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Abstract 

Isn´t it enough with the textbook? 

 

Karolina Korodi 

Titel: Räcker det inte med läroboken? 

Antal sidor: 42 

 

 

Studiens syfte har varit att kartlägga huruvida sju lärare i grundskolans senare år använder 

sidolitteratur (med fokus på fysisk litteratur i textform) i sin historieundervisning. Syftet 

har även varit att undersöka varför de använder sig av sidolitteratur och materialets 

fördelar samt utmaningar, och hur de hanterar utmaningarna. Metoden som har använts 

har varit kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. 

Undersökningen visar att samtliga intervjuade lärare har ett positivt förhållningsätt till 

materialet och använder sig av en bred repertoar sidolitteratur i sin undervisning i syfte att 

hjälpa eleverna utveckla de kunskaper och förmågor styrdokumenten frågar efter, vilket 

också är fördelarna med materialet. De främsta utmaningarna med materialet har visat sig 

vara yttre faktorer såsom tid, materialtillgänglighet samt bristande läsförståelse hos 

eleverna. Lärarna har utformat strategier för att hantera utmaningarna i viss utsträckning. 

Men det kan även konstateras att utmaningarna leder till att majoriteten av de sju lärarna 

inte använder sidolitteratur till dess fulla potential. Sidolitteraturen ersätts istället i allt 

större utsträckning med annat material som är mindre tidskrävande och mer lättillgängligt 

av lärarna i deras historieundervisning i grundskolans senare år.  
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1. Inledning 

Enligt Skolverket ingår det i historielärarnas uppdrag att specifikt använda sig av histo-

riskt källmaterial. ”Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och 

bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom 

historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser”.1 Direktiven 

från Skolverket är tydliga, historielärarna ska i sitt uppdrag säkerställa att eleverna ut-

vecklar kunskaper i historia bland annat genom möten med platser och människors be-

rättelser. Vägen dit kan tyckas vara kort genom exempelvis Vilhelm Mobergs klassiska 

Utvandrarepos2 om den massiva emigration som ägde rum under 1800- och 1900-talets 

Sverige. Eller genom Peter Englunds bokserie Stridens skönhet och sorg3, som baseras på 

autentiska dagboksanteckningar och verkliga människors levnadsöden från första 

världskriget. Vi kan alltså konstatera att sidolitteratur i historieundervisningen fyller en 

funktion utifrån Skolverkets krav, men vari ligger utmaningarna? Forskning som tidi-

gare bedrivits kring ämnet tenderar att i stor utsträckning presentera och diskutera de 

fördelar som användande av främst skönlitteratur kan innebära.4 Men det finns en av-

saknad av diskussion kring de utmaningar som materialet eventuellt också innebär, 

samt möjliga strategier för att hantera dem. Ambitionen med studien är således att fylla 

en liten del av denna lucka. Kan det vara så att de intervjuade lärarna i föreliggande stu-

die upplever mötet mellan fiktion kontra verklighet i sidolitteraturen som en utmaning? 

Eller handlar utmaningarna snarare om organisatoriska faktorer såsom tid, materialtill-

gång etc.? Och framförallt, hur hanterar lärarna utmaningarna?  

Vidare tydliggör även Skolverket att undervisningen bland annat ska bidra till elevernas 

utvecklande av sin historiska bildning och sitt historiemedvetande.5 Räcker det med att 

använda läroboken eller möjliggör Mobergs romantetralogi och Englunds samlade fält-

verk av biografier elevernas tillägnande av dessa förmågor på ett sätt som läroboken 

inte lyckas med? Kanske kan även variationen i sig i de två olika texterna fungera som en 

aptitretare till elevernas historieintresse. I följande intervjustudie med sju verksamma 

                                                        
1 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017, [Stock-
holm], 2017. s.199 
2 Moberg, Vilhelm, Utvandrarna: roman, Bonnier, Stockholm, 1949 
3 Englund, Peter, Stridens skönhet och sorg: Första världskriget i 212 korta kapitel, Atlantis, Stockholm, 
2008 
4 Se tidigare forskning 
5 Skolverket, 2017. s.199 
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lärare i historia i grundskolans senare år ska deras användande av sidolitteratur (med 

fokus på fysisk litteratur i textform) i undervisningen kartläggas.  Används materialet till 

dess fulla potential eller blir eventuella utmaningar avgörande i lärarnas val av att an-

vända, eller inte använda, sig av sidolitteratur i sin historieundervisning? 

 

1.1 Syfte 

Syftet är att kartlägga varför historielärare i grundskolans senare år väljer att använda, 

eller inte använda, sig av sidolitteratur (fysisk litteratur i textform) i undervisningen. 

Syftet är att studera deras förhållningssätt till materialet. Vidare är syftet även att redo-

göra för konkreta exempel på vilken sidolitteratur lärarna använder sig av och synlig-

göra och diskutera de fördelar respektive utmaningar detta undervisningsmaterial in-

nebär, samt att redogöra för eventuella strategier lärarna använder sig av för att hantera 

utmaningarna. 

 

1.2 Frågeställningar  

- Varför väljer lärarna att använda, eller inte använda, sig av sidolitteratur vid si-

dan av läroboken i historieundervisningen i grundskolans senare år? 

- Vilken sidolitteratur väljer lärarna att använda vid sidan av läroboken i historie-

undervisningen i grundskolans senare år? 

- Vilka är fördelarna respektive utmaningarna med detta undervisningsmaterial, 

och hur hanteras utmaningarna? 

2. Bakgrund 

I följande avsnitt kommer det översiktligt redogöras för syftet i kursplanen för histo-

rieämnet i grundskolan eftersom läraruppdraget i första hand vilar på just Skolverkets 

styrdokument. Vidare redogörs det även för några centrala begrepp som återkommer 

genomgående i studien och som man därför bör vara bekant med som läsare.  

 

2.1 Styrdokumentuppdraget  

”Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om 

historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande”.6 

                                                        
6 Skolverket, 2017. s.199 
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Detta betyder att eleverna ska tillägna sig en insikt om att vår syn på nutiden präglas av 

vårt förflutna, som även präglar vår uppfattning om framtiden. Vidare syftar även 

undervisningen till att eleverna ska utveckla kunskaper om historiska förhållanden, hi-

storiska begrepp och metoder, och även om hur historia kan användas i olika syften. 

Eleverna ska också utveckla historiska kunskaper om likheter och skillnader i männi-

skors värderingar och levnadsvillkor. På så sätt får eleverna förståelse för olika kultu-

rella levnadssätt och sammanhang. Eleverna ska även ges förutsättningar att tillägna sig 

en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden genom undervisning-

en.7 

 

Elevernas nyfikenhet på historia ska stimuleras och entusiasmeras av undervisningen. 

Vidare ska de även få kunskaper om det förflutna genom historiskt källmaterial och ge-

nom möten med platser och människors berättelser. Eleverna ska även ges förutsätt-

ningar att utveckla källkritiska förmågor i mötet med källor som ligger till grund för hi-

storisk kunskap. Vidare ska undervisningen medverka till att eleverna utvecklar en för-

ståelse kring att människor alltid måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värde-

ringar. Eleverna ska genom undervisningen även utveckla förståelse för hur historiska 

berättelser kan användas på olika sätt, sammanhang och syften i samhället och i var-

dagslivet. På så sätt får eleverna olika perspektiv på egna och andras värderingar, före-

ställningar och identiteter.8 

 

Slutligen sammanfattas syftet med undervisningen i historieämnet i fyra punkter. 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättning att utveckla sin förmåga att: 

 använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, ge-

stalter, kulturmöten och utvecklingslinjer, 

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

 reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika 

perspektiv,  

 använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.9 

 

                                                        
7 Skolverket, 2017. s.199 
8 Skolverket, 2017. s.199 
9 Skolverket, 2017. s.199 
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2.2 Centrala begrepp 

Detta avsnitt behandlar de centrala begreppen historiemedvetande och historisk empati. 

Dessa begrepp återfinns i kursplanen för ämnet historia i grundskolan och i medföljande 

kommentarsmaterial. 

 

Undervisning i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar sitt historiemed-

vetande. Detta innebär att eleverna ska utveckla förmågan att se och skapa sammanhang 

mellan det förflutna, nutiden och framtiden. Förmågan att kunna reflektera över vilka vi 

är, våra möjligheter och vart vi är på väg är en förmåga vi alla har. Händelser och skeen-

den i det förflutna är något som vi människor styrs och påverkas av, samtidigt som vi 

besitter förmågan att aktivt förändra vår tillvaro. ”Att på detta sätt uppfatta historia som 

en pågående process som vi själva berörs av och deltar i, är ett uttryck för ett utvecklat 

historiemedvetande.”10 Eleverna blir själva en del av historien genom ett sådant synsätt 

och historieämnet blir således inte något som begränsas till att bara handla om andra 

människor för länge sedan.11 Ytterligare en kompetens eleverna ska utveckla genom 

historieundervisningen är så kallad historisk empati.  

 

Genom undervisning i historia ska eleverna utveckla förståelse för att den tid som män-

niskor lever i påverkar deras villkor och värderingar, det vill säga historisk empati. Varje 

tid har sina dominerande värderingar, politiska kännetecken och kulturella känneteck-

en, vilket kan göra att vi har svårt att förstå varför människor tänkte eller handlade som 

de gjorde i mötet med det förflutna. Deras sätt att tänka och handla kanske går rakt 

emot vad vi idag uppfattar som rätt och riktigt. Då är det viktigt att eleverna kan göra en 

dubbel tankeoperation, att ”försöka förstå hur den tidens människor tänkte utifrån sin 

tids villkor och värderingar samtidigt som de förhåller sig etiskt och moraliskt till detta 

utifrån vår egen tids värderingar”.12 Att leva sig in i människors villkor, tankar och käns-

lor genom olika tider är något som bland annat skönlitteratur erbjuder och det är just 

det som möjliggör utvecklandet av den historiska empatin hos eleverna.13 

                                                        
10 Kommentarsmaterial till kursplanen i historia: reviderad 2017, [Stockholm], 2017. s.5 
11 Skolverket, 2017. s.5 
12 Skolverket, 2017. s.33 
13 Hermansson Adler, Magnus, Historieundervisningens byggstenar: grundläggande pedagogik och ämnes-
didaktik, 2. uppl., Liber, Stockholm, 2009. s.166-167 
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3. Metod  

3.1 Metod 

Syftet med föreliggande studie är att närma sig, förstå och beskriva informanternas tan-

kar, upplevelser och erfarenheter kring användande av sidolitteratur i historieundervis-

ningen. Min bedömning var att strukturerade samtal och ett tydligt syfte lämpade sig 

bäst för studien, således valde jag kvalitativa intervjuer som metod. 14 Genom intervjuer, 

vilka i grund och botten är dialoger, var det lättare för mig att förstå vad informanterna 

tänkte, kände och menade eftersom de hade större frihet att uttrycka sig än vad de hade 

haft genom exempelvis ett frågeformulär. Enligt Lina Christoffersen, docent i samhälls-

vetenskap, och sociologen Asbjörn Johanessen är det större möjlighet att nå informan-

ternas åsikter och erfarenheter på djupet genom just intervju och samtal som metod.15 

Genom kvalitativa intervjuer som metodform kunde de även själva vara med och på-

verka vad som togs upp vilket gjorde att deras erfarenheter och uppfattningar kom fram 

på bästa sätt. Samtidigt gjorde även den kvalitativa intervjun det möjligt för mig att få 

fram komplexitet och nyanser i användandet av sidolitteratur (genom bland annat följd-

frågor vilket beskrivs mer ingående nedan), vilket var något jag eftersträvade i stu-

dien.16  

 

Vidare valde jag att utforma intervjuerna efter en så kallad semistrukturerad karaktär, 

vilket innebär att det fanns en förbestämd kontext med förbestämda frågor (se bilaga 2). 

