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Abstract 

Textbooks are published both as traditional books and as digital books. The digital format 

allows textbooks to have a richer content of media and functions, whereas traditional textbooks 

are limited to what you can print on a piece of paper. This study consists of two substudies that 

compare the similarities and differences between traditional and digital textbooks. The 

textbooks that are analyzed in this study are published for the school subject history with 

students attending lower secondary school or upper secondary school in mind. History as a 

subject has been chosen because students tend to see the textbook as something boring and that 

the digital technology could change that with a richer content. 

The first study compares textbooks that are published in two editions, one traditional and one 

digital. The second study compares textbooks that are different, textbooks that have been 

published as a traditional textbook and textbooks that are born digital. These studies use Jackie 

Hee-Young Kim and Hye-Yoon Jung’s theoretical framework to analyze the textbooks. The 

framework consists of four categories where digital textbooks can make the students learn more 

effectively, the categories are hypertext, multimedia, interactivity, and self-regulated learning. 

Our findings show that the different types of textbooks are more similar than different. The 

digital textbooks contain more functions and have richer content, both in terms of media as 

movie or sound clips and with additional material. The use of digital technology for self-

regulated learning and interactivity were more common in the textbooks that are born digital. 

But these separate functions were present in at least one of the textbooks that had been published 

both as a traditional and digital textbook, so it’s not possible to draw a general conclusion that 

all textbooks published both traditional and digital use less of these technologies. Only that it 

was less common among the textbooks in this study. In all of the studied textbooks, the text 

was still in the center, so the additional features are more of a compl than a complete shift in 

how the textbook is designed.  
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1. Inledning 

Historia finns ständigt runt omkring oss. I soffan kan vi se på dokumentärer eller läsa romaner 

som utspelar sig i en historisk miljö och den första söndagen i mars kan den som är intresserad 

följa skidåkares framfart i Vasaloppet. Ett lopp som har fått sitt namn efter Gustav Vasas flykt 

från Mora år 1521. Dagens elever möter även historia som ett obligatoriskt ämne i grund- och 

gymnasieskolan. Där förmedlas den genom bland annat föreläsningar, läroboksläsning, filmer, 

bilder och historiskt källmaterial. Hos eleverna är spel- och dokumentärfilmer mest uppskattat 

följt av muntligt berättande. Film anses både väcka deras intresse och levandegöra innehållet, 

medan läroboken är en av de minst uppskattade undervisningsmetoderna. Trots detta används 

läroboken ofta i undervisningen för att ge eleverna information och struktur.1   

Samtidigt har nya möjligheter skapats genom att skolan har blivit allt mer digitaliserad genom 

att ”en-till-en-satsningar” har genomförts runt om i Sverige där eleverna får tillgång till en 

varsin dator. För att anpassa sig till digitaliseringen har läromedelsföretagen börjat att producera 

digitala läroböcker vilket har potential att förändra hur läromedel i skolan utformas. Den 

digitala läroboken kan presentera innehållet på ett mer varierat sätt genom att använda bland 

annat film, ljud och digitaliserat källmaterial, något som inte är möjligt i analoga läroböcker. 

Digitaliseringen gör det även möjligt att i högre utsträckning anpassa innehållet för olika 

elevgrupper, tillhandahålla extramaterial samt kontinuerligt uppdatera innehållet.  

Eftersom läroboken fortfarande används i hög utsträckning i historieundervisningen är det 

intressant att jämföra analoga och digitala läroböcker för att undersöka vilka nya möjligheter 

som har skapats och nyttjas. Både läroböcker som finns i båda formaten samt läroböcker som 

endast finns digitalt.  

1.1 Forskningsläge 

Forskningsläget ger en översikt över vad det har forskats om inom läromedel, med tyngdpunkt 

på digitala läromedel och ämnet historia eftersom det är det undersökningen kommer att 

avhandla. Forskningsläget börjar med en bred översikt om vad det har forskats om för att senare 

ge en djupare bild av läroboken. Hur läroboken används i historieundervisningen, vad 

läroboken ska innehålla enligt elever, lärare och läroboksförfattare samt hur den digitala 

läroboken både används och uppfattas av elever är det som presenteras i det här avsnittet. 

                                                 
1 Hansson, Johan (2010), Historieintresse och historieundervisning – Elevers och lärares uppfattningar om 

historieämnet, s. 94–107.  
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Niklas Ammert, forskare i historiedidaktik, har sammanställt en forskningsöversikt om 

historieläromedel som visar att den största delen av forskningen har behandlat läroböckerna i 

historia. Ammert lyfter dock fram att forskning om digitala läromedel i historia än så länge inte 

är särskilt omfattande i Sverige och att det främst är vid Umeå universitet som denna forskning 

har bedrivits.2 Den forskningen Ammert lyfter fram i sin översikt under kategorin webben som 

läromedel är språkdidaktiksforskaren Maria Estling Vanneståls forskning om digitala 

läromedel. Estling Vannestål har undersökt digitala läromedel utifrån tre kategorier. Den första 

är IT som automat vilket Estling Vannestål beskriver som ”[…] aktiviteter där datorn ger 

feedback på huruvida eleven har svarat rätt eller fel […]”3. Den andra kategorin är IT som 

verktyg vilket är en bredare kategori som omfattar resurser där eleverna får lösa problem eller 

använda kreativiteten, där spel, källmaterial och faktasidor på internet är exempel som kan 

användas. Resurserna är nödvändigtvis inte tänkta för undervisning, utan det kan vara läraren 

som knyter sina lektioner till sådana resurser och använda IT som ett verktyg. Slutligen 

presenteras IT som arena, vilket är möjligheten att kommunicera och interagera med andra, via 

en plattform som ett diskussionsforum eller en chatt.4 

Niklas Ammert presenterar även forskning från historiedidaktiksforskaren Thomas Nygren som 

berör digitaliserade källor. Att källmaterialet med hjälp av digitaliseringen blir mer lättgängligt 

möjliggör både en utökad användning av materialet i undervisningen, men även att intresset 

bland eleverna ökar. Slutligen lyfts Michael Schoenhals och Ulf Zanders forskning om 

Wikipedia i undervisningen fram. Wikipedia problematiseras på grund av att innehållet är 

producerat av användarna. Trots att all fakta är korrekt kan de historiska sammanhangen vara 

tendentiösa. På egen hand kan det här vara ett problem för eleverna, men det kan även vara en 

möjlig övning att i undervisningen studera historiebruk.5 

Läroboken i historieundervisningen 

Annie Olsson, forskare i historiedidaktik, har undersökt vilka attityder elever, lärare och 

läroboksförfattare har till läroböcker i historieundervisningen i sin licentiatavhandling 

Läroboken i historieundervisningen – En fallstudie med fokus på elever, lärare och 

                                                 
2 Ammert, Niklas (2016), Historieläromedel - en forskningsöversikt.  
3 Estling Vannestål, Maria (2011), ”Läroboken i en digital värld” i Ammert, Niklas (red.), Att spegla världen. 

Läromedelsstudier i teori och praktik, s. 241. 
4 Estling Vannestål (2011), s. 245 ff. 
5 Ammert (2016), s. 150. 
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läroboksförfattare.6 Undersökningen omfattar en klass med 20 stycken elever som läser kursen 

Historia 1b, deras lärare och läroboken Perspektiv på historien 1b författad av Hans Nyström, 

Lars Nyström och Örjan Nyström.7  

Läroboken användes främst som ett komplement i undervisningen, men både läraren och 

eleverna var överens om att läroboken är nödvändig för undervisningen. Läraren menade att 

lärobokens kronologi och att den alltid är tillgänglig är nödvändigt för att eleverna ska ha 

någonting att stödja sig emot. Läraren använde dock många andra läromedel som filmer och 

föreläsningar under lektionstid, medan läsningen i läroboken lämnades åt eleverna utanför 

lektionstid. Eleverna fick läshänvisningar som hjälp. När de arbetade med läroboken 

gemensamt var det bildanalys som stod i fokus. 8 

När eleverna fick svara på vad de tyckte bäst om med läroboken svarade de flesta bilder, sedan 

tidslinjer och sammanfattningar. När eleverna använde läroboken i praktiken, dels för uppgifter 

och dels för att göra sig förberedda inför prov fokuserade de främst på huvudtexten, sen 

sammanfattningar, faktarutor, tidslinjer, kartor och diagram. Bilder och källtexter använde de 

sig minst av. Olsson lyfter fram det här som en motsättning mot vad eleverna uppgav i intervjun, 

där bilder var det eleverna uppskattade mest i läroböcker.9 Den motsättningen går att diskutera 

eftersom att bilderna kan uppskattas, men att bilderna inte är tillräckliga för att tillägna sig 

kunskaper. Det som uppskattas mest behöver med andra ord inte leda till att det används mest. 

Läraren försökte göra undervisningen rolig och varierad, därav användes filmer och andra 

läromedel i undervisningen. Läroboken fick eleverna främst arbeta med själva, vilket har 

nämnts innan. Olsson lyfter fram att det här kan vara en anledning till att många elever fann 

läroboken som tråkig och ointressant, för att den inte användes på samma sätt som andra 

läromedel.10 Eftersom de 20 eleverna i undersökningen är individer och inte likadana upplevde 

de läroboken olika. Några av eleverna fann läroboken svårläst, vilket även läraren tyckte att den 

var på sina håll, där vissa ordförklaringar skulle behövas. Läroboksförfattarna menar dock att 

de har gjort boken lättillgänglig, men nämner inget i läroboken hur de har förhållit sig till 

språket.11 

                                                 
6 Olsson, Annie (2014), Läroboken i historieundervisningen – En fallstudie med fokus på elever, lärare och 

läroboksförfattare.  
7 Olsson (2014), s. 27 ff. 
8 Olsson (2014), s. 63 ff. 
9 Olsson (2014), s. 93. 
10 Olsson (2014), s. 108. 
11 Olsson (2014), s. 92 f. 
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Mottagandet av läroboken bland eleverna verkar vara väldigt beroende av hur läraren väljer att 

arbeta med den. Olsson lyfter fram att ett aktivt arbete med läroboken, där innehållet diskuteras 

och läraren hjälper till i läsningen, ökar elevernas förståelse för innehållet. Det här gjordes i 

anslutning till filmer och föreläsningar vilket eleverna uppskattade mer. Boken hade troligtvis 

kunnat uppfattats som roligare ifall den användes mer och annorlunda i undervisningen.12 

Peter Norlander, forskare inom historiedidaktik, har i sin licentiatavhandling 

Historieundervisning i det multimediala klassrummet undersökt gymnasielärares 

förhållningssätt till olika medier i historieundervisningen. Alla lärare i Norlanders studie 

använde sig av läroböcker i undervisningen, antingen digitala eller analoga, men till viss del på 

skilda sätt. Beroende på hur mycket lärarna använder sig av läroboken får den olika funktioner. 

För de lärare som främst utgick från genomgångar i sin undervisning användes läroboken som 

ett komplement för repetition eller bredvidläsning. De lärare som istället utgick från läroboken 

i sin undervisning använde den för inläsning där eleverna utgick från instuderingsfrågor. Det 

tredje sättet att använda läroboken är för att ge eleverna en kontextuell orientering. Läroboken 

kan även användas till elevuppgifter där boken fungerar som faktaunderlag. Många lärare 

använde även exempeltexterna i böckerna till övningar i källkritik, dock ansåg en lärare att det 

blev alltför instrumentellt och att det snarare bör ske kontinuerligt i undervisningen. Vissa lärare 

använde sig istället av digitalt källmaterial.13 

Lärarna hade även olika syn på hur detaljerat innehållet i läroböckerna skulle vara beroende på 

hur de använde sig av dem. De som i högre grad utgick från läroboken ansåg att det var bra att 

innehållet var utförligt medan de lärare som använde den som ett komplement helst ville ha en 

översiktlig beskrivning. En fördel som lyftes fram med läroboken var att den skapade struktur 

genom sin kronologiska uppbyggnad utifrån epoker. Samtidigt ansåg lärarna att läroböckerna 

inte lyckades levandegöra historien.14 

Forskningsprojektet Unos Uno genomfördes mellan år 2011 - 2013 och undersökte införandet 

av en dator per elev i elva kommuner i Sverige. Undersökningen visade att användning av 

läroböcker minskade vid införandet av en dator per elev och att lärarna istället använde sig av 

material från internet. Två anledningar till den här utvecklingen lyfts fram, den ena är att 

läromedelsbudgeten minskade för att täcka en del av kostnaderna för datorerna och den andra 

                                                 
12 Olsson (2014), s. 103 f. 
13 Norlander, Peter (2016), Historieundervisning i det multimediala klassrummet – Lärares förhållningssätt till 

olika mediers kvaliteter och användbarhet, s. 73 – 79.  
14 Norlander (2016), s. 73–79.  



