del av elevernas och 
lärarnas uppfattning om och upplevelse av arbetet med det digitaliserade 
primärkällmaterialet. Därför ville jag styra intervjuerna så lite som möjlig för 
att ge utrymme till deras upplevelser. Datorer i undervisningen gavs mycket 
utrymme i intervjuerna då studien använder ett digitalt arbetssätt vilket gör 
att fördelar och nackdelarna även med det digitala måste övervägas.124 
Metoden för analysen av intervjuerna var kvalitativ. 

Problem i studien 
Studien inleddes i klass D och E och där behäftades studien med stora 
tekniska problem. Operativsystemen i både elevernas och lärarnas datorer 
var för gamla för att fungera med programmet Java som behövs för åtkomst 
till DDB:s databas. Tack vare skolans It-tekniker uppdaterades lärar- och 
elevdatorerna vilket avhjälpte detta problem men ett långsamt nätverk och 
andra teknikproblem fortsatte att ställa till det även i de andra klasserna. En 
av lärarna, Jan, valde att inte uppdatera sin dator och kom inte åt Indiko 
under hela undersökningsperioden. Teknikstrulet var frustrerande för 
samtliga inblandade och tog mycket värdefull tid. Alla problem med tekniken 
löstes inte för alla elever. På en del elevdatorer gick det inte att genomföra, 
den för arbetet med det digitaliserade primärkällmaterialet, nödvändiga 
uppdateringen. Problemen gjorde att några elever tog klart avstånd ifrån 
studien.  
 Endast en av lärarna, Maria, hade på egen hand bekantat sig med Indiko 
och DDB innan studien i form av arbetet med det digitaliserade primär-
källmaterialet inleddes i klasserna. Eftersom övriga två lärare, Jan och 
Fredrik, valt att inte göra det ställdes de inför svårigheter med att söka i 
Indiko och förklara förkortningar i primärkällmaterialet för eleverna som till 
exempel ”dr” för dräng. I Jans klasser, klass C och D, höll jag i 
introduktionen av Indiko och DDB medan Jan introducerade 1800-talet och 
kvinnohistoria i klass C. Även i Fredriks klass E presenterade jag Indiko och 
DDB medan Maria gjorde det själv i sina klasser, klasserna A och B. Jan var 
genom sin släktforskning bekant med det källmaterial som återfinns i 
databasen, transkriberade kyrkoböcker. Maria och Fredrik hade under sin 
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utbildning använt andra former av primärkällor.125  

 Ingen av lärarna fann tid att läsa de artiklar126 som distribuerades i 
samband med att Lotta Vikström introducerade dem i hur Indiko och DDB 
fungerar. I klass D och E gavs eleverna artiklarna med texter som 
behandlade ämnet utomäktenskapliga barn och ogifta mödrar, samma texter 
som lärarna fick, av Ohlander och Vikström samt en kort text ur läroboken 
Perspektiv på historia A. Maria valde att utelämna artiklarna från sin klass 
då hon ansåg dem vara för svåra för eleverna, Jan hade med häftet i klass D 
men i valde att inte dela ut den i klass C.  
 Under observationsstudierna behövde jag hjälpa eleverna mer med själva 
arbetet i Indiko och DDB än vad jag initialt avsåg. Framförallt hade eleverna 
problem med att formulera sökningar i själva databasen och tekniska 
problem. Många gånger förstod inte eleverna heller uppgiften och lärarna 
litade i högre eller mindre grad till att jag skulle hjälpa till även med 
elevernas svårigheter, trots givna instruktioner att lärarna skulle hålla i 
undervisningen, inte jag. Hur aktiva lärarna valde att vara under lektionerna 
varierade mycket. Särskilt Jan hänvisade ofta elevernas frågor till mig, både 
om databasen och olika aspekter om barn födda utom äktenskapet och ogifta 
kvinnor under 1800-talet, samt om arkivforskning i stort. För att studien 
skulle fungera besvarade jag frågorna efter bästa förmåga. I de övriga tre 
klasserna lyckades jag hålla en mer passiv roll. Jag hade en farhåga att min 
hjälp skulle påverka eleverna i den riktning som jag ville, det vill säga att de 
skulle arbeta utifrån hypoteser och utveckla historiskt tänkande och historisk 
empati. Jag försökte hålla min hjälp till ett minimum och inrikta den enbart 
på Indiko och DDB för att undvika en sådan påverkan. Jag skrev ner i fält-
anteckningar från observationsstudierna vilken hjälp eleverna efterfrågade, 
vilket bidragit till att fått jag en inblick i vad eleverna upplevde vara särskilt 
svårt och problematiskt med arbetet med det digitaliserade primär-
källmaterialet.  
 Elevernas behov av hjälp och frågor tog tid från observationsstudierna, 
men jag har i största möjliga mån försökt göra både och. Min bedömning är 
att min hjälp inte påverkade resultaten men det är tveksamt om lärarna hade 
kunnat genomföra arbetet med det digitaliserade primärkällmaterialet utan, 
framförallt den tekniska hjälpen, jag gav. I samtliga klasser, och någon gång 
under alla lektioner som jag observerade, ägnade sig eleverna ofta åt andra 
saker än den uppgift de skulle arbeta med. Eleverna spelade spel både på 
sina mobiler och datorer, de kollade på fotbollsmatcher, Tv-serier och var 
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  Artiklarna var Vikström, Lotta (2002) ”I skammens namn: kvinnors inflyttning och illegitimitet i det 
industrialiserade Sundsvall” i Sekelskiftets utmaningar Hatje Ann-Katrin  (red.) och Ohlander, Ann-Sofie 
(1992) ”Farliga kvinnor och barn: historien och det utomäktenskapliga” i Kvinnohistoria: Om kvinnors 
villkor från antiken till våra dagar  Hirdman Yvonne (red.) 
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ute på olika sociala medieplattformar och andra webbplatser. Hur mycket 
lärarna försökte förhindra icke studiemotiverad användning av datorerna 
varierade från ingenting till ihärdigt.127 

Etiska överväganden 
En ansökan om etisk prövning skickades in till den lokala etik-
prövningsnämnden vid Umeå Universitet i november 2012. Enkätfrågorna, 
intervjufrågorna och information om studien delgavs kommittén. Den fann 
att en etisk prövning inte behövde göras då samtliga elever och lärare var 
över 15 år. Totalt omfattar studien totalt 110 elever, varav samtliga har gett 
sitt godkännande till att delta i studien. Eftersom de var över 15 år när den 
genomfördes behövdes inte tillstånd inhämtas från vårdnadshavare. 
Tillstånd för studien inhämtades från deltagande lärare och ansvarig rektor. 
Ingen elev avstod från att delta i observationsstudien. Enkäterna och 
intervjuerna byggde på frivilligt deltagande. Eleverna fick själva välja om de 
skulle skicka in sina examinationsarbeten till mig. Intervjuerna behandlades 
konfidentiellt och intervjupersonerna avidentifieras, samma anonymisering 
gäller i lärarintervjuerna. Enkäterna anonymiserades, avsikten var att 
undersöka eleverna som grupp, inte som enskilda individer.  
 I enkäterna efterfrågades inte uppgifter som kan uppfattas som känsliga, 
till exempel återfinns inga frågor om elevernas hälsa, ekonomi, tro eller 
sexualitet. Ämnet för studien bedömdes av den etiska kommittén vara 
okontroversiellt, samt enkät och intervjufrågorna i sin ordning. Jag 
försäkrade mig om att eleverna förstod och accepterade villkoren för sitt 
deltagande enligt gällande bestämmelser för genomförandet av 
vetenskapliga undersökningar.  
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Resultatredovisning                                                                                                                                                                       
Empirin utgörs av fyra delar: enkäterna eleverna genomförde innan och efter 
undervisningen med det digitaliserade primärkällmaterialet, observations-
studierna under datalaborationen, intervjuerna med elever och lärare efter 
densamma, samt elevernas examinationsarbeten. Det empiriska materialet 
redovisas i kronologisk ordning, först beskrivs elevernas och lärarnas 
upplevelser av datoranvändningen i skolan innan arbetet med det 
digitaliserade primärkällmaterialet, efter det redovisas elevernas svar på 
förenkäten och vad som kan utläsas av deras uppfattning om historia baserat 
på svaren. Den andra delen berör hur eleverna och lärarna uppfattade själva 
mötet och arbetet med det digitaliserade primärkällmaterialet. Den sista 
delen behandlar eleverna och lärarnas upplevelse av att ta in det 
digitaliserade primärkällmaterialet i undervisningen. Den eventuella på-
verkan studiet av det digitaliserade primärkällmaterialet haft på elevernas 
uppfattning om historia, samt de exempel på historiskt tänkande och 
historisk empati som återfinns i materialet.  

Elever och lärare före mötet med det digitaliserade 
primärkällsmaterialet 

Eleverna om datoranvändning i undervisningen innan studien 
Det genomfördes tre elevintervjuer med sex elever och en intervju var med 
de tre lärarna. I intervjuerna, tillfrågades eleverna och lärarna om deras 
inställning till och erfarenheter av datorer i undervisningen. Deras svar gav 
det en insikt i studiens förutsättningar då det är en helt datorbaserad övning.  
 Eleverna gav en samstämmig bild av hur datorerna används i skolan.128 

Huvuddelen av eleverna angav att de i huvudsak använde datorerna i skolan 
till att söka information på Internet, anteckna under lektionerna, göra 
inlämningsuppgifter och skolarbeten samt hämta hem material som lärarna 
lagt ut. Endast två elever gav exempel på annat nyttjande av datorerna i 
skolan, utöver den användning som inte var skolrelaterad. Eleverna som gick 
första året hade använt Notepad på naturkunskapslektionerna och eleverna 
som gick sista året nämnde att en lärare brukade använda ett statistik-
program i geografiundervisningen.129 Eleverna hade inte heller arbetat med 
beräkningar inom historieämnet tidigare.130 Utöver nämnda exempel 
uppgavs inte några andra erfarenheter av webbverktyg eller databaser i 
undervisningen. Så här beskrev en elev användningen av datorer i skolan, en 
beskrivning som överensstämmer med övriga elevers:  
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Daniel: Ofta läggs relevanta anteckningar upp så alla kan ladda ner dem, som 
power point, filmer och liknande. Ur en miljösynpunkt är det bra, det blir 
mindre papper och jag tycker det är skönt att ha allting elektroniskt. De flesta 
brukar inte gå längre än så. (…) Vissa lärare hittar något som är unikt med 
datorn vilket jag tycker behövs, det ger datorn en mer central roll, det ska inte 
bara vara ett 10 000 kronors anteckningsblock. Det ska vara något som ger 
stora fördelar. Annars är det mest söka information på internet.131 

I en intervju nämnde eleverna att de hade fått lära sig hur man gör en 
sökning i sökmotor och om källkritik på nätet:  

Angelika: Ja jag har fått lära mig hur man kan omformulera en sökning så 
man hittar det man vill och om källkritik. Och man vet ju vilka sidor man kan 

lita på som NE
132

. (…) Det känns ändå lätt att tänka källkritiskt baserat på 
utseende, eller vem som har skrivit texten. Och så kan man jämföra mellan 

sidor.”
133

 

Intervjun med eleverna i klass C gav ett helt annat besked. De uppgav att de 
inte fått någon undervisning i källkritik överhuvudtaget, vare sig källkritik i 
historia eller källkritik på internet.  
 Ingen av de sex intervjuade hade haft personliga skoldatorer i 
grundskolan och gjorde i intervjuerna jämförelser med hur de hade haft det 
då, undantagslöst till fördel för en-till-en-systemet som de var inne i nu. I 
intervjuerna frågade jag eleverna om de upplevde sociala medier som 
störningsmoment i klassrummet. Alla elever var överens om att det var 
elevens eget ansvar att begränsa användandet av sociala medier. De ansåg att 
de som inte klarade det fick mer eller mindre skylla sig själva.  

Cecilia: Jag tror att de flesta sitter med någon av de sidorna varje dag under 
skoltid. Sen tar det inte över hela skolan. Men om du sitter på en timmes 
lektion och blir lite trött och orkar inte så surfar du in på Facebook, bara för 
att det ser ut som om du jobbar men du orkar inte. Och eftersom datorer är en 
del av samhället, man får en dator i sitt jobb så hade det inte varit någon 
lösning att plocka bort Facebook och alla sådana sidor. Man måste lära sig lite 
självdisciplin också, det borde alla fatta på gymnasiet, annars kommer det gå 

lika illa resten av livet också.
134

 

Citatet illustrerar väl vad eleverna hade för uppfattning om datorer och deras 
inverkan på klassrummet. Eleverna ansåg att de som inte kunde hantera de 
lockelser som finns på internet får själva ansvara för detta, skolan i stort eller 
läraren hade inte något ansvar. Datorerna framställdes även som en väg till 
avkoppling, de såg på film under lektionstid och valde då att arbeta 
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hemma.135 Samtidigt gav eleverna senare i intervjun uttryck för att de kände 
en stress med datorer, de var alltid nåbara och hade ständig uppkoppling 
med omvärlden, att stå emot kraven på att vara uppkopplade kunde vara 
problematiskt.136 Samma resultat framkom i rapporten Unos- uno, där 42% 
av gymnasieeleverna uppgav att sociala medier och andra distraktioner på 
internet gjorde dem okoncentrerade i skolan.137 

Lärarna om datoranvändningen i undervisningen innan studien 
Lärarna hade via skolan en personlig dator och tillgång till kanoner i alla 
klassrum.138 Maria var den av lärarna som angav att hon använde 
primärkällor i form av bilder och kartor med hjälp av datorn, de andra 
lärarna nämnde inte den typen av primärkällor överhuvudtaget. Datorer i 
undervisningen berördes främst i intervjuerna med Maria och Jan, intervjun 
med Fredrik tog inte den riktningen.  
 Maria var i stort positiv till datorer i skolan, även om hon såg en del 
problem:  

Maria: Man tycker att de borde bli vana att söka, de har datorn varje dag och 
söker varje dag. Men de blir nästan slöare, de skriver in hela frågan och tittar 
inte på flera alternativ, ibland måste man bläddra några sidor, men ofta är det 
är det högst upp. Och ofta hamnat de på Wikipedia, jag tror de har matchat 
med sökmotorn. Det finns fördelar med Wikipedia (…) sen när man går in och 
läser så stämmer det oftast men det ändras över tid och går man in och tittar 
på olika konflikter, till exempel Israel-Palestina, ändras det efter vem som 
skriver.                                                                                                                                                                                                                                                                      
I: Du var med på tiden innan en-till-en om du jämför.                                                                          
Maria: Jag använder mindre det här att de får information, då fick man 
använda läroboken, jag bokade i och för sig datasalen. Nu använder jag 
kanonen mycket mer när den inte behöver bokas. Nu kan man göra mycket 
mer som interaktiva saker, till exempel på olika museers hemsidor.139 

Maria uppgav att hon arbetade mycket med datorer både i sin egen planering 
och under lektionstid. En undervisningsmetod hon använde var att eleverna 
gjorde små projekt där de skulle söka fakta på nätet för att sedan redovisa för 
varandra. Maria visade klipp, bilder och kartor som hon hittat på internet 
och vävde in i sina genomgångar.140 Detta bekräftades av de två elever i klass 
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A som intervjuades.141 

 Jan var, om inte direkt negativ till datorer, långt ifrån lika positiv till 
datorer i undervisningen som Maria. Jan uttryckte sig på följande sätt: 

På nått sätt måste man hitta en metod att använda dem, det är helt klart, 
annars kommer de användas negativt i klassrummet. Jag tycker det är 
problem idag, man måste hålla koll på dem. När de sitter med skärmarna 
uppe så kan man inte veta vad de gör. Jag hade en lektion igår där två tjejer 
sitter längst bak med hörlurar, det finns inte en chans att veta om de lyssnar 
eller vad de gör. Det är så jobbigt när man misstänker något. Jag har beställt 
läromedel som prov och där finns det en webbdel också och det är väl där jag 

tror man måste ta fram läromedel som är baserade på dator.
142

  

Jan nämnde inte något om hur han använde datorer och internet i 
undervisningen. Lite senare i intervjun sa han: ”Jag tror inte politiker och så 
är medvetna om problemet utan datorn är en frälsarlösning på skolproblem, 
jag tror inte de har förstått problemen.”143 Jan betecknade sig själv som en 
berättande lärare och tyckte om att berätta utifrån bilder, kartor och 
konstverk, fast han också uppgav att han kände sig gammalmodig då.144  

Intervjuerna med lärarna och eleverna gav intrycket av att eleverna 
använde datorer främst till att söka information på internet, skriva 
skoluppgifter och kommunicera. Lärarna gjorde presentationer, 
kommunicerade och sökte material till lektioner. Ingen, vare sig lärare eller 
elever, nämnde ett arbetssätt som påminde om arbetet med det 
digitaliserade primärkällmaterialet. Eleverna angav att de kunde uppleva 
sociala medier och andra distraktioner som stressande men att elever själva 
skulle ta ansvar för sitt skolarbete.  

Lärarna om primärkällmaterial i undervisningen innan studien 
Lärarna hade inte använt digitaliserat källmaterial i undervisningen innan 
studien med det digitaliserade primärkällmaterialet tog sin början. Alla 
lärare hade däremot erfarenhet av primärkällor i undervisningen. Jan hade 
vid några tillfällen under tidigare år besökt stadsarkivet med elever. Jans 
tidigare elever hade letat fram primärkällmaterial på egen hand företrädesvis 
protokoll och tidningsartiklar.145 Maria och Fredrik hade arbetat med så 
kallade skolväskor, iordningställda väskor med kopierade primärkällor från 
två olika länsmuseer.146 Ingen av klasserna i studien hade arbetat med 
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digitaliserade primärkällor tidigare.147  

Förenkäterna 
Syftet med förenkäten var att undersöka vilken uppfattning om historia och 
upplevelse av historieundervisningen eleverna hade innan de genomförde 
arbetet med det datoriserade primärkällmaterialet. Efterenkäten indikerar 
förändringar i hur eleverna uppfattar historia efter mötet med det 
digitaliserade primärkällmaterialet. Enkäterna fungerar utöver detta som 
jämförelse med elevsvar i tidigare undersökningar och sätter in eleverna i en 
vetenskaplig kontext.  
 Resultaten av förenkäterna redovisas i tabellform och diskuteras i 
nedanstående avsnitt. Enkätsvaren jämfördes med de svar som elever i 
tidigare undersökningar gett. Enkäten inleddes med flera påstående om vad 
historia, både historia som skolämne och historia utanför skolan betydde för 
eleverna. Genom deras svar renderades en översikt av elevernas uppfattning 
om historia i och utanför skolan.  

 
Figur 2 Enkätfråga 1: Vad innebär historia för dig? Relativ fördelning av 
svarsalternativen bland enkätstudiens elever (N=63).

 
Källa: Förenkäten klass A, B och C 
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Första enkätfrågan syftade till att fånga in elevernas uppfattning om historia, 
både historia som skolämne och historia i betydelsen kunskap om det 
förflutna. Eleverna fick ta ställning till olika påståenden om historia. De olika 
svarsalternativen gav sammantaget en bild av hur eleverna uppfattade 
historia och vilken roll historia hade i deras liv. Över hälften av eleverna 
(54%) angav att historia bara är ett ämne i skolan och inget annat (Figur 2 
påstående 1a). I Långströms undersökning instämde endast 18% av eleverna 
i samma påstående.148 I föreliggande studie instämde 45% eleverna i utsagan 
att historia är något gammalt och glömt som inte har något att göra med 
dem och deras liv idag.149 I Långströms undersökning var det endast 9% som 
var av samma mening.150 Hälften av eleverna i föreliggande studie upp-
fattade historia som något de bara kom i kontakt med i skolan. Nästan 
hälften av eleverna ansåg inte heller att historia hade något att göra med 
dem och deras liv. Å andra sidan angav nära hälften av eleverna att historia 
var något mer än endast ett skolämne och hade betydelse för dem i deras liv. 
Eleverna i Långströms studie gav helt andra svar, indikerande att de såg 
historia som en viktig faktor i deras liv. 
 Drygt en tredjedel (38%) av eleverna ansåg att historia handlar om 
äventyr och spänning som fascinerade dem och stimulerade deras fantasi.151 

Det indikerade att dessa elever hade en narrativ uppfattning om historia som 
det finns anledning att återkomma till. Långström fick närliggande resultat, 
41% av eleverna i hans studie ansåg att historia innebär äventyr och 
spänning som stimulerar deras fantasi. I Långströms undersökning 
instämde fler pojkar än flickor i påståendet.152  
 Eleverna ansåg att det går att lära av historien.153 Sammanlagt 63% av dem 
har valt ”Instämmer” eller ”Instämmer helt”, vilket var i närheten av 
Långströms resultat (66%). Hanssons enkätresultat uppvisade en lägre 
andel, där 56% av gymnasieeleverna ansåg att man kan lära sig av historia 
och andras misslyckanden.154 I denna studie var 63% av eleverna av åsikten 
att historia kunde lära dem om rätt och fel.155 Att historia dessutom fungerar 
som förklaringsmodell till vår nutid instämde de flesta elever i (79%), ingen 
valde alternativet ”Instämmer inte alls”. 156 Långström fick ungefär samma 
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resultat (89%) bland sina elever medan en mindre andel av Hanssons 
deltagande elever delade uppfattningen att historia förklarar dagens 
samhälle (56%).157  

 Det sjunde påståendet gjorde gällande att historia är en uppräkning av 
grymheter och katastrofer. Det höll 54% av eleverna med om,158 medan 
betydligt färre elever i Långströms undersökning (37%) instämde i på-
ståendet. Långström anser att åttonde påståendet mäter elevernas historie-
medvetande då de dels ser historia som en process och dels kan koppla ihop 
de multikronologiska tidsperspektiven dåtid-nutid-framtid. I hans under-
sökning instämde 41% av eleverna i påståendet,159 medan 27% av eleverna i 
denna undersökning valde ”Instämmer” och fler (40%) valde ”Instämmer 
inte”. 160 

 

Enkätfråga 2: Vilka mål i historieundervisningen är viktiga för dig? Relativ 
fördelning av svarsalternativen bland enkätstudiens elever (N=63). Se Bilaga 1. 