Frågorna var dock öppna, det vill säga att det inte fanns några svarsalternativ som for-

mulerats på förhand.17 Min bedömning var att intervjuer av semistrukturerad karaktär 

skulle generera ett givande och nyanserat empiriskt material för studien. Efter genom-

gång av metodlitteraturen var nästa steg själva genomförandet av intervjuerna.  

 

3.2 Genomförande  

Samtliga intervjuer inleddes med att informanterna fick ett informationsblad, där jag 

informerade dem om studiens syfte, hantering av insamlad data, deras garanterade ano-

                                                        
14 Christoffersen, Line & Johannessen, Asbjørn, Forskningsmetoder för lärarstudenter, 1. uppl., Studentlitte-
ratur, Lund, 2015. s. 83 
15 Grenholm, Carl-Henric. Att förstå religion: metoder för teologisk forskning, Lund: Studentlitteratur, 2006. 
s. 144-145 
16 Christoffersen, Line & Johannessen, Asbjørn, 2015. s.83-84 
17 Christoffersen, Line & Johannessen, Asbjørn, 2015. s.85 
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nymitet och deras rätt att när som helst avbryta intervjun (se bilaga 1). Denna informat-

ion, samt hur lång tid intervjun förväntades ta, fick de även vid tidigare kontakt. Alla 

intervjuer spelades in eftersom jag personligen föredrog denna metod och informanter-

na inte hade några invändningar mot detta. Pedagogen Christer Stensmo menar att den 

främsta fördelen med att spela in kvalitativa intervjuer är att den som leder intervjun 

kan koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjuerna, istället för att behöva foku-

sera på att föra anteckningar.18  

 

Som jag nämnde ovan var intervjuerna av semistrukturerad karaktär med öppna frågor. 

De öppna frågorna inledde jag till största del med frågeord. Syftet med detta var att jag 

ville undvika ja- och nejfrågor med korta svar och uppmana till reflekterande svar. För 

att informanterna skulle uppmuntras till reflektion och långa svar ställde jag både följd-

frågor och bad om exemplifieringar. För att visa att det var önskvärt med långa och de-

taljerade svar visade jag intresse genom att använda mig av uppmuntrande påståenden 

såsom ”Ja, ja” och ”Berätta mer”. Syftet med min feedback var att ge informanten känslan 

av förståelse och sympati.19 Vidare försökte jag även att inte vara rädd för tystnaden 

som uppstod under intervjuerna emellanåt då min tystnad kunde vara ett sätt att upp-

mana informanten att fortsätta berätta något.20.  

 

Samtliga intervjuer avslutades med att jag översiktligt sammanfattade informanternas 

svar och de blev även tillfrågade om det var något mer de ville tillägga, en komplettering 

eller revidering, för att öka studiens tillförlitlighet. Mats Alvesson, professor i organisat-

ions- och ledningsforskning vid Lunds universitet, menar att man på så sätt minimerar 

risken för missförstånd och den intervjuade får även möjlighet att beröra och ta upp 

saker som hen inte fick möjlighet att göra under själva intervjun.21 Efter insamling av det 

empiriska materialet var nästa steg i processen bearbetning och analys av det insamlade 

materialet.  

 

                                                        
18 Stensmo, Christer, Vetenskapsteori och metod för lärare: en introduktion, 1. uppl., Kunskapsföretaget, 
Uppsala, 2002. s.120 
19 Christoffersen, Line & Johannessen, Asbjørn, 2015. s.90 
20 Stensmo, Christer, 2002. s.121 
21 Alvesson, Mats, Intervjuer: genomförande, tolkning och reflexivitet, 1. uppl., Liber, Malmö, 2011. s.64 
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3.3 Databearbetning och analys 

Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades samtliga intervjuer, vilket innebär 

att de inspelade samtalen skrevs ned och förvandlades till skriven text. För att öka reabi-

liteten försökte jag transkribera intervjuerna så ordagrant som möjligt. Stensmo poäng-

terar att detta även är viktigt ur ett etiskt perspektiv eftersom informanten måste kunna 

lita på att det som sagts återges så troget som möjligt samtidigt som det gör den tran-

skriberade intervjun tillförlitlig. 22  

 

Jag läste de transkriberade intervjuerna noggrant ett flertal gånger så att jag sedan 

kunde bryta ned och kategorisera det som sades utifrån tematiska indelningar baserade 

på det frågeställningar som användes vid intervjuerna. Därefter sökte jag efter likheter 

och skillnader i de sju informanternas svar så att jag kunde urskilja mönster och fast-

ställa generella drag i det empiriska materialet. Det bör dock påpekas att med intervjun 

som redskap skapas en form av kunskap i just samtalet mellan intervjuaren och infor-

manten, vilket så även skedde i dessa fall. Maktrelationen mellan intervjuare och infor-

mant kunde innebära en risk för att det snarare blev mina tolkningar och uppfattningar 

som intervjuare som syns i tolkningar och analys av det empiriska materialet. För att 

undvika att just det skulle ske fanns en medvetenhet kring detta vid analys- och tolk-

ningsarbetet samtidigt som ett objektivt förhållningssätt har eftersträvats.23 Det var inte 

bara i databearbetningen och analysen det var nödvändigt att ta hänsyn till vissa fak-

torer utan jag utgick även från vissa principer ur ett etiskt perspektiv i mitt arbete med 

metoden och materialet. 

 

3.4 Forskningsetiska aspekter 

Studien är skriven i enlighet med Vetenskapsrådets fyra etiska forskningsprinciper.24 

Informationen som följer blev samtliga informanter delgivna både före intervjuerna 

men även vid intervjutillfället. De fick information om studiens syfte och metod. Likaså 

informerade jag dem om att deras deltagande var frivilligt och att de när som helst hade 

rätt att avbryta sin medverkan utan påtryckningar eller påverkan från mig som uppsats-

                                                        
22 Stensmo, Christer, 2002. s.122 
23 Deldén, Maria, Historien som fiktion [Elektronisk resurs]: gymnasieelevers erfarande av spelfilm i historie-
undervisningen, Forskarskolan Historiska medier, Umeå universitet, Licentiatavhandling Umeå : Umeå 
universitet, 2014,Umeå, 2014. s.65 
24 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådet, Stock-
holm, 2002 
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skribent.25 Samtliga informanter gav sitt samtycke för medverkan i intervjun. Min be-

dömning var vidare att det inte var nödvändigt att söka om etisk prövning hos etikpröv-

ningsnämnden då studien inte innehåller personuppgifter, är etiskt känslig eller på an-

nat sätt kan skada informanterna.  

 

Avslutningsvis garanterades informanterna största möjliga konfidentialitet vilket inne-

bär att namnen på informanterna som förekommer i studiens undersökningsdel är fin-

gerade. Jag förvarade materialet på så sätt att obehöriga inte kunde ta del av det.26 Vid 

val av informanter och fält som studien ämnade undersöka gjordes även vissa urval och 

avgränsningar. 

 

3.5 Avgränsning, urval och undersökningsgrupp  

Initialt var det nödvändigt att göra en avgränsning i fråga om vad som skulle undersö-

kas. Jag valde att fokusera på fysisk sidolitteratur i textform i föreliggande studie. Vilka 

genrer och typer av sidolitteratur som lyftes styrdes av de intervjuade lärarna med det 

enda kravet att fokus skulle ligga på fysisk litteratur i textform och inte andra typer av 

undervisningsmaterial. En annan möjlig ingång hade kunnat vara att fokusera på exem-

pelvis spelfilmer i historieundervisningen men min bedömning var att det forskningsfäl-

tet var ganska mättat. Det fanns även en del tidigare forskning kring framförallt skönlit-

teraturens potential i undervisningen så för att bidra med ny forskning valde jag en an-

nan, något bredare ingång och avgränsning genom sidolitteratur där lärarna gavs möj-

lighet att presentera och diskutera olika genrer och texttyper i litteraturens värld som, 

och inte endast skönlitteratur exempelvis.  

 

Undersökningsgruppen bestod av sju verksamma lärare i ämnet historia i grundskolans 

senare år. Min bedömning var att sju lärare lämpade sig väl för studiens syfte och metod. 

Jan Trost, emeritusprofessor i sociologi, betonar även fördelarna med ett mindre antal 

intervjuer och menar att det kan bli svårare att få en överblick med ett för stort antal 

intervjuer samtidigt som viktiga detaljer lätt kan gås om miste.27 Sju kvalitativa inter-

vjuer gav ett rikt material som sedan grundligt bearbetades, vilket redovisats för närmre 

ovan.  

                                                        
25 Vetenskapsrådet, 2002. s.7-10 
26 Vetenskapsrådet, 2002. s.7-10 
27 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, 3. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2005. s.123 



9 
 

Samtliga intervjuer genomfördes på lärarnas arbetsplatser på fem olika skolor i Småland 

vilka samtliga var kommunala och av liknande karaktär. Valet av skolor baserades på att 

jag tidigare haft antingen yrkesmässig eller utbildningsmässig kontakt med skolorna, 

vilket gjorde att deras lärare deltog i studien utan förbehåll. Sammanlagt deltog sju olika 

lärare från de fem skolorna i undersökningen, där fördelningen är två kvinnor och fem 

män. Spridningen i åldrarna är från 31 år till 54 år. Nedan följer en närmre presentation 

i tabellform av de lärarna som deltagit i studien: 

 

Det bör poängteras att så stor variation och spridning som möjligt bland lärarna var 

önskvärt med målet att få en så bred och nyanserad bild som möjligt presenterad av lä-

rarnas användande av sidolitteratur i historieundervisningen. Men utifrån den informat-

ion som just presenterats i tabellen kan det konstateras att den önskvärda variationen i 

urvalet inte riktigt uppnåddes. För det första är det en ojämn könsfördelning då det 

endast är två kvinnor, jämfört med fem män, som deltagit i studien. Vidare hade även en 

betydligt större bredd kunnat uppnås angående antalet undervisande år, då endast två 

av lärarna undervisat en kortare tid medan övriga fem har undervisat i 15-19 år. Det är 

således en relativt homogen grupp lärare som deltagit i studien. Och skolorna som de 

intervjuade lärarna arbetar på ligger alla i samma geografiska område, är kommunala 

och av liknande karaktär. Dessa faktorer kan påverka studiens resultat på ett icke-

representativt sätt. Själva urvalsprocessen hade kunnat gå till på ett annat sätt för att få 

en mer heterogen grupp lärare. Men då tiden var begränsad var min bedömning att det 

mest effektiva sättet att hitta lärare som var villiga att delta i studien att använda tidi-

gare kontakter, vilket nämndes ovan.  