 

 

8 

 

var att förlagen ännu inte hade skapat läromedel som lärarna kunde använda sig av. För lärarna 

i studien innebar det att mer tid ägnades åt att ta fram lämpligt undervisningsmaterial. Professor 

i informatik Åke Grönlund menar att lärare inte ensamma ska producera egna läromedel utan 

att ett sådant arbete ska göras gemensamt på en skola. Att låta lärare ensamma producera 

läromedel är både tidskrävande och kan leda till sämre kvalitet där man utgår från inaktuellt 

material. Istället förespråkar Grönlund att skolan gemensamt ska producera läromedel.15  

Digitala läroböcker  

Du Ruo och Yang Xiaotang beskriver i Build optional digital textbooks for distance learnes tre 

generationer av digitala läroböcker i Kina. Generationerna beskriver hur utvecklingen har sett 

ut. Den första generationen är digitala läroböcker som är en digitalisering av en tidigare 

traditionell lärobok. Den andra generationen finns inte i någon tidigare tryckt form, utan 

författades med digitala plattformen som presentationsmedium. Den tredje generationen är en 

utveckling av den andra, där fler funktioner adderas för att göra läroboken mer interaktiv. 

Animationer och spel är exempel på sådana funktioner.16 

Ryan McFall som forskar inom datavetenskap har undersökt vad som krävs av digitala 

läroböcker i artikeln Electronic textbooks that transform how textbooks are used för att det ska 

finnas anledning att byta från den traditionella läroboken till den digitala. De 

tillkortakommanden den traditionella läroboken har enligt McFall är att den är statisk. När 

läroboken författas måste hänsyn tas till vilken nivå den riktar sig till, så som en grundkurs i 

historia. Hänsyn måste även tas till hur djupgående texten ska vara inom varje område, för 

annars riskerar boken att bli gigantisk. Det kan därför vara svårt för utbildningsinstitutioner att 

hitta läroböcker som passar deras behov perfekt, för att läroböckerna inte är skrivna enbart för 

dem. Den digitala läroboken kan möta dessa begränsningar genom att vara dynamisk, där 

innehållet kan struktureras och skräddarsys till de enskilda kurserna. Lärarna skulle exempelvis 

kunna ha sina egna uppgifter i anslutning till texten.17 

Den digitala läroboken kan även erbjuda fler funktioner än den traditionella. McFall har 

undersökt funktionerna hos eTextReader vilket är en programvara för att läsa e-böcker med. 

Målet med att använda programvaran var att funktionerna skulle göra studenterna till mer aktiva 

                                                 
15 Grönlund, Åke (2014), ”Att leda införandet av 1:1 från teknik till pedagogik” i Grönlund, Åke (red.), Att 

förändra skolan med teknik: Bortom ”en dator per elev”, s. 31–57.  
16 Ruo, Du & Xiaotang, Yang (2013), ”Build optional digital textbooks for distance learners” i Open Praxis vol 

5(4), s. 268.  
17 Mcfall, Ryan (2005), ”Electronic textbooks that transform how textbooks are used” i The Elextronic library vol 

23(1), s. 72 ff. 
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läsare. Forskningen har enligt McFall visat att aktiva läsare är de som förstår och minns det de 

har läst bäst. Det som kännetecknar aktiva läsare är att de har en ökad interaktion med texten 

där de markerar, för anteckningar och formulerar om texter med sina egna ord. Funktioner för 

det finns i eTextReader. Funktionerna är inte revolutionerande, för det går redan att markera 

text i ett traditionellt läromedel och föra anteckningar. Det som skiljer sig här är att det går att 

ångra markeringarna, söka bland dem, endast visa markeringarna och dela sina anteckningar 

med andra. Ingångsbarriären för att bli en aktiv läsare skulle på det här sättet minskas samt öka 

nyttan av att markera och anteckna i samband med läsningen.18 

Försöket med att använda eTextReader på 38 elever under en kurs gav svaret att studenterna 

var neutralt inställda till att använda programvaran. Programvaran var varken bättre eller sämre 

än den traditionella boken enligt studenterna. Många av funktionerna ansåg de var för svåra att 

använda, som att föra anteckningar i samband med texten. Flera elever uppgav dock att de inte 

brukade markera i texten, men gjorde det nu, så den funktionen visade sig vara användbar. 

McFall och kollegorna misstänker att det kan vara invanda läsvanor som gjorde att eleverna 

använde de adderade funktionerna sparsamt eller inte alls.19 

TJ Bliss, forskare inom utvärdering av utbildning och lärande, har undersökt vad studenter i 

USA anser att digitala läroböcker böcker bör uppfylla för att hålla god kvalité i A model of 

digital textbook qualite from the perspective of college students. Studenterna som deltog i 

undersökningen hade använt sig av gratis digitala läroböcker under sina studier. Utifrån 

studenternas svar identifierade Bliss sju olika områden digitala läromedels kvalité kan bedömas 

utifrån: Navigation, tillgänglighet, teknisk prestanda, relevans, interaktion, presentation och 

utbildningseffekt.20  

Navigation innebär i det här fallet funktioner som underlättar för studenten att orientera sig i 

lärobokens innehåll. Studenterna ansåg att sökfunktion, sidnumrering, interna länkar som 

gjorde det möjligt att orientera sig mellan kapitlen samt möjligheten att skapa bokmärken så att 

man kan fortsätta på samma ställe senare bidrog till en högre kvalité. Tillgänglighet handlar om 

möjligheten att läsa läroboken på flera plattformar så som dator, surfplatta och mobiltelefon. 

Men även att ha möjligheten att ladda ned eller skriva ut delar av innehållet så att det alltid är 

tillgängligt. Studenterna ansåg att teknisk prestanda var viktigt, att läroboken skulle vara lätt 

att använda samt inte ha några tekniska problem.  Studenterna efterfrågade även att läroboken 

                                                 
18 McFall (2005), s. 74 ff. 
19 McFall (2005), s. 77 f. 
20 Bliss, TJ (2013), A model of digital textbook quality from the perspective of college students, s. 36-45.   
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skulle ha relevans, att den uppdaterades kontinuerligt så att innehållet var aktuellt. Inom 

kategorin interaktion fanns det önskemål om möjlighet att markera textstycken, länkar till 

externt material, instruktionsfilmer samt möjligheten att testa sina kunskaper genom frågor. 

Kategorin presentation innehåller liknande aspekter, en efterfrågan på att det ska finnas 

sakregister och möjlighet att anpassa teckenstorleken. Den sista kategorin, utbildningseffekt, 

handlar om att studenterna anser att digitala läroböcker bör vara bättre för studenters inlärning 

och motivation än analoga läroböcker.21 

Digital kompetens 

Pedagogikforskaren Ulli Samuelsson har i sin avhandling Digital (o)jämlikhet? IKT-

användning i skolan och elevers tekniska kapital undersökt den digitala kompetensen och 

tillgången till digitala verktyg hos samtliga elever i årskurs sju i en kommun, där 256 av 276 

elever svarade på en enkät.22 Samuelsson har även intervjuat 12 av eleverna för att få en djupare 

förståelse för den digitala kompetensen hos eleverna än vad den strukturerade enkäten kan 

erbjuda.23 

Elevernas digitala kompetens är enligt Samuelsson beroende av skolan och hemmiljön. 

Kunskaperna eleverna fick i grundskolan tyckte de flesta var på en låg nivå, medan 

undervisningen de fick på gymnasiet hade varit mer givande och gett nya kunskaper. Nätverket 

av människor utanför skolan, vänner och familj, samt ett eget intresse att lära sig ser Samuelsson 

som två faktorer som gör att vissa elever har en högre digital kompetens. Hjälpen eleverna 

kunde få i skolan var beroende av lärarnas kompetens och vilja att besvara frågor. Samuelsson 

drar slutsatsen utifrån det här att skolan inte kompenserar för elevers bristande digitala 

kompetens.24 Ska skolan bli mer jämlik inom det här området krävs det enligt Samuelsson en 

ökad ämnesdidaktisk digital kompetens hos lärarna, där den digitala tekniken förs in i 

undervisningen med en didaktisk tanke i grunden. Många undervisningsmetoder är fortsatt 

traditionella menar Samuelsson där de ser likadana ut, men presenteras på ett digitalt medium, 

så ingen egentlig skillnad har uppstått.25 

Sammanfattningsvis visar forskningsläget att historielärare använder läroboken på olika sätt i 

undervisningen och därför även har olika synpunkter på dess uppbyggnad. En gemensam kritik 

som riktas mot läroboken är att den inte lyckas levandegöra innehållet. Forskningen om digitala 

                                                 
21 Bliss, TJ (2013), s. 36–46.  
22 Samuelsson, Ulli (2014). Digital (o)jämlikhet? IKT-användning i skolan och elevers tekniska kapital. s. 68 ff. 
23 Samuelsson (2014), s. 55 ff. 
24 Samuelsson (2014), s. 82 ff. 
25 Samuelsson (2014), s. 88 f. 



 

 

11 

 

läroböcker visar att många av lärarnas och elevernas krav kan tillfredsställas i digitala 

läroböcker. Det är möjligt att anpassa innehållet i digitala läroböcker efter individuella 

preferenser samt att spel och film kan användas i digitala läroböcker för att levandegöra 

innehållet.  

1.2 Syfte 

Allt fler digitala läroböcker produceras för skolämnet historia även om den analoga läroboken 

fortsatt har en stark ställning. Den tidigare forskningen visar att den digitala läroboken har 

potential att både levandegöra historia genom ett större utbud av multimedier och kan även 

implementera funktioner som gör läroboken mer anpassningsbar. 

Undersökningen bygger på en jämförelse mellan digitala och analoga läroböcker, både för 

högstadiet och gymnasiet, för att se vilka skillnader som finns mellan dem. Undersökningen 

kommer att fokusera på vad de digitala läroböckerna erbjuder för olika typer av innehåll och 

funktionalitet i jämförelse med analoga läroböcker då det är inom dessa två områden potentiella 

skillnader bör finnas. Valet att inkludera både högstadiet och gymnasiet grundar sig på att det 

är funktionalitet och olika typer av innehåll som undersökningen fokuserar på, vi tror därför att 

det kommer vara större skillnad mellan olika förlag än vilken kursplan eller ämnesplan de är 

skrivna för. Syftet är att skillnaderna och likheterna ska visa hur långt man har kommit i 

utvecklingen av digitala läroböcker, för att som de nyttjar de digitala möjligheterna. Det här 

leder till frågeställningarna: 

Vilka likheter och skillnader finns det mellan digitala läroböcker och analoga läroböcker i 

ämnet historia?  

Vilka likheter och skillnader finns det mellan läroböcker som endast finns digitalt och analoga 

läroböcker i ämnet historia? 

1.3 Teoretisk utgångspunkt  

Jackie Hee-Young Kim och Hye-Yoon Jung har identifierat fyra områden där digitala 

läroböcker kan bidra till ett ökat lärande hos elever utifrån tidigare forskning. Områdena är 

hypertextlänkning, multimedier, interaktivitet och självreglerat lärande.26 Valet av teoretisk 

utgångspunkt grundar sig i att det är inom dessa fyra områden de digitala läroböckerna har 

möjligheten att vara bättre, därmed blir även de här områdena intressanta att undersöka. De 

                                                 
26 Hee-Young Kim, Jackie & Jung, Hye-Joon (2010), ”South Korean digital textbook project”, i Computers in the 

schools, s. 253-257.  
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analoga läroböckerna har även möjligheten att ha funktioner och innehåll som hör hemma inom 

de fyra områdena, så kategorierna kommer utgöra vår teoretiska utgångspunkt, där vi jämför 

hur analoga och digitala läroböcker skiljer sig och liknar varandra inom dessa områden. 