I det andra påståendet tog eleverna ställning till olika mål i historie-
undervisningen. Att historieundervisningens mål är att förmedla kunskap 
om det förflutna ansåg 82%.161

  Det andra målet, att historieundervisningen 
ska ge förståelse för nutiden, instämde än fler av eleverna i (96%), medan 
81% av eleverna som besvarade enkäten ansåg att historieundervisningen 
även ska förbereda dem inför framtiden.  
 Hansson delade upp elevernas svar efter vilken undervisningsstrategi 
deras lärare hade och fick då rätt olika utfall. Han fann att elever vars lärare 
hade en elevorienterad uppfattning om historieundervisningens syfte 
betraktade de olika anledningarna till att studera historia tämligen lika. 
Kunskaper om historia och förståelse för nuet anses viktigast av den största 
andelen av dessa elever, omkring 40 procent. De elever som hade lärare med 
ämnesorienterad undervisning uppvisade större åsiktsskillnader om de olika 
påståendenas betydelse för studier av historia. Medan cirka 70 procent av 
den elevgruppen ansåg att kunskap om det förflutna var viktig är det 
omkring 50 procent som menar att orientering inför framtiden var centralt.162  

 
Enkätfråga 3: Vad anser du om följande påståenden? Relativ fördelning av svars-
alternativen bland enkätstudiens elever (N=63). Se Bilaga 1 
Enkätfråga 3 belyste elevers attityder till historieundervisningen och hur de 
ansåg att vetenskapen historia skapas. Frågan fanns inte med i Långströms 
undersökning. Svaren på de tre påståendena var likartade. De flesta eleverna 
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(48-61%) markerade ”Instämmer” som alternativ på alla frågor. Många 
elever var av uppfattningen att det finns en historisk sanning som går att ta 
reda på bara rätt dokument finns kvar. Viss osäkerhet tycktes dock råda då 
förhållandevis många elever (10-14%) valde ”Vet ej” som svar.  
 
Enkätfråga 4: Vilka geografiska områden anser du vara viktigast i 
historieundervisningen? Relativ fördelning av svarsalternativen bland enkät-
studiens elever (N=63). Se Bilaga 1 
I det fjärde påståendet fick eleverna ta ställning till vilka geografiska om-
råden de ansåg viktiga att studera inom historieundervisningen. I Youth and 
History-studien menade endast 37% av eleverna att svensk historia var 
viktigt att studera,163 motsvarande andel i  Hanssons undersökning var 33% 
av eleverna.  I föreliggande studie fann inte mindre än 76% av eleverna det 
”Viktigt” eller ”Mycket viktigt” att studera svensk historia.164 Minst angeläget 
för dem föreföll lokalsamhället (37%) vara, i enkäten representerad av 
länet/landskapet och staden.165 Det var högre än Hanssons studie där 23% av 
eleverna ansåg att det är viktigt.166 När det gällde vikten av att studera 
europeisk historia nådde Hansson liknande resultat i sin elevenkät, 41% av 
eleverna ansåg att europeisk historia är viktigt att studera, vilket är det 
högsta värdet för de olika kontinenterna.167 Eleverna i denna undersökning 
satte europeisk historia som lika viktig som världshistoria. Andelen av 
eleverna som ansåg att studier av europeisk historia var ”Viktigt” eller 
”Mycket viktigt” uppgick till 90%, världshistoria fick nästan samma andel 
med 88%. 
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Figur 3. Enkätfråga 5: Vilken typ av historia intresserar dig mest? Relativ för-
delning av svarsalternativen bland enkätstudiens elever (N=63). 

 

Källa: Förenkäten klass A, B och C 

 
Den femte frågan i enkäten behandlade vilken typ av historia som 
intresserade eleverna. I Youth and History uppges det att de svenska 
eleverna i hög grad var ointresserade av den enskilde individen jämfört med 
övriga elever i Europa.168 Eleverna i denna undersökning föreföll tvärtemot 
resultatet i Youth and History intresserade av den enskilde individen. I 
förenkäten valde 46% att de var ”Ganska” eller ”Mycket” intresserade av den 
enskilde individens vardagliga liv. 169 I Långströms undersökning var sifforna 
identiska, 47% av eleverna angav att de är ”Mycket” eller ”Väldigt mycket” 
intresserade av vardagslivet för vanliga människor.170  

 Som framgår nådde ”Äventyr och upptäckter”171 samt ”Krig och 
diktatorer”172 de näst högsta värdena när eleverna skulle ange vilken typ av 
historia som intresserade dem. Mest populärt föreföll emellertid elevernas 
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5a)	  Människors	  vardagliga	  liv	  

Inte	  alls	  	   Lite	   Ganska	  	   Mycket	  	   Vet	  ej/Tom	  
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personliga familjehistoria vara 78% fann den ”Ganska” eller ”Mycket” 
intressant.173  
 Långströms resultat var genomgående lägre än dem i denna under-
sökning, färre elever i hans studie valde alternativen ”Mycket eller ”Ganska”. 
Trots skillnaderna mellan undersökningarna är likheterna större. Det 
mönster som framkom i denna undersökning av vilken typ av historia 
eleverna var intresserade av återfinns även i Långströms och Hanssons 
studier. Lite mer än hälften av eleverna i deras undersökningar angav att de 
var mest intresserade av historiekategorierna: ”Krig och diktatorer”, 
”Äventyr och upptäcker och ”Den egna familjehistorien”.174  
 Enkätfrågorna 6-8 behandlade vilka källor och medier eleverna föredrar, 
litade på och använde. I enkäten efterfrågades inte hur ofta de tog del av de 
olika medierna. Svarsutfallen var likartade på de tre frågorna. Det visade sig 
till exempel att de källor eleverna föredrog och litade på är samma källor 
eleverna ofta begagnar.  

 
Enkätfråga 6: Hur föredrar du att ta del av historia? Relativ fördelning av 
svarsalternativen bland enkätstudiens elever (N=63).  Se Bilaga 1 

Enkätfråga 6 efterfrågade vilken form av historieförmedelning som eleverna 
föredrog. Nära hälften av eleverna (49%), valde alternativet ”Mycket” för 
spelfilmer. Om elever som angav ”Ganska” som alternativ inkluderas ökar 
andelen elever som föredrog spelfilmer som källa till historien till 76%.175 I 
både Långströms studie och i Youth and History angav drygt 70% av 
eleverna att de ville ta del av historia via spelfilmer.176 Detsamma gällde för 
Hanssons undersökning där 73% av eleverna föredrog spelfilm, till och med i 
”Mycket hög grad”.177  
 En lika stor andel av eleverna i denna studie (74%) valde ”Mycket”, eller 
”Ganska” som alternativ för hur intresserade de var att ta del av äldres 
berättelser.178 Långström fick liknande resultat som i föreliggande studie 
medan Hansson noterade en betydligt lägre andel (49%) av eleverna. 
Hansson exemplifierade äldre som föräldrar och mor- och farföräldrar,179 
vilket kan ha minskat elevernas benägenhet att välja detta alternativ. 
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  Figur 2. alternativ 5j 

174
  Långström (2001) s. 71 och Hansson (2010) s. 62  

Långström noterar en skillnad mellan könen beträffande vilken historia de föredrar (Långström 2001:71). En 
större andel flickor än pojkar sade sig vara intresserade av den egna familjehistoria medan en större andel 
pojkar uppvisade ett intresse för krig och diktatorer respektive äventyr och upptäckter, eleverna i min 
undersökning avviker inte från detta könsmönster. Hansson får samma resultat i sin undersökning. Även de 
av honom intervjuade lärarna ger samma bild av pojkars och flickors olika intresseområden (Hansson 
2010:62ff) 
175

  Fråga 6f se Bilaga 1 
176

 Kindervarter och von Borris (1997) s. 87f, Långström (2001) s. 50 
177

 Såväl Långström som Hansson noterar en könsskillnad. Flickor angav i högre grad att de är intresserade av 
att ta del av historia via muntligt berättande medan pojkarna i högre utsträckning valde faktaprogram på TV.    
178

 Fråga 6l se Bilaga 1 
179

  Hansson (2010) s. 95 
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 Att ta del av historia via dataspel föreföll eleverna i den här studien vara 
måttligt intresserade av. Drygt hälften av eleverna (46%) sade sig inte alls 
vara det, vilket utgjorde en nästan lika stor andel som inte alls eller bara lite 
intresserade sig för historiska romaner (51%).180 Även i Långströms studie 
uppnådde historiska romaner ett lågt värde (38%), allra lägst fick läroboken 
(19%). I enkätsvaren till föreliggande studie angav 49% av eleverna att de 
ville ta del av historien via läroboken.181 Motsvarade andel i Hanssons studie 
utgjordes av 24%, där eleverna anser att läroboken används för mycket.182  

 Flera elever från klass A och B frågade vad primärkällor var vid ifyllandet 
av enkäten vilket kan ha påverkat svaren. Primärkällor fick förhållandevis 
låga siffor med 17% som valde att de var ”Mycket” intresserade att ta del av 
historia via primärkällor och 43% som valde ”Lite” när det skulle ange hur 
gärna de ville ta del av historia via primärkällor. 

 
Enkätfråga 7: Vilka källor använder du främst när du ska söka material till arbeten 
i historia? Relativ fördelning av svarsalternativen bland enkätstudiens elever 
(N=63). Se Bilaga 1 

Enkätfråga 7 åskådliggjorde att eleverna främst använde sina läroböcker och 
sina lärare när de sökte material till sina skoluppgifter.183 Inte färre än 76% av 
eleverna vände sig till lärarna ”Ganska eller ”Mycket” ofta och motsvarande 
andel för läroböckerna utgjordes av 54%. Majoriteten av eleverna (70%) 

skulle aldrig använda dataspel som källa till sina skolarbeten.184  
 
Enkätfråga 8: Vilka historiska källor litar du på? Relativ fördelning av 
svarsalternativen bland enkätstudiens elever (N=63). Se Bilaga 1 

Enkätfråga 8 indikerade att eleverna litade på många olika typer av 
historiska källmaterial. Klart högst trovärdighet i elevernas ögon hade 
läroboken, som 86% av eleverna i ganska eller mycket hög utsträckning 
valde som alternativ. Ingen elev hade heller angett ”Inte alls” för läro-
boken.185 Lägst trovärdighet hade dataspel, som 43% av eleverna valde att 
inte överhuvudtaget lita till. Störst tilltro hade eleverna till dokumentärer, 
muséer och äldre personer som berättade om sitt liv eller erfarenheter. 
Mellan 44% och 46% av eleverna ansåg att de har mycket hög trovärdighet.186  
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 Fråga 6e, 6k se Bilaga 1 

181
 Fråga 6a Bilaga 1 

182
  Långström (2001) s. 50, Hansson (2010) s. 95 

183
 Fråga 7a, 7i Se Bilaga 1  
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 Fråga 7l se Bilaga 1 
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  Fråga 8a se Bilaga 1 
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 Fråga 8g, 8j, 8l se Bilaga 1 
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Sammanfattning av förenkäten 
Resultatet i föreliggande studie skiljer sig inte i något beaktansvärt från 
tidigare undersökningar. Vissa svar skilde sig dock åt i denna undersökning 
jämfört med tidigare undersökningar. Ett exempel på detta var elevernas 
svar på huruvida historia har en roll i deras liv. Majoriteten av eleverna 
förefaller ha en uppfattning där historia är en berättelse om diktatorer och 
krig, äventyr och upptäckter. Historia studeras främst i skolan för att de ska 
förstå sin nutid. De flesta av eleverna litade på sina läroböcker och sina 
lärare men föredrog spelfilm för att ta del av historia. Eleverna lyssnade 
gärna på äldre som berättar om historia, en källa som de också litade på, de 
flesta eleverna förlitade sig inte på dataspel som historisk källa.  

Sammanfattade diskussion: Elevernas uppfattning om historia 
och erfarenhet av primärkällor före arbetet med det 
digitaliserade primärkällsmaterialet.  
Eleverna hade innan studien tog sin början inte arbetat med digitaliserat 
källmaterial utan datorerna hade främst använts för att skriva på samt för 
informationsinsamling på internet. Ingen av eleverna eller lärarna nämnde 
arbete med historiska databaser eller med källmaterial via internet. 
Utgångsläget blev då att ett digitaliserat källmaterial var en helt ny 
erfarenhet för både elever och lärare. Primärkällor i den form som användes 
i studien hade varken elever eller lärare använt i historieundervisningen 
tidigare.  
 Svaren på förenkäten visade att spelfilm var det sätt eleverna föredrog att 
ta del av historia på.187 Även den dramatiska historien med diktatorer och 
krig, äventyr och upptäckter intresserade dem, det vill säga en typ av historia 
som särskilt lämpar sig för spelfilmens narrativ. Deras egen familjehistoria 
rankades högt när eleverna fick välja vilken historia de var intresserade av.188 
  Elevernas föreställning om historia var en individcentrerad, narrativ 
historia, historia i form av berättelser. Elevernas narrativa uppfattning om 
historia stöddes ytterligare av att de tyckte om och litade på lärarens 
genomgångar och läroboken. De föredrog i mindre utsträckning att studera 
kartor, grafer, tabeller och datoranimationer och andra icke narrativa 
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 Wineburg skriver i Historical Thinking and other unnatural acts (2008) om hur tonåringar och vuxna 
tolkade olika bilder från det förflutna, främst från Vietnamkriget. I flera fall hänvisade både de vuxna och 
tonåringarna till filmer när de skulle förklara det förflutna, i det vuxnas fall när de skulle förklara hur det var 
och, i tonåringarnas fall när de skulle få en uppfattning om vad som hänt. 

188
 Detsamma noterar Hansson i sin undersökning och menar att de lärare som intervjuas i hans studie 

förbiser detta faktum. (Hansson 2010:69) Även de över tusen respondenterna som ingår i Rosenzweigs 
(Rosenzweig, Roy (2000). ”How Americans Use and Think about the Past” i Knowing, Teaching and 
Learning History: National and International Perspectives, Stearns Peter N., Seixas Peter och Wineburg 
Sam (red.) New York: New York University Press s. 265 f) undersökning kände starkast samhörighet med sin 
egen familjehistoria och minst samhörighet med den historia som lärdes ut i skolan. Rosenzweig menar att 
individer genom att studera sitt eget ursprung får en orientering i livet och svar på vem de är och var de 
kommer ifrån, något Rosenzweig beskriver som nära (intimate) historiebruk. Långström anser att innehållet i 
historieämnet bör ses över baserat på vad eleverna anger att de är intresserade av (Långström 2001: 43ff). 
Barton och Levstik (2004) ser familjehistorien som ett sätt att använda historien för att forma en identitet.  
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historieförmedlare.  
 Genomgångar av historielärare hamnade högt när eleverna angav vilken 
historia de litade på och hur de föredrog att ta del av historia. Eleverna kan 
även ha föredragit genomgångar då de själva inte behöver vara aktiva, de 
lyssnar till genomgången men förväntas inte själva bidra till lektionen. Det 
kan även vara en föreställning, både hos elever och hos lärare, om att det är 
så historia ska läras ut.  
 Historien kan, enligt elevernas svar, fungera som rättesnöre i fråga om 
rätt och fel, samt lära eleverna något. Historien blir då en sedelärande 
berättelse och en uppfattning om historia vilket även visar på en narrativ 
uppfattning om historia. 
 Att kunna lära av historien var en vanlig uppfattning, att eleverna anser 
det underbyggs med svaren på den tredje enkätfrågan där eleverna angav att 
historia studeras för att förklara nutiden. Långström menade att detta bör 
glädja historielärare, eftersom det indikerar ett historiemedvetande hos 
eleverna, även om framtidsaspekten saknas.189 Eleverna i denna studie angav 
förberedelse inför framtiden som den minst viktiga, dock fortfarande viktig, 
aspekten av historieundervisningen.  
 Människors vardagliga liv rönte inget större intresse bland eleverna, inte 
heller studier av olika historiska teman. Förtryckta folk och utvecklingen av 
industri, jordbruk och handel verkade eleverna inte heller särskilt 
intresserade av att studera. Intresse för den typ av historia som DDB-
materialet aktualiserar, exempelvis människors vardagliga liv och studiet av 
primärkällor, förefaller således vara svalt bland eleverna innan studien med 
det digitaliserade primärkällmaterialet. Varken primärkällor eller enskilda 
vardagsindividers historia tangerar det eleverna enligt enkätstudien uppgav 
intresse för, främst en narrativ historia om diktatorer och krig.  

Eleverna och lärarna möter det digitaliserade 
källmaterialet: arbetet med DDB:s nätbaserade kyrkböcker  
I detta kapitel redovisas hur uppgiften med det digitaliserade källmaterialet 
togs emot av elever och lärare, hur arbetet i klassrummet fungerade och vad 
eleverna och lärarna tyckte om att arbeta med Indiko och DDB. Ämnet för 
elevuppgiften var barn födda utom äktenskapet i Sundsvall med omgivnade 
landsbygd under 1800-talet. Sektionen innehåller elev- och lärarintervjuer, 
observationsstudier och vad eleverna skrev i efterenkätens andra del, om 
arbetet med det digitaliserade primärkällsmaterialet.  
 I elevintervjuerna, som genomfördes parvis, fick elevernas dels svara på 
frågor om datoranvändningen, dels vad de tyckte om arbetet med det 
digitaliserade primärkällmaterialet. Här redovisas vad eleverna ansåg om 
själva arbetet med Indiko och DDB. I följande avsnitt redovisas även 
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  Långström (2001) s. 43 ff 
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elevernas svar i efterenkäten sista del vilken efterfrågade bland annat hur 
eleverna hade uppfattat arbetet med det digitaliserade primärkällmaterialet 
och vad de ansåg om DDB och Indiko.  

Eleverna om Indiko och DDB 
Majoriteten av eleverna ansåg att arbetet med det digitaliserade 
primärkällmaterialet var intressant och roligt men de riktade kritik mot 
själva designen av webbplatsen. Kritiken berördes bara flyktigt i 
intervjuerna, där koncentrerade eleverna sig mer på själva innehållet i 
databasen och hur det var att arbeta med det digitaliserade primär-
källmaterialet. Frågorna fokuserades på hur det var att arbeta med DDB och 
Indiko, inte tekniska aspekter. Alla intervjuer inleddes med att eleverna fick 
delge sin syn på hur det var att arbeta med DDB och Indiko: 

Cecilia: (...) först var det lite svårt att förstå vad man skulle göra, även om du 

förklarade bra.
190

 Och vi har ju inte gjort något likande innan så det är ändå 
kul med omväxling eller vad man ska säga.                                                                                                                                                                

Carina: Det var intressant att kunna söka om de som levde förr.
191

 

Eleverna resonerade kring hur trovärdiga de upplevde att uppgifterna i DDB 
och Indiko var. Alla ansåg att det saknades uppgifter i det digitaliserade 
primärkällmaterialet och att det var inkomplett. Cecilia beskrev det: ”Men 
det kändes också om det var massa fakta och sådant som inte stämde, 
ologiska förklaringar, och allt var förmodligen inte inskrivet vilket gör det 
svårt att jämföra.”           
Vad eleverna saknade i det digitaliserade primärkällmaterialet fick jag inget 
svar på, mer än att det borde ha funnits mer fakta.192 
 Eleverna var kritiska mot själva sökverktyget, som de upplevde vara 
långsamt och med svåra förkortningar. Själva uppbyggnaden av sidan tyckte 
eleverna var användarvänligt och upplevde det som lätt att lära sig hur de 
skulle söka.193 En elev som jag fick intrycket av, både av sig själv och av sin 
medintervjuade klasskamrat, ansågs som mycket kunnig om datorer, hade 
åsikten att Java194  är ett dåligt program då det enligt eleven kräver stora 
dataresurser, är klumpigt och har en del säkerhetsbrister.195 Själva upp-
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 I denna klass höll jag introduktionen om själva sökverktyget Indiko och hur de skulle söka i DDB.  
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 Elevintervju C 8/3 2013 transkribering s. 1 
192

 Elevintervju C 8/3 2013 transkribering s. 3 
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 Elevintervjuer A, 22/2 2013 transkribering s. 1, elevintervjuer C 8/3 2013 transkribering s. 1 och 
elevintervjuer D 6/2 2013  transkribering s. 2 
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  Webbprogrammet Java är nödvändigt för att kunna läsa databasen med det digitaliserade källmaterialet, 
alla datorer hade Java installerat i början av arbetet med det digitaliserade primärkällsmaterialet för att 
kunna genomföra arbetet med det digitaliserade primärkällsmaterialet.  
195

 Elevintervju D 6/2 2013 transkribering s. 1 
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byggnaden av sidan tyckte eleverna såg gammeldags och slarvig ut.196 Men 
samtidigt uttryckte de att de såg DDB och Indiko som ett användbart verktyg 
att söka i och såg det som en del i teknikens utveckling. Nu var de inte längre 
hänvisade till att bläddra i kursböckerna utan de digitaliserade primär-
källmaterialet var snabbare och smidigare.197 
 Elevernas upplevelse av att de saknade fakta i DDB framkom både i 
enkäter, observationer och intervjuer. En del elever var irriterade på att vad 
som fanns noterat om de olika individerna i DDB inte var konsekvent, såsom 
att dödsorsak inte alltid stod utskrivet. Andra anmärkte bara att det var för 
lite stoff utan att specificera närmare. Några elever sökte efter uppgifter som 
kompletta sjukdomsförlopp och andra uppgifter som vanligtvis inte 
noterades i kyrkböckerna.198 Dessa elever dömde ut hela arbetet med det 
digitaliserade primärkällmaterialet som onödig.199 Flera elever diskuterade 
trovärdigheten hos Indiko i sina arbeten. Några påträffade orimliga 
uppgifter, exempelvis noteringar om en sjuttiofyraårig förstföderska.200 En 
del elever kom till insikt om att det digitaliserade primärkällmaterialet är 
baserat på och beroende av prästens anteckningar.201 Eleverna besvärades i 
några fall av att det inte fanns något korrekt svar i det digitaliserade 
primärkällmaterialet utan svaret var beroende av deras tolkningar. De ville 
gärna ha de rätta svaren och få respons från sin lärare eller mig om de skrivit 
och tolkat resultaten ”rätt”.202 Eleverna hade svårigheter med att läsa mellan 
raderna i källorna och lägga ihop olika fakta till en helhetsbild.203 Elevernas 
förväntningar på vad de skulle kunna finna kan ha varit orealistiska. Så här 
uttryckte elever sig i sina kommentarer till frågorna om Indiko i efterenkäten 
(se Bilaga 1): 

Hade svårt att hitta konkret information.                                                                                                        
Jag tycker det gått bra, dock saknas det ibland statistik vilket gjort det svårare.                                                                                                                           
Man var osäker på om källan ens stämde.                                                                                   
Programmet har inte all statistik som det står att den ska ha.204                                               

Andra elever gav uttryck för sin frustration under själva arbetet med det 
digitaliserade primärkällmaterialet: ”Kunde vi inte ha fått något enklare, 
bara gå in och läsa och skriva? ”205 
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 Indiko fick sitt nuvarnade utseende år 2004. 
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 Elevintervju A 22/2 2013 transkribering s. 2 och elevintervju C 8/3 2013 transkribering s. 2  
198

 Examinationsarbete 13 klass C 
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 Examinationsarbete 13 klass C avslutande diskussion 
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 Observationsstudier klass C 15/2 2013, Examinationsarbete 13 klass C  
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 Examinationsarbete 11 
202

 Observationsstudier klass B 19/2 2013 och observationsstudier klass E 29/1, 31/1 2013 
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 Observationsstudier klass E 8/3 2013 
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 Observationsstudier klass C 15/2 2013 
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Eleverna var i sina enkätsvar tämligen negativa till Indiko och DDB, men 
positiva till digitaliserat primärkällmaterial i stort. Framförallt var de 
kritiska till att dataprogrammet var långsamt, att webbplatsen hängde sig 
och inte alltid var användarvänlig och att dess layout såg gammaldags ut. En 
funktion för att kunna utesluta grupper ur sökresultaten saknades, nu fick de 
metodiskt gå igenom alla personer i träfflistan för att kunna utesluta de som 
till exempel hade flyttat.206 En elev skrev i efterenkäten:   