Lärare Ålder  Antal år i yrket Undervisande ämnen 

Maria 38 år 15 år De fyra so-ämnena, svenska 

Mikael 41 år 18 år De fyra so-ämnena 

Cecilia  39 år 16 år De fyra so-ämnena, svenska 

Jan 54 år 18 år De fyra so-ämnena 

Joakim  34år 5 år De fyra so-ämnena 

Magnus 46 år 19 år De fyra so-ämnena 

Daniel  31 år 5 år De fyra so-ämnena 
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4. Tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt 

4.1 Tidigare forskning 

Eva Queckfeldt, filosofie doktor i historia, diskuterar skönlitteraturens möjligheter och 

utmaningar i historieundervisningen i bidraget Det var en gång: om historiska romaner 

och romaner som blivit historiska i boken Historien är nu28, med specifikt fokus på just 

historiska romaner. Queckfeldt diskuterar bland annat fiktion kontra verklighet i den 

historiska romanen. Historiska romaner kan ge en bild av hur det var i det förflutna, vem 

som agerade och tidsföljderna av olika händelser. Vissa individer som läsaren möter kan 

vara fiktiva medan andra har fått namn/utseende efter en verklig historisk person och 

agerar ibland även som denne. Queckfeldt menar att oavsett om individerna i böckerna 

är baserade på verkliga personer eller på fantasi kan läsaren ta dem till sig, lära känna 

dem och antingen gilla eller avsky dem. ”Den historiska romanens personer kan därtill 

levandegöra det förflutna och få läsaren att känna en samhörighet över tid och rum”.29  

 

Samtidigt som fördelarna med historiska romaner är tydliga påpekar hon att medveten-

heten om att det är fråga om fiktion alltid måste finnas närvarande. Trots att författarna 

till de historiska romanerna oftast håller sig inom det historiska händelseförloppets ra-

mar rör de sig alltid med den frihet som det konstnärliga uttryckssättet tillåter. I slutän-

dan är det trots allt författarens konst och skapelse.30 Samtidigt menar Queckfeldt att 

det kanske inte alltid handlar om att komma fram till en entydig och evigt giltig sanning 

om det förflutna. Istället torde det viktiga vara att förstå att det finns olika versioner av 

det som varit. Genom att ge helt skilda versioner av ett och samma händelseförlopp kan 

en historisk roman spegla den historiska verklighet så mångfasetterad som den faktiskt 

är. Och även om handlingen i vissa romaner kan vara banal, och ibland rentav felaktig, 

finns det oftast något som kan vara av värde i texten. Kanske kan man istället uppmärk-

samma den samhällsbild eller genusrelationerna som skildras, eller rentav källkritiskt 

titta på författarens syfte etc.31 Avslutningsvis menar Queckfeldt att den historiska ro-

manen har möjligheter att utveckla elevernas historiemedvetande genom att läsningen 

medvetandegör att det funnits ett ”då” vilket en gång i tiden varit lika levande som vårt 

                                                        
28 Queckfeldt, Eva, 'Det var en gång-: om historiska romaner och romaner som blivit historiska', Historien 
är nu: en introduktion till historiedidaktiken., Studentlitteratur, Lund, 2004. s. 69-85 
29 Queckfeldt, Eva, 2004. s. 79 
30 Queckfeldt, Eva, 2004. s. 79-81 
31 Queckfeldt, Eva, 2004. s. 83-86 
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”nu”, ge dem kunskap om historien och fungera som en aptitretare in i historiens värld.32 

Hon lyfter flera konkreta fördelar med romanens potential i historieundervisningen 

vilka kommer jämföras med de fördelar som framkommer av lärarna i föreliggande stu-

die. Hon diskuterar även problematiken som kan uppstå i mötet mellan fiktion och verk-

lighet i litteraturen. Identifierar de deltagande lärarna i föreliggande studie också detta 

möte som en utmaning, och hur hanterar dem det? Eller är det helt andra utmaningar 

som lyfts och i så fall vilka?  

 

Likt Queckfeldt resonerar historiedidaktikern Magnus Hermansson Adler i sitt verk 

Historieundervisningens byggstenar - grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik33 

kring hur skönlitteratur kan användas för att förstå historien, med den skillnaden att 

fokus riktas mot skönlitteratur i allmänhet jämfört med Queckfeldts koncentration på 

den historiska romanen. Hermansson Adler menar att man genom att komplettera läro-

boken med valda exempel från skönlitteraturen kan fördjupa och vidga elevernas för-

ståelse av olika historiska händelser. Han framhåller att det är genom samtal och dis-

kussion som den skönlitterära texten kan förmedla kunskap. Vidare lyfter han möjlig-

heterna med memoarlitteratur i historieundervisningen. Många stora, moderna händel-

ser såsom Förintelsen och Gulag tillhandahåller rikligt med litteratur som beskriver 

historien genom självupplevda händelser. I memoarlitteraturen kommer såväl offer som 

förövare och åskådare till tals där de genom egna tolkningar och personligt urval (vilket 

dock gör att vi inte kan betrakta det som rena källdokument) skildrar de fasor de upp-

levt. Detta ger eleverna en oumbärlig dimension av händelserna samtidigt som de ges 

möjlighet att resa i tid och rum och för ett ögonblick besöka de fasansfulla platserna.34 

Elevens möte med exempelvis Förintelsen i memoarlitteraturen, men även i den rena 

skönlitteraturen, förser eleven med möjlighet till inlevelse i aktörer och skeenden. Bety-

delsen av den fakta som eleven tidigare tillgodogjort sig förstärks av känslomässiga in-

levelser, ”och hela processen av upplevelse och inlevelse resulterar i att en historisk 

sanning etableras”.35  

 

                                                        
32 Queckfeldt, Eva, 2004. s.89 
33 Hermansson Adler, Magnus, 2009 
34 Hermansson Adler, Magnus, 2009. s.166 
35 Hermansson Adler, Magnus, 2009. s.166 
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Vidare menar Hermansson Adler att elevernas förståelse av människors agerande bakåt 

i tiden är beroende av elevernas förmåga att utveckla historisk empati. För att göra det 

krävs det att eleven lever sig in i aktörens tankar och villkor, förstår dem utifrån aktö-

rens villkor för att sedan utveckla en vilja till moraliskt tänkande och handlande, vilket 

skönlitteraturen möjliggör. Hermansson Adler exemplifierar detta genom att lyfta Vi-

beke Olssons skönlitterära bok, Ulrike och kriget36, om Ulrike Beckenbauer som vid tret-

ton års ålder är helhjärtad nationalsocialist. Just detta exempel kan kännas utmanande 

eftersom det i detta fall handlar om att försöka förstå förövarens sida. Men detta skönlit-

terära verk ger möjlighet att nyansera bilden av tyskar före och efter andra världskri-

get.37 Att utveckla elevernas historiska empati samt att nyansera historien för eleverna 

och ge dem olika perspektiv skall också has i åtanke i föreliggande undersökning. Att 

följa dåtidens människor i deras vardag, handlingar, tankar och känslor utifrån olika 

perspektiv möjliggörs enligt Hermansson Adler genom skönlitteratur. Undersökningen 

kommer synliggöra om lärarna har samma förhållningssätt och intentioner med sidolit-

teraturen eller om de istället använder materialet i andra syften, och i så fall vilka.  

 

Hermansson Adler beskriver ytterligare exempel där olika typer av skönlitterära verk 

kan fungera som värdefulla verktyg i historieundervisningen. Skönlitteratur kan bland 

annat fungera som granskningsbas, där ett konkret exempel är serietidningarna om Tin-

tin, den tuffe och äventyrlige journalisten. Även detta skall has i åtanke inför kommande 

undersökning, använder lärarna sidolitteratur för att utveckla elevernas källkritiska 

förmåga? Avslutningsvis menar han, likt Queckfeldt, att all historisk skönlitteratur med 

kvalitet främjar utvecklingen av ett historieintresse hos eleverna då det levandegör 

historien genom fängslande drama, samtidigt som det utvecklar elevernas historiemed-

vetande.38 

 

I licentiatavhandlingen Skönlitterär läsning och historiemedvetande hos barn i mellanåld-

rarna39 studerar Mary Ingemansson skönlitteratur i allmänhet och dess möjlighet att 

utveckla 10- och 11-åringars historiemedvetande genom att vara en del av en tematisk 

undervisning i historie- och svenskämnet där skönlitteraturen har en central roll som 

                                                        
36 Olsson, Vibeke, Ulrike och kriget, Bonnier, Stockholm, 1975 
37 Hermansson Adler, Magnus, 2009. s.167-168 
38 Hermansson Adler, Magnus, 2009. s.17 
39 Ingemansson, Mary, Det kunde lika gärna ha hänt idag": Maj Bylocks Drakskeppstrilogi och historiemed-
vetande hos barn i mellanåldrarna, Makadam förlag, Göteborg, 2010 
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kunskapskälla. Målet med uppsatsen är att klargöra skönlitterära verks potential. Inge-

mansson för en diskussion kring förhållandet mellan läroboken och skönlitteraturen i de 

samhällsorienterade ämnena och menar att skönlitteratur tillför olika beståndsdelar 

som läroboken ofta saknar. Stoffet i läroboken komprimeras ofta alltför mycket och 

misslyckas ofta med att gestalta exempelvis historia på ett intressant sätt för eleverna. 

De narrativa inslagen saknas samtidigt som det är för få människor som läsaren, i detta 

fall eleven, kan identifiera sig med. I ovan givna exempel menar Ingemansson att just 

skönlitteratur fyller en viktig, kompletterande funktion.40  

 

Avhandlingens resultat visar att skönlitteratur är betydelsefull när eleverna tolkar 

historien samt för att de ska kunna tillgodogöra sig nya insikter, men för att detta ska 

ske krävs att textens svårighetsgrad och innehållet anpassas efter elevens nivå och situ-

ation. Ingemansson konstaterar även, likt Hermansson Adler, att samtal måste kopplas 

till den skönlitterära läsningen om den ska ha någon effekt på utvecklandet av elevernas 

historiemedvetande, då läsning utan samtal verkar ge mycket liten effekt. Vidare slutsats 

är att om skönlitteratur i historieundervisningen används på rätt sätt kan den ge kraft åt 

det totala kunskapstillägnandet hos eleven. Eleverna som deltog i studien visade många 

nya insikter efter den skönlitterära läsningen och uppvisade ett nyskapat intresse för 

tidsfrågor, jämförelser mellan då och nu, genusperspektiv och rättvisefrågor. I och med 

läsningen av skönlitteratur öppnades ett helt nytt tankesätt upp hos eleverna som inte 

hade tagit plats vid läsning av endast läroböcker som saknar spännande händelser och 

upplevande subjekt. Tydligt var även att eleverna identifierade sig med karaktärerna i 

böckerna, bland annat genom ålder. Slutligen drar Ingemansson slutsatsen att elever 

som till synes verkar läslata eller ointresserade inte alls behöver vara just det utan att 

det istället handlar om att de behöver hjälp med att komma in i texten genom profess-

ionella lärare som vet hur barn kan bearbeta och tillvarata texter. ”Då kan de bättre för-

stå vad som har hänt förr, relatera till nuet och kanske också börja fundera över framti-

den”.41 Slutligen poängterar Skolverket att resultaten och strategierna som presenteras i 

avhandlingen är applicerbara både på yngre och äldre barn än de som medverkat i stu-

dien.42 Denna avhandling är av intresse då den belyser andra aspekter, ämnesöverskri-

dande samarbeten samt hur arbetet med skönlitteratur kan gå till rent praktiskt i klass-

                                                        
40 Ingemansson, Mary, 2010. s.8 
41 Ingemansson, Mary, 2010. s.98-100 
42 Skolverket, 2016 
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rummet. Då lärarnas praktiska arbete i klassrummet med sidolitteratur också kommer 

diskuteras i föreliggande studie är det av intresse att jämföra Ingemanssons resultat 

med mina.  

 

För att eleverna ska kunna ta till sig olika former av litteratur i historieundervisningen, 

vilket enligt den tidigare forskningen som just presenterats ovan är framgångsrikt uti-

från flera olika perspektiv krävs en grundläggande förmåga hos eleverna, nämligen läs-

förståelse. Forskningen påvisar värdet av att ständigt arbeta med utvecklandet av ele-

vernas läsförmåga genom hela skolgången. Artikeln Läs- och skrivutveckling och ett utö-

kat läraruppdrag43 av Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap, visar exempel-

vis att texterna som eleverna möter i skolan redan från åk 3 och framåt blir svårare. Till 

formen blir de mer komplexa och innehållet blir mer ämnesspecifikt. Det blir fler infor-

mativa texter inom de specifika ämnesstudierna, vilka kännetecknas som beskrivande, 

utredande, förklarande och argumenterande och därmed ställer högre krav på läsaren. 