Hypertextlänkning 

Hypertextlänkning innebär att man kan navigera i innehållet genom att följa länkar i texten. En 

traditionell bok är gjord för linjär läsning, från pärm till pärm. Med hypertextlänkar blir det 

möjligt att läsa boken på flera olika sätt, ickelinjärt.27 I traditionella böcker ger 

innehållsförteckning, underrubriker, översiktstext och sammanfattningar läsaren stöd vilket 

bidrar till en ökad förståelse för innehållet. I digitala läroböcker går det att strukturera innehållet 

med hjälp av hypertextlänkar vilket kan stärka läsarens förståelse av innehållet vilket Hervé 

Potelle och Jean François Rouet har visat i sin studie.28  

De jämförde effekten av att strukturera länkarna hierarkiskt, där länkarna högst upp gav en 

överblick och länkarna under gav mer djupgående information mot att sortera innehållet i en 

tankekarta eller alfabetiskt. Studenter utan någon förkunskap lärde sig överlag mest när 

innehållet var strukturerat hierarkiskt och minst när länkarna var i alfabetisk ordning, 

studenterna med förkunskaper påverkades inte särskilt av hur innehållet var strukturerat.29 Detta 

bekräftas av Sharon Mcdonald och Rosemary J. Stevensons studie med samma resultat.30 

Potelle och Rouet menar att personer har olika preferenser gällande hur innehållet struktureras 

och att det borde finnas möjlighet att välja själv.31 Hypertextlänkar kan göra det möjligt för 

läsaren att läsa innehållet på det sättet som passar de själva bäst samtidigt som det ger en ökad 

struktur. Länkarna gör det även lättare att gå tillbaka till tidigare textstycken för att läsa dem 

igen något som också bidrar till en ökad förståelse.32  

Multimedier  

I digitala läroböcker är det möjligt att presentera innehållet med varierande multimedier 

exempelvis ljud, bild, text, film, animationer och spel medan den traditionella läroboken är mer 

                                                 
27 Hee-Young Kim & Jung (2010), s. 253. 
28 Potelle, Hervé & Rouet, Jean-François (2003), ”Effects of contont representation and readers’ prior knowledge 

on the comprehension of hypertext” i International journal of human-computer studies nr 58 2003, s. 329 f.  
29 Potelle & Rouet (2003), s. 332–343.  
30 Mcdonald, Sharon & Stevenson, Rosemary J. (1998), ”Navigation in hyperspace: An evaluation of the effects 

of navigational tools and subject matter expertise on browsing and information retrieval in hypertext” I Interacting 

with computers nr 10 1998, s. 309–326.  
31 Potelle & Rouet (2003), s. 343.  
32 Antonietti, Alessandro, Calcaterra, Andrea & Underwood, Jean (2005), ”Cognitive style, hypermedia navigation 

and learning” i Computers & education nr 44 2005, s. 454.  
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begränsad. Psykologerna Richard E. Mayer och Roxana Moreno har genom sin forskning visat 

att elever lär sig bättre när informationen presenteras med flera multimedier samtidigt så som 

ljud och bild eller text och ljud gemensamt. Anledningen till att eleverna lär sig bättre är att 

både det visuella sinnet och det audiella sinnet används samtidigt.33 De lyfter dock fram att 

lärandet kan hindras om ljudet eller filmen går alldeles för fort fram. Det går att åtgärda sådana 

problem med att göra det möjligt att pausa eller bestämma sin egen takt, något som lyfts fram 

under rubriken Interaktivitet. Innehållet i bilder, filmer eller ljud bör inte heller ta 

uppmärksamhet från det som eleverna ska lära sig utan vara begränsat till det som är relevant.34  

Ett blandat inslag av multimedier kan även vara bra för elevers lärande, de behöver inte 

kombineras med varandra så som att ljud och text presenteras samtidigt. Kognitionsforskaren 

Björn Sjödén menar att en elevs preferenser för en viss lärstil, exempelvis att lyssna, inte 

innebär att de endast ska ta del av sådant innehåll. Istället menar Sjödén att de flesta elever 

gynnas av att innehållet presenteras på olika och varierande sätt.35 

Interaktivitet 

Mayer och Moreno lyfter fram att det finns olika typer av interaktivitet: dialog, kontroll, 

anpassning och navigation. För att en miljö, exempelvis lärobok, ska anses vara interaktiv 

måste användaren kunna påverka hur innehållet presenteras. Dialog innebär att det finns 

möjlighet att få svar på sina frågor, exempelvis begrepps- och ordförklaring. En annan form av 

denna funktion är prov och kommer att behandlas mer ingående under rubriken Självreglerat 

lärande. Interaktivitet genom kontroll handlar om att eleven ska ha möjlighet att bestämma sin 

egen studietakt. En sådan funktion kan vara att bestämma hastighet eller pausa ljud- och 

filmuppspelning. Genom att kunna bestämma studietakten minskar risken att det går för fort 

fram och kan därför lättare ta till sig informationen. Anpassning är funktioner som gör det 

möjligt att anpassa hur innehållet presenteras så att det bättre passar den enskilde individen. 

Exempel på en sådan funktion är kunna ändra teckenstorlek. Navigation innebär att det ska vara 

möjligt att hitta specifikt eller extra innehåll vilket exempelvis kan ske med hjälp av 

innehållsförteckning, register eller sökfunktion.36 

                                                 
33 Mayer, Richard E. & Moreno, Roxana (2002), ”Verbal Redundancy in multimedia learning: When reading helps 

listening” i Journal of educational psychology vol 94(1), s. 158–163.  
34 Mayer, Richard E. & Moreno, Roxana (2003), ”Nine ways to reduce cognitive load in multimedia learning” i 

Educational Psychhologist vol 38(1), s. 43–52. 
35 Sjödén, Björn (2015), ”What teachers should ask of educational software: Identifying the integral digital values” 

i What makes good educational software? s. 10.  
36 Mayer, Richard & Moreno, Roxana (2007), ”Interactive multimodal learning environments” i Educational 

psychology review nr 19 2007, s. 309–326.  
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Självreglerat lärande 

Funktioner som stödjer självreglerat lärande kan exempelvis vara information till läsaren om 

hur mycket tid den har läst vissa avsnitt kan vara nyttigt för att göra det möjligt att planera sitt 

läsande. Det kan även vara medföljande uppgifter till boken där läsaren får möjlighet att testa 

sina kunskaper. Med digitala läroböcker är det möjligt att få återkoppling direkt samt svar på 

vad det är man behöver träna mer på.37 Mayer och Moreno menar att återkopplingen bör 

förklara varför svaret var fel och inte endast påpeka att det var fel. Förklarande återkoppling 

bidrar till att elevers lärande förbättras medan det finns en risk för att de inte vet vad de gör för 

fel om de inte får reda på vilket svar som är rätt.38 Kognitionsforskaren Björn Sjödén menar att 

återkoppling kan delas in i tre olika nivåer. Vid den första nivån får eleven endast reda på om 

svaret var rätt eller fel, ingen annan information ges. Den andra nivån får eleven även 

information om vad som var det rätta svaret. På den sista nivån får eleven även reda på varför 

svaret var fel, inte endast att det var fel. Är återkopplingen bra i läromedlet kan eleverna få stöd 

i sitt lärande, de kan få veta vad de behöver träna mer på och även varför svaret var fel. En 

annan aspekt av återkoppling är belöning. Exempelvis kan eleverna få reda på hur mycket 

poäng de har fått eller få uppmuntrande ord så som ”Bra jobbat!”. Sjödén menar att 

återkopplingen bör vara relaterad till prestationen där det framgår vad resultatet baseras på och 

vad som kan förbättras.39 

1.4  Material, metod och avgränsning  

Läromedel är ett brett begrepp och definieras varken i svenska lagar, förordningar eller 

läroplaner enligt Statens offentliga utredning angående läromedel för funktionshindrade.40 För 

att definiera läromedel används definitionen från Utredningen om läromedelsmarknaden där 

läromedel är "sådant som lärare och elev kommer överens om att använda för att nå uppställda 

mål"41. På grund av att begreppet är så brett, där digitala läromedel i princip skulle kunna 

omfatta hela internet, görs en avgränsning till digitala läroböcker. Läroböcker är utformade för 

att användas i den pedagogiska verksamheten och behandlar ett visst eller vissa områden. En 

lärobok har därmed starkare anknytning till undervisningen, där "[e]n lärobok förblir en lärobok 

även utanför skolan […]"42. Den digitala läroboken blir i grunden som den tryckta läroboken, 

                                                 
37 Hee-Young Kim & Jung (2010), s. 256 f.  
38 Mayer & Moreno (2007), s. 318. 
39 Sjödén (2015), s. 18–22.  
40 SOU 2003:15 (2003), Läromedel – specifikt: betänkande om läromedel för funktionshindrade, s. 57 f. 
41 Utredningen om läromedelsmarknaden (1980), Läromedlen i skolan: frågor kring läromedel i undervisningen 

och lek- och arbetsmaterial i förskolan: betänkande, s. 10. 
42 SOU 2003:15 (2003), s. 55. 
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men med skillnaden att den läses via exempelvis en dator eller surfplatta. Det är de ytterligare 

funktionerna och skillnaderna som ska undersökas. Undersökningsobjekten kommer därför att 

bli både analoga läroböcker och digitala läroböcker som är förlagsutgivna, för de kan antas 

användas i undervisningen samt har skolan som målgrupp. 

Materialet vi kommer att undersöka är analoga och digitala läroböcker i ämnet historia, både 

för högstadiet och gymnasieskolan. Eftersom att vi är intresserade av hur de analoga och 

digitala läroböckerna är utformade försöker vi få en spridning av vilket förlag som har givit ut 

läroböckerna, där våra förväntningar är att skillnaderna mellan förlagen är större än skillnaden 

mellan högstadiet och gymnasiet.  

Urval och disposition 

Alla delar i det självständiga arbetet skrivs tillsammans förutom undersökningen som består av 

två delar. I den första delen av undersökningen jämför Rasmus Lindroth de analoga 

läroböckerna i historia med de motsvarande digitala versionerna av böckerna. I den andra delen 

jämför Tobias Lindroth analoga läroböcker med digitala läroböcker som endast finns digitalt 

och saknar någon fysisk motsvarighet. Uppdelningen har gjorts för att undersöka om det är 

någon skillnad mellan läroböcker som endast finns digitalt och läroböcker som ges ut i båda 

formaten. 

Läroböcker som finns analogt och digitalt 

Läroböckerna har valts utifrån att samma lärobok är utgiven i både en analog och en digital 

upplaga. Urvalet har gjorts för att få en spridning av olika förlag eftersom att samma förlag kan 

förväntas använda samma plattform för sina digitala läromedel. Att då välja olika förlag ökar 

möjligheten till variation mellan läroböckerna vilket gör att resultatet täcker upp ett bredare 

spektrum av läroböcker.  

Läroböckerna som har valts är alla skrivna för den senaste läroplanen från 2011 varav tre för 

gymnasiet och en för högstadiet årskurs 9. Läroböckerna kan därmed förväntas användas i 

utbildningen eller åtminstone finnas tillgängliga för användning. De valda läroböckerna 

presteras här nedanför. 

Hildingson, Kaj & Hildingson, Lars (2012), Levande historia 9. Stockholm: Natur & Kultur. 

Skriven för högstadiet och riktad mot årskurs nio. 

Jansson, Ulf & Serra, Antonia (2012), Den moderna tidens historia 1a1. Stockholm: Liber. 
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Skriven för kursen Historia 1a1 på gymnasiet. 

Nyström, Hans, Nyström, Lars & Nyström, Örjan (2012), Perspektiv på historien 50 p. Malmö: 

Gleerups. 

Skriven för kursen Historia 1a på gymnasiet. 

Nilsson, Madeleine, Roslund, Mats & Öberg, Ingemar (2014), Mittpunkt Historia 1 50 p. Lund: 

Studentlitteratur. 

Skriven för kursen Historia 1a1. 

Läroböcker som endast finns i digital upplaga  

Urvalet av läroböcker som endast finns i digitalt format har gjorts utifrån att de ska gå att 

använda dessa istället för en analog lärobok. Vilket innebär att de även ska vara anpassade efter 

nuvarande kurs- och ämnesplaner. Studi.se och SO-rummet skulle kunna leva upp till dessa två 

krav men har valts bort på grund av deras egen beskrivning av plattformarna. Studi.se har endast 

lektioner och ska ge läraren stöd i undervisningen, So-rummet beskrivs också som endast ett 

komplement i undervisningen. De läromedel som har valts ut presenteras mer ingående var för 

sig.  

Clio Online (2017), Clio Historia. Är ett digitalt läromedel i historia på högstadiet. Innehållet 

utgår från det centrala innehållet i kursplanen för Historia och Lgr11.43 Läromedlet ska ersätta 

den analoga läroboken i undervisningen och finns endast i digitalt format.  

Digilär (2017), Historia 1, 100 poäng. Är ett digitalt läromedel för kursen Historia 1b, Gy 2011. 

Läromedlet har valts ut på grund av att den endast finns i digitalt format samt ska täcka det 

centrala innehållet för kursen Historia 1b.44 Eftersom den täcker innehållet för kursen går det 

att ersätta läromedlet att använda istället för en analog lärobok i historia. Digilär erbjuder även 

läromedel för högstadiet. Men då de använder samma plattform kommer endast läromedlet 

Historia 1, 100 poäng att undersökas.  

Nationalencyklopedin (2017), Historia 1. Är ett digitalt läromedel utvecklat för att användas 

Historia 1-kurserna och innehållet är anpassat efter Gy 2011. De menar även att ”[s]åväl elever 

som lärare kan enkelt följa läromedlets struktur och innehåll och vara säkra på att samtliga 

                                                 
43 Clio Online (2017), Clio Historia – Om portalen. Hämtad 2017-05-03 från 

http://www.clioonline.se/historia/7-9/om-portalen/ 
44 Digilär (2017), Historia för gymnasiet, Hämtad 2017-05-03 från https://xn--digilr-

fua.se/laromedel/gymnasiet/historia/ 
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betygskriterier behandlas i relation till ämnets centrala innehåll.” 45 Läromedlet har valts ut på 

grund av att syftet med den är att ersätta den analoga läroboken då den täcker hela det centrala 

innehållet. Historia 1 finns även endast i digitalt format vilket gör att den lever upp till båda 

kraven. Nationalencyklopedin erbjuder även läromedel för högstadiet men då de använder 

samma plattform kommer endast läromedlet Historia 1 att undersökas.  

Som jämförande material till de digitala läroböckerna har tre analoga läroböcker valts ut. Valet 

av analoga läroböcker har utgått från att få en spridning av olika förlag. Alla tre läroböcker är 

skrivna för de nuvarande kurs- och ämnesplanerna i Historia. Urvalet har även gjorts för att 

motsvara spridningen av de digitala läroböckerna så att två stycken är skrivna för Historia 1 

och en för Historia 7–9.  