Jag tycker det var relativt lätt att förstå uppbyggnaden av databasen vilket 
gjorde det lättare att söka i den. Dock hatar jag när saker tar tid och 
[webbsidorna, min anmärkning] behöver tänka länge och är inte lika tålmodig 
med teknik som äldre generationer kanske är. Så låter hellre andra söka åt 

mig.
207

 

 Studien drabbades av olika former av dataproblem, men eleverna nämnde 
bara undantagsvis svårigheterna i enkäterna och intervjuerna. Det som 
bidrog till dataproblemen var ett nätverk med låg kapacitet som presterade 
än långsammare då eleverna såg på film och fotbollsmatcher på sina 
skoldatorer medan arbetet med det digitaliserade primärkällsmaterialet 
pågick.208 De två klasser som drabbades värst av datorproblemen deltog inte i 
enkätstudien, om de hade varit med skulle fokus förmodligen legat mer på 
datorproblemen.  
 Eleverna var ovana vid arkivmaterial och primärkällmaterial, bara en elev 
hade stött på primärkällmaterial av liknade art tidigare i samband med släkt-
forskning.209 Eleverna uttryckte själva att de hade svårt att läsa mellan 
raderna.210 De hade inte tidigare själva behövt sammanställa källmaterial av 
någon typ eller sätta in sina fynd i sitt sammanhang. De var inte vana vid 
arkivmaterial men det hade även med förförståelse att göra. En elev 
uttryckte det som: ”Hur påläst man är om historia påverkar förståelsen.”211   
Det fanns positiva röster till Indiko och DDB vilket två citat får belysa: ”Det 
var något nytt och det var roligt att göra något jag inte gjort förut.” och ”Det 
var kul och intressant.”212 

Lärarnas åsikter om Indiko och DDB 
Lärarna var i stort positiva till arbetet med Indiko och DDB, men alla 
upplevde att datorproblemen försvårade arbetet. Själva webbplatsen ansåg 
de vara problematisk. Maria ansåg att databasen kändes föråldrad och var 
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 Elevintervju A 22/2 2013 transkribering s. 3 
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 Efterenkätens andra del kommentar till fråga 2 se Bilaga 1 
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 Observationsstudier klass A och B i sin helhet 
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 Efterenkätens andra del kommentarer till fråga 4 se Bilaga 1 
210

 Observationsstudier klass E 15/3 2013 
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långsam.213 Fredrik ansåg att uppgiften med det digitaliserade primär-
källmaterialet i sig var användbar och passade väl in i undervisningen men 
att tekniken blev till ett hinder istället för en hjälp.214  
 Maria var missnöjd med elevernas resultat av arbetet med det 
digitaliserade primärkällmaterialet, men hade inte någon förklaring till 
varför eleverna inte hade genomfört arbetet med det digitaliserade 
primärkällmaterialet tillfredsställande: 

 
Maria: Elevernas resultat var ganska magert, de skulle ha frågeställning med det 
var många som inte brydde sig om att formulera en frågeställning, speciellt med 
tanke på hur många lektioner de hade på sig så blev det ännu magrare resultat 

egentligen.”
215

 

 
Jan lyfte fram att eleverna hade svårt att sammanställa materialet. Han 
trodde att eleverna blev irriterade av att materialet bestod siffor, att eleverna 
inte fick vad han kallade fakta och att eleverna var vana att sammanställa 
själva.216 Alla lärare får frågan om de kunde tänka sig att använde Indiko och 
DDB igen vilket de ställer sig positiva till, men det förutsätter att Indiko och 
DDB uppdateras. Maria säger följande: 

Maria: Kanske inte i ettan, det vore bättre om man kunde få upp elevernas 
intresse för att det var riktiga människor som fanns. Det jag är mest skeptisk 
till är att det är så trögt och inte alltid funkade och känns ålderdomligt. Men 
det gör arkivmaterialet tillgängligt på ett annat sätt vilket är viktigt. Det var 

också roligt att prova något nytt.
217

 

Observationsstudierna  
Under observationsstudierna noterade jag kommentarer, frågor och 
diskussioner som kunde tyda på historiskt tänkande och historisk empati 
hos eleverna. Syftet med observationsstudierna var från början att under-
söka hur arbetet med det digitaliserade primärkällmaterialet fungerade i 
klassrummet men på grund av alla problem med datorer, nätverk och 
programuppdateringar hade arbetet med det digitaliserade primär-
källmaterialet inte kunnat genomföras om jag inte hade varit med i klass-
rummet. Klasserna redovisas inte kronologiskt utan efter årskurs och lärare.  

Observationsstudier i klass A 
Eleverna i klass A gick första året på samhällsvetenskapliga programmet. De 
läste kursen Historia 1b och hade Maria som lärare. Eleverna i klass A 
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ägnade mest tid av alla klasser åt andra distraktioner än uppgiften med det 
digitaliserade primärkällmaterialet.218 De arbetade en liten stund med det 
digitaliserade primärkällmaterialet och i nästa stund gjorde de något annat.219 
Två elever ägnade en hel lektion åt att se på fotboll via sina datorer.220 A-
klassens elever, framförallt en grupp pojkar, var mycket kritiska till DDB och 
Indiko. Även om ingen ifrågasatte uppgiften med det digitaliserade 
primärkällmaterialet i sig, i vilket fall inte inför Maria eller mig, var de inte 
nöjda med databasen vilket de uttryckte med skärpa. Klassen var orolig 
under lektionerna och ljudnivån var hög. Eleverna rörde sig mycket i 
klassrummet och även ut och in ur klassrummet. 
 Klass A fick fyra lektioner á 80 minuter på sig att genomföra arbetet med 
det digitaliserade primärkällmaterialet och de gjorde även ett par 
introduktionsövningar hämtade från Lotta Vikströms och Elisabeth 
Engbergs Bland pigor, utvandrare och vanliga dödliga i 1800-talets 
Sverige.221 
 Klassen hade stora problem med Indiko och DDB då skolans nätverk i 
den delen av skolan som de var i hade låg prestanda. Problemen innebar att 
söksidan och sökmotorn fungerade långsamt, ibland inte överhuvudtaget, 
vilket spädde på elevernas ointresse för arbetet. Nätverket var även högt 
belastat av eleverna genom att de såg på filmklipp och annat vilket gjorde 
datorbasen än trögare. 
 Under arbetet med det digitaliserade primärkällmaterialet arbetade 
eleverna i grupper om två eller tre elever, två elever arbetade enskilt. 
Eleverna redovisade kort muntligt vad de kommit fram till i slutet på fjärde 
och sista lektionen. Flera grupper blev inte klara i tid eller lämnade inte 
några arbeten alls. Än färre ville delge mig sina arbeten. Resultaten av 
examinationsuppgifterna analyseras och diskuteras i nästa del. 
 Redovisningarna innehöll i princip vilka individer eleverna hade studerat 
och vad som fanns noterat om dessa individer i det digitaliserade primär-
källmaterialet. Några av grupperna hade utarbetat hypoteser och slutsatser 
som redovisades i deras anföranden. Som exempel kan nämnas en grupp 
vars hypotes var att oäkta barn torde dö tidigare än barnen födda inom 
äktenskapet. En annan grupp drog slutsatsen att barnadödligheten var 
förhöjd under rötmånaden. Redovisningarna var korta, ingen överskred fyra 
minuter.222  
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Observationsstudierna i klass B 
Klass B hade Maria som lärare och bestod av färre elever än klass A. 
Upplägget var identiskt med klass A, och i båda klasserna läste eleverna 
kursen Historia 1b. Maria hade gått igenom svenskt 1800-tal innan studien 
tog sin början och höll själv i introduktionen av DDB och Indiko. Eleverna 
arbetade fyra lektioner á 80 minuter med det digitaliserade primär-
källmaterialet. Eleverna fick göra några enklare övningar med Indiko och 
DDB innan de skulle genomföra sin egen undersökning i det digitaliserade 
primärkällsmaterialet. Klass B:s elever ägnade i hög grad tiden till 
klassrummet åt annat än att arbeta med materialet, trots ett bättre 
studieklimat än i A-klassen.223 B-klassen arbetade, liksom A-klassen, i 
grupper, två till tre elever i varje. Inte heller i B-klassen höjdes kritiska röster 
mot uppgiften med det digitaliserade primärkällmaterialet, även om deras 
ointresse kunde tolkas som en tyst protest. Alternativt ett ointresse för 
skolarbete i stort. Få arbeten blev klara i tid och än färre lät mig få ta del av 
deras arbeten. Denna klass redovisade inte sina examinationsarbeten för 
varandra. 

Observationsstudierna i klass C 
Klass C undervisades av Jan och de läste andra året på samhälls-
vetenskapliga programmet. Klassen följde kursen Historia 2. Jan gav 
eleverna betydligt fler lektioner till förfogande, åtta lektioner á 80 minuter, 
än vad Maria gjorde. Jan höll i en kort introduktion om 1800-talet i stort och 
kvinnors roller under 1800-talet innan studien påbörjades och jag höll i 
själva introduktionen till Indiko och DDB. Eleverna i klass C arbetade 
betydligt mer ambitiöst än eleverna i klass A och B gjorde men det fanns 
även elever i denna klass som inte ägnade någon tid åt uppgiften under hela 
lektioner, istället gick tid åt till olika typer av förströelser på internet.224 Klass 
C arbetade i grupper om två eller tre och de flesta grupper blev klara i tid. 
Klassen upplevde färre problem med nätverket och med DDB och Indiko än 
klass A trots att de behövde uppdatera sina datorer för att kunna installera 
programmet Java som behövdes för att läsa det digitaliserade primär-
källmaterialet. I klass C lämnade eleverna in en frågeställning till Jan när de 
hade bekantat sig med det digitaliserade primärkällmaterialet. Jan ville på 
detta sätt försäkra sig att eleverna hade formulerat en frågeställning. Liksom 
i den andra klassen Jan undervisade hänsköt han många av elevernas frågor 
till mig och jag tog hand om alla spörsmål och problem som hade med 
tekniken att göra.  
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Observationsstudierna i klass D 
Klass D hade Jan som lärare. D-klassen var först ut med laborationen och 
drabbades hårdast av de inledande teknikproblemen. Flera lektioner 
försvann på grund av att datorerna behövde uppdateras och jag fick ge 
eleverna mycket hjälp med olika tekniska aspekter. De läste Historia C, en 
valbar kurs, vars schemaposition var antingen sent eller tidigt på dagen med 
låg elevnärvaro som följd. De elever som engagerade sig i uppgiften med det 
digitaliserade primärkällmaterialet var flitiga men det var likaledes en grupp 
elever som inte presterade överhuvudtaget under lektionerna och lade 
skulden på datorproblemen som var. Eftersom eleverna hade stora teknik-
problem gick en hel del av min tid under observationsstudierna åt till att lösa 
olika datorproblem och hjälpa dem med sökningarna. Jan intog en passiv 
roll och jag hjälpte även till med frågor rörande perioden och arbets-
processen. På grund av att datorerna behövde uppdateras och andra tekniska 
problem fick klassen lång tid på sig att göra uppgiften med det digitaliserade 
primärkällmaterialet och de hade två 90 minuters lektioner i veckan och 
sammanlagt höll arbetet med det digitaliserade primärkällmaterialet på i sex 
veckor, men på grund av alla tekniska problem uppgick den effektiva 
arbetstiden till färre lektioner.  

Observationsstudierna i klass E 
E-klassen hade Fredrik som lärare och var den minsta klassen i studien med 
15 elever. De studerade kursen historia B och gick tredje året på gymnasiet. 
Klassen behövde uppdatera sina datorer men var inte särdeles drabbade av 
datorproblem. I E-klassen var lektionsnärvaron låg men den klassen hade 
högst koncentration i arbetet med det digitaliserade primärkällmaterialet 
under lektionstiden. Fredrik hjälpte eleverna med frågeställningar och 
upplägg av arbetet och jag bistod med teknisk support. Eleverna redovisade 
muntligt sina resultat vilket ledde till mycket givande samtal och reflektioner 
kring ämnet och studien. Klassen hade 80-minuters lektioner två gånger i 
veckan och ägnade fyra veckor åt uppgiften med det digitaliserade 
primärkällmaterialet.  

Eleverna och lärarnas erfarenheter efter mötet med det 
digitalt medierade primärkällmaterialet  
Tredje delen av resultatredovisningen fokuseras på de yttringarna av 
historiskt tänkande, historisk empati och elevernas uppfattning om historia 
som kommer till uttryck i examinationsarbetena. Även lärarnas och 
elevernas tankar beträffande arbetet med det digitaliserade primär-
källmaterialet redovisas och de förändringar i elevernas uppfattning om 
historia som kan beläggas i Efterenkäterna.   
 Baserat på Wineburgs definition av historiskt tänkande fokuserar studiet 
av examinationsarbetena främst på elevers förmåga att jämföra källor, 
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belägga sina slutsatser, och slutligen deras användning av korroboration och 
kontextualisering, utan att använda presentism i sina analyser av det 
digitaliserade primärkällmaterialet. Huruvida de har arbetat efter veten-
skaplig metod finns och med som en variabel och om de har formulerat en 
frågeställning de sökt besvara.  

Examinationsarbetena 
Examinationsarbetena redovisas först i tabellform klassvis, årskursvis, för 
att ge en överblick och karaktäristik av examinationsarbetena, samt under-
lätta jämförelser mellan examinationsarbetena och mellan klasserna. 
Kategorierna användes på alla arbeten och i något modifierad form även på 
de muntliga redovisningar som klass E höll. Examinationsarbetena 
numrerades efter den ordning de tillsändes mig. Att eleverna följt mallen 
åsyftas i Tabell 2 att de följde den instruktion för uppläggningen av 
examinationsarbetet Maria gav dem. Hon behöll inte mallen för 
examinationsarbetena som återfinns i Bilaga 5. I klass C och D användes den 
färdiga instruktionsmallen, men inte i klass E. Om eleverna uppställde en 
frågeställning är, enligt Wineburgs teorier, relevant för om eleverna ger 
uttryck för historiskt tänkande eller ej. Antal undersökta ger en 
fingervisning om hur eleverna arbetade med materialet, om de studerade 
enskilda fall eller gjort större undersökningar. Det samma gäller för 
kolumnen Beräkningar som avser om eleverna gjorde några beräkningar 
utifrån sitt material. Med Litteratur avses om eleverna har konsulterat 
någon form av litteratur för att kontextualisera sina resultat och om de 
jämförde sina fynd i det digitaliserade primärkällmaterialet med uppgifter 
om 1800-talets Sverige från andra källor.  
 Majoriteten av elevernas examinationsarbeten studerade barn födda 
utanför äktenskapet eller deras mödrar. Några studerade nativitet och 
mortalitet. De oäkta barnen är lätta att hitta i det digitaliserade primär-
källmaterialet och därför lämpliga att studera som en första ingång till 
materialet.  

Examinationsarbeten klass A och B 
Klasserna A och B, de två klasserna som gick första året lämnade 
tillsammans in fem examinationsarbeten som redovisas här. Klass A hade 24 
elever och klass B 17. De fem examinationsarbetena i klasserna A och B var 
överlag korta, endast ett arbete överskred en A4-sida. Maria hade instruerat 
elever som föreföll oengagerade på lektionerna att det var tillräckligt att 
undersöka en individ i databasen och skriva om denne, något som kan ha 
spritt sig bland övriga elever.225 Eleverna kunde använda antingen de i 
instruktionerna föreslagna frågeställningarna, se Bilaga 5, eller formulera 
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egna. Maria ställde krav på att eleverna skulle ha en frågeställning och att de 
skulle dra egna slutsatser och skrev detta vid två tillfällen på tavlan i varje 
klass samt gav muntliga instruktioner till eleverna.226 
 
Tabell 2 Översikt av examinationsarbetena och deras karaktäristika, arbete 1-5 
klass A och B. 

 Följt 
instruktionsmallen 

Fråge-
ställning 

Antal 
undersökta 

Beräkningar Litteratur 

Arbete 1 Ja Nej En person Nej Nej 
Arbete 2 Nej Ja En person Ja Ja 
Arbete 3 Nej Ja Flera

227
, 

fokus på två 

Nej Nej 

Arbete 4 Nej Nej Fem 
personer 

Nej Nej 

Arbete 5 Nej Nej Två 
personer 

Nej Nej 

Källor: Arbete 1-5 klass A och B 

 

Antalet individer eleverna studerade i det digitaliserade primärkällmaterialet 
var ett fåtal, de koncentrerade sig på ett litet antal enskilda levnadsöden. I 
tre av examinationsarbeten återfanns någon form av slutsats, exempelvis att 
de undersökta individerna ställdes inför svåra villkor i livet för att de var 
drängar/pigor eller för att deras syskon dog. En annan slutsats som eleverna 
drog var: ”Att det står inte alls mycket om dem”.228  
 Examinationsarbetena från klass A och B uppvisade få exempel på 
kontextualisering. Eleverna aktualiserade inte kunskap de hade sedan 
tidigare och använde inte korroboration.229 Eleverna i examinationsarbete 3 
konstaterade att dagens samhälle är bättre med exempelvis sjukvård och 
deras examinationsarbete visade att de hade svårigheter att förstå 1800-talet 
på 1800-talets villkor, eleverna använde presentism i sina tolkningar. De 
elever som försökte förklara dåtiden gjorde det utifrån sina egna perspektiv 
och presentismen i deras analys var uppenbar. Förvisso återfanns enstaka 
försök till att anlägga dåtids- och nutidsperspektiv i examinationsarbetena 
men eleverna placerade inte resultaten i ett större historiskt sammanhang. I 
tre examinationsarbeten uppvisade eleverna någon form av historisk empati, 
en grupp skrev att det var svårt att vara ett utomäktenskapligt barn på grund 
av fattigdom och omgivningens fördömanden. Ett annat exempel på 
historisk empati formulerades på följande sätt: ”Vi drar därför slutsatsen att 
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Stina Cajsa måste ha haft ett enormt jobbigt liv”.230 I examinationsarbete 1 
och 4 återfanns inga ansatser till analys, eleverna beskrev kort vad de hittade 
i DDB-materialet. I examinationsarbete 5 drog eleverna slutsatsen att livet 
måste ha varit hårt för den person de studerade då flera av dennes syskon 
dog. Eleverna uppställde i examinationsarbete 3 en hypotes och försökte dra 
slutsatser baserat på uppgifter från DDB, vilket indikerar att de arbetade 
utifrån en vetenskaplig metod. 
 I examinationsarbetena 1-5 gick det inte att utläsa något substantiellt om 
elevernas uppfattning om historia eller elevernas förmåga till korroboration 
då bara ett arbete använder litteratur och då sparsamt utan ansatser till 
korroboration. Elevernas förmåga att kontextualisera visas i viss mån med 
kopplingar mellan nutid och dåtid men jämförelserna utfaller undantagslöst 
till att nutiden är en mer utvecklad och högtstående tid än dåtiden.  

Examinationsarbeten klass C                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Klass C omfattade 29 elever och de gick andra året på gymnasiet med Jan 
som lärare. Så gott som samtliga elever i klasserna arbetade i grupper om två 
eller tre och för C-klassens del uppgår antalet examinationsarbeten till 16 
stycken. Som synes i Tabell 3 lämnade alla grupper in sina arbeten till mig. 
klass C:s examinationsarbeten var mer omfattande än dem i klass A och B, 
mellan 2-8 A4-sidor.  

 
Tabell 3 Översikt av examinationsarbetena och deras karaktäristika, arbete 6-16 
klass C. 