Det är framförallt två huvudtyper av texter eleverna möter, den informativa och den 

(skön)litterära. I mötet med dessa texter krävs såväl egna kompetenser som ett pedago-

giskt stöd för att utveckla kompetenserna. Det räcker alltså inte att eleverna en gång lärt 

sig läsa, utan det är en förmåga som behöver underhållas genom hela skolgången och i 

alla ämnen för att redan inlärda strategier ska kunna utvecklas och nya växa fram. I arti-

keln menar Liberg att det krävs vissa grundstenar för att eleverna ska förstå den histo-

riska text de läser. Först och främst behöver läraren tydliggöra syftet med den historiska 

text eleverna ska läsa för att läsningen ska bli meningsfull och lärande. Vidare poängte-

ras även vikten av ämneskunskaper och ett utvecklat ordförråd i historieämnet. Den 

tidigare ämneskunskapen kan enligt Liberg fungera som en stödjande förförståelse i 

läsandet av den historiska texten.44 Men om ordförrådet hos eleverna är bristfälligt kan 

det både försvåra läsförståelsen och förmågan att uttrycka sig inom ämnet. Genom att 

lärare kontinuerligt arbetar med att utveckla och vidga elevernas vokabulär inom histo-

rieämnet stödjer det i sin tur elevernas kommunikation, tankegångar och yttranden 

                                                        
43 Liberg, Caroline, 'Läs- och skrivutveckling och ett utökat läraruppdrag', Att erövra världen [Elektronisk 
resurs]: dokumentation av konferensen Grundläggande färdigheter i läsning, skrivning och matematik 26-27 
november 2007., 2008. s. 53-68 
44 Liberg, Caroline, 2008. s.62-65 
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inom ämnet. Ett brett ordförråd kan även främja utvecklingen av elevernas resonemang 

kring kausala samband i historia. 45  

 

Läsforskaren och professorn Ingvar Lundberg betonar vidare vikten av att eleverna får 

diskutera de texter de läser för att de ska vara givande. Diskussionen och samtalet bör 

stimulera eleverna till eget tänkande och resonerande kring det som står mellan rader-

na. Detta leder till att de på sikt blir bättre på att komma under ytan på texter, finna 

dolda budskap samt att även läsa texter på ett mer aktivt och medskapande sätt.46 

Forskningen visar att en låg läsförståelse hos eleverna och känslan av motstånd i läsan-

det av, i detta fall historiska texter, kan leda till tappat intresse för historieämnet och 

uppgiven passivitet hos eleven.47 Lärare står helt enkelt inför utökade uppdrag där ele-

verna behöver mötas av mer så kallad ”high-literacy” undervisning, vilket medför stora 

vinster för eleven men även för samhället i stort.48 Här kan ytterligare en eventuell ut-

maning med sidolitteraturen konstateras. Är elevernas läsförmåga något som lärarna får 

tampas med eller skiljer sig deras erfarenheter och uppfattningar från det som just pre-

senterats?  

 

Per Eliasson, professor i historia, diskuterar i Kan ett historiemedvetande fördjupas?49  

bland annat hur man framgångsrikt arbetar med historiemedvetande i gymnasieskolans 

undervisning. Han menar att begrepp som historiemedvetande i kursplanen tyder på att 

det geneologiska perspektivet är företrätt. Utifrån det perspektivet belyser han vikten 

av att arbeta med elevernas självförståelse och identitetsskapande för att fördjupa 

historiemedvetandet samt att utgå från deras referenser och livsvärld. Vidare menar 

Eliasson även att det är viktigt att synliggöra den ”lilla” människan för att nå den djupare 

förståelsen. När eleven utvecklat ett fördjupat historiemedvetande ser hen sig själv som 

historieskapad och historieskapande, använder då-nu-sedan dimensionerna och besitter 

färdigheten att se olika scenarion utifrån dessa.50 

 

                                                        
45 Woodcock, James, `Does the linguistic release the conceptual? Helping Year 10 to improve their causal 
Reasoning`, Teaching History, 2005. s. 5 
46 Lundberg, Ingvar, Konsten att läsa faktatexter, 1. uppl., Natur och kultur, Stockholm, 2006. s.42 
47 Lundberg, Ingvar, 2006. s.17-18 
48 Liberg, Caroline, 2008. s.65 
49 Eliasson, Per, 'Kan ett historiemedvetande fördjupas?: om hur historia värderas i gymnasieskolan', 
Historien är nu : en introduktion till historiedidaktiken., 2004. s. 287-300 
50 Eliasson, Per, 2004. s.325  
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Ett flertal fördelar med sidolitteratur i undervisningen har konstaterats, tillsammans 

med ett fåtal utmaningar kring materialet. Dessa fördelar och utmaningar kommer stäl-

las mot och jämföras med det resultat som framkommer i föreliggande undersökning. 

Trots att den tidigare forskningen till övervägande del fokuserar på de positiva effekter 

sidolitteratur kan medföra i undervisningen, finns även utmaningar, inte minst beträf-

fande lärarnas praktiska arbete med materialet i klassrummet. Kring utmaningarna 

framgår det återigen väldigt sparsam information om i forskningen. Att sidolitteratur är 

fördelaktigt i historieundervisningen säger förmodligen inte många emot. Just därför är 

det av yttersta vikt att även belysa de utmaningar som finns med materialet, samt verk-

tyg och strategier som lärarna kan använda för att hantera dem så att materialets alla 

fördelar faktiskt nyttjas.  

 

4.2 Teoretisk utgångspunkt 

Olika faktorer som påverkar lärarnas användande av sidolitteratur för oss in på den pe-

dagogiska ramfaktorteorin (som från början mer liknade en tankemodell men som suc-

cessivt utvecklats till en erkänd teori), vilken också utgör den teoretiska utgångspunk-

ten för detta arbete. Teorin bygger på de ramar som formar förutsättningar för under-

visningen. Om förutsättningarna är begränsade minskar också lärarens handlingsut-

rymme i utformandet av undervisningen.51 Teorins grundläggande tanke är att den ska 

förklara samband mellan dessa ramar som styr undervisningen och elevernas resultat.52 

Teorin kommer dock inte användas i det syftet utan kommer istället undersöka hur 

dessa ramar påverkar lärarna i deras undervisning med sidolitteratur. Ramarna har ka-

tegoriserats på olika sätt av olika forskare och pedagoger som vidareutvecklat teorin. 

Jag har i denna studie valt att del in dem i yttre och inre ramar. Yttre ramar handlar om 

strukturella förhållanden som läraren har väldigt begränsat inflytandet över men som 

hen likväl måste ta hänsyn till i utformande av undervisningen. Yttre ramar kan handla 

om schemaläggning, tid, materialtillgång, elevgrupp etc. De inre ramarna har läraren 

kontroll över och kan påverka, såsom attityd, förhållningssätt, intresse etc. Studien utgår 

från denna teori för att kartlägga vilka yttre faktorer som påverkar lärarna i valet av att 

använda eller inte använda sig av sidolitteratur i sin historieundervisning, samt deras 

                                                        
51 Linde, Göran, Det ska ni veta!: en introduktion till läroplansteori!, 3., [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2012, s.59 
52 Lindblad, Sverker, Linde, Göran & Naeslund, Lars, Ramfaktorteori och praktiskt förnuft. Pedagogisk 
Forskning i Sverige. Årg. 4 nr 1, s. 93–109, 1999 
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inre föreställningar och attityder till materialet. Hypotesen är att lärarna har positiva 

attityder till sidolitteratur men att de yttre faktorerna försvårar deras möjligheter att 

nyttja sidolitteraturen till dess fulla potential. 
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5. Undersökning  

I metoddelen presenterades de sju lärarna översiktligt i form av deras ålder, antal år i 

yrket samt de ämnen lärarna undervisar i i tabellform. Följande undersökningsdel är 

strukturerad utifrån en tematisk presentation av resultatet. De olika teman som under-

sökningen är utformad efter bygger på syftet och de frågeställningar som presenterades 

tidigare i studien. De olika teman som presenteras är:  

1. Lärarnas förhållningssätt till sidolitteratur  

2. Lärarnas val av sidolitteratur  

3. Sidolitteraturens fördelar respektive utmaningar 

Det är en deskriptiv beskrivning som görs av lärarnas tankar och upplevelser kring de 

tre olika teman. Dessa analyseras och kopplas sedan till den tidigare forskningen och 

den teoretiska utgångspunkten i studiens slutkapitel. 

 

5.1 Lärarnas förhållningssätt till sidolitteratur  

Följande tema redogör för lärarnas intentioner med att använda sig av sidolitteratur i 

sin historieundervisning. Varför väljer lärarna att använda, eller inte använda, sig av 

sidolitteratur? Samtliga intervjuer inleds med liknande resonemang hos alla sju lärare, 

närmare bestämt den kring läroboken.  

 

Bilden som ges är att läroboken utgör själva grunden för lärarnas undervisning i historia 

och för eleverna fungerar den som en trygg bas som de kan falla tillbaka på vid bland 

annat examinationer. Samtliga sju poängterar att de är relativt nöjda med de läroböcker 

de har. Några av dem menar att den lärobok de använder är utformad efter kursplanen 

och de upplever att de skulle få med en stor del av det innehållsstoff, om än ytterst över-

siktligt, som kursplanen frågar efter om de skulle följa läroboken. Trots detta framgår 

det relativt snabbt, alla sju väljer att komplettera läroboken med olika former av sidolit-

teratur (om än i olika utsträckning, vilket redogörs för mer ingående vid senare tillfälle). 

Varför väljer dem att göra det? 
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5.1.1 Att utveckla elevernas historiemedvetande och historiska empati 

Som vi kan konstatera i studiens bakgrundsavsnitt syftar ämnet historia till att eleverna 

utvecklar historiemedvetande och historisk empati. Att eleverna utvecklar just dessa 

förmågor är samtliga lärares intentioner med att komplettera undervisningen med sido-

litteratur då de upplever att läroboken ensam inte räcker till. Texterna i sidolitteraturen 

återskapar den historiska tidsandan och avslöjar ofta åtskilliga saker om olika tiders 

samhällsstrukturer, förhållanden, villkor och värderingar. Genom att exempelvis synlig-

göra samhällsstrukturer och förhållanden mellan olika samhällsklasser och kön, blir det 

också lättare för eleverna att se samband med nutiden. Det blir enklare för dem att se 

likheter och skillnader mellan det som hände då och det som sker idag enligt lärarna. 

Och till slut kan eleverna förhoppningsvis se att dåtid, nutid men också framtid hänger 

ihop, och att det samhälle vi lever i idag är en produkt av dåtiden samtidigt som allt vi 

gör idag kommer påverka och bidra till att producera framtiden.  Eleverna ser även att 

de själva är en del av historien. På detta sätt blir inte historieämnet endast något statiskt 

som hände där och då utan något som är högst levande och ständigt skapas. Alla lärare 

menar alltså att sidolitteratur är ett oerhört värdefullt verktyg i utvecklandet av elever-

nas historiemedvetande.  

Vidare är de alla även överens om sidolitteraturens potential att utveckla elevernas hi-

storiska empati. De menar att läroboken till största del är faktaorienterad och fokuserar 

på att återge siffror, årtal och rentav är lite ”torr” medan sidolitteratur ofta tenderar att 

väcka känslor och tankar hos eleverna. Genom sidolitteraturen får eleverna ta del av 

dåtidens människors innersta känslor och tankar vilket i sin tur kan skapa inlevelseför-

måga och förståelse för dessa människors agerande hos eleverna. Lärarna menar att det 

rentav är nödvändigt för eleverna att sätta sig in dåtidens människors villkor, tankar och 

känslor för att det ska kunna väcka empati hos dem. Då är det fördelaktigt med texter 

som fångar och engagerar dem vilket görs lättast genom litteratur där elever möter per-

soner som de själva kan identifiera sig med och som de kan relatera till sin egen livs-

värld enligt lärarna. Historien kommer på så sätt närmre eleverna. 