Ivansson, Elisabeth & Tordai, Mattias (2014), Historia Maxi 7–9. Stockholm: Liber.  

Almgren, Hans, Bergström, Börje & Löwgren, Arne (2011). Alla tiders historia 1b. Malmö: 

Gleerups.  

Ader, Weronica, Ededal, Invar, Hedenborg, Susanna & Långström, Sture (2012), Historia 1b – 

Den lilla människan och de stora sammanhangen. Lund: Studentlitteratur.  

Komparativ metod 

Undersökningen kommer att utgå från en komparativ metod för att genomföra en beskrivande 

studie av läroböcker. Läroböckerna, både de traditionella och digitala, kommer att kategoriseras 

in i ett flertal typologier. Med hjälp av typologierna går det att identifiera både likheter och 

skillnader mellan läroböckerna. Typologier bidrar även till att minska komplexiteten i 

materialet och göra undersökningen mer systematisk.46 Typologierna ska användas för att 

klassificera läroböckerna och få en översikt över vilka funktioner de erbjuder och med hjälp av 

typologierna kategorisera vilken typ av lärobok det är. 

Den teoretiska utgångspunkten kommer att användas för att bidra med typologier, men även en 

genomgång av läroböckerna kommer att användas för att definiera dem eftersom att vissa 

funktioner i läroböckerna nödvändigtvis inte passar perfekt in i en typologi. Exempelvis 

kommer typologin hypertextlänkning omfatta både sidhänvisningar och riktiga hypertextlänkar, 

eftersom att sidhänvisningen fungerar som en hypertextlänk. Definitionerna är viktiga för att 

                                                 
45 Nationalencyklopedin (2017), ”Gymnasiet – Historia”, Hämtad 2017-05-03 från 

https://www.ne.se/info/skolor/l%C3%A4romedel/gymnasiet-historia 
46 Denk, Thomas (2002), Komparativ metod. Förståelse genom jämförelse, s. 8. 
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begreppsvaliditeten ska vara god, för det ska vara tydligt vad som ingår i varje typologi.47 

Liknande funktioner i läroböckerna ska därför placeras i samma typologi för att öka möjligheten 

att presentera tydliga likheter och skillnader böckerna sinsemellan. Det är även viktigt för att 

öka samstämmigheten i båda undersökningarna, men även om någon vill genomföra samma 

eller liknande undersökning. 

Typologierna kommer i vissa fall att utvidgas till att omfatta fler än två värden. Låt oss 

exemplifiera med markeringsfunktionen av text. Det booleska värdet, med ja eller nej, beskriver 

inte variationen som kan finnas bland markeringsfunktionerna.48 Vissa läroböcker erbjuder 

möjligtvis att användaren kan byta färg på markeringarna, medan en annan endast tillåter 

användaren att använda en färg. Typologierna behöver därför ha en bredare definition som 

rymmer en större variation. 

1.5  Bakgrund 

Bakgrunden ger en översikt om hur skolan i Sverige digitaliseras och vad Skolverket anser att 

det krävs för att fortsätta digitaliseringen av skolan och göra det väl. En översikt ges även av 

lärobokens utveckling och användning i skolan, både för analoga och digitala läroböcker. Hur 

användandet av läroböcker ser ut och vilken ställning läroboken har i skolan, men även 

utvecklingen av läroböckerna rent funktionellt. Hur de har förändrats layoutmässigt över tid. 

En-till-en i skolan 

Möjligheten att använda datorer eller surfplattor har blivit allt bättre de senaste åren både i 

grund- och gymnasieskolan visar Skolverkets rapport om IT-användning år 2016. I grundskolan 

går det i genomsnitt två elever på varje dator eller surfplatta, i gymnasieskolan är motsvarande 

siffra en per elev. Nästan alla lärare, både på gymnasiet och i grundskolan, har tillgång till en 

egen dator eller surfplatta. Det som skiljer sig är lärares tillgång under lektionstid. Där drygt 

nio av tio gymnasielärare anser att de har tillräckligt bra tillgång, medan endast sju av tio lärare 

i grundskolan anser de har det. I grundskolan har cirka 30 procent av eleverna blivit tilldelad 

en personlig dator eller surfplatta och i gymnasieskolan cirka 75 procent.49  

Lärare upplever att det har blivit lättare att få struktur vid lektionsplanering då allt material går 

att spara på datorn så att man alltid har tillgång till det. Datorn har även underlättat 

                                                 
47 Denk (2002), s. 49. 
48 Denk (2002), s. 71. 
49 Skolverket (2016a), IT-användning och IT-kompetens i skolan: Skolverkets IT-uppföljning 2015, s. 42–46.  
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kommunikationen med elevernas föräldrar, där både e-post och läroplattformarna gör att lärarna 

lättare kan kommunicera och visa hur det går för eleven i skolan.50  

Lärarna upplever också att undervisningen har blivit allt mer individualiserad och att lärarrollen 

har förskjutits från att lära ut till att handleda. Anledningen till förskjutningen är att elevernas 

tillgång till internet ger bättre förutsättningar för att tillägna sig kunskap från fler källor, inte 

endast läraren och läroboken. Lärarnas administrativa uppgifter och behovet av att kopiera 

material har underlättats vilket har lett till att lärarna har fått mer tid över till att individanpassa 

undervisningen.51 Undersökningen tyder på att en-till-en är bra för elever som är omotiverade 

eller har koncentrationssvårigheter då datorn samlar all information på ett och samma ställe 

vilket ger struktur. Individualiseringen och datorn ökat tillgången till bredare och djupare 

information vilket gynnar alla elevgrupper. De elever som arbetar snabbare och anser att 

undervisningen är för lätt kan få tillgång till material som passar dem och detsamma gäller för 

elever som vill ha lättare material. Läraren får även större möjlighet att hjälpa eleverna om de 

har frågor då det är lättare att leta fram ett svar på elevernas frågor.52  

Lärarna anser att det är mycket lättare för eleverna att ta del av olika typer av material med 

hjälp av datorn såsom ljud, bild, film och text. De ser det som en fördel eftersom eleverna får 

möjlighet att tillägna sig kunskap på ett varierat sätt genom olika sinnen. Datorn möjliggör även 

för eleverna att ta del av flera källor på olika kunskapsnivåer. Medan analoga läroböcker har en 

begränsad mängd information kan man genom internet ta del av uppdaterad information och 

djupare faktakunskaper vilket de anser behövs för att nå de högre betygsnivåerna.53 Detta bidrar 

även till en ökad motivation hos eleverna för att lära sig.54 En negativ aspekt som lyfts fram är 

att det är svårare att upptäcka när eleverna inte arbetar i klassrummet då det inte syns lika tydligt 

när de sitter vid en dator. Datorn ger även tillgång till en mängd distraktioner såsom spel och 

sociala medier.55  

 

                                                 
50 Ek, Malin & Kroksmark, Tomas (2013), ”En-till-en och målstyrningen i skolan” i Kroksmark, Tomas (red.), 

Den trådlösa pedagogiken – En-till-en i skolan på vetenskaplig grund, s. 83–86.  
51 Ek & Kroksmark (2013), s. 84–95.  
52 Kroksmark, Tomas & Sohlberg, Moni (2013), ”Undervisningen i En-till-en-skolor” i Kroksmark, Tomas (red.), 

Den trådlösa pedagogiken – En-till-en i skolan på vetenskaplig grund, s. 149–153.  
53 Kenthsdotter Persson, Lina & Kroksmark, Tomas (2013), ”Resultaten i en En-till-en-skola” i Kroksmark, Tomas 

(red.), Den trådlösa pedagogiken – En-till-en i skolan på vetenskaplig grund.  
54 Kroksmark & Sohlberg (2013), s. 153.  
55 Ek & Kroksmark (2013), s. 86 f.  
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Skolverket och digitaliseringen 

Skolverket har på uppdrag av regeringen föreslagit nationella IT-strategier för skolan. Två 

visioner för 2022 presenteras: eleverna utvecklar en adekvat digital kompetens samt att 

skolväsendet tillvaratar digitaliseringens möjligheter för att förbättra och effektivisera 

verksamheten. Vad den adekvata digitala kompetensen avser är någonting som förändras över 

tid menar Skolverket, eftersom tekniken utvecklas och förändras, således är det någonting under 

ständig utveckling.56 

En av förutsättningarna för att nå visionen är att både lärare och elever har tillgång till egna 

digitala verktyg, exempelvis en dator, vilket brukar benämnas som en-till-en.57 

Kompetensutveckling krävs även bland lärarna där Skolverket menar att ett stort ansvar för 

kompetensutvecklingen ligger hos huvudmännen. Lärarnas digitala kompetens är ojämnt 

fördelat enligt Skolverket och de som är i störst behov av kompetensutveckling är inte de som 

nås av kompetensutvecklingen. Exempelvis uppgav nästan en tredjedel av tillfrågade lärare att 

de behövde mer kunskap om e-posthantering 2012. Siffran kvarstod 2015.58 Det digitala är 

därför inte nödvändigtvis någonting som underlättar arbetet, utan kompetensen, system som 

inte är användarvänliga eller ökade krav på grund av systemen kan göra arbetet mer krävande.59  

Skolverket ser även att en standardutveckling behövs, där system ska kunna kommunicera med 

varandra, inloggningsuppgifter fungera på alla olika plattformar, kategorisering av data för 

sökning och mycket mer. Det här arbetet är redan igång och håller på att utvecklas. Kontentan 

är att det ska bli lättare att använda systemen på grund av samstämmighet och öka effektiviteten 

på grund av att systemen kan dela data med varandra och bygga en helhet.60 

Digitala läromedel, digitala läroböcker inkluderat, kommer i allt högre utsträckning att 

efterfrågas från skolor förutspår Skolverket på grund av att tillgången till digitala verktyg i 

skolan ökar. Kvalitetssäkringen av läromedel ligger hos lärarna, så Skolverket gör inte någon 

kvalitetssäkring av digitala läromedel, precis som de inte gör det för andra läromedel. 

Skolverket ser dock behovet att utveckla checklistor så att lärarna får stöd i sin kvalitetssäkring 

                                                 
56 Skolverket (2016b), Redovisning av uppdraget om att föreslå nationella it-strategier för skolväsendet –

förändringar i läroplaner, kursplaner, ämnesplaner och examensmål, s. 2 ff. 
57 Skolverket (2016b), s. 6. 
58 Skolverket (2016b), s. 25 f. 
59 Skolverket (2016b), s. 36. 
60 Skolverket (2016b), s. 37 ff. 
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av digitala läromedel. Det är även viktigt för lärarutbildningarna att öka kompetensen hos 

blivande lärare, så att de har kompetensen när de kommer ut i arbetslivet.61 

Lärobokens utveckling 

Svenska läromedel, en branschorganisation med fjorton stycken sammanslutna 

läromedelsföretag, uppger att deras medlemmar sammanlagt sålde läromedel för 858 miljoner 

kronor 2015. Av denna försäljning utgjorde digitala läromedel 6,2 procent av försäljningen.62 

Köpta digitala läromedel utgör därmed bara en bråkdel av de inköpta läromedlen, men det säger 

dock ingenting om användningen av digitala läromedel som är gratis. I grannlandet Danmark 

är andelen sålda digitala läromedel högre än i Sverige, men där har staten avsatt 500 miljoner 

danska kronor mellan 2012 och 2017 för inköp av digitala läromedel. Kommunerna skulle bidra 

med minst lika mycket pengar. Målsättningen med bidragen var att stimulera den digitala 

läromedelsmarknaden, så att läromedlen blev både bättre och billigare. Andelen inköpta digitala 

läromedel fyrdubblades från 2012 till 2015.63 Forskningssekreteraren Lars Eriksson vid 

utvärderings- och forskningssekretariatet framhåller att den svenska skolans digitalisering 

skulle underlättas genom en tillgång av digitala läromedel som håller god kvalitet.64 Här tycks 

Sverige förlita sig mer på att marknaden själv ska producera bra digitala läromedel som 

stimulerar inköpen och därefter marknaden, medan länder som Danmark har satsat på att göra 

det billigare för att stimulera marknaden tills den står på egna ben. 

Läroboken har en fortsatt stark ställning i skolan, där i princip alla lärare använder den i sin 

undervisning. Det var bara två procent av lärarna i en enkätundersökning utförd av Föreningen 

svenska läromedelsproducenter som uppgav att de inte använde läroböcker i sin undervisning. 

Sett till skillnader mellan ämnena i skolan var det främst inom de samhällsorienterade ämnena 

som användningen var lägre.65 Lärarna som använder läroboken använder den dock olika. 

Somliga lärare använder den som en referens, medan andra integrerar den mer i undervisningen 

där läroboken står i centrum för undervisningen. Eftersom att de flesta lärarna fortfarande 

använder läroboken i sin undervisning, har den fortfarande en stark ställning i skolan och är 

med och påverkar undervisningen. 