 Följt 
mallen 

Frågeställning Antal under- 
sökta 

Beräkningar Litteratur 

Arbete 6 Ja Ja Flera Ja Häftet 

Arbete 7 Nej Nej, en 
hypotes 

Tre personer Nej Nej 

Arbete 8 Nej Nej En person Nej Nej 

Arbete 9 Ja Ja Flera Ja Flertalet hemsidor 

Arbete 10 Ja Ja Flera Ja Wikipedia 

Arbete 11 Ja Nej men syfte Flera Ja Wikipedia 

Arbete 12 Ja Ja Flera Ja  Nej 

Arbete 13 Ja Ja Flera Ja  En webbsida 

Arbete 14 Ja Ja Flera Ja Power Point från 
Lunds universitet 

Arbete 15 Ja Ja Flera Ja Nej 

Arbete 16 Nej Nej 10 stycken Nej Nej 

Källa: Examinationsarbeten 6-16 klass C 
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Tre arbeten hade inarbetat litteratur utöver stoff eleverna fann i det 
digitaliserade primärkällmaterialet. I samband med kvinnodagen höll Jan en 
kort genomgång om kvinnohistoria, denna genomgång använde en del av 
eleverna som källa i examinationsarbetena. Eftersom eleverna anmodades 
lämna in en frågeställning till Jan uppvisade de flesta examinationsarbeten 
minst en sådan, ofta flera. Ett examinationsarbete hade en hypotes och ett 
annat ett syfte vilket i analysen har jämställts med frågeställning. Fråge-
ställningarna i examinationsarbetena fokuserade på utomäktenskapliga 
barn, jämförelser mellan äkta och oäkta barns medellivslängder och hur det 
gick för de utomäktenskapliga barnen i yrkeslivet. Andra frågeställningar 
hade fokus på mödrarna, till exempel hur de ogifta mödrarna behandlades 
av samhället.231 I bemärkelsen att frågeställning, syfte eller hypotes innebär 
ett vetenskapligt tänkande har klass C:s examinationsarbete så gott som alla 
uppfyllt det kriteriet.  
 I examinationsarbete 6-16 genomförde alla utom två någon form av 
större undersökning av det digitaliserade primärkällmaterialet. Klass C 
uppvisade ett större antal beräkningar av uppgifter som hämtas ur det 
digitaliserade källmaterialet än klass A och B. Eleverna hade bearbetat och 
sammanställt det digitaliserade primärkällmaterialet på ett sätt som kan 
beskrivas som vetenskapligt. Grupper som undersökte flera individer 
genomförde en egeninitierad arbetsfördelning: en elev sökte i databasen, en 
annan skrev ner vad de hittade och en tredje räknade på det de ville få 
fram.232 Beräkningarna som eleverna gjorde visade oftast på avvikelser 
mellan äkta och oäkta barns överlevnadsprocent eller skillnader i ålder hos 
förstföderskor som fick barn inom och utom äktenskapet.233 
 Examinationsarbetena vittnade emellertid om att eleverna inte alltid 
förmådde tolka de uppgifter de fann i det digitaliserade primär-
källmaterialet. En grupp konstaterade att 79% av individerna som 
kategoriserades in i gruppen ”högre tjänstemän” var barnlösa eftersom de 
inte fick några barn under den tioårsperiod eleverna undersökte. I 
examinationsarbetet togs det inte heller hänsyn till att de flesta kvinnor 
saknar yrkesnotering i kyrkböckerna och därför inte påträffas i de Indiko-
sökningar eleverna genomförde.234  
 Samtliga examinationsarbeten utom ett innehöll syfte eller fråge-
ställningar och eleverna diskuterade vad de funnit i det digitaliserade 
primärkällmaterialet. I de fall litteratur användes förekommer emellertid 
inte fotnoter eller andra former av litteraturhänvisningar, vilket försvårade 
möjligheterna att klargöra om elevernas slutsatser baserades på litteratur 
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eller det digitaliserade primärkällmaterialet. Fotnoter var inte något krav och 
eleverna angav sällan i löptexten var de har hämtat uppgifterna. Hur elever 
då uppfyllde kriteriet användandet av korroboration och vad som var 
elevernas egna kunskaper sedan innan är tidvis svårtolkat.  
 Eleverna visade flera exempel på källkritik och diskuterade 
trovärdigheten hos DDB-materialet och i ett examinationsarbete 
(examinationsarbete 11) konstaterade eleverna att källorna kan fallera på 
grund av att prästen skrivit fel eller medvetet utelämnat uppgifter. Även i 
examinationsarbete 13 diskuterade eleverna det digitaliserade primär-
källmaterialet tillförlitlighet, främst för att de fick fram värden som inte var 
sannolika.235  
 Examinationsarbetena hade i flera fall ansatser till historisk empati och 
historiskt tänkande. En grupp analyserade sina fynd i Indiko med hjälp av 
historisk empati. Den historiska empatin blev evident när de beskrev 
föräldraskapet både i dåtid och nutid och hur det under 1800-talet fanns 
andra aspekter på att få barn än idag. Enligt examinationsarbetet innebar ett 
barn till i familjen en mun till att mätta men även säkerhet inför 
ålderdomen.236 I examinationsarbete 11 gjorde eleverna en koppling mellan 
barn födda utom äktenskapet idag och under 1800-talet. I sin slutsats lade 
eleverna sina egna värderingar på dåtiden och uttryckte att det viktigaste är 
att föräldrar håller ihop efter att barnen fötts, inte huruvida de är gifta eller 
ej. Denna slutsats visade på elevernas presentism i tolkningen av de 
digitaliserade primärkällorna. Eleverna vägde inte in dåtidens värderingar 
utan endast sina egna. Eleverna skrev vidare att det de fick ut av arbetet var 
kunskap om att Sverige är mycket bättre nu än då. Detta kan tjäna som 
exempel på hur eleverna kopplade ihop dåtid och nutid, till nutidens fördel. 
Ytterligare ett exempel på presentism var en grupp vars slutsats var att 
”äldre” har fel när de idag kritiserar den yngre generationen för att få barn 
för sent, då kvinnor inte födde barn tidigare 1800-talet.237 Eleverna använde 
sina resultat för att argumentera i en nutida fråga, vilket inte är fel i sig, men 
de adresserade inte frågan om varför åldern på förstföderskorna i det 
digitaliserade primärkällmaterialet var i paritet med dagens förstföderskor. 
Presentismens motsatts var när eleverna kontextualiserar sina resultat och 
sätter in dem i ett historiskt sammanhang. Få exempel på kontextualisering 
återfanns i arbete 6-16. 
 Examinationsarbete 9 studerade barnadödlighet och utgjorde ett av de 
mer ambitiösa i föreliggande studie eftersom flera informationskällor utöver 
DDB studerades, samtliga webbsidor. I examinationsarbetet uttryckte 
eleverna upprördhet över den höga barnadödligheten de fann i det 
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digitaliserade primärkällmaterialet och förklarade det på följande sätt: 

(…) de saknade nödvändig kunskap om spädbarns kost- och 
hälsoförutsättningar. Det var inte helt ovanligt att spädbarnen matades med 
färdigtuggad mat, pannkakor och annan ohälsosam föda istället för att 

ammas. 
238

 

Den litteratur gruppen bakom examinationsarbetet 9 konsulterade bestod av 
olika hemsidor som förstärkte bilden av historien som ett framgångsnarrativ 
där allt blir bättre och bättre.239 Eleverna jämförde dagens Afghanistan med 
det dåtida Sverige och drog slutsatsen att Afghanistan idag befinner sig på 
den nivå som Sverige var på under 1800-talets andra hälft. Detta 
resonemang är dels ett exempel på presentism, sant är att kunskapen om 
spädbarn såg annorlunda ut då, inte att dåtidens människor var mindre 
kapabla att ta hand om barn, eleverna gav ett intryck av de som lever i 
dagens Afghanistan och de som levde i 1800-talets Sundsvall var mindre 
förståndiga än dagens svenskar. Samtidigt var det inte svartvitt i elevernas 
framställning. De skrev till exempel att samhället då var präglat av andra 
traditioner och normer än idag vilket är ett exempel på kontextualisering.240  

Examinationsarbeten klass D och E 
Nedanstående examinationsarbeten inlämnades till mig från klass D och två 
skriftliga arbeten från klass E. De övriga muntliga redovisningarna i klass E 
presenteras under nästa rubrik. Klass D bestod av 24 elever och hade Jan 
som lärare. Noterbart är att klassen hade samma lärare och var nästan lika 
stor som klass C men betydligt färre lämnade in examinationsarbeten. 

 
Tabell 4 Översikt över examinationsarbetena och deras karaktäristika, arbete 17-
20 klass D och E.  

 Följt 
mallen 

Fråge- 
ställning 

Antal undersökta Beräkningar Litteratur 

Arbete 17 Ja Ja Flera, fokus på två Nej Ja, häftet 
Arbete 18 Nej Nej Åtta Nej Ja, häftet 
Arbete 19 Ja Ja, flera Flera Ja  Ja

241
 

Arbete 20 Ja Syfte 10 kvinnor och 
deras barn 

Ja  Nej 

Källa: Arbete 17-20 klass D och E. 
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Två av examinationsarbeten innehöll någon form av beräkningar baserat på 
det digitaliserade primärkällmaterialet. Det innebär att totalt 10 av de 20 
examinationsarbeten som lämnades in innehöll beräkningar.  
 Eleverna visade prov på historisk empati i tre av examinationsarbeten 
från klass D och E, i examinationsarbete 20 citerades exempelvis fakta från 
det digitaliserade primärkällmaterialet, dock utan att diskuteras mer 
ingående.242 Eleverna bakom examinationsarbete 17 studerade två kvinnor 
närmare och försökte tolka varför kvinnorna handlade som de gjorde baserat 
på de uppgifter de hittade i DDB. I examinationsarbetet beskrev de hur en 
kvinna flyttade till Stockholm, fick två barn utom äktenskapet och efter 
barnen förolyckats flyttade hon åter till Sundsvall. Det tolkade eleverna som 
att skammen med barn utanför äktenskapet upphörde då barnen var döda 
och modern kunde gifta sig och få barn inom äktenskapet. Elever påpekade 
att de bara spekulerade, men spekulerar utifrån vad de läst.243 Eleverna 
diskuterade kortfattat vilka möjligheter som fanns för mödrar till barn födda 
utom äktenskapet och visade där exempel på att kunna sätta sig in deras 
levnadsförhållande med historisk empati och kontextualisering. Eleverna 
jämförde sina resultat av sökningen i Indiko med uppgifter de fann i det 
utdelade texthäftet och visade då på historiskt tänkande i betydelsen 
korroboration. Kontextualisering av resultaten var väl genomförd i 
examinationsarbetet.244 
 I examinationsarbete 18 citerade eleverna fakta de fann i det 
digitaliserade primärkällmaterialet och diskuterade mer hur livet tedde sig 
på 1800-talet. Eleverna skrev att människor på 1800-talet inte brydde sig om 
hygien i lika stor utsträckning som människor idag. I sin analys tog de inte 
hänsyn till hur de sanitära förhållandena var under 1800-talet, utan 
framställde det som att barnen dog på grund av mödrarnas ointresse för 
barnen och för hygien. Ytterligare en slutsats de drog var att styvfäder alltid 
behandlade de utomäktenskapliga barnen som mammorna hade med sig in i 
äktenskapet illa.245 Dessa slutsatser visade på presentism, dåtidsperspektivet 
var helt frånvarande. Vidare gjorde eleverna kopplingar till nutiden och 
skrev att än idag finns de som får leva med skammen av vara född utanför 
äktenskapet och de påpekade att barnen inte kan påverka detta faktum. 
Eleverna skrev med historisk empati om betydelsen av arv och hur utesluten 
ett barn som inte kunde ärva sin far var ur samhällsgemenskapen. 
Resonemanget visade på kontextualisering och korroboration med andra 
källor uppvisades frekvent.246  
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 Examinationsarbete 19 jämförde medellivslängd mellan utom-
äktenskapliga och barn födda inom äktenskapet. De fick fram uppgifter ur 
det digitaliserade primärkällmaterialet som visade att oäkta barn hade högre 
dödlighet före ett års ålder och förklarade resultatet med barnen inte fick 
värme och omvårdnad, eftersom de var utomäktenskapliga. Eleverna drog 
slutsatsen att det var lättare att vara oäkting i staden än på landet, men 
utvecklade inte hur de kom fram till slutsatsen. I inledningen redovisade 
gruppen tydligt sina frågeställningar och arbetade med en hypotes och 
försökte verifiera eller falsifiera den.247  
 Examinationsarbete 20 studerade hur livet utvecklade sig för kvinnorna 
som födde utomäktenskapliga barn. Tio kvinnor undersöktes och eleverna 
redovisade sina resultat i procentform. I tolkningarna av materialet drog 
eleverna slutsatsen att kvinnor som födde barn utom äktenskapet i högre 
utsträckning dog av vad eleverna betecknade som ”enkla” sjukdomar utan att 
närmare specificera vilka sjukdomar som avses.248 Eleverna satte inte in sina 
fynd i ett större sammanhang utan skrev att de var chockade över den höga 
dödligheten.249 Tre av examinationsarbetena i gruppen konsulterade olika 
typer av litteratur men använde korroboration i begränsad utsträckning.   

Muntliga redovisningar i klass E 
I klass E examinerades eleverna genom muntliga redovisningar. De två 
inlämnade examinationsarbeten har tagits upp ovan och här diskuteras med 
de övriga examinationsarbetena. Eleverna i klass E gav sin tillåtelse till att 
jag använde deras muntliga redovisningar i forskningen. Klassen bestod av 
15 elever hade Fredrik som lärare.  

 
Tabell 5 Översikt över de muntliga redovisningarna och deras karaktäristika, klass 
E 

 Fråge- 
ställning 

Antal 
undersökta 

Beräkningar Litteratur 

Grupp 1 Ja Åtta Nej Ja, häftet 

Grupp 2 Ja Åtta Nej Ja, häftet 
Grupp 3 Nej Flera Nej Nej 
Grupp 4 Ja Tio Nej Nej 
Grupp 5 Ja Tre Nej Nej 
Grupp 6 Ja Flera Ja Nej 
Grupp 7 Nej Tio Nej Nej 

Källa: Muntliga redovisningar klass E 

 

De första fem grupperna redovisade under en lektion och de sista två 
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grupperna veckan efter. Mellan redovisningarna hölls klassdiskussioner om 
elevernas resultat och vad de ansåg om arbetet med Indiko och DDB. 
Diskussionerna återfinns i redovisningen av klass E:s muntliga 
examinationer nedan. Det var främst i de efterföljande diskussionerna som 
eleverna visade prov på historisk empati och historiskt tänkande. I 
redovisningarna hade eleverna med få aspekter av historisk empati och 
historiskt tänkande, där uppehöll eleverna sig vid vilka uppgifter de funnit i 
det digitaliserade primärkällmaterialet. De muntliga redovisningarna var 
relativt korta, ingen överskred sju minuter i tid. Två grupper i klass E 
använde häftet, och ingen grupp studerade annan litteratur eller andra 
källor. Korroboration med andra källor var därmed inte frekvent i dessa 
gruppers examinerande anföranden.  
 De två första redovisningarna var snarlika då grupperna undersökte lika 
många individer och grupperna hade samma frågeställning: ”Hur gick i livet 
för barnen som föddes utanför äktenskapet?” Första gruppen hade använt 
texthäftet som delades ut och läste delar ur det högt som en del av 
redovisningen. De drog slutsatsen att oäkta barn sågs som ett hot mot den 
rådande ordningen i samhället och därför behandlades illa.250 Den andra 
gruppen drog slutsatsen att barn födda utom äktenskapet visserligen 
vanligtvis tillhörde de fattigaste i samhället men att vara oäkta barn 
vanligtvis inte gjorde någon skillnad i livskvalité. Grupp 2 gjorde tydliga 
kopplingar mellan dåtid och nutid, få av de övriga grupperna hade med en 
dylik aspekt.251  
 Grupp 3 sökte förklara varför de utomäktenskapliga barnen ökade under 
1800-talet och drog slutsatsen att människor i allmänhet fäste mindre och 
mindre vikt vid huruvida en person var utomäktenskaplig eller ej under 
1800-talets gång, dock utan att gå in på varför den utvecklingen skedde. 
Gruppen framförde en fundering kring varför det var viktigt att vara gift då, 
till skillnad från idag, men de kom inte fram till några svar på sina 
frågeställningar.252 
 Grupp 4 studerade tio kvinnor som fick barn en kort tid efter de flyttade 
till Sundsvall. Den teori eleverna arbetade efter var att kvinnorna flyttade till 
Sundsvall för att föda sina utomäktenskapliga barn då det var lättare att leva 
med det ”sociala brott”, som eleverna betecknade att föda ett barn utanför 
äktenskapet var, i en stad jämfört med landsbygden.253  

 Grupp 5 undersökte tre individer och läste upp vad som stod om dessa 
individer i det digitaliserade primärkällmaterialet utan att ge några exempel 
på försökt till analys, frågeställning eller kontextualisering. Eleverna 
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presenterade inte heller något syfte eller nämnde att de hade studerat annan 
litteratur.254   
 Grupp 6 studerade hur många barn födda utom äktenskapet som avled 
inom en månad efter födseln och varför antalet utomäktenskapliga barn 
ökade under 1800-talet.255 I den muntliga examinationen drog de slutsatsen 
att i en stad var skammen att föda ett utomäktenskapligt barn mindre och 
när städerna växte, ökade antalet oäkta barn. Barnadödligheten förklarades 
med mödrarnas bristande kunskaper i spädbarnsvård, dålig hygien, 
fattigdom och ingen tillgång till läkarvård.256 I den muntliga redovisningen 
drog eleverna flera adekvata slutsatser och visade på god kontextualisering. 
Eleverna uppgav att de inte använt någon litteratur eller andra källor bör 
kontextualiserande helt baseras på elevernas tidigare kunskaper.  
 Den sista gruppen, grupp 7, hade närmare studerat sex mödrar till utom-
äktenskapliga barn och konstaterade att de flesta mödrarna gifte sig med den 
sagda barnafadern. Elevernas förklaring till varför barn födda utom 
äktenskapet hade en utsatt roll i samhället var att utomäktenskapliga barn 
var ett okänt fenomen fram till 1800-talet och att samhällets reaktioner blev 
starka då det började födas barn utom äktenskapet.257   
 Som framgår ovan återfanns flera försök till historisk empati i elevernas 
redovisningar men exemplen på historisk empati inskränkte sig till 
påståenden eller slutsatser utan redovisningar av vad dessa påståenden och 
slutsatser grundade sig på. Fler exempel på historisk empati framkom i 
klassdiskussionerna. Diskussionerna som fördes mellan varje redovisning 
leddes av Fredrik och ungefär hälften av klassens elever deltog aktivt. 
Eleverna berörde i dessa diskussioner allt från kyrkans utveckling från 1800-
talet fram till idag och till hur samhället idag dömer människor baserat på en 
moral som i framtiden kan komma att se annorlunda ut. Eleverna nämnde i 
diskussionerna ofta medkänslan de känt med individerna i det digitaliserade 
primärkällmaterialet. Eleverna uttryckte upprördhet över hur de oäkta 
barnen hade behandlats av samhället. Diskussionerna efter redovisningarna 
visade att eleverna hade ett sätt att resonera och tänka kring historia som 
möjligtvis inte fick utrymme i eleverna texter eller i deras muntliga 
redovisningar. Diskussionerna visade även att elevernas lärande fortsatte 
efter arbetet med det digitaliserade primärkällmaterialet avslutades och att 
eleverna utvecklade historisk empati tillsammans med de andra eleverna. 
Elever som inte visade på historisk empati i sina muntliga redovisningar 
gjorde så i de fria diskussionerna.258 
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Sammanfattade diskussion examinationsarbetena och 
observationsstudierna 
Observationsstudiernas bidrag till licentiatavhandlingen är främst flera 
aspekter av och exempel på hur eleverna arbetade med det digitaliserade 
primärkällmaterialet. Om jag inte hade varit närvarande i klassrummet hade 
inte heller arbetet med det digitaliserade primärkällmaterialet kunnat 
genomföras då de tekniska problemen, i kombination med att lärarna inte 
var förtrogna med databasen och sökmotorn, hade omkullkastat arbetet med 
det digitaliserade primärkällmaterialet. Elevernas kommentarer och de 
diskussioner som uppkom i samband med de muntliga examinationerna 
hade inte heller kunnat noteras.   
 Examinationsarbetena från de tre årskurserna hade en stor spridning i 
innehåll och varierade väsentligt beträffande hur eleverna bearbetade det 
digitaliserade primärkällmaterialet. Då fördelningen av examinations-
arbetena mellan klasserna var ojämn är det svårt att göra några långtgående 
jämförelser mellan klasserna, eventuella exempel på historiskt tänkande, 
historisk empati och kontextualisering i de examinationsarbetena förblir 
outforskat.  
 De examinationsarbeten som uppvisade frågeställningar hade ofta 
flertalet frågeställningar. En del dessa av frågor var inte möjliga att besvara 
enbart utifrån det digitaliserade primärkällmaterialet, ett exempel är 
huruvida barn födda utom äktenskapet hade kontakt med sin biologiska far 
eller ej.259 Några elever upplevde viss irritation, vilken lyser igenom i 
examinationsarbetena, över att det inte fanns vad eleverna betraktade som 
fakta i det digitaliserade primärkällmaterialet. Eleverna menade att de 
saknade uppgifterna försvårade deras arbete betydligt.260 Genomgående hade 
eleverna svårt att hantera det digitaliserade primärkällmaterialet. Eftersom 
eleverna sällan vände sig till någon litteratur eller andra källor och själva 
ansåg att de hade för grunda kunskaper om svensk 1800-tals historia261 

kunde de inte tolka uppgifterna från det digitaliserade primärkällmaterialet.   
 I flera syften eller inledningar återfinns formuleringar att de oäkta 
barnens historia är oskriven: ”Historien har glömt att ta upp dessa barns 
liv”.262 Att undersöka ett tidigare outforskat område i historien är långtifrån 
ett dåligt vetenskapligt syfte, men ett sådant syfte kan samtidigt visa på att 
eleverna ser historien som en fixerad sanning där bara de rätta dokumenten 
behöver frambringas för att få kunskap om vad som verkligen hände. 
Eleverna hade fått Ohlanders och Vikströms texter, så att området inte är 
helt jungfrulig mark borde ha varit uppenbart, även om eleverna inte läst 
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texterna i fråga. Det är troligtvis så att eleverna ser området som outforskat 
eftersom de sällan har fått studera det i historieundervisningen. En 
alternativ förklaring kan vara att eleverna inte uppfattade de digitaliserade 
primärkällorna som historieskrivning, som en del av historien, då de inte är 
bearbetade och förklarade. De liknar inte andra källor till historien som de 
tidigare studerat. 
 Eleverna tenderade att söka i det digitaliserade primärkällmaterialet efter 
det spännande, hjärtknipande och sensationella. Några elever hade som 
sökkriterier att individerna hade fina namn.263 En del elever blev besvikna om 
en person inte stod ut i materialet, exempelvis inte flyttade, blev 
änka/änkling eller hade barn som avled. Att människor inte flyttade, fick 
oäkta barn eller avled unga är i sig ett resultat av en vetenskaplig 
undersökning i historia, vilket en del av eleverna inte ansåg eller insåg.264 
 I flertalet av examinationsarbetena förde eleverna diskussioner om att 
dåtidens människor avled av sjukdomar som idag kan botas idag. En grupp 
fastslår: ”Man hade inte mediciner då heller så man kan inte lindra saker 
som är så lätta idag”.265 I ett examinationsarbete skriver eleverna: ”Ingen av 
de vi hittade dog utav normala orsaker, alltså en vanlig död. Utan alla dog i 
20-30 års ålder eller tidigare utav någon form av sjukdom.”266 I ett annat 
examinationsarbete upprördes eleverna över att samtliga tio individer de 
undersökte dog av sjukdomar.267  
 Flera exempel på presentism påträffas i elevernas examinationsarbeten, 
främst i jämförelser mellan dåtid och nutid, där dåtiden stämplades som 
underlägsen nutiden utifrån nutidens värderingar, eleverna gjorde inga 
försök att sätta sig in i dåtidens vanor, tankar och värderingar. Alternativt får 
dåtida företeelser fungera som argument för nutida företeelser, utan att 
varför det såg ut som det gjorde så adresserats. Det finns vidare talrika 
exempel på när eleverna inte använde presentism. Eleverna diskuterade 
nyanserat och välskrivet de tankar, vanor, föreställningar och attityder som 
fanns i 1800-talets Sverige och visade på kunskaper om den tidiga 
industrialismens samhälle. De elever som använde korroboration med andra 
källor uppvisade färre exempel på presentism än de elever som inte använde 
andra källor. De elever som sökte kontextualisera sina resultat uppvisade 
även färre exempel på presentism.  
 Exemplen på historisk empati i examinationsarbetena sträckte sig från 
enkla konstateranden om att livet var hårt förr till djupare diskussioner om 
möjliga orsaker till varför utomäktenskapliga barn behandlats illa genom 
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historien och varför dagens samhälle inte fäster större någon vikt vid någons 
äkta eller oäkta börd.268 Generellt hade de elever som läst och använt de 
texter av Ohlander och Vikström, som distribuerades till klasserna, fler 
exempel på historisk empati, korroboration och kontextualisering än de 
elever som inte hade med texterna i sina examinationsarbeten. Klass E och C 
hade tillgång till texterna. Maria och Jan tyckte texterna var för svåra för 
eleverna. Jan och Maria introducerade inte några andra texter för eleverna 
men de höll genomgångar om 1800-talet och kvinnohistoria. Klasserna A 
och B hade innan studien startade sett programserien Max 1800-tal från 
Utbildningsradion där ett avsnitt hade kvinnorna under 1800-talet som 
tema.  
 Majoriteten av examinationsarbetena hade en formell vetenskaplig upp-
ställning med inledning, bakgrund, frågeställning, syfte och resultat och 
diskussion av resultaten. De eleverna som noggrannast följde mallen för 
examinationsarbetenas arbetsgång och uppställning gick i årskurs två och 
tre, eleverna i årskurs ett hade bara i undantagsfall följt den mall de fått för 
hur examinationsarbetet skulle läggas upp. Korroboration använde eleverna 
för att förstärka sina egna fynd, inte för att diskutera och ifrågasätta 
uppgifterna i det digitaliserade primärkällmaterialet. 
 Eleverna i årskurs tre uppvisade flest yttringar av historiskt tänkande, 
historisk empati och kontextualisering. Förklaringen kan vara att eleverna 
var äldre och därför kommit längre i sin förmåga till analytiskt och empatiskt 
tänkande och besatt en större förmåga att sätta sig in i en annan människas 
livsvillkor. De hade fler år av undervisning i historia bakom sig och hade på 
så sätt kommit i kontakt med historia som vetenskap. Eleverna i de högre 
årskurserna hade tillika mer övning i hur ett skolarbete bör uppställas. En 
faktor som inte heller får glömmas bort i analysen av examinationsarbetena 
är att klass A och B var de två stökigaste klasserna med övervägande brist på 
studiero, där eleverna ägnade mycket tid åt annat än själva uppgiften. Dessa 
klasser hade minst antal lektioner och minst tid till förfogande att arbeta 
med uppgiften. De elever som ägande sig åt annat, frågade läraren om exakta 
sökningar, eller till och med lät läraren göra sökningen åt dem och fick 
mycket hjälp uppvisade inte någon form av historisk empati och historiskt 
tänkande.269 Att försöka förmå läraren att göra sökningarna åt dem kan 
förvisso säga något om eleverna inställning till skolarbete i stort.  