Att fånga och engagera eleverna med sidolitteratur leder oss in på lärarnas nästa intent-

ion med användandet av sidolitteratur i historieundervisningen, att utveckla och stimu-

lera elevernas intresse för historieämnet.  
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5.1.2 Att utveckla och stimulera elevernas intresse för historieämnet 

En annan anledning som motiverar samtliga lärares användning av sidolitteratur är att 

de anser det stimulera eleverna och deras intresse för ämnet historia. De upplever att 

sidolitteratur med spännande, fartfyllda och gripande handlingar lyckas fånga elevernas 

intresse på ett helt annat sätt än vad läroboken gör. Återigen poängterar de att en ”torr” 

lärobok knappast engagerar en elevgrupp med tonåringar medan sidolitteraturen ofta 

har möjlighet att sätta igång elevernas fantasi och förflytta dem i tid och rum. Lärarna 

menar att det gör historien mer lättillgänglig samtidigt som litteraturen ofta både skapar 

och stimulerar elevernas intresse och motivation till historieämnet.  

 

Flera av lärarna poängterar att en stor del av charmen med hela läraryrket är eleverna 

och att en av de största drivkrafterna hos dem är att utforma en undervisning som ele-

verna inspireras av.  Att se elever i sitt klassrum som är helt frånvarande beskrivs som 

en jobbig situation: ”Det finns ju inget så hemskt som när man som lärare märker att 

eleverna försvinner, tittar ut genom fönstret och är i en annan värld. Då tappar man ju 

själv inspirationen också”.53 De är alltså av uppfattningen att användande av sidolittera-

tur kan vara ett sätt att undvika att just det inträffar. Två av lärarna menar även att an-

vändande av sidolitteratur i historieundervisningen kan ha mer långtgående effekter i 

fråga om elevernas historieintresse. Om man under lektionstid presenterar spännande 

litteratur för eleverna kan detta vara en inkörsport för ett djupare intresse för ämnet 

historia som eleverna fortsätter att utveckla på egen hand. Att utsätta eleverna för litte-

ratur som intresserar dem tror lärarna får flera positiva effekter på historieämnet. Deras 

motivation och engagemang på lektionerna ökar vilket gör att de behåller fokus lättare, 

vilket i sin tur även kan påverka deras måluppfyllelse i önskad riktning.  

 

Samtliga lärare påpekar även att de upplever att ett variationsrikt undervisningsmateri-

al i sig kan bibehålla elevernas intresse och fokus under historielektionerna, vilket också 

är ett bakomliggande motiv med att lyfta in olika former av sidolitteratur i undervis-

ningen.  Alla är dock noga med att poängtera att sidolitteraturen endast är en del av det 

undervisningsunderlag de använder för att skapa en så variationsrik undervisning som 

möjligt. Vissa av lärarna ger bilden av att sidolitteratur får en ganska stor plats i histo-

rieundervisningen medan majoriteten av dem i första hand väljer annan typ material för 
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att variera sin undervisning. De använder sidolitteratur i viss utsträckning, men annan 

typ av material får alltså betydligt större plats. Lärarna återkommer till diskussionen 

kring sidolitteratur kontra annan typ av material senare i undersökningen.  

 

5.1.3  Att fördjupa och bredda elevernas faktakunskaper 

Ett annat centralt motiv till att använda sig av sidolitteratur i historieundervisningen 

hos fem av lärarna är att förstärka och fördjupa de faktakunskaper eleverna anammat 

genom bland annat läroboken. Lärarna anser att trots att läroboken är ganska heltäck-

ande i fråga om innehåll är beskrivningarna som ges ofta ganska översiktliga. Faktan 

som lyfts i läroboken är både otillräcklig och snäv enligt lärarna så genom att lyfta in 

sidolitteratur kan de både välja texter med mer detaljerade beskrivningar och texter 

som djupdyker kring en viss historisk händelse eller person.  

 

Sidolitteraturen kan alltså användas parallellt och vid sidan av läroboken i syfte att för-

djupa, förstärka och bredda de kunskaper eleverna redan tagit till sig. Men den kan även 

fungera som en inkörsport till ett arbetsområde, eleverna har då vissa förkunskaper i 

mötet med tidsepoken eller händelsen. Vidare menar lärarna att goda faktakunskaper 

utgör grunden och rentav är fundamentala för att eleverna i nästa steg ska kunna 

tillägna sig andra förmågor i historieämnet. ”Därför är det rent krasst ofrånkomligt att 

lyfta in sidolitteratur då läroboken ensam långt ifrån täcker de faktakunskaper eleverna 

behöver ta till sig”.54  

 

Genom att ta del av sidolitteratur breddas inte bara elevernas faktakunskaper, utan det 

historiska ordförrådet har också möjlighet att utvecklas enligt lärarna. När eleverna se-

dan har tillägnat sig goda ämneskunskaper bli det lättare för dem att bland annat delta i 

diskussioner och kritiskt granska annat material. Att utveckla elevernas källkritiska 

förmåga är en annan central intention som lyfts av några av lärarna, men då de flesta 

lyfter det i samband med att bredda och fördjupa elevernas faktakunskaper ges inte den 

intentionen en egen rubrik utan bifogas i detta avsitt. Ju mer eleverna kan om en histo-

risk tidsepok, händelse eller person blir det lättare för dem att kritiskt granska olika 

former av sidolitteratur enligt lärarna.  
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5.1.4  Att ge eleverna olika infallsvinklar, versioner och perspektiv på historien 

Sidolitteraturen erbjuder ofta olika infallsvinklar, perspektiv och versioner av historien, 

vilket också är den sista intentionen lärarna har med användandet av sidolitteratur i sin 

historieundervisning. ”Hur man ser på en händelse kan skilja sig ganska mycket bero-

ende på vilken typ av litteratur man läser, vilket syftet är och vem som författat tex-

ten”.55 Just att se historien genom olika perspektiv är något lärarna menar är särskilt 

svårt genom att endast förlita sig på läroboken. Där fyller sidolitteraturen en oerhört 

viktig funktion. Sidolitteraturen kan skildra olika tidsepoker eller enstaka historiska 

händelser genom en mängd olika perspektiv medan läroboken skildrar läroboksförfatta-

rens perspektiv. 

 

Vi har nu redogjort för målen och motiven till lärarnas sidolitteraturanvändning i histo-

rieundervisningen. Men vilka former av sidolitteratur använder sig lärarna av för att nå 

dessa målsättningar?  

 

5.2 Lärarnas val av sidolitteratur 

Vilka former av sidolitteratur lärarna väljer att komplettera läroboken med i sin histo-

rieundervisning skall det redogöras för i kommande tema. Det ges konkreta exempel på 

vilken sidolitteratur som används. Samstämmigheten som fanns kring lärarnas motiv till  

att använda sidolitteratur håller sig fast även ifråga om urval, med endast några få skill-

nader. Eftersom lärarna kompletterar läroboken med relativt många olika former av 

sidolitteratur har dessa sorterats in i tre olika övergripande kategorier: fiktiv sidolittera-

tur, autentisk sidolitteratur samt artiklar.  

 

5.2.1 Fiktiv sidolitteratur  

Samtliga sju lärare uppger att de använder någon form av fiktiv sidolitteratur i sin histo-

rieundervisning. Alla väljer att plocka in skönlitteratur i form av historiska romaner, 

samtidsskildringar och biografier i viss utsträckning i undervisningen. Samtliga lärare 

använder verk som skildrar första- och andra världskriget. Återkommande titlar är Vid 

västfronten intet nytt56, Mein kampf57, Anne Franks dagbok58, Pojken i randig pyjamas59 
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56 Remarque, Erich Maria, På västfronten intet nytt, Bonnier, Stockholm, 1929 
57 Hitler, Adolf, Mein kampf, Schildt, Stockholm, 1934 
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och Boktjuven60. Det är dock ett fåtal verk som nämns vid namn kring andra händelser 

och tidsepoker i historien. Mobergs Utvandrarna som skildrar emigrationen i 1800- och 

1900-talets Sverige nämns av fyra lärare, tillsammans med Mina drömmars stad61 som 

skildrar Stockholmsvardagen hos arbetarklassen under industrialiseringen som nämns 

av två av lärarna. Endast en lärare nämner en skönlitterär titel från en helt annan plats i 

historien, närmare bestämt Rötter62 som skildrar slaveriet i USA.  

 

Majoriteten av lärarna uppger även att de använder serietidningar. De använder serien 

om gallerna Asterix och Obelix63. Lärarna använder då de album som utspelar sig i ro-

marriket när de ska studera antiken med sina elever. 

 

Slutligen berättar tre av informanterna att de även använder sig av låttextanalyser i sin 

historieundervisning. De väljer då ut låttexter med historisk anknytning eller låtar som 

är skrivna i samband med historiska händelser. Den senare kommer dock diskuteras 

under autentiskt material. En lärare uppger att han bland annat använder sig av grup-

pen Hoola Bandoolas låt Keops Pyramid64.  

 

5.2.2 Autentisk sidolitteratur  

Vidare väljer alla lärare att använda sig av autentiskt material av olika slag i sin historie-

undervisning. Exempel på autentiskt material som används i undervisningen är ögon-

vittnesskildringar, dagboksanteckningar och brev. Den här typen av material hittar lä-

rarna ofta i samlingsverk av olika slag. Ett exempel som flera av lärarna använder sig av 

är Englunds bokserie Stridens skönhet och sorg som är en skildring av ”den lilla histo-

rien” där läsaren får följa verkliga människoöden genom just dagboksanteckningar, brev 

etc. under första världskriget. Vidare plockar flera av lärarna ögonvittnesskildringar från 

Forum för levande historias kompendium … Om detta må ni berätta … Där finns det ett 

stort utbud av ögonvittnesskildringar från Förintelsen som berättar om den fasansfulla 

händelsen ur både judars perspektiv men också SS-soldaternas perspektiv. Vidare upp-

                                                                                                                                                                             
58 Frank, Anne, Anne Franks dagbok, Hökerberg, Stockholm, 1953 
59 Boyne, John, Pojken i randig pyjamas: en sorts saga, Damm, Malmö, 2006 
60 Zusak, Markus, Boktjuven, B. Wahlström, Stockholm, 2008 
61 Fogelström, Per Anders, Mina drömmars stad: roman, Bonnier, Stockholm, 1960 
62 Haley, Alex, Rötter: berättelsen om en amerikansk familj, Rabén & Sjögren, Stockholm, 1977 
63 Goscinny, René & Uderzo, Albert, Asterix och hans tappra galler, Hemmets Journal, Göteborg, 1970 
64 Hoola Bandoola, Keops Pyramid, från Vem kan man lita på?, MNW Waxholm, 1972 
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ger majoriteten av lärarna att de använder sig av historiska tal i sin undervisning. Dessa 

tal härstammar ofta från gamla historiska ledare, ofta med politisk anknytning, såsom 

Benito Mussolini, Winston Churchill, Adolf Hitler, Martin Luther King etc. Till sist uppger 

tre av informanterna att de använder låttextanalyser i sin undervisning, vilket redan 

nämndes under fiktivt material. Jag har valt att ha med just låttextanalyser även under 

autentiskt material då lärarna också använder sig av låtar som skrevs i samband med 

olika historiska händelser. Ett konkret exempel är den franska nationalsången som 

skrevs i samband med franska revolutionen. 

 

5.2.3 Artiklar  

Samtliga lärare utom en uppger att de använder sig av artiklar, och syftar då på tid-

ningsartiklar och artiklar ur olika historiska tidsskrifter, i sin historieundervisning. De 

tidsskrifter som nämns är framförallt Populär Historia, Allt om Historia, Militär Historia 

och Världens Historia. Utöver artiklarna från de tidshistoriska skrifterna används även 

artiklar från den lokala tidningen, samt artiklar ur dagstidningar.  

 

5.3  Sidolitteraturens fördelar respektive utmaningar 

Det tredje och sista temat redogör för vilka fördelar respektive utmaningar de olika 

formerna av sidolitteratur innebär. Lärarnas sätt att hantera utamningarna diskuteras. 

Har de hittat strategier för att hantera utmaningarna? För att göra undersökningen så 

följsam som möjligt diskuteras fördelar kontra utmaningar utefter den materialkatego-

risering som gjordes i tema två.   