                                                 
61 Skolverket (2016b), s. 42 f. 
62 Svenska läromedel (2017), Läromedelsmarknaden. 
63 Riksdagen (2015), Digitaliseringen i skolan – dess påverkan på kvalitet, likvärdighet och resultat i utbildningen, 

s. 54. 
64 Riksdagen (2015), s. 18. 
65 Englund, Boel (2011), ”Vad gör läroböcker?” i Ammert, Niklas (red.), Att spegla världen. Läromedelsstudier i 

teori och praktik, s. 280 f. 
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Läroboken har förändrats utan teknisk utveckling, där layouten skiljer sig mellan olika 

läroböcker. Stefan Selander har undersökt skillnaderna mellan två läroböcker i filosofi, den 

första från 1961, Filosofins historia. Lärobok och den andra Öppna frågor 1. Introduktion till 

filosofiskt tänkande från 2005.66 Den förra boken innehåller främst text medan den senare 

innehåller fler rubriker, uppgifter samt frågor till texten, ordförklaringar i marginalerna, register 

och så vidare. Hjälpmedel som sträcker sig bortom den huvudsakliga texten.67 Det är inte säkert 

alla elever behöver de här hjälpmedlen och läromedelsförfattarna måste ta hänsyn till 

målgruppen i konstruktionen. Vad är det målgruppen efterfrågar och vilken nivå befinner de 

sig på? Den tryckta läroboken är stel på det här sättet, att den inte går att ändra och passar 

möjligtvis bara en viss målgrupp.68 Det får dock inte glömmas bort att vissa hjälpmedel, 

exempelvis uppläsning av text, även kan vara till gagn för elever utan svårigheter. Där det kan 

fungera som ett komplement.69 

Kostnaden att producera digitala läroböcker är många gånger högre menar David Whitling och 

Malin Kågerman Hansén som arbetar som läromedelsutvecklare. Tryckkostnaderna står idag 

bara för en liten del av kostnaderna, där det är själva processen att utveckla läroboken som 

kräver mest resurser. Den digitala läroboken kan därmed bli ännu dyrare att producera då ett 

rikare material kräver mer resurser för exempelvis programmering.70 En osäkerhet har även 

funnits inför digitala läroböcker, både från förlagen och från skolorna. Förlagen har inte haft 

några tydliga riktlinjer för hur en digital lärobok faktiskt ska se ut, utan har fått uppfinna hjulet 

själva vilket innebär en risk. Är det någon som vill ha det här? Skolorna har istället haft en 

tvekan inför om de digitala läroböckerna är någonting att ha just för dem, för en infrastruktur 

behövs där eleverna kan konsumera de digitala läroböckerna. Lösningen för många förlag har 

blivit att producera hybridläromedel, där läroboken är traditionell samtidigt som de 

tillhandahåller vissa resurser även via internet eller datorprogram.71 

  

                                                 
66 Selander, Stefan (2011), ”Didaktisk design av pedagogiska texter” i Ammert, Niklas (red.), Att spegla världen. 

Läromedelsstudier i teori och praktik, s. 71. 
67 Selander (2011), s. 77. 
68 Whitling, David & Kågerman Hansén, Malin (2011), ”Sedan är det väl bara att trycka?” i Ammert, Niklas (red.), 

Att spegla världen. Läromedelsstudier i teori och praktik, s. 90. 
69 Whitling & Kågerman Hansén (2011), s. 103. 
70 Whitling & Kågerman Hansén (2011), s. 101. 
71 Whitling & Kågerman Hansén (2011), s. 101. 
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2. Resultat – Analoga läroböcker med en digital upplaga 

Rasmus Lindroth 

Resultatet presenteras utifrån det teoretiska ramverket av Jackie Hee-Young Kim och Hye-

Yoon, så hypertextlänkning, multimedier, interaktivitet och självreglerat lärande presenteras 

var för sig i den ordningen. 

2.1 Hypertextlänkning 

Hypertextlänkar i de analoga böckerna kommer att innefatta hänvisningar både inom läroboken 

och hänvisningar till material utanför läroboken, eftersom att det inte går att ha några 

hypertextlänkar i dess rikta mening räknas hänvisningar till sidor och kapitel som en 

hypertextlänk. Alla de undersökta läroböckerna, både analoga och digitala är utformade 

kronologiskt efter tid där läroböckerna är tänkta att läsas linjärt, men det finns ändå 

hänvisningar till andra sidor i läroböckerna där boken inte behöver läsas helt linjärt. 

Alla de undersökta analoga läroböckerna innehåller interna sidhänvisningar, där läsaren 

hänvisas till en annan sida i läroboken, exempelvis i Levande historia 9 där det skrivs ”[…] till 

en följd av kriget mellan Israel, Egypten och Syrien (se s. 402)” 72. Läsaren kan här fördjupa 

sig mer om kriget mellan dessa länder och läroboken blir inte redundant och återupprepar allting 

en gång till, utan en hypertextlänkning gör att läsaren vet var den kan läsa mer om det. Mittpunkt 

historia 50 p utmärker sig genom att hänvisa till den digitala läroboken för att ta del av 

fördjupningsmaterial, så som en fördjupning om terrornätverk till text om terrorism.73 Kapitlen 

om antiken och medeltiden är dessutom endast korta sammanfattningar i den analoga läroboken 

av Mittpunkt historia 50 p, där läsaren hänvisas till den digitala läroboken för att läsa mer. De 

andra två läroböckerna som har extramaterial i den digitala läroboken, Levande historia 9 och 

Perspektiv på historien 50 p, visar inte i den analoga läroboken att det finns extramaterial i den 

digitala versionen av boken. Det här kan dock vara för att eleven inte förväntas ha både den 

analoga och digitala versionen och att de ska ses som fristående läroböcker, medan Mittpunkt 

historia 50 p anser att den analoga och digitala ska användas tillsammans. 

Det hänvisas även till material som är utanför läroböckerna, men i en ganska låg grad. Ett 

genomgående tema i Den moderna tidens historia 1a1 är att i anslutning till huvudtexten och i 

slutet av kapitlen tipsa om och ge en kortare beskrivning av både filmer och spel som handlar 

                                                 
72 Hildingson, Kaj & Hildingson, Lars (2012a), Levande historia 9, s. 433. 
73 Nilsson, Madeleine, Roslund, Mats & Öberg, Ingemar (2014a), Mittpunkt Historia 1 50 p, s. 144. 
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om det texten precis har tagit upp. Till kapitlet om franska revolutionen tipsas läsaren om att 

bland annat se filmen Marie Antoinette och spela spelet Napoleon: Total War.74 Det ställs dock 

inga frågor till varken filmerna eller spelen, så det är för att tipsa läsaren om hur de kan fördjupa 

sig inom det avhandlande området, franska revolutionen i det här exemplet. 

I de digitala läroböckerna är det bara Den moderna tidens historia 1a1 som är oförändrad sett 

till hypertextlänkar. I Mittpunkt historia 50 p går det nu att trycka på hypertextlänkarna som 

visar att det finns fördjupningsmaterial för att ta sig till fördjupningsmaterialet och 

kapitelsammanfattningarna, men i övrigt har det inte tillkommit några fler hypertextlänkar. 

Precis som Mittpunkt historia 50 p har Levande historia 9 hypertextlänkar till internt 

extramaterial i anslutning till huvudtexten i den digitala läroboken. Det här visas med ett stort 

plustecken i anslutning till texten som läsaren kan klicka på för att ta sig dit. Störst skillnad från 

den analoga och digitala läroboken finns hos Perspektiv på historien 50 p, sidhänvisningarna 

har bytts ut till hypertextlänkar, något som de andra läroböckerna inte har gjort. Där det 

exempelvis fortfarande står kvar i texten ”se s. 123”. Det finns även hypertextlänkar till både 

filmer och andra webbsidor som det skrivs om i Perspektiv på historien 50 p. Ett exempel är i 

en uppgift det eleven ska svara på frågan om hur Charlie Chaplin driver med Hitler, här finns 

det hypertextlänkar till Youtube där eleven kan se filmerna.75 Används den analoga boken av 

Perspektiv på historien 50 p får eleven själv leta reda på filmerna. En nackdel med dessa 

hypertextlänkar är att inte alla webbsidor finns kvar, exempelvis så finns det filmklipp som har 

tagits bort från Youtube och existerar därmed inte längre, men det är möjligt att det är någonting 

som åtgärdas. 

Sammanfattningsvis är alla läroböcker, både analoga som digitala, strukturerat kronologiskt där 

läsaren ska följa tidslinjen. Hervé Potelle och Jean François Rouet visade i sin studie att 

studenter utan förkunskap lärde sig bäst när innehållet var sorterat hierarkiskt, medan de med 

förkunskaper inte påverkades. Kronologin i läroböckerna får ses som en hierarkisk uppdelning, 

där eleven hjälps av att ha förkunskaper om bland annat första världskriget och mellankrigstiden 

för att läsa om andra världskriget. Vill eleverna läsa läroböckerna på ett annat sätt får de vända 

sig till innehållsförteckningen eller inledningen. Hypertextlänkarna används dock som visats 

för att referera till andra avsnitt, där eleven hänvisas till ett annat avsnitt för att läsa om kriget 

                                                 
74 Jansson, Ulf & Serra, Antonia (2012a), Den moderna tidens historia 1a1, s. 61. 
75 Nyström, Hans, Nyström, Lars & Nyström, Örjan (2012b), Perspektiv på historien 50 p. Interaktiv elevbok, s. 

66. 
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mellan Israel, Egypten och Syrien. Det här hjälper eleven att navigera sig och fräscha upp 

minnet. 

2.2 Multimedier 

Uppläsning av text 

Alla kapitel i den digitala läroboken av Mittpunkt historia 50 p, Levande historia 9 och 

Perspektiv på historien 50 p är inlästa av en riktig människa. De digitala läroböckerna skiljer 

sig här ifrån varandra där Mittpunkt historia 50 p och Levande historia 9 ger läsaren möjligheten 

att spela upp hela kapitlet eller börja uppläsningen var som helst i texten genom att klicka på 

ett stycke.76 Perspektiv på historien 50 p har en ljudfil för hela kapitlet där läsaren själv får 

spola i ljudfilen om läsaren bara vill lyssna till en specifik del av texten, så uppläsningen är inte 

lika flexibel.77 Perspektiv på historien har dock talsyntesen ”Readspeaker” i den digitala 

läroboken vilket ger möjligheten att få all text som presenteras på sidan uppläst. Vilket även 

stödjer att få ett enskilt ord upplästa. Den moderna tidens historia 1a1 har endast en talsyntes 

och spelar upp en sida åt gången, men där läsaren både kan spola fram och tillbaka. Styrkan 

med talsyntesen är att all text kan läsas upp, men har nackdelen att rösten är artificiell vilket 

gör att den möjligtvis inte är lika behaglig att lyssna till. 

Både Mittpunkt historia 50 p och Perspektiv på historien 50 p visar vad det är i texten som läses 

upp genom att markera stycket. Läsaren får här hjälp med att hålla fokus på innehållet samtidigt 

som det läses upp. Perspektiv på historien 50 p visar bara det här när talsyntesen används och 

inte när den inlästa rösten används vilket gör att funktionerna inte är helt likvärdiga varandra. 

Levande historia 9 och Den moderna tidens historia 1a1 saknar båda den här funktionaliteten 

vilket gör att läsaren inte får någon hjälp med att veta vad som läses upp. 

Övriga multimedier 

De olika multimedierna som presenteras utöver uppläsningen av text är text och illustrationer i 

Mittpunkt historia 50 p och Den moderna tidens historia 1a1. Illustrationerna består utav 

fotografier, tidslinjer, kartor, tabeller och figurer. Multimedierna skiljer sig inte här mellan den 

analoga och digitala boken, utan båda erbjuder endast dessa typer. De har med andra ord inte 

lagt till något extramaterial i den digitala läroboken även fast den plattformen erbjuder 

möjligheterna att presentera en större bredd av material. 

                                                 
76 Nilsson, Madeleine, Roslund, Mats & Öberg, Ingemar (2014b), Mittpunkt Historia 1 50 p. Digitalt elevpaket, se 

valfritt kapitel för exempel. 
77 Nyström, Nyström & Nyström (2012b), se valfritt kapitel för exempel. 
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Multimedierna som presenteras i den digitala läroboken av Perspektiv på historien 50 p är text, 

källtexter, film, ljudklipp och illustrationer. Illustrationerna är av samma typ som i Mittpunkt 

historia 50 p och Den moderna tidens historia 1a1, presenterat ovanför. Filmerna finns i olika 

utformningar, men 11 stycken av 15 består av filmer där det endast är en bild som visas och en 

berättarröst.78 Samtidigt som berättarrösten talar så skiftas fokus på bilden genom att zooma in 

eller ut på specifika delar av bilden. De resterande fyra filmerna innehåller alla rörlig bild, men 

endast två av dem innehåller även ljud. Flera av filmerna som presenteras är relativt 

frånkopplade från innehållet som presenteras i texten. Ett av filmklippen som visar en bild med 

en berättarröst pratar om Oscar II och hans sommarsemester till Marstrand och texten runt om 

handlar om hur de politiska partierna växte fram i Sverige under slutet av 1800-talet och allmän 

rösträtt.79 Det fördjupar med andra ord inte elevernas kunskaper om de politiska partiernas 

framväxt särskilt mycket. Andra filmklipp är mer relevanta till texten, som en film som visar 

hur cykeltillverkningen gick till i anslutning till text som handlar om Sverige under 

mellankrigstiden och hur landet fortsatte sin industrialisering.80 Perspektiv på historien 50 p 

innehåller åtta stycken ljudklipp i den digitala läroboken som alla är ifrån Sveriges radio. De 

fungerar precis som filmklippen gör där innehållet i texten fördjupas.81 

Levande historia 9 har också filmklipp i den digitala läroboken, där det till varje kapitel och 

fördjupningsdelar är en person som sammanfattar delen med hjälp av tal, film och illustrationer. 