Historiskt tänkande och historisk empati i elevintervjuerna 
På första frågan, om hur uppgiften med Indiko och DDB fungerade, svarade 
alla elever i intervjuerna att det var något nytt och intressant och inte liknade 

                                                             
268

 Examinationsarbete 19, Observationsstudier klass E 8/3 2013 
269

 Observationsstudier klass B 19/2, klass A och B 22/2 2013 och examinationsarbeten 1,2,3 och 4  



 

 70 

något de gjort tidigare.270 En elev hade en äldre släkting som kom från 
trakten kring Sundsvall vilket gjorde uppgiften än mer intressant för eleven. 
En annan elev uppskattade att den handlade om kvinnohistoria och om 
individer som hade det sämre ställt.271  
 Eleverna lyfte fram att människor som levde på 1800-talet blev verkliga 
då eleverna mötte dem i det digitaliserade primärkällmaterialet. Eleverna 
nämnde att de kände historisk empati för de människoöden som de mötte 
och studerade i det digitaliserade primärkällmaterialet: 

 
Daniella: Här kommer man i kontakt med individen, du har ett namn, det är en 
människa.                                                                                                                               
Daniel: Ja till och med kanske en med lägre social status. Det är en sak att tala om 
barnadödlighet och en helt annan sak att se deras namn och hela deras liv ligga 
framför en och förstå. Det blev personligt.                                                                               
Daniella: Jag tror det är väldigt bra. För många kan det nog öka deras förståelse 
och öka deras empatiska omtanke. Annars så blir det att de studerar historia, men 

du bryr dig egentligen inte. Jag tror att det finns en chans att man börjar känna.
272

 

 
Eleverna trodde emellertid att många klasskamrater kände: ”Åh vad fan är 
det här, jag inte vill göra det här!”273 
  Att det digitaliserade primärkällmaterialet människor blev åskådliggjorda 
för eleverna återkom i intervjun med eleverna från klass A: 

Angelika: Ja, det är häftigt att gå tillbaka och se människor som har levt. Det 
var bevisat att de har levt. Istället för att läsa i en bok att den här människan 
[blir avbruten].                                                                                                                                 
Agnes: Ja, det var så specifikt, det var en person, en människa.                                                              
Angelika: Ja, och det som hände med den personen.                                                                          
Agnes: Ja, att det var så många som dog, att det var så annorlunda på 1800-
talet. Det var sådan extrem skillnad.                                                                                                                                                    
I: Och det var som var intressant att verkligen se?                                                                          
Angelika: Ja att se det framför sig, att det verkligen var där. Ja det är en sak 
att läsa i en bok att det var hemskt på 1800-talet och många dog av 
magplågor, nu kunde man se att det var en som föddes då och då och som dog 
av magplågor. Man känner ett samband att man kan koppla ihop det och 

känner medkänsla.
274

 

Dessa två citat belyser att eleverna både upplevde historisk empati under sitt 
arbete med det digitaliserade primärkällmaterialet. Eleverna beskrev att de 
nått insikt i att människor förr var individer precis som de själva, eleverna 
kunde ta deras perspektiv, och känna empatisk omtanke för dem. Likande 
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erfarenheter, att de kände sig närmare personerna i det digitaliserade 
primärkällmaterialet och fick en djupare relation till händelserna och 
personer, gav eleverna i Nygrens och Vikströms studier uttryck för.275  
  I intervjuerna förde eleverna fram att det var intressant att arbeta med 
primärkällor då de upplevde läroböcker som vinklade och kategoriska i sina 
förklaringar. Arbetet med primärkällorna gav dem chansen att få bilda sin 
egen uppfattning.276 

Cecilia; Ja det känns så svårt för böckerna känns alltid så himla vinklade på 
nått sätt, medan primärkällorna är: den flyttade in, den flyttade ut, så är det 
liksom. I läroboken har det vinklat det på något sätt att det betyder det och la 
lalla lalal la, men så kanske inte alla tolkar det. På så sätt är det bra att se 
vilken källa som läroboken har utgått ifrån. Men samtidigt är det skönt att ha 

det bearbetat på något sätt.
277

  

 I en annan intervju är eleverna inne på samma tankegång:  

Angelika: Ja i databasen är det verkliga människor, det är ett helt samhälle 
som man kollar upp. I boken är det bara massa fakta och så var det och så blev 
det.                                                                                                                                            
Agnes: De [läroboken, min anmärkning] går inte in på individer utan hela 
länder eller hela folkgrupper. När man ser individer så blir det tolv gånger 
större.                                                                                                                                       
I: Hur då tolv gånger större?                                                                                                                           
Agnes: Ja man kan läsa att det var en epidemi av pest i Europa och massor 
dog men ser man att han hade fyra barn och fru och föräldrar och dog i pest så 

blir det tolv gånger större, än om man läser att halva Europa rensades ut.
278

 

Eleverna riktade här kritik mot läroböckerna och lyfte fram upplevelsen av 
att få se primärkällmaterialet och själva forska i historien.  
 I alla intervjuer berörde eleverna att de fick en helt annan insikt i hur det 
var att leva förr i tiden. Överhuvudtaget visade eleverna upp fler exempel på 
historisk empati och historiskt tänkande i intervjuerna och i den fria 
diskussionen efter de muntliga framträdandena. Det kan betyda att 
examinationsarbetena och enkäterna inte lyckades fånga upp alla aspekter 
av elevernas historiska tänkande och historisk empati. En annan förklaring 
kan vara att eleverna som har erövrat och kan uttrycka historisk empati och 
historiskt tänkande var de som kom till tals i intervjuerna och i 
diskussionerna som hölls i klass E.  
 Eleverna tog upp att de lärde sig genom att arbeta med det digitaliserade 
primärkällmaterialet: ”(,..) vi fick ju ta reda på allting själva, man lär sig 
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något och får göra något själv.” Det eleven berörde överensstämmer med det 
som Wineburg och Lévesque tog upp som effekter av att arbeta med ett 
primärkällmaterial, eleverna lärde sig historia genom att själva gå till 
primärkällorna och forska i materialet. 
  I intervjun sa eleverna själva att de hade arbetat som historiker gör och 
att de tycker att det var en värdefull erfarenhet: ”Att forska i en databas är 
centralt i historiska studier så jag tycker att det är bra att vi att vi gjort det. 
Det ger en insikt i hur en historiker arbetar.”279 
  En likalydande kommentar, att arbetet med det digitaliserade primär-
källmaterialet låter dem forska själva, fälldes av en elev i Nygrens och 
Vikströms undersökning.280  
 Fredrik är den av lärarna som mest talar om att eleverna får utveckla sitt 
historiska tänkande och sin historiska empati. Han använde inte termerna 
men beskrev både historiskt tänkande och historisk empati: 

Fredrik: Det här ett bra sätt att visa eleverna att sådant här finns, att det är ett 
hantverk som historieforskaren ställs inför. Sedan var det några elever som 
faktiskt insåg att det var verkliga människor det handlade om. De fick en 
inblick i kvinnohistoria, om oäkta barn och vad det innebär, vilken skillnad 
det var för hundra år sen. Jag tror det är bra. Sen gnällde de lite och tyckte det 
var tjorvigt. Men sedan när de redovisade så tyckte jag att de gjorde det bra, 
de verkade ändå intresserade. Eleverna som tänkt till lite hade vettiga saker 
att säga och de hade tänkt tanken att det var verkliga människor bakom 

siffrorna. De hade fått upp ögonen för historia som de inte stött på tidigare.
281

 

Att eleverna fick insikt i att historien utgörs av människors liv och att det är 
verkliga människoöden tyckte Fredrik var viktigt. Att eleverna kom i kontakt 
med kyrkoböcker och blir uppmärksammade på att materialet finns tycker 
han var en annan vinst med arbetet med det digitaliserade primärkäll-
materialet.282  

Historisk empati och historiskt tänkande i observations-
studierna  
Under observationerna kommenterade eleverna ofta fakta som de hittade 
och uppvisade historisk empati inför de människoöden som kunde utläsas ur 
källorna, en elev började gråta över ett ovanligt sorgligt levnadsöde.283 Det 
fanns exempel på elever som inte ansåg att individer som har levt förr är av 
något intresse:  
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Han blev bara åtta år, Oh my God.                                                                                                             
Titta, alla barn dog.                                                                                                                                     
Sörjde man sina barn?                                                                                                                                  

Titta, hans lillebror levde bara en dag.
284

                                                                                                      

Jag skiter väl i de som levde då.
285

 

Under arbetet med det digitaliserade primärkällmaterialet talade några 
elever i klass B om att de arbetar som historiker gör, vilket de definierade 
som att undersöka ett källmaterial och arbeta enligt en vetenskaplig metod.286 
Utöver det var det få observationer som skulle kunna tolkas som att eleverna 
ger uttryck för sitt historiska tänkande. Det var inte heller att förvänta då 
eleverna främst diskuterade hur de skulle lägga upp arbetet under 
laborationen och vad de hittade i Indiko och DDB-materialet.  
 Observationsstudierna gav en värdefull insikt i hur det digitaliserade 
primärkällmaterialet fungerade i klassrumssituationen. Observations-
studierna gav många exempel på elever som arbetade engagerat och 
intresserat och som diskuterade sina sökresultat i det digitaliserade primär-
källmaterialet.287 Några elever frågade vid flera tillfällen om de hade sökt nog, 
om de hade nog med fakta.288 Många av de frågor som eleverna ställde 
handlade om hur samhället fungerade på 1800-talet och de behövde hjälp att 
kontextualisera uppgifterna från det digitaliserade primärkällmaterialet.289    

Efterenkätens första del  
Eleverna fick, efter studien var genomförts, besvara en efterenkät som var 
identisk med förenkäten, med tillägg för frågor om vad eleverna ansåg om 
arbetet med Indiko och databasen. Syftet med efterenkäten var att skönja 
eventuella förändringar i elevernas uppfattning om historia infunnit sig 
genom arbetet med de digitaliserade primärkällorna i DDB.  
 Något färre elever, 57 mot förenkätens 63 elever, besvarade efterenkäten. 
I klass B fick eleverna för kort om tid att besvara enkäten vilket gjorde att de 
inte hann klart innan lektionens slut. De flesta eleverna i den klassen gjorde 
klart enkäten utanför klassrummet men svarade då i en hast, tre elever fyllde 
inte i andra delen av enkäten. Det innebär att efterenkäten andra del 
besvarades av 54 elever. 
 Enkätsvaren mellan för- och efterenkäten skiljer sig marginellt åt, men en 
del skillnader kunde noteras. Generellt sett har eleverna rört sig mer mot 
mitten i sina svar, det vill säga det är färre som valde de lägsta och det högsta 
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alternativen. De som svarade ”Vet ej” har minskat och eleverna föreföll mer 
säkra i sina svar.   
 Eleverna som ansåg att historia handlade om äventyr och upptäcker och 
fascinerade dem och stimulerade deras fantasi ökade från 35% i förenkäten 
till 62% i efterenkäten.290 Likaledes ökade andelen elever som instämde i att 
historia går att lära sig av 63% till 82%.291 Båda ökningarna finner jag svårt 
att se någon förklaring till. En viss ökning av elever som instämde i 
påståendet att historia fungerar som förberedelse för framtiden noteras, från 
81% till 85%.292 

Eleverna angav en något ändrad uppfattning om hur historia konstrueras 
och vad som är en historisk sanning. Flera elever valde alternativet 
“Instämmer inte” på påståendet att historia är ett resultat av olika tolkningar 
(11% till 24%) och färre elever valde alternativet “Instämmer helt” (23% till 
15%) jämfört med svaren i förenkäten. Omsvängning hade även skett i de 
som valde ”Instämmer” på påståendet att historia är ett resultat av olika 
tolkningar. Den andelen ökade från 48% till 67%, samtidigt har eleverna som 
valt ”Instämmer helt” minskat i motsvarande grad (34%-15%),293 ett exempel 
på att eleverna har gick mer mot mitten i sina svar. 

 Eleverna blev mer intresserade av närområdets historia, de som valde att 
det var ”Viktigt” eller ”Mycket viktigt” att studera sin stads historia ökade 
från 38% till 51%.294 Intresset för alla geografiska områden ökade.295 Eleverna 
studerade under arbetet med det digitaliserade primär-källmaterialet 
enskilda levnadsöden och enskilda individer. I förenkäten angav eleverna att 
de inte var intresserade av att studera den enskilda individen, det 
alternativet fick i förenkäten värdet 46%. Alternativet ”Inte alls” valdes av 
24% av eleverna i förenkäten. Till efterenkäten förändrades siffrorna något. I 
efterenkäten uppgav 54% av eleverna att de var intresserade av studera den 
enskilda individens liv och 21% angav att de var intresserade.296 Intresset gick 
upp något efter studien. Diktatorer och krig och deras egen familjehistoria 
låg fortfarande högst på listan över vad de helst vill studera i 
historieundervisningen. En liten minskning av intresset för diktatorer och 
krig och ett en liten ökning av intresset för den egna familjehistorien kunde 
noteras. 297  

I fråga 6 tillfrågades eleverna hur de föredrog att ta del av historien och 
där skedde få förändringar. Eleverna var något mer intresserade att ta del av 
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historia via grafer och statistik i efterenkäten jämfört med förenkäten. 
Eleverna som valde ”Inte alls” minskade från 41% till 26% och de som valde 
”Lite” ökade från 38% till 54%. 298Intresset för primärkällor noterade endast 
en liten ökning, 42% av eleverna valde något av de två högsta alternativet i 
förenkäten vilket ökade till 47% i efterenkäten.299 

 
Figur 4. Efterenkäten fråga 6. Hur föredrar du att ta del av historia? Relativ 
fördelning av svarsalternativen bland enkätstudiens elever (N=57).

Källa: Efterenkäten klass A, B och C 
  
Fråga 7 efterfrågade vilka källor elever använde och där skedde inga större 
förändringar mellan för-och efterenkäten. Eleverna angav i någon högre 
grad i efterenkäten att de använde läroboken och primärkällor till historie-
arbeten.300 

Fråga 8 handlade om vilka källor eleverna litade på. De litade i betydligt 
lägre grad på primärkällor efter studien än innan, de som valde ”Mycket” 
minskade från 52% till 17%. Dock ökade antalet elever som valde ”Ganska 
mycket” från 24% till 49%. Förändringen i tilliten till primärkällor har 
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således minskat, men de avfärdas inte helt. Övriga siffror över vilka källor 
eleverna litade till har inte genomgått några större förändringar. Eleverna 
litade något mindre på sin historielärare efter arbetet med det digitaliserade 
primärkällmaterialet än innan, då de som valde ”Mycket minskade från 46% 
till 40%.301  
 I den avslutande frågan uppgav eleverna om de tyckte att arbetet med det 
digitaliserade primärkällmaterialet hade påverkat deras syn på historien. 
Eleverna som valde alternativen ”Mycket” och ”Ganska mycket” utgör 
tillsammans 24% och de som valde ”Lite” 43%.302 

Efterenkätens andra del, Indiko och DDB 
Efterenkäten innehöll även frågor om hur eleverna hade uppfattat arbetet 
med Indiko och DDB och hur de värderade arbetet med det digitaliserade 
primärkällmaterialet jämfört med annan undervisning. Eleverna kunde 
skriva kommentarer till alla frågor.  
  
Hur uppfattade du genomgången med det digitaliserade primärkällmaterialet i 
Indiko? Relativ fördelning av svarsalternativen bland enkät studiens elever 
(N=54) Se Bilaga 1 

I kommentarerna till efterenkäten om arbetet med det digitaliserade 
primärkällmaterialet diskuterade eleverna främst Indiko och DDB. Det som 
kan utläsas från kommentarerna var att en mer praktisk genomgång av 
förkortningar hade behövts. Eleverna tog även upp att de inte upplevde att 
arbetet med det digitaliserade primärkällmaterialet gav dem något och inte 
heller förstod de varför arbetet med det digitaliserade primärkällmaterialet 
ingick i deras historiekurs. Nedan följer några exempel: 

Förklara mer hur man söker och vad förkortningarna står för.                                                                  
Jag fick all information om vad jag skulle göra.                                                                              
Förstår inte hur den fungerar.                                                                                                                     
Man förstod vad syftet var men hur man skulle använda det förstod jag inte.                                                                                                                      
Svårt att förstå och var det egentligen var vi skulle ta reda på, och varför är det 
viktigt för oss att göra detta?                                                                                                                                       

Genomgången berörde de funktioner vi haft användning för i vår rapport. 
303

 

Liknande kommentarer gav elever efter de studier som Nygren och Vikström 
genomfört. Eleverna i deras studier hade vissa problem med att navigera i 
databasen och upplevde det stundom som frustrerande.304 
 Fråga 2 berörde hur eleverna arbetade med det digitaliserade primär-
källmaterialet och här skilde sig kommentarerna åt, vilket framgår nedan. 
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Flera elever tog upp att webbplatsen ofta fungerade dåligt:  

Det var något nytt och det var roligt att göra något jag inte gjort förut.                                           
Ibland fungerar den väldigt segt, men annars tycker jag den är bra.                                                                                                            
Hade svårt att hitta konkret information.                                                                                                     
Jag tycker det gått bra, dock saknas det ibland statistik vilket gjort det svårare. 
Man var osäker på om källan ens stämde.                                                                                                                
Programmet har inte all statistik som det står att den ska ha.                                                                                                 
Databasen är ibland väldigt seg, men trots det har arbetet flutit på bra.305  

Problem med databasen nämndes flera gånger i de undersökningar som 
Vikström och Nygren genomfört tidigare, dessa problem har förorsakat 
frustration i alla studier med det digitaliserade källmaterialet i DDB.306  Fråga 
3 efterfrågade om eleverna hade samtalat om arbetet med det digitaliserade 
primärkällmaterialet med sina klasskamrater vilket de allra flesta gjorde. 
Arbetet med det digitaliserade primärkällmaterialet har med andra ord 
inbjudit till att eleverna diskuterade sina sökresultat och sina fynd med 
varandra.307  

 
Figur 5. Efterenkätens andra del fråga 4. Hur upplevde du arbetet med Indiko och 

DDB? Relativ fördelning av svarsalternativen bland enkätstudiens elever (N=54) 

 
Källa Efterenkäten klass A, B och C 

 
I den fjärde frågan jämförde eleverna arbetet med det digitaliserade 
primärkällmaterialet i med annan typ av undervisning. Alternativen tog upp 
några av de vanligaste arbetssätten på historielektionerna. Som framgår av 
Figur 4 var eleverna överlag positiva till arbetet med det digitaliserade 
primärkällmaterialet. Det stora flertalet valde alternativet ”Ganska bra” följt 
av ”Ganska dåligt” när de värderade arbetet med det digitaliserade 
primärkällmaterialet i jämförelse med andra undervisningssätt. Den positiva 
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responsen på arbetet med det digitaliserade primärkällmaterialet var 
emellertid högre i tidigare undersökningar av Nygren och Vikström.308 De 
kommentarer som eleverna gav till frågan reflekterade, precis som i 
förenkäten, hur populär spelfilmen är hos eleverna: 309 

Film är roligare och enklare.                                                                                                       
Intressantare att se på film.                                                                                                                         
Lär mig mycket bra när jag får använda flera sinnen så som se och höra om 

det som hände.
 310

 

Film anges här dels som roligare och intressantare, dels som ett medium 
som stimulerar flera sinnen. I frågan gjordes ingen åtskillnad mellan spel-
film och dokumentärer men som för- och efterenkäten visade är svaren 
snarlika, elever föredrar film som undervisningsmetod.   
 I kommentarerna till fråga 4a) Jämfört med lärarledda genomgångar 
skrev eleverna bland annat följande om arbetet med det digitaliserade 
primärkällmaterialet (alla kommentarer återfinns i Bilaga 1): 
 

Det var något nytt. Intressant och roligt, men jag gillar ändå lyssna på 
genomgångar.                                                                                                               
Något nytt och intressant. Mer självständigt arbete.                                                                  
Tycker det är kul med variation och denna typen passar mig bra, kul!                                
Föredrar genomgångar.                                                                                                                     
(..) för mig har det inte så stor betydelse hur jag gör det, det är bara kul att 
göra nya grejer. 

