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”En till en” – satsning startade år 2007 

- Lärardatorer 
PIM 

- Elevdatorer 
Fronter, Smartboard 

Ca. 2 000 elever 

http://www.pim.skolverket.se/EN


http://publicdomainreview.org/2012/06/30/france-in-the-year-2000-1899-1910/ 
    Wikimedia Commons 

http://www.digitaltmuseum.se/things/domarringens-skola-svartbcken-uppsala/S-UM/GS04442 
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Varför digitalisera det förflutna i 
klassrummet? 

• Elevens livsvärld har betydelse för att ett 
historiemedvetande ska kunna uttryckas, 
utvecklas och fördjupas 

• Elevens digitala vardagsvärld en del av skolan 

• Digital kompetens behövs för framtidens 
samhälle 

• Källkritisk kompetens 

• Datorkunskap integrerat i alla ämnen 

 



Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter,  
kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen  
eller andras situation. […] Kritisk granskning, tolkning och användning av olika 
slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder.  
 
Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, 
pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska 
frågeställningar.  
       
Källkritiska och metodiska problem förknippade med behandlingen av olika typer 
av historiskt källmaterial inom till exempel politisk historia, socialhistoria eller 
miljöhistoria.          
 
Hur undersökningar baserade på primärkällor utifrån en formulerad historisk 
frågeställning genomförs samt hur resultatet kan sammanställas, presenteras  
och ventileras  
 
Olika metoder för att söka, bearbeta och sammanställa historiskt källmaterial,  
till exempel genom arkiv, muntlig historia eller digitala media. 
 

      Ämnet historia, Gy 2011 



Fakta → förståelse, förmåga och förtrogenhet 
 
• Hur arbetar historiker för att undersöka och 

försöka förstå det som har hänt? 

• Vilka begrepp, teorier, modeller och 
arbetsmetoder använder en historiker? 

• Vilken betydelse har historien för oss enskilda 
individer och samhällsutvecklingen då, nu och i 
framtiden? 

• Hur förmedlas historien? 

 



-   Digitaliserat arkivmaterial 

Kraschlandning i det 
Googliska havet 

Första försöket… 

- Arbeta som historiker 

- Wiki, PhotoStory 
- Källkritik 



Varför? 

• Enklare att surfa runt på Internet än att söka i 
källdokument i digitaliserat arkiv 

 

• Svårt att handleda elever i arkiv med ett 
osorterat (oändligt) material 

 

• Svårt för läraren att få en överblick av materialet 
 







http://valley.lib.virginia.edu/ 

http://valley.lib.virginia.edu/


http://chnm.gmu.edu 

http://chnm.gmu.edu/


http://www.nationalarchives.gov.uk/education/worldwar2/ 

http://www.nationalarchives.gov.uk/education/world-war-two.htm
http://www.nationalarchives.gov.uk/education/worldwar2/theatres-of-war/western-europe/1939/index.htm
http://www.nationalarchives.gov.uk/education/worldwar2/
http://www.nationalarchives.gov.uk/education/worldwar2/theatres-of-war/western-europe/investigation/resistance/index.htm


Nytt försök… 
Digitala lärmiljöer med                       
källdokument – anpassade 
för undervisning 



www.kildenett.org 

http://www.kildenett.org/


 

 

www.kildenett.org/ 



www.arkivochlarande.se/kriget/kristid/krig.htm 

http://www.arkivochlarande.se/kriget/kristid/krig.htm




www.arkivochlarande.se/kriget/kristid/krig.htm 



Källkritik 
Digitala 

berättelser 
Digitala 

lärmiljöer 

”Att digitalisera det förflutna 
En studie av gymnasieelevers historiska tänkande” 



I verkligheten då?  
inte bara ett forskningsprojekt….. 



http://www.kildenett.org/
http://www.arkivochlarande.se/kriget/kristid/krig.htm


www.nationalarchives.gov.uk/education/lessons/lesson27.htm 



Elevsvar 

1. Klicka fram och läs källa nummer ett. Titta på namnen i 
dokumentet och besvara följande frågor. 
a) Dessa förslavade människor som listas kom från Afrika. Bär de 
afrikanska namn? Om inte vem har namngett dem? 
Nej, de afrikanska slavarna bär inte afrikanska namn. Jag tror att det är 
slavhandlarna/ägarna som har namngett sina slavar. Slaven John Pierre 
bär ett typiskt franskt namn och hade därför antagligen en fransk 
ägare.  
[…]  
c) Vilka av dessa förslavade människor är män respektive kvinnor? 
Har deras kön ngn inverkan på hur de behandlas av rätten? 
Män: John Pierre, Peter, Hector, Dick, Daniel, Joseph, Pierre och 
Charles. 
Kvinnor: Rachel, Sarah, Hetty, Penny, och Placide. 
Kvinnorna får lindrigare straff än männen för exakt samma brott. Om vi 
kollar på Rachels och Hectors fall så hade båda rymt men Rachel erhöll 
ett straff på 30 slag och tre månaders arbete i kedjor medan Hector 
fick 100 slag och dubbelt så lång tid i kedjor. 
 