Här är allt material relevant och presenteras som en föreläsning där materialet som finns i 

kapitlets text sammanfattas eller fördjupas. Ett exempel är deras genomgång av andra 

världskriget mellan åren 1939–1940 där den berättande presentationen blandas med film, kartor 

och text.82 

Bilderna som används i alla läroböckerna används främst som illustrationer till texten. Till 

bilderna är vanligtvis en bildtext som beskriver vad bilden föreställer. Den moderna tidens 

historia 1a1 har exempelvis en bild på ett mynt med bildtexten: ”[f]ör några år sedan hittades 

en stor vikingaskatt i Sundveda i Uppland. Många av mynten kommer från Mellanöstern, ett 

bevis på hur vida vikingarna for på sina skepp.” 83 Brödtexten tar upp vikingarnas färder inom 

                                                 
78 Nyström, Nyström & Nyström (2012b), s. 112. 
79 Nyström, Nyström & Nyström (2012b), s. 51. 
80 Nyström, Nyström & Nyström (2012b), s. 72. 
81 Nyström, Nyström & Nyström (2012b), s. 112. 
82 Hildingson, Kaj & Hildingson, Lars (2012b), Levande historia 9. Interaktiv, se bildspel: Andra världskriget 
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Europa, så bilden och bildtexten hjälper till att både illustrera och fördjupa innehållet genom 

att berätta om vikingarnas resor och att de sträckte sig utanför Europa84. Bilderna som finns i 

alla läroböcker används även för att eleverna ska svara på frågor, om än i varierad omfattning. 

Perspektiv på historien 50 p har exempelvis en valaffisch med fyra tillhörande frågor.85 

Levande historia 9 som exempel en bild på Mahatma Gandhi där eleven ska besvara vem det 

är på bilden.86 

Det är bara Perspektiv på historien 50 p som i vissa avsnitt har ändrat hur bilderna presenteras 

i den digitala versionen. Homo sapiens utbredning i världen är ett exempel på hur Perspektiv 

på historien 50 p använder sig av ett bildspel i den digitala versionen. I den analoga läroboken 

presenteras homo sapiens spridningen på direkten, från Afrika, med flera pilar och årtal 

utskrivna längs pilarna på en världskarta.87 I den digitala läroboken presenteras samma bild fast 

som ett bildspel istället.88 Där presenteras inte alla pilar på direkten, utan när läsaren klickar sig 

vidare till nästa bild visas fler pilar och fler årtal som sträcker sig längre och längre ifrån Afrika. 

Samma sak görs även med kartor för exempelvis hur gränserna i området kring Israel har sett 

ut genom åren. I den digitala läroboken presenteras tio bilder i ett bildspel, där läsaren får se 

fler årtal.89 I den analoga läroboken visas istället tre bilder bredvid varandra med endast tre 

årtal.90 Den digitala läroboken är här mer innehållsrik och bildspelet med homo sapiens 

spridning i världen blir möjligtvis enklare att förstå, när inte alla årtal presenteras på direkten, 

utan läsaren får se spridningen stegvis. 

Sammanfattningsvis liknar de analoga och digitala läroböckerna varandra till multimedier i stor 

utsträckning. Det är endast två av de digitala läroböckerna, Perspektiv på historien 50 p och 

Levande historia 9 som har kompletterat den digitala läroboken med rörlig bild och ljud, 

Perspektiv på historien 50 p har även valt att visa bilderna i bildspel på vissa ställen i den 

digitala läroboken. Psykologerna Richard E. Mayer och Roxana Moreno har visat att eleverna 

lär sig bättre när både de audiella och visuella sinnena används samtidigt, så här kan det tillagda 

innehållet vara bra. Perspektiv på historien 50 p hade dock några filmer som var irrelevanta och 

det lyfter de fram som dåligt, vilket istället stjäl uppmärksamhet. Alla läroböcker utom Levande 

historia 9 har dock en talsyntes eller inläst text vilket kan fungera för att aktivera både det 

                                                 
84 Jansson & Serra (2012a), s. 28. 
85 Nyström, Hans, Nyström, Lars & Nyström, Örjan (2012a), Perspektiv på historien 50 p, s. 217. 
86 Hildingson & Hildingson (2012a), Levande historia 9, s. 426. 
87 Nyström, Nyström & Nyström (2012a), s. 32. 
88 Nyström, Nyström & Nyström (2012b), s. 9. 
89 Nyström, Nyström & Nyström (2012b), s. 92. 
90 Nyström, Nyström & Nyström (2012a), s. 255. 
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visuella och audiella, så alla digitala läromedel har fler multimedier än den analoga 

motsvarigheten. Slutligen lyfter Björn Sjödén fram att elever kan föredra en viss lärstil, men att 

ett varierat innehåll av multimedier gynnar de flesta eleverna, så hjälpmedel som talsyntes och 

inläst text kan gynna fler elever än dem med lässvårigheter. 

2.3 Interaktivitet 

Dialog 

Två av läroböckerna Den moderna tidens historia 1a1 och Mittpunkt historia 50 p har 

ordförklaringar i marginalen till den löpande texten. Både i den analoga och digitala läroboken. 

Här får läsaren hjälp med ord som suverän där det i marginalen står ”Suverän = självständig, 

oberoende” 91. Perspektiv på historien 50 p har istället ordförklaringar i den löpande texten där 

det går att finna ”[…] Gulagarkipelagen (Gulag är rysk förkortning för »Statliga 

lägerförvaltningen «)”92. Levande historia 9 kursiverar endast viktiga ord, men förklarar dem i 

brödtexten.  Alla de undersökta läroböckerna lyfter även fram ord som är viktiga där exempelvis 

Mittpunkt historia 50 p kursiverar ordet apartheid.93 Perspektiv på historien 50 p väljer istället 

att använda pilar för att visa vikten av ord som »bokbål« i texten.94 I samtliga digitala 

läroböckerna ser det likadant ut där ordförklaringarna och framhävandet av vissa ord 

presenteras på samma sätt i texten. Perspektiv på historien 50 p har dock en sökfunktion i den 

digitala läroboken där läsaren kan välja att söka i Lexin (lexikon framtaget av Institutet för 

språk och folkminnen och KTH).95 Något motsvarande där läsaren via en söktjänst kan slå upp 

vilket ord som helst förekommer inte de andra undersökta läroböckerna. Levande historia 9 är 

den enda digitala läroboken som har lagt till extra ordförklaringar i sina 

kapitelsammanfattningar och fördjupningsmaterial, där läsaren kan trycka sig vidare till en 

ordlista där ord och begrepp förklaras. Till fördjupningen om socialdemokratin i Sverige kan 

förklaringar av ord som intensivt, landsbygd, och turbulent hittas.96 

Sammanfattningsvis hjälper alla de undersökta läroböckerna till med begrepps- och 

ordförklaringar. Skillnaderna mellan de analoga och digitala läroböckerna är små där det är 

sökfunktionen i Perspektiv på historien 50 p som särskiljer sig, men det är trots allt bara en 

sökmotor så eleverna hindras inte från att använda samma sökmotorer som komplement till de 

                                                 
91 Nilsson, Roslund & Öberg (2014a), s. 144. 
92 Nyström, Nyström & Nyström (2012a), s. 163. 
93 Nilsson, Roslund & Öberg (2014a), s. 130. 
94 Nyström, Nyström & Nyström (2012a), s. 173. 
95 Nyström, Nyström & Nyström (2012b). 
96 Hildingson & Hildingson (2012b), se bildspel: Socialdemokratin i Sverige. 
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andra läroböckerna. Då är det Levande historia 9 som särskiljer sig mest genom att inkludera 

en ordlista i sina fördjupningstexter. 

Kontroll 

Kontroll innebär möjligheten att reglera sin studietakt. Perspektiv på historien 50 p och Den 

moderna tidens historia 1a1 möjliggör för läsaren att reglera talsyntesens läshastighet i olika 

nivåer. För den inlästa texten som finns i Mittpunkt historia 50 p, Levande historia 9 och 

Perspektiv på historien 50 p har läsaren ingen möjlighet att reglera hastigheten, men all inläst 

text och text uppläst av en talsyntes kan pausas. Samma sak gäller för filmerna som presenteras 

i Perspektiv på historien 50 p och Levande historia 9 där möjligheten att spola framåt och 

tillbaka samt pausa finns tillgängligt. 

Någon mer funktion för att reglera studietakten finns inte i varken de analoga eller digitala 

läroböckerna. Möjligheterna att pausa samt spola tillbaka och framåt uppläsningen av text samt 

i filmklipp borde dock ses som en viktigare funktion än att reglera hastigheten. Känner läsaren 

att det går för snabbt fram går det att pausa innan läsaren går vidare, eller spola tillbaka om det 

var något som missades. Det här lyfter Richard E. Mayer och Roxana Moreno fram som en 

viktig del av kontrollmöjligheterna för att det inte ska gå för fort fram. 

Anpassning 

Anpassning innebär möjligheten att ändra hur materialet presenteras för läsaren. All de digitala 

böckerna innehåller funktionalitet för att göra markeringar i texten och för att föra anteckningar 

utom Levande historia 9. Funktionerna skiljer sig dock från varandra. Mittpunkt historia 50 p 

och Den moderna tidens historia 1a1 knyter anteckningarna till sidan användaren väljer att 

anteckna på, medan Perspektiv på historien 50 p inte gör det. Perspektiv på historien 50 p har 

dock en funktion för att skapa tillägg vilket fungerar som en anteckningsfunktion där 

användaren kan föra anteckningar i anslutning till varje underrubrik i läroboken. Mittpunkt 

historia 50 p presenterar anteckningarna på två ställen, direkt i läroboken som post-it-lappar 

och även som Perspektiv på historien 50 p gör genom att användaren klickar på menyknappen 

för anteckningar. Funktionaliteten mellan de digitala läromedlen som har anteckningsfunktion 

är på den här punkten ganska lika varandra. 

Markeringsfunktion finns i Mittpunkt historia 50 p, Den moderna tidens historia 1a1 och 

Perspektiv på historien 50 p, men inte i Levande historia 9. Den moderna tidens historia 1a1 

sticker ut genom att texten inte går att markera direkt, utan med markeringsverktyget så får du 

själv ändra storlek på markeringen genom att rita en transparent kvadrat över texten. Skillnaden 
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mellan läroböckerna här är att Mittpunkt historia 50 p listar alla markeringar användaren har 

gjort i läroboken under menyvalet anteckningar och vilken sida markeringarna är på. Den här 

funktionaliteten saknas i både Den moderna tidens historia 1a1 och Perspektiv på historien 50 

p vilket gör att användaren måste bläddra igenom läroboken för att hitta sina markeringar. 

Precis som det skulle krävas om användaren hade gjort markeringarna i en analog lärobok. 

Det är bara Perspektiv på historien 50 p som i den digitala läroboken ger läser möjligheten att 

ändra teckenstorleken. Läsaren kan även välja tre olika bakgrundsfärger, vit, svart och gul. De 

resterande digitala läroböckerna ändar dock storleken på texten beroende på hur stort 

webbläsarfönstret är och användaren kan välja att visa en sida i taget eller två sidor åt gången 

som det ser ut vid läsning av den analoga boken. Levande historia 9 och Den moderna tidens 

historia 1a1 erbjuder även möjligheten att zooma in texten, så alla digitala läroböcker erbjuder 

möjligheten att reglera teckenstorleken men i olika grader. 

Skillnaden i anpassningsmöjligheter mellan de analoga och digitala läroböckerna är ganska 

små. Antecknings- och markeringsfunktion är någonting som fungerar även i en analog lärobok 

med papper och penna. Det är dock inte säkert att eleverna får markera direkt i de analoga 

läroböckerna, så där är den digitala varianten bättre. De största skillnaderna är dels 

strukturmässigt, där en lista över alla sina markeringar och anteckningar visas i Mittpunkt 

historia 50 p, så det blir mer lättillgängligt att hitta sina markeringar. Dels är det att 

teckenstorleken kan ändras, så eleverna kan se texten större vilken kan vara bra om någon elev 

har nedsatt syn. 