  
I kommentarerna till frågorna i sista delen av enkäten framkom en hel del 
kritik mot Indiko och DDB, främst att det var segt och eleverna återkom till 
att de ansåg att det var svårt att få fram fakta: 

Texter innehåller mer konkret fakta till skillnad från Indiko.                                                                      

Det är kul att läsa texter också men roligt att se "på riktigt" också.
311

                                                     
Svårt att hitta bra och riktigt fakta, vad handlade det egentligen om?                                                                            
Vad gör detta för framtiden?                                                                                                                            
Vi hade knappt någon genomgång.                                                                                                            
Svårt att få fakta av endast diagram och siffror.                                                                                         
Det blir ganska enformigt med Indiko.                                                                                                           

Svår sida att förstå.
312

 

Två av kommentarerna visade att eleverna inte tyckte att arbetet med det 
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digitaliserade primärkällmaterialet renderade någon nytta på längre sikt och 
de uppfattade inte något syfte med uppgiften. Det återfanns fler positiva 
röster bland enkätsvaren än negativa, men inget av dessa omdömen var 
utförligare än konstateranden att arbetet med det digitaliserade primär-
källmaterialet var ”roligt” eller ”kul”. Exakt vad eleverna upplevde som 
positivt eller varför det var positivt framgick ej närmare av enkätsvaren. 
 Majoriteten av eleverna valde som lägst alternativet ”Lite” som svar på 
enkätfrågan om deras uppfattning om historia påverkats.313 Eleverna 
anmodades inte närmare specificera hur deras uppfattning om historia på-
verkades. De förde fram omdömen som: ”Man har väl fått ett och annat svar 
på frågeställningar man hade vilket gjort att man fått en större inblick i hur 
det kanske såg ut.“314 Några exempel på kommentarer i efterenkäten: 
 

Man får ett nytt perspektiv på förhållanden och levnadsvillkor för de som levde då.                                                                                                                                               
Fick en mer klar bild av allt.                                                                                                         
Det var hemskare än jag trodde.                                                                                                                      
De levde längre än vad jag hade trott.                                                                          

Människor hade det svårare än man trodde.
315

                                                                  

 
Arbetet med det digitaliserade primärkällmaterialet påverkade elevernas 
uppfattning om och insikt i hur de trodde det var att leva på 1800-talet i 
Norrland. Intressant nog så ändrades deras uppfattningar både åt det 
positiva och negativa hållet, de fick en uppfattning att människor levde 
längre och att det var, som en elev skriver, hemskare än vad de trodde innan 
studien.  
  Eleverna uppgav själva vad de trodde att de kommer att komma ihåg av 
arbetet med det digitaliserade primärkällmaterialet i ett längre perspektiv: 

Människornas levnadsvillkor.                                                                                                                              
Att det fanns så många oäkta barn och att det dog så mycket folk och särskilt i 
ung ålder.                                                                                                                                             
Att barnadödligheten på 1800-talet var extremt hög.                                                                                
Jag kommer nog komma ihåg att många barn dog tidigt.                                                                        
Att samer lever i Sverige och att man döpte sina barn efter sig.                                                              
Att människorna levt på riktigt.                                                                                                                                                  
Folk dog i mycket tidig ålder och av sjukdomar som vi idag har mediciner 

för.
316

 

Som kan utläsas av svaren lärde eleverna sig inte enbart om 1800-talet och 
kvinnohistoria utan ävenledes om samernas historia och medicinhistoria. 
Eleverna tog framförallt upp att de lärde sig något om hur 1800-talets 
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människor levde och hade det. I intervjuerna förde eleverna fram att studiet 
av primärkällor var intressant då de upplevde läroböckerna som vinklade 
och kategoriska i sina förklaringar. Mötet och arbetet med primärkällorna 
gav dem chansen att få bilda sin egen uppfattning om historien.317 

Sammanfattning av efterenkäten 
Förändringarna mellan för- och efterenkäten var förhållandevis små. 
Eleverna föredrog fortsatt att ta del av historien genom att se på spelfilm och 
var mest intresserade av sin egen familjehistoria. De litade betydligt mindre 
på primärkällor efter arbetet med det digitaliserade primärkällmaterialet än 
innan, förmodligen för att de konfronterades med de ibland ofullständiga 
kyrkböckerna. Elevernas frustration över att vad de kallar fakta saknas i 
källorna de undersöker framkom flera gånger i enkäterna. Av enkätsvaren 
kan det förstås att eleverna ansåg att historia ska studeras för att förklara 
den nutid de lever i. Deras intresse för äldres berättelser och lärar-
genomgångar visar dessutom på hur historia bidrar till ett identitets-
skapande, vilket deras intresse för enskilda individer som de kan identifiera 
sig med ytterligare understryker. 

I stort var eleverna positiva till arbetet med det digitaliserade 
primärkällmaterialet. Flera elever skrev att det var roligt att göra något nytt 
som de inte tidigare gjort och att det var en omväxling mot övrig 
historieundervisning. Få elever kan trots det tänka sig att göra en liknande 
övning med Indiko och DDB, om inte sidan uppdateras och blir snabbare 
och mer lättnavigerad.  
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Sammanfattande diskussion 
I skolans uppgift ingår, enligt Gy 11, att bibringa eleverna ett historie-
medvetande, vilket innebär att de ska få kunskap såväl om de stora 
världsomvälvande händelserna som den vardagliga historien.318 De ska även 
kunna koppla ihop händelser i det förflutna med möjliga framtidsscenarier 
och få insikt i att den civilisation eleverna lever i inte är den enda möjliga 
samt att nutiden påverkar framtiden likväl som nutiden påverkas av 
händelser i det förflutna. Eleverna ska även studera källmaterial av olika slag 
och arbeta med vetenskaplig metod.319

  Flera av de här målen är möjliga att 
arbeta mot med hjälp av digitaliserade primärkällmaterialet. Detta motiveras 
av att en ökad användning av IKT är likaså utgör ytterligare ett mål som 
skolan ska arbeta motsträva efter. Skolverkets mål för historie-
undervisningen står också i överensstämmelse med teorier om historiskt 
tänkande och historisk empati.  
 Det övergripande syftet med licentiatavhandlingen har varit att studera 
hur ett digitaliserat källmaterial i historieundervisningen fungerade utifrån 
historiedidaktiska perspektiv. I denna avslutande del återkopplar jag till 
frågeställningarna och diskuterar resultaten från arbetet med det 
digitaliserade primärkällmaterialet.  

Det digitaliserade primärkällmaterialet i undervisningen 
Det digitaliserade primärkällmaterialet utgörs av Demografiska databasens 
(DDB) kyrkböcker och det webbaserade sökverktyget Indiko. Eleverna 
studerade oäkta barn och ensamstående mödrar under främst 1800-talet och 
i Sundsvall- och Skellefteåområdena. Tekniska problem uppstod, framför allt 
i början av studien, vilket drog ner helhetsintrycket av arbetet med det 
digitaliserade primärkällmaterialet för deltagarna i studien. Eleverna och 
lärarna var trots detta till övervägande del positivt inställda till arbetet med 
det digitaliserade primärkällmaterialet. Om databasen uppdaterades och 
tekniken avsevärt förbättrades skulle det höja Indiko och DDB:s 
användbarhet. Eleverna hade mycket skiftande förutsättningar avseende 
vilka förberedelser och genomgångar läraren tillhandahöll, något som tydligt 
avspeglade sig i elevernas redovisningar och examinationsarbeten, både 
beträffande omfång och innehåll. 
  Samtliga elever sökte någon gång under studiens genomförande efter 
uppgifter i det digitaliserade primärkällmaterialet. Trots att få elever i 
klasserna A och B lämnade in examinationsarbeten hade nästan alla grupper 
något att presentera vid sina muntliga redovisningar. Alla elever kunde göra 
sökningar och hitta uppgifter i det digitaliserade primärkällmaterialet men 
många av dem mötte svårigheter med att kontextualisera uppgifterna.  
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 Hur eleverna arbetade med det digitaliserade primärkällmaterialet skilde 
sig mellan grupper, klasser och årskurser, från minsta möjliga ansträngning 
till ambitiösa examinationsarbeten. Lärarna var ovana både med arbetssättet 
och med de digitaliserade primärkällorna, vilket förmodligen gjorde att 
lärarna förlitade sig på att jag skulle lösa tekniska problem och besvara 
elevernas frågor. De tekniska problemen hade gjort arbetet med det 
digitaliserade primärkällmaterialet ogenomförbart om jag inte närvarat i 
klassrummet. Om tekniken fungerat hade lärarna sannolikt klarat av att 
genomföra arbetet med det digitaliserade primärkällmaterialet utan min 
inblandning. Något som blev mycket tydligt under studiens genomförande är 
en-till-en-systemets sårbarhet för tekniska problem och beroende av 
fungerande internetanslutningar samt programvara. Indiko-sökmotorn som 
webbverktyg är relativt ålderstigen (från 2004), vilket bidrog till de tekniska 
problemen. Eleverna lade en stor del av lektionstiden på spel, sociala medier 
och filmklipp via internet vilket också kan ses som en av en-till-ens 
nackdelar. I Unos-uno- rapporten nämndes distraktioner från sociala medier 
som den största avigsidan med datorer. Tekniska problem sågs dock inte 
som ett större problem av gymnasieeleverna i Unos-uno-rapportern men av 
grundskoleeleverna.320   
 Samtliga tre lärare som ingick i studien uppgav i intervjuerna att de 
kunde tänka sig att genomföra arbetet med det digitaliserade primär-
källmaterialet igen, om de tekniska problemen avhjälptes. Lärarna ansåg att 
det positiva med att ta in det digitaliserade primärkällsmaterialet i klass-
rummet var att eleverna fick ta del av ett primärkällmaterial och lärarna 
ansåg det även vara värdefullt att eleverna fick studera enskilda individer 
och den vardagliga historien. Eleverna tror inte att de kommer använda det 
digitaliserade primärkällmaterialet igen men de flesta uppskattade att arbeta 
med det, framförallt som omväxling till den ordinarie undervisningen. 

Elevernas uppfattning om historia                             
Enligt Francis Blow fokuserar historieundervisningen ofta på makro-
historien. Den enskilda individens, åtminstone inte en som inte tillhör de 
övre sociala samhällslagren, perspektiv på historien visas sällan fram. 
Historia behandlas enbart som en räcka händelser och fakta som ska läras 
in. Hur händelserna påverkade varandra och i förlängningen historien i 
stort, vår nutid och framtid tas inte upp.321 Samma bild gav Kenneth 
Nordgrens informanter i hans avhandling Vems är historien. Informanterna 
uppgav att de läser kortfattat om olika folkslag, exemplen eleverna nämner 
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är egyptier och greker och så studerades översta sociala skikten.322 I före-
liggande studie fick eleverna i uppgift att via digitaliserat primär-
källsmaterial studera spår av hur livet kunde te sig hos ett begränsat antal 
vanliga individer. Eleverna återkom flera gånger till en upplevd närhet till 
människorna i det digitaliserade primärkällmaterialet. Viss påverkan på 
elevernas uppfattning om historia kunde skönjas utöver en uppskattning 
över att studera vardagslivets historia. I huvudsak angav eleverna innan och 
efter mötet med det digitaliserade primärkällmaterialet störst intresse för att 
ta del av historia via spelfilm och äldres berättelser.  
  Eleverna deklarerade i enkäterna att de har förtroende för läroboken och 
föredrar den framför andra källor. Motsatt bild framkom i intervjuerna, där 
ges vid flera tillfällen uttryck för att läroböckerna var tillrättalagda och 
vinklade. Eleverna i intervjuerna vände sig mot att läroböckerna utgav sig för 
att presentera en objektiv sanning och efter mötet med källmaterialet ansåg 
eleverna att de har fått möta historien, som de sa, på riktigt. Läroboken som 
objektiv och allomfattande är en av elever, och en del lärare, vanlig 
uppfattning.323

 En större förändring i elevernas föreställning om historia var 
att eleverna litade mindre på primärkällorna efter studiet av det 
digitaliserade primärkällmaterialet än innan. Genom att konfronteras med 
primärkällornas ofullständighet uppövade eleverna sin källkritiska förmåga, 
de började ana källornas beroende av dem som skrev dem. 
Överensstämmande resultat har iakttagits i liknande övningar med primär-
källor.324 Elevernas frustration över att uppgifter förefaller felaktiga eller 
saknas återkom i föreliggande studies enkätsvar och observationsstudier. 
Detta kan ha sin grund i en föreställning om att primärkällor innehåller vad 
som verkligen hände, en föreställning som utmanades när elever fick studera 
det digitaliserade primärkällmaterialet närmare. Eleverna fick en annan 
uppfattning om historia i och med arbetet med det digitaliserade 
primärkällmaterialet och det kan antas, då det här är en enda isolerad 
uppgift med digitaliserat primärkällsmaterial, att ett kontinuerligt arbete 
med primärkällmaterial kan påverka elevernas uppfattning om historia än 
mer.  

Historisk empati 
En annan aspekt av de digitaliserade primärkällorna är möjligheten att 
studera enskilda individers levnadsöden. Eleverna uppvisade vid flera 
tillfällen historisk empati, både under observationsstudierna, intervjuerna 
och i examinationsarbetena. Eleverna gav uttryck för historiskt empati i 
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studiet av de enskilda individerna som påträffades i det digitaliserade 
primärkällmaterialet. Eleverna uppvisade historisk empati även genom 
försök att sätta sig in i dessa individers perspektiv. De diskuterade händelser 
och ageranden baserat på de förutsättningar de föreställde sig att 
människorna hade på 1800-talet. Förmågan till historisk empati uppvisades 
mest frekvent i de diskussioner som hölls i samband med de muntliga 
framställningarna i klass E och i intervjuerna. De fria diskussionerna visade 
att lärandet och utvecklandet av historisk empati kunde fortsätta efter att 
arbetet med det digitaliserade primärkällmaterialet är avslutat. Att få möta 
verkliga människor i det digitaliserade primärkällmaterialet ger eleverna en 
fördjupad historisk empati i stort. Intervjuerna kan ha stimulerat elevernas 
historiska tänkande och historiska empati, det vill säga intervjusituationen i 
sig kan ha påverkat elevernas historiska tänkande och historiska empati då 
de reflekterar över vad de lärt sig.  
 Tidigare studier har främst fokuserat på perspektivtagande historisk 
empati och utvecklandet av empati. I denna studie valde jag att inte göra 
skillnad på de olika typerna av empati, den historiska empatin eleverna gav 
uttryck för behövde inte nödvändigtvis överensstämma med den enda form 
av empati eleverna kände. I studien var uttrycken för empatisk omsorg 
betydligt fler än de för perspektivtagande empati vilket, enligt bland andra 
Keith Barton och Linda Levstik, ses som en högre form av empati.325 Att 
perspektivtagande empati skulle vara en högre form av empati kan 
ifrågasättas, perspektivtagande empati ligger ofta nära kontextualisering och 
bedöma vad som är prespektivtagande empati och vad som är 
kontextualisering är svårtolkat. Ytterligare en invändning jag har är att helt 
ta någon annans perspektiv, framförallt någon så avlägsen i tid, kanhända 
inte ens är möjligt.  
 Sarah Brooks är den forskare som redovisar flest exempel på 
perspektivtagande historisk empati i sin studie, hon observerade eleverna 
under ett halvår, inte under en enskild uppgift med digitaliserat primär-
källsmaterial som i föreliggande studie.326

 Förutom Brooks har ingen annan 
undersökning som jag har funnit, genomförts på gymnasieelever. Tidigare 
undersökningar har undersökt yngre barn vilka inte har uppvisat exempel på 
historisk empati i någon högre utsträckning.   
 Jason Endacott och Sarah Brooks har tagit fram en instruktionsmanual 
för hur historisk empati ska läras ut. Den publicerades efter det att studien 
till licentiandavhandlingen genomfördes och ingick därför inte i dess 
utformning. Endacotts och Brooks manual är ändå intressant som 
diskussionsunderlag till föreliggande studies resultat. De menar att historisk 
empati måste vara en lärarunderstödd process utan vilken elever inte 

                                                             
325

 Barton och Levstik (2004) s.240 

326
 Brooks (2011) passim 



 

 85 

kommer uppnå historisk empati eftersom avståndet (i tid, rum, genus, status 
och klass till exempel) är för stort för eleverna att överkomma.327 Värt att 
påpeka, tycker jag, är det självklara att elever är individer, vad som väcker en 
elevs empati kan lämna en annan elev helt oberörd. En annan aspekt 
Endacott och Brooks tar upp är att historiska händelser som inte har 
källmaterial som kan ge ledtrådar till hur människorna som finns i 
materialet tänkte och kände är mindre lämpliga att använda i en 
undervisningssituation där historisk empati ska uppnås.328 Det är en slutsats 
som jag anser vara något problematisk. Om eleverna ska uppnå historisk 
empati kan inte empatin begränsas till vissa historiska händelser eller några 
specifika historiska individer. Ska historisk empati bidra till elevers 
historiska förståelse kan inte endast viss historia eller vissa primär-
källmaterial tas med. I föreliggande studie har flera elever visat exempel på 
historisk empati baserat på ett primärkällmaterial som inte innehåller några 
som helst ledtrådar till individernas känslor och uppfattningar. Vidare 
betonar Endacott och Brooks att elever lättare uppnår historisk empati om 
de får diskutera med varandra och ta del av varandras undersökningar.329 En 
sådan koppling är tydlig i föreliggande studie. Diskussionerna efter 
redovisningarna i klass E innehöll flest exempel på historisk empati. 
Endacott och Brooks konstaterar dessutom att olika typer av skriftliga 
arbeten är vanligast som redovisningsform inom historieämnet, men anser 
att dessa inte alltid möjliggör för elever att uppvisa sin historiska empati. 
Andra sätt, som rollspel eller framträdanden med egenskriven poesi, 
framhålls som redovisningsformer där det är lättare för elever att visa sin 
historiska empati, men Endacott och Brooks betonar att forskning behövs för 
att undersöka hur djupt elevernas historiska empati når i ovan nämnda form 
av redovisningar.330  
 Som ovan nämnt kom flest exempel på historisk empati fram i de fria 
diskussionerna efter de muntliga redovisningarna i klass E. Historisk empati 
kan vara något eleverna, och möjligtvis lärarna, anser ligger utanför 
redovisningsformen examinationsarbeten. I instruktionerna till övningen (se 
Bilaga 5) fanns inte heller några anvisningar om att de skulle relatera till 
individerna i materialet på ett empatiskt sätt varför flest exempel återfinns 
utanför examinationsarbetena. Mig veterligen finns ingen studie gjord där 
eleverna ombeds delge sina empatiska känslor för dåtidens människor. Den 
historiska empatin betraktas av forskare som viktig för elevernas 
engagemang men ska sedan leda fram till mer handfasta kunskaper och 
insikter. Måhända skulle känslorna få lov att ta större plats i undervisningen. 
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Min föreställning är att lärare inte delger sina känslor av empati med 
historien i någon större utsträckning under lektionerna. Ingen av lärarna 
nämnde historiskt tänkande eller historisk empati under arbetet med det 
digitaliserade primärkällmaterialet.  
 Lärares förmåga till historisk empati har inte studerats närmare, Jukka 
Rantala har studerat förmågan till historisk empati hos finländska lärar-
studenter, vilket är den studie som ligger närmast att studera lärare. Han 
drog slutsatsen att lärarstudenterna hade svårigheter med att 
kontextualisera och därför inte uppvisade historisk empati till den grad som 
kunde förväntas. Rantala ser en brist i undervisningen av historiskt 
tänkande och historisk empati och hävdar att lösningen ligger i att minska 
stoffet i historieundervisningen för att därigenom öka den tillgängliga tiden 
för undervisning i historiskt tänkande och historisk empati.331

 I denna studie 
avsätts i vissa klasser betydande lektionstid, något som vanligtvis inte är 
möjligt inom ramen för historieundervisningen. De klasser som fick minst 
antal lektioner uppnådde i minst utsträckning historiskt tänkande och 
historisk empati. De resultaten kan ha andra förklaringar såsom brist på 
studiero, ointresse för skolarbete och ovana vid att arbeta med primärkällor. 

Historiskt tänkande 
Eleverna uppfyller något av de i inledningen uppställda kriterierna för 
historiskt tänkande som studeras i föreliggande studie vid något tillfälle i 
sina redovisningar, examinationsarbeten332 eller i diskussioner. Historiskt 
tänkande innebär att eleverna ska kunna använda flera olika källor och 
perspektiv. De ska vidare kunna formulera en hypotes och kunna bevisa eller 
motbevisa sin hypotes. Eleverna ska använda korroboration och 
kontextualisera sina resultat. Eleverna har inte tidigare ställts inför primär-
källmaterial, och har inte tidigare ombetts att själva skriva historia och sällan 
mött historia som en vetenskap.  

Eleverna framförde i flera examinationsarbeten och redovisningar att 
historien är en process som leder till att människan får det bättre och bättre. 
Någon djupare insikt i vad det innebar att vara utomäktenskapligt barn eller 
mor till ett oäkta barn i 1800-talets Sverige erhåller eleverna inte, men det 
kan inte heller förväntas genom ett enda arbete vid en enda tidpunkt. De 
historiska förmågorna historiskt tänkande och historisk empati tycks dock 
ligga inom räckhåll, åtminstone för eleverna i de två högre årskurserna. 
Eleverna i årskurs ett hade möjligtvis nått dithän om de fått mer tid och 
bättre tekniska förutsättning samt studiero. 
 Korroboration, att jämföra två olika dokument eller källor med varandra 
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för att verifiera deras uppgifter, använde eleverna sällan i sina examinations-
arbeten. I de klasser som häftet med texterna av Ohlander respektive 
Vikström delades ut användes texterna sparsamt och i övriga klasser var det 
sällan, trots instruktioner om att de skulle studera andra källor, som 
eleverna gjorde försök till att jämföra det digitaliserade primärkällmaterialet 
med andra primär- eller sekundärkällor. Elever som använde korroboration 
uppvisade fler exempel på historiskt tänkande och perspektivtagande 
historisk empati än dem som inte korroborerade. Undantag finns och i ett 
examinationsarbete använder eleverna inte några andra primär- eller 
sekundärkällor än det digitaliserade primärkällmaterialet men uppvisar både 
historisk empati och historiskt tänkande.333 Det är möjligtvis ett exempel på 
goda förkunskaper. Eleverna tog inte upp aspekter i texter som de studerat 
som kunde motsäga deras resultat av sökningarna i det digitaliserade 
primärkällmaterialet utan enbart uppgifter som stödde deras resultat. De 
resonerade inte utifrån litteratur huruvida deras resultat är rimliga utan 
diskuterade främst om de ansåg resultaten var sannolika. Eftersom eleverna 
visat sig vara ovana vid att arbeta med primärkällor är det inte osannolikt att 
eleverna även var ovana vid att jämföra mellan sekundär- och primärkällor. 
De principer för historiskt tänkande som Wineburg ställer upp är, enligt min 
åsikt, troligen möjliga att uppnå med långsiktigt arbete, en undervisnings-
form som inte hade förekommit tidigare i klasserna som ingick i studien.  

Att kunna ställa en fråga till materialet och besvara den är en del av vad 
Wineburg betecknar som historiskt tänkande. Eleverna, både de som följde 
instruktionsmallen (Bilaga 5) och klass A och B som instruerades av Maria, 
ålades att formulera en fråga till materialet. Förvisso kan eleverna bara ha 
följt instruktionen, men i det historiska tänkandet ligger förmågan att 
formulera frågor till primärkällmaterialet och försöka besvara dem med 
uppgifter hämtade från källan, vilket majoriteten av eleverna gör. Eleverna 
angav att de inte vid något tillfälle tidigare närmare studerat enskilda 
individer som inte tillhört den samhälleliga eliten och än mindre enskilda 
kvinnor och barn.334 Eleverna framförde också kritik mot läroböckerna i 
intervjuerna och anser att läroböckerna vara vinklade.335 

Presentism var flera gånger evident i elevernas examinationsarbeten och 
framträdde framför allt i deras muntliga presentationer. Motsatsen, dåtiden 
insiktsfullt diskuterat utifrån det förhållande som då rådde, återfanns likväl i 
talrika exempel, ett tydligt tecken på eleverna kontextualiserade sina 
resultat. Presentismen tog sig ofta uttryck i att eleverna satte dagens 
värderingar och tankar på dåtiden och dömde dåtiden efter sina egna 
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måttstockar utan att ta i beaktande dåtidens värderingar, tankar, trossystem 
och kultur. 