5.3.1 Fördelar respektive utmaningar med fiktiv sidolitteratur 

De främsta fördelarna med att använda fiktiv sidolitteratur i olika former är att den ut-

vecklar deras historiemedvetande, utvecklar deras historiska empati, fördjupar och för-

stärker faktakunskaperna samt väcker och stimulerar deras intresse för historia.  Skön-

litteratur tillåter eleverna att leva sig in i olika tider genom upplevande karaktärer som 

utför handlingar, känner och tänker, vilket i sin tur kan väcka känslor och tankar hos 

eleverna och en djupare förståelse bildas. Samtidigt kan även större samhällsstrukturer, 

förhållanden och värderingar synliggöras när eleverna får följa karaktärerna i vardagen. 

Just samhällsstrukturer, förhållanden och värderingar kan särskilt synliggöras genom 

låttextanalyser enligt tre av lärarna. En annan värdefull aspekt med just skönlitterära 
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verk är att de skildrar historien ur olika perspektiv. Lärarna väljer verk som skildras av 

både män och kvinnor, fattiga och rika, unga och gamla, goda och onda, vilket rentav är 

omöjligt att komma åt om man bara utgår från läroboken enligt lärarna. Vidare menar 

de att det är särskilt gynnsamt att använda sig av skönlitteratur som innehåller karaktä-

rer som eleverna själva kan identifiera sig med. Här lyfts specifikt Anne Franks dagbok 

som ett mycket användbart verk. Eleverna är exempelvis i samma ålder som Anne Frank 

vilket gör att det blir lättare för dem att relatera till historien.  

Historien blir relaterbar för eleverna i en helt annan utsträckning än om de bara får 

den berättad ur statens perspektiv, soldaters perspektiv och så vidare. Det ligger så 

långt utanför elevernas livsvärld att vissa saker blir svåra att greppa tror jag. De blir 

mer engagerade samtidigt som en djupare förståelse utvecklas när de kan relatera till 

sig själva. Just att synliggöra den lilla människan i historien tror jag bidrar med myck-

et.65 

Skönlitterära verk och serietidningar engagerar och intresserar även eleverna i långt 

större utsträckning än vad läroboken gör, vilket kan skapa ett långsiktigt intresse och 

historielärande.  

Bara genom att jag berört skönlitterära verk kring olika historiska händelser eller 

personer har det i sin tur lett till att eleverna vid senare tillfälle fördjupat sig kring 

dem när de skrivit fördjupningsarbete i svenskämnet exempelvis.66 

Just serietidningar i historieundervisningen är väldigt uppskattat av eleverna och upp-

levs som lättare inslag i ett ämne som många gånger kan upplevas som ganska tungt. En 

lärare menar dessutom att serietidningar även kan vara användbart i fråga om att be-

fästa och fördjupa elevernas faktakunskaper. 

Trots att det är en humoristisk framställning av romarriket kan den ändå förmedla hi-

storisk kunskap. Man kan se hur romarna var klädda, diskutera varför de ville ta över 

byn etc. Saker som tas upp i serietidningen går att koppla till romarnas strävan att ut-

öka sin makt och expandera, till Cleopatra och till gladiatorer.67  
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Trots de många och tydliga fördelarna med fiktiv sidolitteratur i undervisningen lyfts 

och diskuteras ett antal utmaningar med materialet av lärarna. Den främsta utmaningen 

som lyfts med framförallt skönlitterära verk av fem av lärarna är tiden. Eftersom kurs-

planen för historieämnet har ett fullspäckat innehåll och många förmågor som eleverna 

ska tillägna sig finns det inte tid till att läsa och bearbeta hela skönlitterära verk med 

eleverna.  

Jag tycker helt enkelt inte att man hinner få in hela skönlitterära verk om man ska få 

med allt centralt innehåll i kursplanen, samtidigt som man ska hjälpa eleverna att ut-

veckla alla de förmågor den frågar efter. Man skulle kunna gå hur djupt som helst och 

det finns många skönlitterära guldkorn man skulle kunna använda sig av. Men är det 

verkligen försvarsbart om jag inte skulle hinna med kalla kriget i slutet av nian men 

att jag ägnade tre veckor åt att läsa hela Anne Franks dagbok? Det är ju en kamp mot 

klockan! Man måste hela tiden vidare så det blir ju en prioriteringsfråga.68 

Detta leder till att lärarna oftast bara berör enstaka kapitel eller utdrag ur de skönlitte-

rära verken. De diskuterar dock ett annat sätt att hantera dilemmat med tiden, ämnesö-

verskridande samarbeten. Detta verifieras av övriga två lärare som inte alls upplever att 

tiden är en utmaning och som kontinuerligt bearbetar hela skönlitterära verk med sina 

elever ämnesöverskridande eftersom de undervisar samma elever i svenskämnet. När 

övriga fem lyckas få till ämnesöverskridande samarbeten med svensklärarna använder 

de också hela skönlitterära verk, men oftast handlar det om kapitel eller korta utdrag. De 

menar att organisatoriska faktorer ofta försvårar de ämnesöverskridande samarbetena. 

”Rent praktiskt kan det vara svårt att få till de där samarbetena. Säg att jag har sex olika 

klasser i historia, som i sin tur har tre olika svensklärare, i tre olika arbetslag, då blir det 

rentav omöjligt att få till”.69 

Utöver utmaningen med tiden lyfter även majoriteten av lärarna tillgängligheten som en 

utmaning. För att jobba med skönlitteratur eller serietidningar krävs att det finns hela 

klassuppsättningar av den bok eller serietidning som ska användas. ”Och ibland räcker 

det inte bara med en klassuppsättning när man har tre klasser som ska läsa samma bok 

samtidigt!”70 Lärarna uppger även att de tidigare använde sig en del av den skönlittera-

tur biblioteket på respektive skola erbjöd men att det idag är en för omständig process 
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att ta sig dit med hela klasser, i synnerhet när annat material finns mer lättillgängligt. 

”Att få alla mina 105 elever ens till skolbiblioteket är en jätteapparat som tar lång tid. 

Om jag istället har mer lättillgängligt material i klassrumet är det klart att det går före”.71 

Alternativt material till all form av sidolitteratur som är betydligt mer lättillgängligt är 

något som diskuteras av alla lärare utom en. När de pratar om alternativt material rör 

det sig nästan uteslutande om digitalt material i form av spelfilmer, YouTube-klipp, ra-

dioprogram, dokumentärer, olika nätbaserade sidor med fokus på historia såsom 

www.so-rummet.se etc. Istället för att slå i böcker, googlar eleverna på nätet.  

Idag är ofta klasserna utrustade med någon form av tekniskt hjälpmedel, såsom i-Pads 

eller Chromebooks, vilket gör att informationen bara är ett klick bort. Tekniken har 

underlättat mycket, men på bekostnad av litteraturen. Man är helt enkelt inte lika be-

roende av tryckt material längre.72  

Att all form av sidolitteraturen i många fall ersätts av digitalt material i undervisningen 

är fem av sju lärare eniga om.  

Två av lärarna lyfter en bristande läsförståelse hos eleverna i samband med utmaning-

arna med skönlitteratur. De menar att det är viktigt att hitta böcker som ligger på rätt 

nivå då eleverna inte klarar av för mastiga verk. Bristande läsförståelse hos eleverna är 

något som lyfts av nästan samtliga lärare i samband med utmaningarna med att använda 

artiklar i undervisningen. Därför kommer en mer detaljerad diskussion föras om läsför-

ståelsen i det kapitlet.  

Avslutningsvis diskuterar flera av lärarna mötet mellan verklighet och fiktion som upp-

står i den fiktiva sidolitteraturen, i exempelvis historiska romaner och serietidningar. 

Enligt dem behöver detta möte nödvändigtvis inte vara ett problem så länge medveten-

het kring det finns hos dem själva och eleverna. Materialet kan ha olika mål och syften 

beroende på vilket verk som används. Ett verk som är väldigt verklighetstroget kan vara 

fullt användbart i fråga om att bredda och fördjupa elevernas faktakunskaper inom en 

viss tidsepok eller historisk händelse. Om det istället är så att verket inte följer historien 

troget behöver det inte automatiskt innebära att det är oanvändbart. Det kan då exem-

pelvis användas med målet att utveckla och träna elevernas källkritiska förmåga.  

 

                                                        
71 Daniel 
72 Mikael 

http://www.so-rummet.se/
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5.3.2 Fördelar respektive utmaningar med autentisk litteratur 

De främsta fördelarna med att använda sig av autentisk sidolitteratur, såsom brev och 

dagboksanteckningar, i undervisningen är enligt lärarna att de väcker känslor och tan-

kar hos eleverna samtidigt som det förmedlar de tankar, värderingar och känslor dåti-

dens människor kände. På så sätt blir det återigen lättare för eleverna att se likheter och 

skillnader och förstå sambanden mellan tid och rum. ”Eleverna ser att vi människor inte 

är så olika utan har samma känslor och behov men bara är födda i olika tider. De förstår 

att vi är sammankopplade”.73 Genom att sätta sig in dåtidens människors känslor och 

tankar kan också en djupare förståelse och empati för dem utvecklas. Även autentisk 

litteratur kan avslöja en hel del om samhällstrukturer och förhållanden i stort. Frankri-

kes nationalsång som skrevs i samband med den franska revolutionen används bland 

annat i undervisningen, och bara genom att analysera den kan eleverna få kunskap om 

de rådande förhållandena i Frankrike vid tidpunkten. Likt tidigare material kan även 

faktakunskaperna befästas och fördjupas genom den här typen av material.  

Rörande utmaningar med autentiskt material är det inget konkret som framgår i inter-

vjuerna med lärarna.  

 

5.3.3 Fördelar respektive utmaningar med artiklar  

De främsta fördelarna med att bearbeta artiklar ur olika tidsskrifter är enligt lärarna att 

fördjupa och förstärka elevernas faktakunskaper. Artiklar i historiska tidsskrifter tende-

rar att djupdyka kring olika historiska händelser och innehåller ofta detaljerade be-

skrivningar, vilket är mycket tacksamt när läroboken innehåller allt annat än just det. 

Artiklar ur vanliga dagstidningar är ofta tacksamt att använda med syftet att utveckla 

elevernas källkritiska förmåga. Man kan då titta på vem som författat artikeln, vilket 

syftet är och så vidare.  

 

Flera lärare poängterar även fördelen med att använda artiklar i den lokala tidningen 

samt artiklar som är dagsaktuella och har en historisk koppling i undervisningen. Ge-

nom att använda historiska artiklar som är kopplade till elevernas närområde eller till 

händelser som är högst aktuella i dagsläget och som de kanske har kunskap om sedan 

tidigare, blir det lättare att relatera historien till nutiden för eleverna. Den blir således 
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inte bara något isolerat som hände för länge sedan. Sammankopplingen mellan dåtid, 

nutid och framtid blir helt enkelt synliggjord väldigt tydlig för eleverna, och det blir en-

klare för dem att dra paralleller däremellan menar lärarna. 

 

Trots fördelarna med artiklar i undervisningen uppmärksammar samtliga lärare fram-

förallt två utmaningar med materialet. Framförallt lyfts tiden som en återkommande 

utmaning. De menar att det är mycket tidskrävande att söka efter artiklar som dels be-

rör det ämnesområde som ska studeras men också att hitta artiklar som håller rätt 

språklig nivå. De upplever att framförallt artiklar ur historiska tidsskrifter är skrivna på 

ett för svårt språk och inte alls är anpassade efter tonåringars språkliga nivå. Detta in-

nebär att när lärarna slutligen hittar lämpliga artiklar sett ur det innehållsliga perspek-

tivet, behöver de lägga ytterligare tid på att arbeta om artiklarna för att de ska bli be-

gripliga för eleverna. Vissa säger att de ibland skriver om hela artiklar med det huvud-

sakliga syftet att förenkla dem, vilket återigen kräver tid. Och när tiden inte finns leder 

det till att flera av lärarna väljer bort materialet och ersätter det med mer lättsmält och 

lättarbetat material, såsom en dokumentär exempelvis. Återigen beskriver lärarna hur 

sidolitteraturen får ge vika för det digitala materialet. Några lärare poängterar även 

nackdelarna med att förenkla texterna för mycket. De eleverna som faktiskt hade klarat 

av mer avancerade texter riskerar att understimuleras samtidigt som man riskerar att 

tappa djupet i texten om den förenklas för mycket. 