Sökning och navigation 

Alla de analoga läroböckerna av har en innehållsförteckning i början av boken samt ett register 

i slutet av boken som hjälper läsaren att veta vilken sida innehållet finns på och ger en överblick 

av bokens innehåll. De digitala läroböckerna har båda innehållsförteckningen i en meny på 

sidan om texten, där innehållsförteckningen finns tillgänglig oavsett var någonstans läsaren är 

i läroboken. Det är bara Perspektiv på historien 50 p som saknar registret i den digitala 

läroboken. 

Alla de undersökta läroböckerna har en sökfunktion i den digitala versionen för att söka i 

bokens innehåll. Att Perspektiv på historien 50 p saknar register, spelar därmed mindre roll 

eftersom sökfunktionen är ett substitut till registret, där båda fyller samma funktion. Perspektiv 

på historien 50 p är den enda läroboken som har en utvidgad sökfunktion för Lexin (se rubriken 

Dialog) vilket är ett lexikon online, Wikipedia som är ett öppet uppslagsverk vem som helst 
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kan redigera och slutligen Google som är en sökmotor för internet. Väljer läsaren någon av 

dessa sökmotorer hamnar läsaren direkt på deras hemsida som visar resultaten, så resultaten 

från sökningarna har inte integrerats i läroboken. Perspektiv på historien 50 p och Den moderna 

tidens historia 1a1 har även möjligheten att söka bland anteckningarna. Alla de undersökta 

läroböckerna är alltså i princip likadana när det kommer till sökning och navigation. Register 

och innehållsförteckning i den analoga läroboken och en tillagd sökfunktion i den digitala 

versionen. 

2.4 Självreglerat lärande 

Analoga 

Alla kapitel i läroboken Mittpunkt historia 50 p, utom tre kortare kapitel som handlar om tiden 

innan upplysningstiden har ett eller flera avsnitt där eleven ska svara på frågor.97 Det finns tre 

olika typer av sådana avsnitt. Svara på där eleven ska svara på faktafrågor. De två andra typerna 

är undersök och diskutera och undersök och analysera. Den senare förekommer endast en gång 

i läroboken.98 Dessa skiljer sig inte från frågorna som finns under undersök och diskutera, så de är att 

betrakta som likadana. 

Ett exempel på hur frågorna ser ut kommer från kapitlet ”1914–1959 världen i spillror” och dess 

underkapitel ”Maktkamp efter kriget 1945–1959”. Svara på frågorna är av typen ”Vad var 

’järnridån’?”99 och ”Förklara begreppen kapitalism och kommunism. Vilka länder kan kopplas samman 

med respektive begrepp? Förklara dina ställningstaganden” 100.. Frågorna under undersök och diskutera 

kräver ibland att läsaren använder andra källor än läroboken. Följande undersök och diskutera-uppgift 

återfinns i samma underkapitel. 

Studera någon av konflikterna under det kalla kriget. Beskriv utvecklingen 

översiktligt med aktörer, bakgrund, utveckling och konsekvenser. Diskutera 

sedan hur de båda supermakterna agerar i konflikten och på vilket sätt den 

så småningom löstes.101  

                                                 
97 Nilsson, Roslund & Öberg (2014a). 
98 Nilsson, Roslund & Öberg (2014a), s. 47. 
99 Nilsson, Roslund & Öberg (2014a), s. 113. 
100 Nilsson, Roslund & Öberg (2014a), s. 113. 
101 Nilsson, Roslund & Öberg (2014a), s. 113. 
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Läroboken Mittpunkt historia 50 p skriver i det här kapitlet ingenting om sådana konflikter 

under kalla kriget mer än om Berlinblockaden. Ingen lösning av konflikten presenteras, så 

läsaren behöver använda andra läroböcker.102 

Levande historia 9, Den moderna tidens historia 1a1 och Perspektiv på historien 50 p har 

samma typ av frågor som Mittpunkt historia 50 p, där Den moderna tidens historia 1a1 har 

frågor där eleven ska svara på frågor som de benämner som att återge, förklara och slutligen 

sammanfatta och resonera.103 Skillnaden är att ingen av frågorna här sträcker sig utanför 

läroboken, så det räcker att läsa kapitlet för att ha möjlighet att svara på frågorna och diskutera. 

Levande historia 9 och Perspektiv på historien 50 p har däremot också frågor som sträcker sig 

utanför boken där eleven förväntas ta reda på mer om någon händelse, precis som frågorna är 

ställda i Mittpunkt historia 50 p. Där Perspektiv på historien 50 p skiljer sig mest från resterande 

läroböcker är i fem avsnitt i boken som benämns som övningar. Läsaren ska här svara på frågor 

till olika källmaterial som presenteras. Källmaterialet blandas med brev, texter, bilder och 

valaffischer.104 

Ingen av de analoga läroböckerna ger här direkt återkoppling på elevernas svar. Vissa av 

faktafrågorna skulle dock kunna ha ett facit för att eleverna själva skulle kunna rätta de frågorna, 

men det är det ingen av läroböckerna som erbjuder. Läroböckerna erbjuder däremot en viss mån 

av återkopplingen genom att eleven kan upptäcka att de inte kan svaret på frågan, så att de 

måste läsa vissa delar av kapitlet igen för att kunna svara. Läroboken kan dock ses som ett facit 

på faktafrågorna eftersom att svaren finns i texten. 

Digitala 

Alla undersökta digitala läroböckerna innehåller samma uppgifter i anslutning till texten och 

erbjuder inte något sätt att svara på frågorna direkt i det digitala läromedlet, så i det avseendet 

är läroböckerna likadana sina analoga motsvarigheter. 

Den digitala läroboken Mittpunkt historia 50 p innehåller dock två till typer av uppgifter som 

inte den analoga läroboken innehåller. Den första typen är att eleven ska fylla i ett ord som 

saknas i en mening med förbestämda svarsalternativ.105 Den andra typen är att eleven ska 

placera ut händelser, personer eller liknande på en tidslinje där även dessa svarsalternativ är 

                                                 
102 Nilsson, Roslund & Öberg (2014a), s. 107 ff. 
103 Jansson & Serra (2012a), s. 189. 
104 Nyström, Nyström & Nyström (2012a), s. 217. 
105 Nilsson, Roslund & Öberg (2014b), se uppgiften ”Historiens verktyg – testa dig själv”. 
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förutbestämda.106 I båda typerna av uppgifter markerar den digitala läroboken om eleven har 

svarat rätt eller fel på direkten. Vid fel svar på frågan visas dock inte rätt svarsalternativ, så 

antingen får eleven läsa texten igen eller försöka med de andra svarsalternativen tills läroboken 

visar att det är rätt svar som har valts. Efter att alla frågor är besvarade kommer en 

sammanfattning med hur många rätt eleven hade samt hur många extraförsök som användes för 

att besvara frågorna. 

Den digitala läroboken av Perspektiv på historien 50 p innehållet ett avsnitt som heter snabbkoll 

till flera av kapitlen. Här ska eleven svara på faktafrågor som sammanfattning av kapitlet, typen 

av frågor är kryssfrågor, där flera alternativ ges men där bara ett av svaren är rätt. Den andra 

typen är flervalsfrågor där ett eller flera alternativ kan vara korrekta. Den tredje är att placera 

händelser på korrekt plats i en tidslinje. Den sista typen av fråga är att para ihop två alternativ, 

exempelvis en person med dess gärningar.107 Även här får eleven bara veta om svaret är rätt 

eller fel. Det rätta svaret visas först efter att alla frågor har besvarats, så det finns ingen möjlighet 

att ändra sitt svar i efterhand. 

Eleverna får därmed inte någon mer återkoppling än att svaret var rätt eller fel och vilket 

svarsalternativ som var det rätta i de självrättande testen hos Mittpunkt historia 50 p och 

Perspektiv på historien 50 p. Här skiljer sig dock läroböckerna, där Mittpunkt historia 50 p låter 

eleven försöka flera gånger och Perspektiv på historien 50 p låter eleven se de rätta svaren först 

när alla frågor är besvarade. Det här är den andra nivån av återkoppling enligt Björn Sjödén, 

där eleverna får veta vad som var rätt eller fel, samt vad det rätta svaret är för någonting. Det 

krävs att eleven även får veta varför svaret är fel för att det ska klassificeras som den tredje 

nivån av återkoppling. Det saknades hos alla undersökta läroböcker. 

Varken Den moderna tidens historia 1a1 eller Levande historia 9 har självrättande prov i den 

digitala läroboken, där Den moderna tidens historia 1a1 är identisk den analoga läroboken. 

Levande historia 9 har lagt till fler uppgifter i den digitala läroboken där det i 

fördjupningsavsnitten och kapitelsammanfattningarna finns fler frågor för eleverna att besvara. 

Frågorna är av samma typ som de som finns i den analoga läroboken. I samband med 

fördjupningsavsnittet om Socialdemokratin i Sverige ska eleverna beskriva vad som hände vid 

                                                 
106 Nilsson, Roslund & Öberg (2014b), se uppgiften ”Europa 1800–1914 – när hände vad?”. 
107 Nyström, Nyström & Nyström (2012b), s. 107. 



 

 

34 

 

Ådalen 1931 och Saltsjöbaden 1938 och vad dessa händelser fick för betydelse.108 Vilket är 

som ta reda på och diskutera frågorna som har presenterats innan. 

Sammanfattningsvis innehåller alla läroböcker, både digitala och analoga, samma typer av 

frågor i kapitlen. Det är faktafrågor med ett svar, frågor där eleven ska förklara någonting och 

slutligen diskutera eller resonera kring en fråga. Två av de digitala läroböckerna, Perspektiv på 

historien 50 p och Mittpunkt historia 50 p har dock självrättande test där eleven får återkoppling 

genom att visa om de hade rätt eller fel, samt vad det rätta svaret var för någonting. Det här 

täcker dock inte alla frågor, så eleverna är fortsatt beroende av läraren eller någon annan som 

kan rätta frågorna åt dem, här får de även möjlighet till mer återkoppling än vad testerna gav. 

För att nå den högsta nivån av återkoppling krävs det att eleven får veta varför svaret är fel 

enligt Björn Sjödén. 

3. Diskussion – Analoga läroböcker med en digital upplaga 

Rasmus Lindroth 

En diskussion förs i det här avsnittet utifrån frågeställningarna vilka likheter och skillnader det 

finns mellan läroböcker som publicerats både analogt och digitalt. Diskussionen knyts samman 

med både den tidigare forskningen och den teoretiska utgångspunkten. 

Skillnaderna mellan de analoga och digitala läroböckerna är inte så stora. De gemsamma 

funktionerna som de digitala läroböckerna erbjuder är möjligheten för läsaren att föra 

anteckningar, markera, söka i texten samt få texten uppläst. Två av de digitala läroböcker har 

även med fler uppgifter där läsaren kan svara på frågorna i läroboken och få svaren rättade. Det 

är dock begränsat i vilken typ av frågor som går att ställa eftersom ett fördefinierat svar måste 

finnas om frågorna ska vara självrättande. Diskussionsfrågorna som finns i texten har därför 

ingen möjlighet att vara med där och rättas eftersom att möjliga svar kan vara så pass mycket 

större. Här blir eleverna fortfarande beroende av någon som rättar åt dem. De självrättande 

frågorna hjälper dock eleverna att klara sig mer självständigt i större utsträckning, och ger dem 

en indikation på om de behöver läsa avsnittet en gång till.  

Tre av de undersökta läroböckerna, Mittpunkt historia 50 p, Perspektiv på historien 50 p och 

Levande historia 9 använder även den digitala läroboken till fördjupningar. Mittpunkt historia 

50 p har längre avsnitt om exempelvis antiken och forntiden i den digitala upplagan samt 

fördjupningsavsnitt om exempelvis terroristnätverk. Det här skulle kunna fungera som en 
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kompromiss mellan lärarna i Peter Norlanders avhandling där lärarna hade olika syn på hur 

utförlig läroboken ska vara kontra översiktlig, för här finns möjligheten att fördjupa sig i 

innehållet eller läsa översiktligt. Den digitala läroboken blir därmed mer flexibel än den analoga 

läroboken. 

Perspektiv på historien 50 p och Levande historia 9 är de enda läroböckerna som lagt till fler 

multimedier i den digitala upplagan. Här presenteras både film och ljud vilket kan hjälpa till 

lärandet enligt psykologerna Richard E. Mayer och Roxana Moreno, så länge det inte tar bort 

fokus från det eleverna faktiskt ska lära sig. Flera av filmklippen är dock inte relevanta för 

texten i Perspektiv på historien 50 p, utan är sidospår som ett filmklipp om Oskar II semester i 

Marstrand som presenteras i resultatet. Vissa av filmklippen tillför därför nödvändigtvis 

ingenting och riskerar istället att göra lärandet mindre effektivt. Det finns dock material i 

Perspektiv på historien 50 p som ljudklippen och några av filmerna som är relevanta för texten, 

så de kan även förbättra lärandet genom att de levandegör historien, något som både Annie 

Olsson och Peter Norlander lyfter fram som någonting som gynnar eleverna. I Annie Olssons 

studie var det även bilder och tidslinjer som eleverna uppskattade mest med läroboken de hade. 