Kontextualisering  
Arbetet med DDB och Indiko visade på nödvändigheten av att eleverna kan 
kontextualisera. Utan förmågan att sätta in sina fynd från det digitaliserade 
primärkällmaterialet i sin kontext kan eleverna inte tolka källmaterialet eller 
riskerar att dra slutsatser som inte är vetenskapligt underbyggda. För att 
kunna kontextualisera måste eleverna använda sina tidigare erövrade 
kunskaper i ämnet, och genom att använda korroboration med andra 
primär- och sekundärkällor kan de dra välgrundade slutsatser av sina 
sökresultat i det digitaliserade primärkällmaterialet. De som bäst lyckades 
med kontextualisering var eleverna i de två högre årskurserna, även om de 
själva framförde att de hade för bristande förkunskaper för att fullt ut kunna 
ta till sig arbetet med det digitaliserade primärkällmaterialet. Eleverna som 
gick tredje och andra året hade läst mer historia än dem som gick första året 
och en markant skillnad i arbetsklimatet mellan klasserna i årskurs ett 
respektive årskurs två och tre kunde noteras.  
 I examinationsarbetena betraktade eleverna sin samtid som det normala 
och visade sällan förmåga att kontextualisera i högre utsträckning. Dåtiden 
sågs som oförståelig och dess människor som mindre utvecklade. Det 
påminner om en historiesyn där historien är en framgångssaga med mer och 
mer utvecklad teknik och intelligentare människor. Eleverna behöver 
visserligen kunskap om tiden de studerar för att kunna kontextualisera, men 
i examinationsarbetena visar de sällan förmåga att se historia som, för att 
låna Lowentals uttryck, ett främmande land,336 utan dåtiden betraktas som en 
underutvecklad kultur som omfattar allt före deras egen tid. 

Arbetet med det digitaliserade primärkällmaterialet i ett 
historiedidaktiskt perspektiv 
Forskning kring internet och skolan visar ofta på hur eleverna klipper och 
klistrar ihop sina skolarbeten och i praktiken lär sig lite om det de ska forska 
om. Det Stéphane Lévesque anger som eftersträvansvärt, att eleverna ska 
arbeta med hypotes och konklusion,337 är möjligt med DDB och Indiko. 
Eleverna måste själva bearbeta och analysera uppgifterna från de 
digitaliserade primärkällorna för att få svar på sina hypoteser. Arbetssättet 
var helt nytt för eleverna och en del frustration uppstod, vilket också 
framkom i de studier som Lotta Vikström och Thomas Nygren genomfört.338

 

Eleverna ville även ha hjälp att söka i det digitaliserade primärkällmaterialet, 
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de prövade inte själva utan föredrog att läraren bistod dem i att genomföra 
sökningarna. Eleverna gjorde med andra ord precis som Lévesque uttrycker 
farhågor för att elever ska göra när de arbetar med ett digitaliserat material, 
nämligen välja minsta motståndets lag. Lévesque anser att välformulerade 
uppgifter och frågor motverkar att eleverna tar den enkla vägen.339 Centralt i 
studien var inte bara användandet av digitala primärkällor i sig utan 
huruvida eleverna kan tillgodogöra sig en djupare förståelse och kunskap om 
historia med hjälp av digitala primärkällor. Om ingen inlärning sker med 
digitala primärkällor är användandet av dem inte verkningsfullt och 
inlärningsmässigt motiverat.  

  Eleverna hade problem att söka och hantera uppgifterna från det 
digitaliserade primärkällmaterialet och efterlyste vad de betecknade som 
fakta. Hade eleverna varit mer förtrogna med primärkällmaterial och kunnat 
sätta in fakta i en kontext hade åsikten om att det inte fanns tillfredställande 
och tillförlitliga fakta förmodligen varit mindre frekvent. Elever som 
använde andra källor och texter under arbetets gång hade inte heller samma 
klagomål. Det var första gången eleverna använde ett primärkällmaterial och 
i klasserna gavs ingen djupare genomgång av hur det fungerade och vad de 
kunde förväntas finna i det digitaliserade primärkällmaterialet. Trots 
svårigheterna lyckas samtliga elever genomföra arbetet med det 
digitaliserade primärkällmaterialet och få någon form av resultat. Lärarna 
hade vissa svårigheter med att handleda eleverna genom materialet då 
lärarna inte själva hade använt ett digitaliserat källmaterial tidigare. En del 
av problemen går att lösa genom att lärarna bekantar sig med det 
digitaliserade primärkällmaterialet innan arbetet med det börjar och lär sig 
hur databasen och arkivmaterialet fungerar. Lärarna i studien hade fått en 
kort utbildning i materialet av Lotta Vikström som höll en workshop med 
dem, men inte studerat det på egen hand.  

  Lärarna visade sig vara av central betydelse. Lärarna valde att lägga upp 
studien på olika sätt, vilket väl representerar hur ett digitaliserat primär-
källmaterial skulle användas i en undervisningssituation. Men det var under 
lärarnas ledning, framförallt i den fria diskussionen som hölls i Fredriks 
klass efter arbetet med det digitaliserade primärkällmaterialet avslutats, som 
de utförligaste och mest frekventa exempel på elevers historiska empati och 
historiska tänkande framkom. Det sammanfaller med tidigare studier som 
Tally och Goldenberg genomfört, som även de betonar lärarens ledning som 
vital för elevernas förmåga till historisk empati och historiskt tänkande.340

  
 I arbetet med DDB blir lärarens uppgift handledande och stödjande. 
Lärarens roll blir att hjälpa eleverna med frågeställningen, utveckla 
elevernas kritiska tänkande och vägleda eleverna när de stöter på motstånd. 
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Läraren ska även följa elevernas diskussioner och agera rådgivare när så 
krävs, samtidigt som läraren ska utvärdera elevernas diskussioner som 
betygsunderlag och mått på deras kunskapsutveckling.341 Lärarens ämnes-
kunskaper är viktiga när eleverna studerar digitaliserade primärkällor. 
Eftersom läraren ska agera stöd i såväl grupprocesserna som i 
forskningsfrågor gäller det att läraren har tillfredsställande kunskaper om 
ämnet för att kunna ge eleverna det stöd de behöver. Lärarna måste 
dessutom ha kunskap om källmaterialet, men som denna studie visar 
behöver lärarna inte någon omfattande fortbildning för att kunna genomföra 
arbetet med det digitaliserade primärkällmaterialet. Att arbeta med digitalt 
källmaterial är ett lärarintensivt arbetssätt och eleverna arbetar med intensiv 
lärarkontakt men likväl självständigt. Primärkällor är ofta fragmentariska 
och motsägelsefulla till sin natur och eleverna kan uppleva det som 
frustrerande. Eleverna i föreliggande studie återkom ofta till att det fanns få 
fakta i det digitaliserade primärkällmaterialet. Bass och Rosenzweig anser att 
lyckan i att hitta, upptäcka och nysta upp det underliggande mönstret och 
finna svar på sina frågor i sig är roligt, spännande och ger eleverna 
omedelbar återkoppling i sitt lärande.342 Den slutsatsen är inte uppenbar i 
resultaten till denna studie, men den märks och hade troligen blivit än mer 
tydlig om arbetet med det digitaliserade primärkällmaterialet hade pågått 
över längre tid eller om det varit ett återkommande inslag i undervisningen. 
Att lärarna själva inte var insatta i databasen och dess uppbyggnad 
påverkade även resultatet. Det är möjligt att eleverna nått längre i sitt 
historiska tänkande och sin historiska empati om lärarna hade haft en större 
vana av DDB och Indiko och av källmaterial mer generellt. 

Förslag till vidare forskning 
Vidare studier medDDB och Indiko skulle vara intressant att genomföra på 
yrkesförberedande gymnasieprogram med anpassade uppgifter till det 
digitaliserade källmaterialet efter deras programinriktning. Elever på vård- 
och omsorgsprogrammet kunde studera sjukdomar, funktionshinder och 
andra hälsofrågor. Elever på byggprogrammet kunde studera sågverks-
arbetarna, för att ge två exempel. Den kortare kursen på 50 poäng läses av 
alla elever på yrkesförberedande program och historieämnet kan därmed 
anpassas efter elevernas programinriktning. Det går även att arbeta 
ämnesövergripande med databasen och förena historia med andra ämnen, 
till exempel matematikämnet, där eleverna får arbeta med statistik för att 
fånga historiska förändringar. Alla elever bör arbeta källkritiskt med 
primärkällor och ett digitaliserat källmaterial som DDB har potential att vara 
ett användbart sätt att få fler elever att arbeta med primärkällor i 
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undervisningen.  
 Att följa en klass och låta dem arbeta med det digitaliserade 
primärkällmaterialet från olika infallsvinklar och med en tydlig agenda att de 
ska utveckla historiskt tänkande och historisk empati skulle kunna visa 
huruvida förmågorna kan utvecklas genom en medveten undervisnings-
strategi.  Skulle eleverna visa fler exempel på historik empati och historiskt 
tänkande om de undervisades i vad begreppen innebar och uppmuntrades 
att använda dem?  
 Sture Långström genomförde år 2000 en undersökning som baserade sig 
på Youth and History- studien.343 Han motiverar sin undersökning med att 
det förflutit en hel del tid mellan åren 1995 och 2000 samt att det kom en ny 
läroplan 1994. Nu har det gått än längre tid och det har kommit en ny 
läroplan, Gy 11. Det är dags för en ny större studie om gymnasieelevers 
uppfattning om historia. 
 Ytterligare en aspekt som bör studeras är undervisningsformen med det 
digitaliserade primärkällmaterialet påverkar flickor respektive pojkars 
intresse för historia. Varken denna eller tidigare studier studerade pojkar 
och flickors uppfattningar om historia per se, men Youth and History, 
Hanssons och Långströms undersökningar och min egen visar att det finns 
vissa skillnader mellan könen i vilken typ av historia som intresserar dem 
och skillnader i deras inställning till historieämnet. Finns det föreställningar 
hos eleverna om hur pojkar och flickor ska intressera sig för skolämnet 
historia och vilken typ av historia eleverna, och kanske även lärare, anser ska 
intressera pojkar respektive flickor?  

Slutord 
Resultaten i denna licentiatavhandling visar främst att elever, utan tidigare 
erfarenhet av källmaterial, efter en kort introduktion förmår söka och få 
fram uppgifter ut ett digitaliserat arkivmaterial. De kan även dra vissa 
slutsatser utifrån materialet. Eleverna använde historiskt tänkande och 
historisk empati och kontextualisering i mötet med det digitaliserade 
primärkällsmaterialet, i högre grad hos de elever som använder 
korroboration. Vidare ger studien en sammanfattning av elevers uppfattning 
av och syn på historia. Detta är en av de första större studierna som 
genomförts om hur datorer kan användas i historieundervisningen och med 
digitaliserat källmaterial men det behövs mer forskning om den nya skolan 
som är baserad på en-till-en-system och bredbandsuppkoppling. Min önskan 
är att studien följs av många fler och fördjupade studier i ämnet.  
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Källor 

Muntliga källor 
Intervju med intervjuperson kallad Maria 21/2 2013  

Videoupptagning och anteckningar i författarens ägor 
Intervju med intervjuperson kallad Fredrik 15/3 2013  
      Videoupptagning och anteckningar i författarens ägo 
Intervju med intervjuperson kallad Jan 21/3 2013 
       Videoupptagning och anteckningar i författarens ägo 
Intervju med elever från klass A, kallade Anges och Angelika 22/2 2013 
       Videoupptagning och anteckningar i författarens ägo 
Intervju med elever från klass C, kallade Clara och Cecilla 8/3 2013 
       Videoupptagning och anteckningar i författarens ägo 
 Intervju med elever från klass D, kallade Daniel och Daniella 6/2 2013 
       Videupptagning och anteckningar i författarens ägo 
Muntliga redovisningar i klass E 3 och 15/3 2013 
Anteckningar i författarens ägo 
Observationsstudier i klass A, B, C, D och E genomförda mellan 8/1 och 15/3 
2013. Anteckningar i författarens ägo 

Skriftliga källor 
Förenkät med klass A 15/2 2013  
Förenkät med klass B 15/2 2013 
Förenkät med klass C 29/1 2013 
Efterenkät med klass A 22/2 2013 
Efterenkät med klass B 22/2 2013  
Efterenkät med klass C 8/3 2013 
Examinationsarbeten 1-20 från klass A, B, C, D och E 
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Bilaga 1  

Förenkäten 
Figur 2. Förenkäten fråga 1: Vad innebär historia för dig? Relativ 
fördelning av svarsalternativen bland enkätstudiens elever (N=63). 

 
Källa: Förenkäten klass A, B och C 

Förenkäten fråga 2: Vilka mål i historieundervisningen är viktiga för dig? 
Relativ fördelning av svarsalternativen bland enkätstudiens elever (N=63). 

 
Källa: Förenkäten klass A, B och C 
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1h)	  Historia	  kan	  hjälpa	  mig	  a?	  se	  mi?	   liv	   som	  
en	   del	   i	   en	   historisk	   process	   och	   hur	   jag	   kan	  
styra	  mi?	  liv	  däreEer	  

1g)	  Historia	  är	  en	  uppräkning	  av	  grymheter	  och	  
katastrofer.	  

1f)	   Historia	   ger	   bakgrunden	   -ll	   varför	   dagens	  
samhälle	   ser	   ut	   som	   det	   gör	   och	   förklarar	  
nu-dens	  konflikter	  och	  problem	  

1e)	  Historia	  är	  exempel	  på	  rä?	  och	  fel,	  bra	  och	  
dåliga	  exempel	  som	  man	  kan	  lära	  sig	  av	  

1d)	   Historia	   är	   något	   gammalt	   och	   glömt	   och	  
har	  inget	  a?	  göra	  med	  mi?	  liv	  idag	  

1c)	   Historia	   ger	   mig	   en	   chans	   a?	   lära	   från	  
andras	  misslyckanden	  och	  framgångar	  

1b)	  Historia	  handlar	  om	  äventyr	  och	  spänning,	  
historia	   fascinerar	   mig	   och	   s-mulerar	   min	  
fantasi	  

1a)	  E?	  ämne	  i	  skolan,	  inget	  annat	  

Instämmer	  inte	  alls	  	   Instämmer	  inte	  	   Instämmer	  	   Instämmer	  helt	  	   Vet	  ej/Tom	  	  
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5	  2c)	  Förberedelse	  inför	  fram-den	  	  

2b)	  Förståelse	  för	  nu-den	  

2a)	  Kunskap	  om	  det	  förflutna	  	  

Helt	  ovik-gt	   Ovik-gt	  	   Vik-gt	  	   Mycket	  vik-gt	  	   Vet	  ej	  	  
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Förenkäten fråga 3: Vad anser du om följande påståenden? Relativ 
fördelning av svarsalternativen bland enkätstudiens elever (N=63). 

Källa: Förenkäten klass A, B och C 

 
Förenkäten fråga 4: Vilka geografiska områden anser du vara viktigast i 
historieundervisningen? Relativ fördelning av svarsalternativen bland 
enkätstudiens elever (N=63). 

Källa: Förenkäten klass A, B och C 
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och	  perspek-v	  av	  det	  som	  har	  hänt	  	  

3b)	   Historia	   handlar	   om	   a?	   hi?a	   olika	  
förklaringar	  -ll	  vad	  som	  har	  hänt	  	  

3a)	  Historia	  handlar	  om	  a?	  utvärdera	  historiska	  
källor	   och	   fynd	   och	   ta	   reda	   på	   sanningen	   om	  
vad	  som	  verkligen	  hände	  	  

Instämmer	  inte	  alls	  	   Instämmer	  inte	  	   Instämmer	   Instämmer	  helt	   Vet	  ej	  	  

2	  

2	  

5	  

11	  

13	  

8	  

7	  

16	  

39	  

44	  

50	  

63	  

57	  

37	  

27	  

38	  

27	  

19	  

6	  

11	  

2	  

2	  

3	  

6	  

5	  

4e)	  Världshistoria	  	  

4d)	  Europeisk	  historia	  	  

4c)	  Svensk	  historia	  	  

4b)	  Historien	  om	  det	  län	  och	  landskap	  där	  jag	  
bor	  	  

4a)	  Historien	  om	  staden	  där	  jag	  bor	  

Helt	  ovik-gt	  	   Ovik-gt	  	   Vik-gt	  	   Mycket	  vik-gt	  	   Vet	  ej	  	  
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Figur 3. Förenkäten fråga 5: Vilken typ av historia intresserar dig mest? 
Relativ fördelning av svarsalternativen bland enkätstudiens elever (N=63) 

Källa: Förenkäten klass A, B och C 
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5h)	  Människors	  inverkan	  på	  natur	  och	  miljö	  

5g)	  Demokra-ns	  utveckling	  

5f)	  Olika	  länders	  historia	  

5e)	  Andra	  länders	  kulturer	  

5d)	  Krig	  och	  diktatorer	  

5c)	  Äventyr	  och	  upptäckter	  

5b)	  Berömda	  mäns	  och	  kvinnors	  liv	  och	  göranden.	  

5a)	  Människors	  vardagliga	  liv	  

Inte	  alls	  	   Lite	   Ganska	  	   Mycket	  	   Vet	  ej/Tom	  
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Förenkäten fråga 6: Hur föredrar du att ta del av historia? Relativ 
fördelning av svarsalternativen bland enkätstudiens elever (N=63) 

Källa: Förenkäten klass A, B och C 
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6l)	  Äldre	  berä?ar	  

6k)	  Historiska	  dataspel	  

6j)	  Genom	  a?	  besöka	  museum	  och	  historiska	  
minnesplatser	  

6i)	  Genomgångar	  och	  föreläsningar	  av	  din	  
historielärare	  

6h)	  Med	  hjälp	  av	  grafer,	  tabeller	  och	  sta-s-ska	  
figurer	  

6g)	  Dokumentärer	  om	  historia	  	  

6f)	  Historiska	  filmer	  	  

6e)	  Historiska	  romaner	  

6d)	  Datoranima-oner	  

6c)	  Historiska	  kartor	  

6b)	  Primärkällor	  

6a)	  Läroböcker	  

Inte	  alls	  	   Lite	   Ganska	  	   Mycket	   Vet	  ej/Tom	  
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Förenkäten fråga 7: Vilka källor använder du främst när du ska söka 
material till arbeten i historia? Relativ fördelning av svarsalternativen bland 
enkätstudiens elever (N=63). 

 
Källa: Förenkäten klass A, B och C 
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7i)	  Genomgångar	  och	  föreläsningar	  av	  din	  
historielärare	  

7h)	  Med	  hjälp	  av	  grafer,	  tabeller	  och	  sta-s-ska	  
figurer	  

7g)	  Dokumentärer	  om	  historia	  	  

7f)	  Historiska	  filmer	  	  

7e)	  Romaner	  om	  historia	  

7d)	  Datoranima-oner	  

7c)	  Historiska	  kartor	  	  

7b)	  Primärkällor	  	  

7a)	  Läroboken	  
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Förenkäten fråga 8: Vilka historiska källor litar du på? Relativ fördelning 
av svarsalternativen bland enkätstudiens elever (N=63). 

Källa: Förenkäten klass A, B och C 
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8h)	  Grafer,	  tabeller	  och	  sta-s-ska	  figurer	  

8g)	  Dokumentärer	  om	  historia	  	  

8f)	  Historiska	  filmer	  	  

8e)	  Historiska	  romaner	  	  

8d)	  Datoraniman-oner	  

8c)	  Historiska	  kartor	  	  

8b)	  Primärkällor	  	  

8a)	  Läroboken	  	  

Inte	  alls	  	   Lite	   Ganska	  	   Mycket	   Vet	  ej	  	  
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Förenkäten fråga 9: Hur föredrar du att arbeta med historiska projekt? 
Relativ fördelning av svarsalternativen bland enkät studiens elever, eleverna 
fick välja flera alternativ om de så önskade. 

 
Källa: Förenkäten klass A, B och C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26	  

20	  

33	  

10	  

2	  

Enskilt	  	  

I	  par	  

I	  grupp	  	  

I	  sammarbete	  med	  historiker	  	  

I	  ämnesövergipande	  projekt	  
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Efterenkäten sammanställning 
Efterenkäten fråga 1: Vad innebär historia för dig? Relativ fördelning av 
svarsalternativen bland enkätstudiens elever (N=57). 

 
Källa: Efterenkäten klass A, B och C 
 
 
Efterenkäten fråga 2: Hur viktiga tycker du att dessa mål i 
historieundervisningen är? Relativ fördelning av svarsalternativen bland 
enkätstudiens elever (N=57).  

 
                           Källa: Efterenkäten klass A, B och C 

 

9	  

8	  

31	  

20	  

11	  

21	  

39	  

31	  

8	  

12	  

36	  

13	  

27	  

25	  

36	  

44	  

62	  

69	  

22	  

49	  

54	  

43	  

5	  

4	  

23	  

13	  

7	  

10	  

8	  

9	  

11	  

13	  

7	  

6	  

4	  

8	  

2	  

1h)	  Historia	  kan	  hjälpa	  mig	  a?	  se	  mi?	  liv	  som	  
en	  del	  i	  en	  historisk	  process	  och	  hur	  jag	  kan	  

styra	  mi?	  liv	  däreEer	  

1g)	  Historia	  är	  en	  uppräkning	  av	  grymheter	  och	  
katastrofer.	  

1f)	  Historia	  ger	  bakgrunden	  -ll	  varför	  dagens	  
samhälle	  ser	  ut	  som	  det	  gör	  och	  förklarar	  

nu-dens	  konflikter	  och	  problem	  

1e)	  Historia	  är	  exempel	  på	  rä?	  och	  fel,	  bra	  och	  
dåliga	  exempel	  som	  man	  kan	  lära	  sig	  av	  

1d)	  Historia	  är	  något	  gammalt	  och	  glömt	  och	  
har	  inget	  a?	  göra	  med	  mi?	  liv	  idag	  

1c)	  Historia	  ger	  mig	  en	  chans	  a?	  lära	  från	  
andras	  misslyckanden	  och	  framgångar	  

1b)	  Historia	  handlar	  om	  äventyr	  och	  spänning,	  
historia	  fascinerar	  mig	  och	  s-mulerar	  min	  

fantasi	  

1a)	  E?	  ämne	  i	  skolan	  inget	  annnat	  

Instämmer	  inte	  alls	  	   Instämmer	  inte	  	   Instämmer	  	   Instämmer	  helt	  	   Vet	  ej/Tom	  	  

2	  

11	  

2	  

11	  

59	  

60	  

59	  

26	  

35	  

25	  

4	  

12	  

3	  

c)	  Förberedelse	  inför	  fram-den	  	  

b)	  Förståelse	  för	  nu-den	  

a)	  Kunskap	  om	  det	  förflutna	  	  

Helt	  ovik-gt	   Ovik-gt	  	   Vik-gt	  	   Mycket	  vik-gt	  	   Vet	  ej	  	  



 

 9 

 
Efterenkäten fråga 3: Vad anser du om följande påstående? Relativ 
fördelning av svarsalternativen bland enkätstudiens elever (N=57). 