 

En annan tung utmaning med artiklar som håller en för avancerad språklig nivå är en 

bristande läsförståelse hos eleverna, vilket nämndes i samband med annan form av sido-

litteratur vid ett tidigare tillfälle. Alla lärare utom en beskriver upplevelsen av en bris-

tande läsförståelse och ett sämre ordförråd hos dagens elever, vilket i viss utsträckning 

påverkar lärarna i deras val av sidolitteratur. Det påpekas att det här inte bara rör elever 

med utländsk bakgrund, utan i lika hög grad elever med svenskt ursprung. En strategi 

att hantera detta är alltså att lärarna själva förarbetar texterna ordentligt, men när tiden 

inte finns till leder det ofta till att materialet väljs bort. Ett annat sätt att hantera texter 

som har en avancerad språklig nivå är att bearbeta dem genom lärarledd undervisning 

med tydliga strukturer och ramar. Det här arbetssättet gäller bearbetningen av all form 

av sidolitteratur och alltså inte endast texter som har en avancerad språklig nivå. Lärar-
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na menar att de föredrar att styra undervisningen för att säkerställa att eleverna förstår 

texterna och att texterna fyller sitt syfte.  

Ett annat återkommande inslag är mycket högläsning av sidolitteraturen för att få med 

de elever som har en svagare läsförståelse.  

Det är ett sätt att göra undervisningen likvärdig för alla eftersom alla får möjlighet att 

lyssna på och ta del av texten. Skulle jag sätta eleverna helt själva med materialet blir 

det alldeles för svårt för vissa. Men nackdelen med att man högläser är att det finns 

starka elever som skulle klara det själva och kanske känner att de inte blir tillräckligt 

utmanade. Ibland kanske vi lägger undervisningen på en liten för lagom nivå för att få 

med alla i gruppen på bekostnad av de högpresterande eleverna.74 

Återigen påpekas att högpresterade elever får ge vika när lärarna försöker göra materi-

alet tillgängligt för alla elever i klassrummet. Någon närmre lösning på det här dilemmat 

ges inte av lärarna.  

En annan strategi som används för att säkerställa att eleverna har förstått avancerade 

texter, och texter i allmänhet, är att diskutera och samtala kring dem. Just samtal och 

diskussion är ett återkommande inslag i samband med all form av sidolitteratur hos 

samtliga lärare. De menar att samtalet har många fördelar.  

Eleverna får möjlighet att reflektera, ta del av varandras tankar och åsikter. Det är i 

samtalen vi tillsammans synliggör samband och gör kopplingar mellan då, nu och 

framtid och mycket annat. Och jag som lärare märker om eleverna har hängt med eller 

inte. Jag får även möjligheten att knyta ihop säcken och förhoppningsvis se till att vi 

nått syftet med materialet.75 

Flera lärare menar att det är diskussionen eleverna emellan och mellan dem själva och 

eleverna som är det allra viktigaste och att sidolitteraturen ensam sällan skulle nå sitt 

syfte. De upplever att läsningen ihop med samtal och diskussion är vad som gör materi-

alet värdefullt. Majoriteten av lärarna upplever även att diskussion i sig engagerar ele-

verna och att det är halva nöjet. De får vara aktiva och känna sig delaktiga, vilket gör att 

de engagerar sig mer.  
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Två av lärarna, Maria och Cecilia, använder sig även av bokcirkelform då de upplever att 

det också är ett sätt att få med sig alla elever i klassrummet.  

Ibland får alla läsa samma bok och ibland får de välja på ett antal titlar som skildrar 

samma historiska händelse men utifrån olika perspektiv. Sedan varvar vi med läsning 

hemma och läsning i skolan. Här i skolan får de oftast sitta gruppvis och diskutera ett 

antal kapitel tillsammans utifrån ett antal diskussionsuppgifter. Sedan bearbetar vi 

det i helklass för att säkerställa att samtliga elever har förstått. För att kunna arbeta 

på det här sättet underlättar det oerhört mycket att jag har eleverna i svenska också 

då arbetet löper under både svenska- och historielektionerna. Hade jag inte haft dem i 

svenska vet jag inte om tiden hade räckt till eftersom det kräver ganska mycket tid att 

arbeta på det här sättet.76 

6. Slutsatser och diskussion 

6.1 Slutsatser och diskussion 

Studiens titel lyder: Räcker läroboken? Samtliga intervjuade lärare i denna undersökning 

är överens om att läroboken ensam inte är tillräcklig som undervisningsmaterial för att 

de ska lyckas med sina uppdrag som historielärare. Därför väljer de att komplettera lär-

oboken med olika former av sidolitteratur.  

 

Vi kan konstatera att de resultat som presenterades i den tidigare forskningen angående 

sidolitteraturens positiva effekter på elevernas tillägnande av historia verifieras i under-

sökningen. De fördelar forskningen lyfte fram upplevs även som fördelar av de intervju-

ade lärarna. Det är i stor utsträckning just dessa fördelar som motiverar dessa lärares 

val att komplettera läroboken med sidolitteratur. Lärarnas intentioner stämmer även 

väl överens med förmågorna eleverna ska utveckla enligt syftesbeskrivningen i kurspla-

nen för historia i grundskolans senare år, vilket ger bilden av att de sju intervjuade lä-

rarna är skickliga pedagoger som är väl förtrogna med sitt ämnes styrdokument. Deras 

inre ramar tyder på ett tydligt positivt förhållningssätt med positiva attityder till sidolit-

teratur som materialunderlag.  

 

Undersökningen visar att lärarna har fem huvudintentioner med att använda sig av olika 

former av sidolitteratur i sin historieundervisning: 
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1. Att utveckla elevernas historiemedvetande  

2. Att utveckla elevernas historiska empati  

3. Att bredda och fördjupa elevernas faktakunskaper om historien 

4. Att utveckla och stimulera elevernas intresse för historieämnet 

5. Att ge olika eleverna olika infallsvinklar, versioner och perspektiv på historien 

Genom berättelser där historien och tidsandan levandegörs och eleverna tillåts följa ka-

raktärer i deras vardag ges eleverna en helhetsbild som utvecklar deras historiemed-

vetande, men också utvecklar och stimulerar deras intresse för ämnet (vilket också är en 

huvudintention med materialet). Genom narrativa texter som innehåller handlingar kan 

eleven ta del av allt från ett ekonomiskt, politiskt och socialt sammanhang och få en bild 

av hur dåtidens människor levt. Texterna ger eleverna en helhet medan läroboken ten-

derar att rabbla fakta enligt lärarna. Sidolitteratur som lärarna använder för att stärka 

elevernas medvetenhet är exempelvis skönlitteratur, politiska tal av historiska ledare 

och låttexter som de läser, analyserar och samtalar om på lektionerna. Eliasson menar 

att när eleverna utvecklat ett fördjupat historiemedvetande ser de att de är både histo-

rieskapade och historieskapande och kan röra sig mellan då-nu-sedan dimensionerna.77 

Vilket också är lärarnas långsiktiga mål med att bearbeta materialet.  

 

Queckfeldt poängterar dock problematiken som kan uppstå när fiktion möter verklighet, 

vilket inte riktigt upplevs som ett problem av lärarna som deltagit i den här undersök-

ningen.78 Queckfeldt menar även att ett sätt att hantera verk som inte återger detaljer i 

historien korrekt är att istället fokusera på annat av värde i verket. Hon menar att det 

kan förmedla samhällsbilden i stort eller förhållandet mellan exempelvis manligt och 

kvinnligt.79 Det är just så lärarna menar att de hanterar sådana verk. Vidare menar de att 

även om verket delvis baseras på fiktion och felaktig fakta kan verket användas i syfte 

att utveckla elevernas källkritiska förmåga.  

 

De intervjuade lärarna poängterar sidolitteraturens förmåga att väcka elevernas histo-

riska empati. Hermansson Adler menar att det är nödvändigt med en inlevelseförmåga 

hos eleverna för att förstå människors agerande förr i tiden. För att skapa denna inle-
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velse krävs att eleven får möjlighet att leva sig in i olika aktörers handlingar, tankar och 

känslor utifrån den tidens villkor och värderingar.80 I likhet med Hermansson Adler me-

nar lärarna att detta möjliggörs bland annat genom skönlitteratur som kompenserar 

läroböckernas avsaknad av karaktärsfördjupning och känslobetonade upplevelser. Lä-

rarna använder även autentiska brev och dagboksanteckningen med intentionen att ut-

veckla elevernas historiska empati. Lärarna poängterar, likt Ingemansson och Eliasson, 

även att det är fördelaktigt att använda material som utgår från elevernas livsvärld och 

där de har möjlighet att identifiera sig med karaktärerna då sambanden mellan ”oss” och 

”dem”, likheter och skillnader tydliggörs ännu mer samtidigt som en djupare förståelse 

bildas. På så sätt blir det lättare för dem att relatera till historien. Just Anne Franks dag-

bok upplever lärarna som ett värdefullt verk för att skapa identifikation. 

 

Lärarna använder även sidolitteratur med motiveringen att fördjupa och bredda elever-

nas faktakunskaper. De menar att läroboken är alltför begränsad i fråga om att täcka de 

grundläggande faktakunskaper eleverna behöver tillägna sig. Detta kan ha sin förklaring 

i att läroboksförfattarna endast har ett visst utrymme att röra sig på, vilket gör att det 

förmodligen blir en prioriteringsfråga. Lärarna hanterar detta genom att komplettera 

läroboken med framförallt artiklar från historiska tidskrifter men menar att de allra 

flesta former av sidolitteratur kan förmedla någon form av historisk kunskap genom att 

ge elever nya infallsvinklar, olika versioner och djupare perspektiv på ämnet, vilket 

också var en av lärarnas huvudmotiv till användandet av sidolitteratur. Genom att utöka 

och fördjupa elevernas faktakunskaper blir det lättare för dem att reflektera och analy-

sera kring historia, samt att kritiskt granska annat material.  

 

Undersökningen visar även på flera yttre ramar som skapar utmaningar och svårigheter 

i deras användande av sidolitteratur i undervisningen. Vi kan framförallt urskilja tre 

utmaningar i lärarnas redogörelser: elevernas bristande läsförmåga, tidsaspekten och 

tillgängligheten.  

 

Lärarna är överens med Liberg i fråga om elevernas bristande läsförmåga. Liberg menar 

att en utvecklad läsförmåga och läsförståelse är grundläggande för att elever ska kunna 
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ta till sig historiska texter.81 Lärarna upplever att dagens elever både har en bristande 

läsförmåga och läsförståelse men även ett bristande ordförråd. Detta innebär att det blir 

svårt för eleverna att ta till sig viss skönlitteratur och artiklar ur historiska tidsskrifter. 

Lärarna hanterar detta genom att välja enklare texter om det finns att tillgå, eller genom 

att själva bearbeta och förenkla texterna i förväg. Denna strategi tillämpas för att för-

säkra sig om att så många elever som möjligt ska kunna ta sig an och förstå texterna. De 

menar dock att det detta arbetssätt kräver tid som inte alltid finns vilket leder till att 

vissa skönlitterära verk och artiklar ur historiska tidsskrifter ibland väljs bort helt. De 

lyfter även ytterligare problematik med detta arbetssätt och menar att förenklad littera-

tur riskerar att inte tillfredsställa och utmana de högpresterande eleverna i tillräcklig 

utsträckning samtidigt som djupet i texterna och ämnet rikserar att gås om miste om de 

förenklas för mycket.  