www.folkirorelse.se/pages.asp?PageID=30 



www.folkirorelse.se/pages.asp?PageID=30 



Hur ska man förstå emigrationen från Sverige till Amerika? – en uppgift om 
källhantering 
När vi ska försöka ta reda på vad som hänt i det förflutna innebär det att vi måste 
tolka ett källmaterial. Ett sådant arbete kan leda till olika tolkningar. Samma källa 
kan alltså ge olika tolkningsmöjligheter – olika sätt att se på den historia som 
undersöks. Detta beror på vilka frågor som ställs, och ur vilka perspektiv man ser på 
källan. Du ska nu få arbeta med ett källmaterial om Emigrationen från Sverige under 
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. 

  

1. Först ska du arbeta med två källor; 

källa A och källa B. Förklara varför 

dessa båda källor är relevanta för att 

belysa båda tolkningsmöjligheterna. 

Finns det svagheter hos källorna som 

gör att vi ändå bara kan dra 

begränsade slutsatser om frågan? 

Motivera med hjälp av de källkritiska 

reglerna. 

  

  

2. Nu kan du använda alla källorna. Hur 

kan du använda källorna för att visa 

på för- och nackdelar med 

emigrationen? Diskutera vilket stöd 

de två tolkningsmöjligheterna har i 

källorna. Hänvisa till källorna i din 

diskussion och använd de källkritiska 

reglerna där det är rimligt. 



Information om källan: 
År 1907 tillsattes en emigrationsutredning som 
skulle undersöka varför så många lämnat 
Sverige de senaste decennierna. Bland annat 
gick man ut i svensk-amerikansk press och 
uppmanande utvandrare att skriva till 
utredningen och berättade om sina liv och 
emigrationsbeslut. Här följer ett brev från en 
man som arbetade på ett sågverk i Minnesota: 

Brev från Axel Eliasson 
Nedan finns ett brev från Axel Eliasson, som 
emigrerat från Vilhelmina till Winnipeg i 
Kanada. Det här är ett brev till hans pappa 
skrivet precis efter ankomsten till Winnipeg.  

Res icke till Amerika 
  
utan att först ha vändt Eder till 
Nationalföreningen mot emigrationen 
(Birqerjarlsgata n 29, Stockholm) 
och hört Eder för om utsikterna till en god och 
tryggad utkomst i Sverige. 

  

Den fattiga klassen 

Regementsläkare Gustaf 

Fredrik Waldenströms 

rapport till 

Sundhetskollegium om 

tillståndet i Västerbotten i 

mars 1868. 



Slutsats 
• Eleverna arbetar i de digitala lärmiljöerna i 

stället för att surfa planlöst på Internet 

• Forskningsmässig miljö = svårt för elever 
att formulera analytiska frågor som leder 
till egenproducerad text → klippa & klistra 

• Enklare för läraren att handleda eleverna 

• Ämnesplanens mål uppfylls 

• Eleverna tycker det är intressant och roligt 
 



I digitala lärmiljöer 

 

I Sverige finns: 
• En väl digitaliserad arkivmiljö med källmaterial 
• Väl utbyggd digital infrastruktur 
• Fler och fler skolor har en - till - en satsning på  
     datorer 
• Kursplan där arbete med arkivkällor ska ingå 



www.umea.se 



Tack för att ni lyssnade! 

cathrin.backmanlofgren@umea.se 
 

mailto:cathrin.backmanlofgren@umea.se


Länktips 
• http://www.nationalarchives.gov.uk/education

/lessons/lesson27.htm 
• http://www.arkivochlarande.se/kriget/kristid/

krig.htm 
• http://www.kildenett.org/ 
• http://www.folkirorelse.se/pages.asp?PageID=

3 
• http://valley.lib.virginia.edu/ 
• http://chnm.gmu.edu/ 
• http://www.stockholmskallan.se/ 
• http://www.narc.fi/1809opetusaineisto/svensk

a/index.html 
• http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=136

09&refid=1025 
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