 
Källa: Efterenkäten klass A, B och C 

 
Efterenkäten fråga 4: Vilka geografiska områden är viktiga för dig i 
historieundervisningen? Relativ fördelning av svarsalternativen bland 
enkätstudiens elever (N=57). 

 
Källa: Efterenkäten klass A, B och C 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

4	  

5	  

3	  

7	  

16	  

24	  

67	  

60	  

51	  

15	  

13	  

15	  

7	  

6	  

7	  

c)	  Historia	  är	  e?	  resultat	  av	  olika	  tolkningar	  
och	  prespek-v	  av	  det	  som	  hänt.	  

b)	  Historia	  handlar	  om	  a?	  hi?a	  olika	  
förklaringar	  -ll	  vad	  som	  hänt.	  

a)	  Historia	  handlar	  om	  a?	  utvärdera	  
historiska	  källor	  och	  fynd	  och	  ta	  reda	  på	  
sanningen	  om	  vad	  som	  verkligen	  hände.	  

Instämmer	  inte	  alls	  	   Instämmer	  inte	   Instämmer	  	   Instämmer	  helt	   Vet	  ej	  

3	  

2	  

4	  

10	  

13	  

11	  

8	  

16	  

37	  

36	  

45	  

55	  

56	  

42	  

42	  

39	  

35	  

22	  

8	  

9	  

2	  

2	  

2	  

3	  

4e)	  Världshistoria	  	  

4d)	  Europeisk	  historia	  	  

4c)	  Svensk	  historia	  	  

4b)	  Historien	  om	  det	  län	  och	  landskap	  där	  
jag	  bor	  	  

4a)	  Historien	  om	  staden	  där	  jag	  bor	  

Helt	  ovik-gt	  	   Ovik-gt	  	   Vik-gt	  	   Mycket	  vik-gt	  	   Vet	  ej	  	  
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Efterenkäten fråga 5: Vilken typ av historia intresserar dig mest? Relativ 
fördelning av svarsalternativen bland enkätstudiens elever (N=57).  

 
Källa: Efterenkäten klass A, B och C 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

5	  

9	  

4	  

15	  

12	  

8	  

9	  

9	  

6	  

4	  

13	  

21	  

55	  

37	  

22	  

36	  

34	  

36	  

32	  

21	  

16	  

9	  

32	  

25	  

14	  

36	  

31	  

37	  

29	  

24	  

36	  

42	  

38	  

50	  

40	  

39	  

22	  

18	  

43	  

8	  

23	  

24	  

21	  

26	  

38	  

33	  

13	  

15	  

4	  

4	  

2	  

8	  

2	  

2	  

2	  

4	  

2	  

l)	  De	  förtrycktas	  historia	  

k)	  Olika	  historiska	  teman	  

j)	  Din	  egen	  familjehistoria	  

i)	  Utvecklingen	  av	  jordbruk,	  industri	  och	  handel	  

h)	  Människors	  inverkan	  på	  natur	  och	  miljö	  

g)	  Demokra-ns	  utveckling	  

f)	  Olika	  länders	  historia	  

e)	  Andra	  länders	  kulturer	  

d)	  Krig	  och	  diktatorer	  

c)	  Äventyr	  och	  upptäckter	  

b)	  Berömda	  mäns	  och	  kvinnors	  liv	  och	  
görnade.	  

a)	  Människors	  vardagliga	  liv	  

Inte	  alls	  	   Lite	   Ganska	  	   Mycket	  	   Vet	  ej/Tom	  
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Figur 4. Efterenkäten fråga 6: Hur föredrar du att ta del av historia? 
Relativ fördelning av svarsalternativen bland enkätstudiens elever (N=57).  

Källa: Efterenkäten klass A, B och C 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

5	  

37	  

9	  

10	  

26	  

7	  

7	  

18	  

7	  

11	  

7	  

14	  

18	  

24	  

22	  

29	  

54	  

18	  

16	  

28	  

37	  

52	  

42	  

29	  

26	  

9	  

21	  

33	  

13	  

30	  

27	  

32	  

30	  

26	  

24	  

42	  

51	  

30	  

48	  

28	  

7	  

45	  

48	  

17	  

22	  

11	  

23	  

11	  

2	  

5	  

4	  

4	  

4	  

l)	  Äldre	  berä?ar	  

6k)	  Historiska	  dataspel	  

6j)	  Genom	  a?	  besöka	  muséer	  och	  historiska	  
minnesplatser	  

6i)	  Genomgångar	  och	  föreläsningar	  av	  din	  
historielärare	  

6h)	  Med	  hjälp	  av	  grafer,	  tabeller	  och	  sta-s-ska	  
figurer	  

6g)	  Dokumentärer	  om	  historia	  	  

6f)	  Historiska	  filmer	  	  

6e)	  Historiska	  romaner	  

6d)	  Datoranima-oner	  

6c)	  Historiska	  kartor	  

6b)	  Primärkällor	  

6a)	  Läroböcker	  

Inte	  alls	  	   Lite	   Ganska	  	   Mycket	   Vet	  ej/Tom	  
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Efterenkäten fråga 7: Vilka källor använder du främst när du ska söka 
material till arbeten i historia? Relativ fördelning av svarsalternativen bland 
enkätstudiens elever (N=57). 

Källa: Efterenkäten klass A, B och C 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

21	  

64	  

41	  

4	  

36	  

4	  

8	  

32	  

14	  

28	  

21	  

7	  

41	  

20	  

41	  

16	  

44	  

43	  

38	  

48	  

39	  

43	  

37	  

33	  

24	  

5	  

10	  

29	  

16	  

23	  

28	  

18	  

27	  

27	  

29	  

29	  

14	  

11	  

8	  

51	  

4	  

30	  

26	  

2	  

16	  

2	  

10	  

29	  

4	  

3	  

2	  

7l)	  Äldres	  berä?elser	  

7k)	  Historiska	  dataspel	  

7j)	  Genom	  besök	  på	  muséer	  och	  historiska	  
minnesmärken	  

7i)	  Genomgångar	  och	  föreläsnignar	  av	  din	  
historielärare	  

7h)	  Med	  hjälp	  av	  grafer,	  tabeller	  och	  sta-s-ska	  
figurer	  

7g)	  Dokumentärer	  om	  historia	  	  

7f)	  Historiska	  filmer	  	  

7e)	  Romaner	  om	  historia	  

7d)	  Datoranima-oner	  

7c)	  Historiska	  kartor	  	  

7b)	  Primärkällor	  	  

7a)	  Läroboken	  

Aldrig	   Lite	   Ganska	  	   Mycket	   Vet	  inte	  /tom	  
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Efterenkäten fråga 8: Vilka källor till historien litar du på? Relativ 
fördelning av svarsalternativen bland enkätstudiens elever (N=57). 
 

Källa: Efterenkäten klass A, B och C 
 
Efterenkäten fråga 9: Hur vill du arbeta i historiska projekt?  

 
Källa: Efterenkäten klass A, B och C 

 

2	  

47	  

4	  

12	  

0	  

9	  

21	  

11	  

2	  

21	  

34	  

32	  

18	  

37	  

19	  

39	  

40	  

51	  

30	  

30	  

16	  

30	  

5	  

19	  

35	  

33	  

35	  

42	  

46	  

25	  

55	  

49	  

37	  

45	  

12	  

47	  

40	  

16	  

46	  

19	  

5	  

3	  

4	  

17	  

47	  

2	  

2	  

2	  

3	  

2	  

2	  

8l)	  Äldre	  berä?ar	  	  

8k)	  Historiska	  dataspel	  

8j)	  Museum	  och	  historiska	  minnesmärken	  

8i)	  Föreläsningar	  och	  genomgångar	  av	  din	  
historielärare	  	  	  

8h)	  Grafer,	  tabeller	  och	  sta-s-ska	  figurer	  

8g)	  Dokumentärer	  om	  historia	  	  

8f)	  Historiska	  filmer	  	  

8e)	  Historiska	  romaner	  	  

8d)	  Datoraniman-oner	  

8c)	  Historiska	  kartor	  	  

8b)	  Primärkällor	  	  

8a)	  Läroboken	  	  

Inte	  alls	  	   Lite	   Ganska	  	   Mycket	   Vet	  ej	  	  

26	  

20	  

34	  

12	  

5	  

Enskilt	  	  

I	  par	  

I	  grupp	  	  

I	  sammarbete	  med	  historiker	  	  

I	  ämnesövergipande	  projekt	  

0	   5	   10	   15	   20	   25	   30	   35	   40	  
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Efterenkäten fråga (onumrerad). Upplever du att arbetet med 
databasen och 1800-talet har påverkat din uppfattning om historia? Relativ 
fördelning av svarsalternativen bland enkätstudiens elever (N=54)  

Källa: Efterenkäten klass A, B och C 

 Kommentarer till frågan:                                                                                          
Om hur man kan få reda på information 
Man har väl fått ett och annat svar på frågeställningar man hade vilket gjort 
att man fått en större inblick i hur det kanske såg ut.  
Att man inte ens kan lita helt på primärkällor för mycket i Indiko är inte 
logiskt och kan inte stämma 
Man får ett nytt perspektiv på förhållanden och levnadsvillkor för de som 
levde då. 
Lite mer kunskap om hur personer levde 
Fick en mer klar bild av allt  
Det var hemskare än jag trodde  
Inte mycket med det var intressant att kolla hur det var förr  
De levde längre än vad jag hade trott  
Nej 
Man har fått mer om folket 
Människor hade det svårare än man trodde 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

26	  

43	  

20	  

4	  

7	  

0	   10	   20	   30	   40	   50	  

Inte	  alls	  	  

Lite	  	  

Ganska	  	  

Mycket	  	  

Vet	  ej	  	  
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Efterenkätens andra del fråga 1: Hur uppfattade genomgången med det 
digitaliserade primärprimärkällmaterialet i Indiko? Relativ fördelning av 
svarsalternativen bland enkätstudiens elever (N=54). 
 

 
Källa: Efterenkäten klass A, B och C 

Kommentarer till fråga1: 
Förklara mer hur man söker och vad förkortningarna står för  
Den funkade inte alltid  
Svårt att förstå 
Lite segt ibland bara  
Tog tid ganska hetsigt  
Yes 
:-) 
Jag tyckte det frös för mycket 
Den blev ganska seg och ville inte alltid fungera  
Jag fick all information om vad jag skulle göra 
Förstår inte hur den fungerar  
Man förstod vad syftet var men hur man skulle använda det förstod jag inte.  
Svårt att förstå och var det egentligen var vi skulle ta reda på, och varför är 
det viktigt för oss att göra detta?  
Genomgången berörde de funktioner vi haft användning för i vår rapport.  
Programmet fungerade dåligt 
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Efterenkätens andra del fråga 2: Hur upplevde du det egna arbete med 
det digitaliserade primärprimärkällmaterialet i Indiko? Relativ fördelning av 
svarsalternativen bland enkätstudiens elever (N=54). 

 

Källa: Efterenkäten klass A, B och C 

Kommentarer till fråga 2: 
Tråkigt 
Det var något nytt och det var roligt att göra något jag inte gjort förut  
Det var kul och intressant 
Jobbade ej så effektivt  
Problem med sökning 
Yes 
:-) 
Sidan frös och det stod lite fakta 
Svårt att hitta när inte all info fanns om alla personer 
Tittade enkelt men det tog tid att ladda 
Ibland fungerar den väldigt segt, men annars tycker jag den är bra.  
Hade svårt att hitta konkret information 
Jag tycker det gått bra, dock saknas det ibland statistik vilket gjort det 
svårare.  
Man var osäker på om källan ens stämde 
Programmet har inte all statistik som det står att den ska ha.  
Databasen är ibland väldigt seg, men trots det har arbetet flutit på bra.  
Jag tycker det var relativt lätt att förstå uppbyggnaden av databasen vilket 
gjorde det lättare att söka i den. Dock hatar jag när saker tar tid och behöver 
tänka länge och är inte lika tålmodig med teknik som äldre generationer 
kanske är. Så låter hellre andra söka åt mig.  
Sidan var seg och laggade mycket. 

 
 

 
 

 

15	  

35	  

44	  

6	  

0	  

10	  

20	  

30	  

40	  

50	  

Mycket	  dåligt	   Ganska	  dåligt	   Ganska	  bra	  	   Mycket	  bra	  	  
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Efterenkätens andra del fråga 3: Diskuterade du med andra 
elever/grupper om era sökresultat under arbetet med Indiko? Relativ 
fördelning av svars-alternativen bland enkätstudiens elever (N=54). 
 

Källa: efterenkäten klass A, B och C 

Kommentarer till fråga 3: 
Jobbade ensam, jämförde ej  
Vi i gruppen diskuterade bara  
Vi arbetade 2/3 st  
Vi var väldigt jämna 
 
Figur 5. Efterenkätens andra del fråga 4: Hur upplevde du arbetet 
med Indiko och DDB? Relativ fördelning av svarsalternativen bland 
enkätstudiens elever (N:54) 

 
Källa Efterenkäten klass A, B och C 

Kommentarer till fråga 4: 

7	  

17	  

4	  

4	  

7	  

26	  

28	  

35	  

33	  

24	  

54	  

46	  

52	  

50	  

61	  

7	  

4	  

6	  

9	  

6	  

6	  

6	  

4	  

4	  

2	  

4e)	  Jämfört	  med	  eget	  arbete/grupparbete	  	  

4d)	  Jämfört	  med	  film	  

4c)	  Jämfört	  med	  instuderingsfrågor	  baserat	  
på	  läroboken	  

4b)	  Jämfört	  med	  läsning	  av	  texter	  	  

	  4a)	  Jämfört	  med	  lärarledda	  genomgångar	  	  

Mycket	  dåligt	   Ganska	  dåligt	  	   Ganska	  bra	  	   Mycket	  bra	  	   Vet	  ej	  	  

21	  

39	  

21	  
19	  

0	  

5	  

10	  

15	  

20	  

25	  

30	  

35	  

40	  

45	  

Ja	  vi	  jobbade	  
helt	  ihop	  

Ja,	  en	  hel	  del	   Lite	  grann	  	   Inte	  alls	  	  
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a) Jämfört med lärarledda genomgångar  
Det var något nytt. Intressant och roligt, men jag gillar ändå lyssna på 
genomgångar. 
Något nytt och intressant. Mer självständigt arbete 
Mer intressant 
Det blir ganska enformigt med Indiko 
Svårt att hitta bra och riktigt fakta, vad handlade det egentligen om? Vad gör 
detta för framtiden? Vi hade knappt någon genomgång. 
Tycker det är kul med variation & denna typen passar mig bra, kul! Dock se 
ovan. 
Det var krångligt och svårt, sidan var seg 
Roligare 
Mycket roligare 
Svår sida att förstå 
Yeah byddy 
Föredrar genomgångar 
assa för mig har det inte så stor betydelse hur jag gör det, det är bara kul att 
göra nya grejer. 
Det var väl rätt så bra att få en sån chans, men långsam. 
b) Jämfört med läsning av texter  
Texter innehåller mer konkret fakta till skillnad från Indiko. 
Mer intressant 
Det var svårt och komplicerat 
Svårt att få fakta av endast diagram och siffror. 
Det är kul att läsa texter också men roligt att se "på riktigt" också 
Roligare  
Föredrar det också 
c) Jämfört med instuderingsfrågor baserade på läroboken 
Roligare 
jag gillar hellre att göra instuderingsfrågor 
Frågor från läroboken är tråkiga och oftast inte så djupa. 
Inge mycket fakta 
d) Jämfört med film 
Film är roligare och enklare 
Skönt att jobba eget 
Intressantare att se på film 
Ingen som förklarar 
Lär mig mycket bra när jag får använda flera sinnen så som se och höra om 
det som händer. 
e) Jämfört med eget arbete/grupparbete 
Lite information men man får ändå mycket förståelse i helhet. 
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Efterenkätens andra del fråga 5: Tror du att du någon gång i framtiden 
kommer utnyttja Indiko eller kyrkoboksmaterial i någon form om tillfälle 
erbjuds? Relativ fördelning av svarsalternativen bland enkätstudiens elever 
(N=54) 

 

Kommentarer till fråga 5: 
Totalt ointresserad  
Ingenting jag skulle göra vanligtvis 
Om jag inte kommer göra släktforskning förstås 
Beror på om det fylls på och blir bättre  
Hittade inget intressant  
Har gjort en del släktforskning och kommer nog fortsätta med det. 
Är inte särskilt intresserad av det 

 
Fråga 6 Efterenkätens andra del. Om skulle få välja en eller ett par 
kunskaper eller saker om särskilt ”fastnat” från undervisningen med det 
datoriserade primärkällmaterialet i Indiko, vad tror du då skulle komma 
ihåg i ett längre perspektiv? 
Kommentarer:  
Vad dem (sic) olika begreppen innebar som tex trolovningsbarn, oäkta och 
äkta.  
Människornas levnadsvillkor.  
Att barnadödligheten var extremt hög.  
Inget från just diagrammet kanske endast att det går att få fram lite fakta. 
Fick mest fakta om hur kvinnorna levde från häftet.  
Att fanns så många oäkta barn och att det dog så mycket folk och särskilt i 
ung ålder.  
Att barnadödligheten på 1800-talet var extremt hög. 
vet inte  
Att många dog i drunkningsolyckor  
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Absolut	  inte	  	   Nej	  troligtvis	  
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Ja,	  det	  är	  möjligt	   Ja	  troligtvis	  	  
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Jag kommer nog komma ihåg att många barn dog tidigt.  
Att samer lever i Sverige och att man döpte sina barn efter sig.  
Inte så seg  
Att människorna levt på riktigt 
Jävla mycke oäktingar 
Hur 1800-talet utvecklades 
Dödsorsakerna 
yes  
Nu vet jag i alla fall hur man gör :) 
Folk dog i mycket tidig ålder och av sjukdomar som vi idag har mediciner 
för. 
Döda människor 
Vet ej 
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Bilaga 2 

Lärarintervju  
1. Hur upplevde du genomgången och introduktionen av Indiko och DDB?  
Hade du kunnat orientera dig i materialet på egen hand?  
 
2. Hur tyckte du att det fungerade att instruera eleverna i DDB och instruera 
dem inför arbetet med det digitaliserade primärkällsmaterialet?   

 
3. Fanns det några svårigheter och problem med att använda DDB i 
undervisningen? Vad vill du lyfta fram som bra med att använda DDB i 
undervisningen?  
 
4. Hur upplevde du att eleverna arbetade med DDB? 
 
5. Hur upplevde du det att undervisa i historia genom att använda en digital 
databas? Jämför med annan typ av historieundervisning, såsom 
föreläsningar, läsning av texter, lärobok, film, gruppdiskussioner och dylikt?  
 
6.  Tror du att du någon gång i framtiden kommer att utnyttja Indiko eller 
kyrkoboksmaterial i någon form, t.ex. i undervisning, släktforskning eller 
som källmaterial?  
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Bilaga 3 

Intervjufrågor elever 

1. Hur tyckte ni arbetet med det digitaliserade primärkällsmaterialet med 
DDB gick?  

I stort, vilka fördelar och nackdelar upplevde ni i arbetet med databasen?  
Hur fungerade det att arbeta med själva databasen?  
Hur resonerade ni när ni arbetade med databasen?  
 

2. Skilde sig arbetet med DDB med hur ni arbetar i vanliga fall?  
Skilde det sig hur ni tänkte kring historia i arbetet med DDB mot hur ni 
tänker kring historia i er vanliga historieundervisning?  

 
3. Hur arbetar ni med datorer i undervisningen?  

 
4. Vilka är de största nackdelarna med datorer i undervisningen?  
Vilka är de största fördelarna med datorer i undervisningen?  
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Bilaga 4  

Observationsstudier  
 
Denna mall användes vid observationsstudierna 

 
 

Tid Antal 
elever 

Antal 
som 
arbetar 
med 
DDB 

Läraren 
gör 

Elev-
kommentarer 

Övriga 
kommentarer 
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Bilaga 5 

Fördjupningsuppgift historia 1b. 
Den tidsepok som följer efter upplysningen och den franska revolutionen 
brukar kallas den moderna tiden. Under 1800-talet läggs på många sätt 
grunden till vår nutida historia. Ett modernare samhälle utvecklas med ”nya” 
politiska ideologier, ökad industrialisering och förändrade sociala 
förutsättningar. Sverige påverkades under 1800-talet tydligt av dessa 
politiska, ekonomiska och sociala förändringar.  

Din uppgift är att undersöka hur Sverige förändrades och vad 
förändringarna innebar för några vanliga människor under 1800-talet.  

Med hjälp av den digitala databasen INDIKO skall du undersöka den lilla 
historien (så kallad mikrohistoria). Du skall själv ställa frågor till de 
digitaliserade kyrkoböckerna för att studera livet i Sverige på 1800-talet.  
Utifrån presentationen ska du undersöka oäktingarnas historia.  
Du kan till exempel undersöka: 

a) Om antalet oäkta/utomäktenskapliga barn ökar över tid och i takt 
med industrialiseringen i Sundsvalls stad. 

b) Om skillnader i antalet oäkta/utomäktenskapliga barn skiljer sig åt 
mellan en industrialiserad miljö (Sundsvalls stad) och agrar miljö 
(Skellefteå eller jordbruksförsamling i Sundsvallsregionen) 

c) Vilka var egentligen mödrarna till dessa barn (ålder, sysselsättning, 
geografisk bakgrund)? Födde de flera utomäktenskapliga barn, fann 
mamman någon man att gifta sig med och som ville ha dem trots 
den oäkta ungen? Vem var han i så fall (äldre/yngre, sysselsättning, 
änkling?) 

d) Hur gick det i livet för den oäkta ungen (dog han/hon tidigt, eller 
gick en ljus/mörk framtid till mötes?) 

Mål 
Du skall 

• välja ett problemområde 
• formulera klara frågeställningar 
• undersöka problemet 

• sammanställa svaret på dina frågeställningar utifrån källorna 
• dra egna slutsatser utifrån den avslutande diskussionen 
Redovisning 
Fördjupningsarbetet ska redovisas skriftligt och vid muntligt seminarium. 
Texten skall skickas i wordformat till XXXX@XXXXX 
Texten får omfatta max 5 sidor, storlek 12, 1,5 radavstånd, typsnitt Times 
New Roman eller liknande.  
Formalia 
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1. INLEDNING. Här presenteras ämnet kort. Väck intresse. Lotsa läsaren in 
i texten.  

2. SYFTE. Syftet anges med en tydlig problemformulering som sedan skall 
besvaras i arbetet. 

3. METOD. Diskutera dina utgångspunkter (eventuell hypotes) och ditt 
källmaterial.  

4. RESULTAT. Här redovisas de svar som källorna givit. 
5. AVSLUTANDE DISKUSSION. Svar på syfte, värdering av materialet och 

egna slutsatser. Koppla den lilla historien till den stora historiska 
utvecklingen. 

6. KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING. Sammanställning av de 
källor och den litteratur man använt. 

Lästips: Ann-Sofie Ohlander ”Farliga kvinnor och barn – Historien om det 
utomäktenskapliga” i UR, Kvinnohistoria  
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