  

En annan strategi lärarna har för att hantera elevernas bristande läsförmåga är att bear-

beta sidolitteraturen genom mycket högläsning och samtal. Genom samtal och diskuss-

ion kan begrepp i texterna redas ut, samtidigt som det ger utrymme för reflektion och 

analys med mera av texterna. Det bör även poängteras att all form av sidolitteratur be-

handlas genom läsning kopplat till samtal och diskussion då det är genom en kombinat-

ion av detta som själva lärandet uppstår hos eleven enligt lärarna. Detta får även stöd i 

forskningen. Resultaten i Ingemansson licentiatavhandling, där hon undersöker skönlit-

teraturens potential att utveckla elevernas historiemedvetande och fungera som en 

kunskapskälla genom tematiskt arbete i historieämnet och svenskämnet, visar att läs-

ning måste kopplas till samtal om den ska ha någon effekt alls på eleverna.82 Två av lä-

rarna bearbetar även sidolitteraturen genom bokcirkelform för att säkerställa att ele-

verna verkligen tagit sig till texterna, vilket dock är tidskrävande men möjligt då de även 

undervisar samma elever i svenskämnet. Just vikten av ämnesöverskridanade samar-

beten diskuteras närmre nedan. 

 

Liberg poängterar i sin text det utökade läraruppdraget, vilket innebär att lärare i samt-

liga ämnen genom hela skolgången måste utveckla elevernas läsförmåga, läsförståelse 
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och ordförråd.83 Bedömningen är att lärarna i denna studie delvis arbetar med det utö-

kade läraruppdraget. Jag är osäker på om den mest lämpliga strategin är att endast ut-

sätta eleverna för förenklad litteratur (vilket dessutom sker på bekostnad av de högpre-

sterande eleverna och saknar individanpassning) samtidigt som de å andra sidan nog-

grant vägleder eleverna genom texterna, arbetar med deras förståelse och ordförråd.  

 

Att hitta lämplig sidolitteratur, sätta sig in i det utvalda materialet och sedan arbeta med 

det praktiskt i klassrummet upplever lärarna som tidskrävande, vilket är nästa utma-

ning som lyftes fram av majoriteten av lärarna i undersökningen. Fem av sju lärare upp-

ger att de endast använder sig av kortare inslag av sidolitteratur i undervisningen just 

på grund av tidsaspekten. De upplever inte att de hinner bearbeta hela skönlitterära 

verk för att det tar för lång tid. En strategi för att överkomma tidsbristen är att samverka 

ämnesöverskridande med svensklärarna. De menar dock att dessa samarbeten inte sker 

kontinuerligt då de är svåra att få till rent praktiskt på grund av faktorer såsom schema-

krockar, olika arbetslag och så vidare. Att ämnesöverskridande samarbeten är ett sätt 

att hantera tidsaspekten understryks av övriga två lärare som även undervisar i svenska 

och som därför lyckas/hinner använda hela skönlitterära verk i historieundervisningen 

då arbetet med verket kan pågå under svensklektionerna också.  Likt forskningen, fram-

går även i denna studie vikten av ämnesöverskridande samarbeten mellan lärare. Om de 

yttre faktorerna skulle möjliggöra kontinuerliga samarbeten mellan lärare i olika ämnen 

skulle elevernas lärande och tillägnande av kunskap gynnas i stor utsträckning. Där me-

nar jag att det är ledningen på skolorna som bär ansvaret att säkerställa att organisato-

riska faktorer inte hämmar eller omöjliggör samarbeten mellan lärarna.  

 

Tillgängligheten av sidolitteratur är den sista utmaningen som lärarna möter. För att de 

ska kunna arbeta med exempelvis skönlitteratur och serietidningar krävs ofta tillgång 

till hela klassuppsättningar av materialet (ibland flera klassuppsättningar eftersom lä-

rarna undervisar flera klasser samtidigt i ämnet) vilket inte alltid finns. De ger bilden av 

att det tidigare var en naturlig del i undersökningen att besöka skolans bibliotek men 

eftersom de upplever att det är en stor och tidskrävande process att få dit alla sina ele-

ver väljer de bort fysisk litteratur mot material som är mer lättillgängligt, såsom digitalt 

material.  
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Mer än hälften av lärarna tenderar att mer och mer övergå från fysisk litteratur till litte-

ratur i digital form, samt annan form av media såsom spelfilmer, YouTube-klipp, inter-

netbaserade historiesajter och så vidare, av den enkla anledningen att det inte är lika 

tidskrävande att få fram materialet samtidigt som det är nära till hands. De säger att ele-

verna idag oftast har ständig tillgång till digitala verktyg under lektionerna (såsom i-

Pads etc.).  

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att samtliga intervjuade lärare väljer att komplettera 

sin historieundervisning med ett brett register av sidolitteratur. Vidare har de ett posi-

tivt förhållningssätt till sidolitteratur och upplever att materialet är värdefullt ifråga om 

att hjälpa eleverna att utveckla de kunskaper och förmågor kursplanen för historia i 

grundskolans senare år frågar efter. Trots detta kan vi även konstatera att yttre ramar 

såsom tid, materialtillgänglighet och bristande läsförståelse hos eleverna, försvårar och i 

vissa fall hindrar lärarna från att använda sig av sidolitteratur. Det ges några konkreta 

exempel på strategier för att hantera de yttre ramarna, men majoriteten av lärarna väl-

jer att i allt större utsträckning ersätta den fysiska sidolitteraturen med material som 

inte är lika tidskrävande och mer lättillgängligt. Det här innebär att sidolitteraturen inte 

nyttjas till dess fulla potential i fråga om elevernas tillägnande av historieämnet i grund-

skolans senare år.  

 

6.2 Avslutande reflektion 

I den tidigare forskning som presenterades i inledningskapitlen rådde det ingen tvekan 

om sidolitteraturens alla fördelar i historieundervisningen, vilket också de medver-

kande lärarna i den här studien framhäver. Däremot fanns en avsaknad av diskussion 

kring de utmaningar, och strategier för att hantera dem, som sidolitteraturen också in-

nebär. I det avseendet upplever jag att den här studien har tillfört fältet något nytt ef-

tersom utmaningar synliggörs och diskuteras, och i viss utsträckning även strategier och 

verktyg som lärarna använder sig av för att hantera dem. Den här studien, där sidolitte-

raturens fördelar synliggörs, konkreta materialexempel och arbetssätt ges, samtidigt 

som utmaningar uppmärksammas med, i vissa fall, möjliga lösningar som följd, kan där-

igenom fungera som en handbok för verksamma lärare i sin undervisning. På så sätt 

menar jag att studien nått sitt syfte. Även metoden, semistrukturerade intervjuer, har 

visat sig vara passande och lämpligt för studiens syfte. Men nu i efterhand skulle dock 
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själva urvalsprocessen av lärare ha genomförts annorlunda eftersom komplexitet och en 

nyanserad redogörelse av sidolitteratur i undervisningen saknas. De sju lärarna är till 

största del mycket samstämmiga i sina resonemang vilket gör att de snarare kan upp-

fattas som en enhetlig grupp än sju olika individer med olika förhållningssätt, erfaren-

heter och attityder. Detta hade till stor sannolikhet varit möjligt att undvika med ett mer 

strategiskt urval med tydliga urvalskriterier av lärarna. Man hade exempelvis kunnat 

skicka ut ett mejl till rektorer (för både kommunala skolor och friskolor) i olika geogra-

fiska områden i Sverige i olika stadsdelar med olika upptagningsområden. Vidare hade 

även ett urvalskriterium kunnat vara variation i lärarnas bakgrund utifrån klass och et-

nicitet, samt en jämnare könsfördelning. Om jag från början haft urvalskriterier som 

dessa i urvalsprocessen av deltagande lärare hade sannolikheten att få en mer represen-

tativ grupp lärare ökat vilket eventuellt hade kunnat generara ett mer komplext och ny-

ansrikt empiriskt material. 

 

För vidare forskning hade det varit av värde att studera samma fenomen, sidolitteratu-

rens roll i historieundervisningen, och utföra i huvudsak samma undersökning men med 

en kvantitativ ansats för att kunna få fram ett mer generaliserbart resultat med en be-

tydligt större bredd då fler lärare hade kunnat delta. Vidare hade det även varit av värde 

att rikta större fokus, än vad som gjorts i denna studie, på lärarnas praktiska arbete med 

materialet i klassrummet genom exempelvis klassrumsobservationer. Sådan forskning 

skulle än mer fungera som en handbok eller manual för verksamma lärares i deras 

historieundervisning i klassrummet. Utgångspunkten i den här studien har varit ett lä-

rarperspektiv eftersom det är lärarnas kartläggning av användande av sidolitteratur 

som undersökts. Avslutningsvis menar jag även att det skulle vara av värde att utföra i 

huvudsak samma studie, men utifrån ett elevperspektiv. Hur upplever eleverna själva 

sidolitteraturens roll i sitt tillägnande av historieämnet, vilken sidolitteratur tilltalar 

dem och vilka fördelar kontra utmaningar identifierar dem? Kanske upplever elever 

vissa utmaningar med materialet som lärarna inte uppfattar som problematiska? Jag 

vågar påstå att jag är övertygad om att ifall elevernas förhållningssätt och attityder 

också synliggörs underlättar det för lärarna att använda sidolitteraturen på ett lämpligt 

sätt för att nyttja det till dess fulla potential.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 
 

Informationsblad 

Jag som genomför undersökningen heter Karolina Korodi. Jag läser Ämneslärarprogram-

met på Jönköping University. Uppsatsen jag ska skriva är ett examensarbete i historia 

och dess syfte är främst att studera huruvida lärare i grundskolans senare år använder 

sig av sidolitteratur (med fokus på fysisk litteratur i textform) utöver läroboken, i sin 

historieundervisning och deras tankar kring det.  

 

Undersökningen utförs genom individuella, semistrukturerade intervjuer med lärare 

som alla undervisar i historia i grundskolans senare år. Urvalet är anpassat till studiens 

syfte. Intervjuerna kommer utgöra materialet för undersökningen. 

 

Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom att: 

  Inga obehöriga får ta del av materialet.  

 Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för mig som är undersökningsle-

dare men själva slutresultatet och D-uppsatsen kommer offentliggöras och vara 

tillgänglig för allmänheten.  

 Informanterna som deltar i studien kommer dock att avidentifieras så att det inte 

går att koppla vissa uppgifter eller resultat till enskilda individer. På så sätt ga-

ranteras informanterna största möjliga anonymitet.  

 

Deltagande i studien är frivilligt. Det går bra att när som helst avbryta deltagandet utan 

närmare motivering.  

 

Ytterligare upplysningar om studien kan lämnas av mig som genomför den,  

Karolina Korodi, och jag kan nås på: 

   

073 – 631 23 06   

karolinakorodi@hotmail.com    

 

 

mailto:karolinakorodi@hotmail.com
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8.2 Bilaga 2 
 

Intervjuformulär 

 
Kön: 

Ålder: 

Arbetsplats: 

Antal verksamma år i yrket: 

 

Frågor: 

1. Varför väljer du att använda, eller inte använda, dig av sidolitteratur i din undervis-

ning?  

(Vilka är fördelarna?) 

(Vilka är utmaningarna?) 

 

2. I vilken omfattning upplever du att du använder sidolitteratur? 

 

3. Vilken sidolitteratur kompletterar du läroboken med? 

 

4. Hur ser själva undervisningen ut vid användandet av det kompletterade materialet? 

Ge gärna konkreta exempel. Var läggs nivån? 

 

5. Hur upplever du att elevernas respons är på användande av sidolitteratur i historie-

undervisningen? 

 

6. Har din syn på användande av sidolitteratur i din historieundervisning förändrats 

över tid, och i så fall hur? 

 

Övriga synpunkter! 

 
 