De uppskattade även film i undervisningen, så med fler filmer i läroböckerna skulle eleverna 

troligtvis uppskatta läroboken mer eftersom att läroboken skulle vara mer varierad med ett 

sådant innehåll. 

Sett till TJ Bliss forskning om vad eleverna ansåg krävdes att en digital lärobok skulle innehålla 

för att vara av god kvalitet så lever alla undersökta digitala läroböcker upp till att ha en 

sökfunktion, sidnumrering och interna länkar. Även om interna länkar, benämnt som 

hypertextlänkar i undersökningen, bestod av sidhänvisningar i alla utom Perspektiv på historien 

50 p. Läroböckerna skulle även ge möjligheten att markera textstycken, hypertextlänkning till 

externt material, ändra presentationen och möjligheten att testa sina kunskaper genom frågor. 

De digitala läroböckerna erbjuder även det här, även om möjligheten att markera text saknades 

i Levande historia 9 och hypertextlänkningen till externt material var det bara Perspektiv på 

historien 50 p som använde riktiga hypertextlänkar. Frågor för att testa kunskaperna innehöll 

dock alla, även om bara två av läroböckerna hade självrättande frågor. På det hela taget lutar 

dock de digitala läroböckerna mot att uppfylla de flesta kraven, om än i olika utsträckning. 

Sammanfattningsvis blir de extra funktionerna som finns i de digitala läroböckerna mestadels 

ett hjälpmedel för eleverna att ta till sig innehållet och strukturera sitt lärande. Markera och 

anteckna är något eleverna kan göra i en vanlig lärobok, men den digitala läroboken gör 

möjligtvis så att fler elever använder dessa funktioner. Det visade sig exempelvis i Ryan 
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McFalls undersökning där studenterna hade markerat mer i texten än vad de gjorde i när de 

använde sig av en analog lärobok, vilket kan vara bra för att få dem till mer aktiva läsare. I 

slutändan är det alltså fortfarande själva texten som står i huvudfokus, oavsett om läroboken är 

analog eller digital, bland dessa undersökta läroböckerna.  

4. Resultat –  Läroböcker som endast finns i digital upplaga 

Tobias Lindroth 

Resultatet är strukturerat utifrån Jackie Hee-Young Kim och Hye-Yoon Jungs fyra områden: 

Hypertextlänkning, multimedier, interaktivitet och självreglerat lärande. Under varje område 

kommer de analoga och digitala läroböckerna att presenteras var för sig för att göra det möjligt 

att jämföra vilka likheter och skillnader det finns mellan dem.  

4.1  Hypertextlänkning 

I en analog lärobok är det inte möjligt att använda sig av hypertextlänkning på samma sätt som 

i en digital lärobok. Däremot är det möjligt att hänvisa läsaren till andra kapitel, böcker, 

webbplatser eller filmer för att få mer information om ett specifikt ämne. Sådana hänvisningar 

kommer, trots att de egentligen inte är hypertextlänkningar, att benämnas med samma 

terminologi för att skapa struktur och underlätta jämförelsen. I alla undersökta läroböcker, både 

analoga och digitala, presenteras innehållet kronologiskt vilket är förväntat eftersom kursplanen 

för högstadiet samt ämnesplanen för Historia 1b är utformade så. Rubriker och underrubriker 

används för att strukturera innehållet, men även hypertextlänkar används i många av 

läroböckerna.  

Den analoga läroboken Historia Maxi saknar hänvisningar som påminner om 

hypertextlänkning. Däremot använder övriga analoga läroböcker sig av hypertextlänkar flitigt, 

om än på skilda sätt. I Alla tiders historia 1b finns det i den löpande texten sidhänvisningar till 

andra delar i boken som behandlar samma område. Ett sådant exempel från boken är i avsnittet 

om hur den stora depressionen startade och spred sig till Europa under mellankrigstiden. I 

kapitlet står det ingenting om hur Sverige drabbades, istället finns det en sidhänvisning i texten 

till ett senare avsnitt i boken som handlar om Sverige under mellankrigstiden.109 På så sätt gör 

sidhänvisningarna det möjligt att läsa boken ickelinjärt, istället för att läsa alla kapitel i 

                                                 
109 Almgren, Hans, Bergström, Börje & Löwgren, Arne (2011), Alla tiders historia 1b, s. 276 – 282.  
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kronologisk ordning kan man läsa vissa händelser var för sig. I det här fallet hur den stora 

depressionen drabbade världen.  

Historia 1b har inga sidhänvisningar i boken som Alla tiders historia 1b har, däremot finns det 

hänvisningar till fördjupningsmaterial och extramaterial. Hänvisningarna till 

fördjupningsmaterialet sker löpande i anslutning till brödtexten, med information i marginalen 

om att eleven kan läsa vidare om ämnet på bokens webbplats. I kapitlet ”Epoken medeltiden” 

finns det hänvisning till fördjupningsavsnitt om vikingatiden, korståg och pester. En tydlig 

nackdel med fördjupningsavsnitten i Historia 1b är att eleverna måste använda sig av internet 

för att komma åt materialet istället för att det är samlat i boken. Utöver löpande hänvisningar 

till fördjupningsavsnitt avslutas även varje kapitel med tips på böcker och filmer som berör 

samma ämne. Boktipsen som ges är en blandning av skönlitteratur och facklitteratur, samma 

sak gäller även för filmtipsen.110  

Alla tre digitala läroböcker använder sig av någon form av hypertextlänkning, antingen löpande 

i texten eller som extramaterial till kapitlen. Nationalencyklopedin är den bok som har flest 

hypertextlänkar i den löpande texten och dessa leder till fördjupningsartiklar i deras egna 

uppslagsverk. Fördjupningsartiklarna ger mer information om ett visst område som tas upp i 

kapitlet, som exempel finns det en fördjupningsartikel om Hansan i kapitlet ”Medeltiden i 

teman” i direkt anslutning till bokens egen beskrivning av Hansan. Kapitlet har även 

fördjupningsartiklar om kristendomens spridning, kvinnans historia och om hur 

odlingssystemen förändrades.111 Även i Digilär finns det hypertextlänkar i den löpande texten, 

dessa är antingen grönmarkerade eller markarede med orange färg. De grönmarkerade orden 

leder till kortare fördjupningstexter om personer eller händelser och de orangemarkerade 

används till längre extramaterial inom samma ämnesområde. I kapitlet ”Upplysningstiden” 

finns det exempelvis fördjupningstext om varför riksdagspartierna under frihetstiden i Sverige 

kallades för Hattar och Mössor samt en länk till en kartberättelse om Europa år 1769.112  

Clio är den enda av de digitala läroböckerna som inte använder sig av hypertextlänkar i den 

löpande texten, däremot har den likt Historia 1b och de andra två digitala läroböckerna 

extramaterial till kapitlen. Extramaterialet består av hypertextlänkar till andra webbsidor som 

                                                 
110 Ader, Weronica, Ededal, Ingvar, Hedenborg, Susanna & Långström, Sture (2012), Historia 1b – Den lilla 

människan och de stora sammanhangen, s. 70 – 97. 
111 Nationalencyklopedin (2017), Historia 1. 10 000 f.Kr.-1600-talet e.Kr.: Den tidiga civilisationernas tid – 

Medeltiden i teman.  
112 Digilär (2017), Historia 1. Den franska revolutionen – Upplysningstiden.  
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behandlar samma område, i kapitlet om Finland under andra världskriget finns det 

hypertextlänkar till material från bland annat Forum för levande historia, tidskriften Världens 

Historia och Yle.113 Medan de två första hypertextlänkarna beskriver händelserna under kriget 

har Yle även lagt till radioinslag från Finland under fortsättningskriget. Extramaterialet i Digilär 

består istället av hypertextlänkar till egenproducerade fördjupningsartiklar och bildberättelser. 

Extramaterialet är omfattande som exempel finns det 15 fördjupningsartiklar till kapitlet om 

upplysningstiden, bland annat om upplysningsfilosoferna, Carl von Linné och böndernas 

livsvillkor.114 I Nationalencyklopedin finns det ytterligare hypertextlänkar till egenproducerade 

fördjupningsartiklar under extramaterial, men det finns även tips till andra medier som 

behandlar samma område såsom litteratur, film och webbplatser.115  

Sammanfattningsvis kan hypertextlänkningen i alla undersökta läroböcker beskrivas som 

hierarkisk, där huvudtexten i böckerna innehåller grundläggande information och där 

hypertextlänkarna leder till fördjupningsmaterial. I Alla tiders historia 1b, 

Nationalencyklopedin och Digilär går det att komma åt fördjupningstexterna direkt i boken 

medan läsaren behöver besöka andra källor i Historia 1b och Clio. Även om det finns skillnader 

mellan alla läroböcker i hur hypertextlänkarna fungerar är det både lättare och mindre 

tidskrävande att följa hypertextlänkarna i de digitala läroböckerna än i de analoga. I de digitala 

är de ett knapptryck ifrån medan läsaren i Alla tiders historia 1b själv måste bläddra fram till 

rätt sida. Materialet är även mer omfattande i de digitala läroböckerna.  

4.2 Multimedier 

Multimedierna i de analoga läroböckerna är snarlika och inga större skillnader har kunnat 

identifierats. I samtliga analoga läroböcker består den största delen av innehållet av text, 

Historia Maxi är den bok med minst text och flest bilder vilket sannolikt beror på att den är 

skriven för historia på högstadiet medan de andra två för gymnasiet. Trots att det är text som 

dominerar innehåller alla analoga läroböcker olika former av bilder så som illustrationer, kartor, 

tidslinjer, diagram eller tabeller. Bilderna används i samtliga böcker för att illustrera textens 

innehåll snarare än att förmedla innehåll, ett sådant exempel är en målning av skeppet Santa 

Maria i Alla tiders historia 1b i anslutning till beskrivningen av Christofer Columbus resor i 

                                                 
113 Clio Online (2017), Clio historia. Världskrig - Norden under andra världskriget - Finland under andra 

världskriget - Inspiration.  
114 Digilär (2017), ”Den franska revolutionen – Upplysningstiden” i Historia 1, 100 poäng.  
115 Nationalencyklopedin (2017), ”10 000 f.Kr.-1600-talet e.Kr.: Den tidiga civilisationernas tid – Medeltiden i 

teman” i Historia 1, 100 poäng.  
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slutet av 1400-talet.116 Samtliga analoga läroböcker använder tidslinjer filtigt, i Historia 1b 

avslutas alla kapitel med en tidslinje som innehåller de viktigaste händelserna under den 

aktuella tidsperioden som har tagits upp.117 Även i Historia Maxi och Alla tiders historia 1b 

inleds många av kapitlen, inte alla, med tidslinjer som sammanfattar viktiga händelser under 

den aktuella tidsperioden.118  

Även i de digitala läroböckerna utgörs den största delen av innehållet av text, dock finns det en 

större variation och kombination av multimedier. Medan kartorna i de analoga läroböckerna 

endast finns i bildform med tillhörande förklarande texter har de digitala läroböckerna även 

filmer med kartor. Till skillnad från kartor i bildform kan de digitala läroböckerna med hjälp av 

film illusterara ett händelseförlopp steg för steg, vilket Clio gör i sin film över hur Romerska 

rikets gränser.119 I Digilär och Nationalencyklopedin finns det även filmer med tillhörande 

berättarröst, ett sådant exempel från den sistnämnda boken är en film om händelseförloppet 

under trettioåriga kriget.120 Istället för att endast ha en beskrivande text till kartan sammanfattar 

berättarrösten förloppet, där ljud och bild kombineras med varandra.  

Samtliga digitala läroböcker i undersökningen har även implementerat en uppläsningsfunktion 

med hjälp av talsyntes, där texten blir uppläst genom artificiellt tal. Eleven kan på så sätt ta del 

av allt innehåll audiellt. Böckerna har även stöd för att anpassa studietakten då det går att reglera 

uppspelningshastigheten av talsyntesen. Det går även att använda det audiella och visuella 

sinnet samtidigt vilket Mayer och Moreno lyfter fram som positivt för lärandet. Det underlättas 

även av att läroböckerna markerar vilket avsnitt i stycket som blir uppläst så att det är lättare 

att följa med. En skillnad mellan läroböckerna är att man i Digilär och Clio kan välja själv var 

i texten uppläsningen ska börja genom att hålla över ett specifikt textavsnitt. I 

Nationalencyklopedin måste man däremot lyssna på hela texten eller spola framåt i 

uppläsningen. En nackdel med talsyntesen är att den saknar inlevelse som en följd av att det 

inte är en människa som har läst in texten.  

Som redan nämnts innehåller de digitala läroböckerna även filmer. Användandet av filmer 

skiljer sig åt mellan böckerna och därför kommer de att presenteras var för sig. I 

Nationalencyklopedin, som övriga böcker, består den största delen av innehållet av text, men 

                                                 
116 Almgren, Bergström & Löwgren (2012), s. 96. 
117 Ader, Ededal, Hedenborg & Långström (2012) för exempel, s. 96, 109 och 205. 
118 Almgren, Bergström & Löwgren (2012), för exempel, s. 96f och 158f. 

Ivansson, Elisabeth & Tordai, Mattias (2014), Historia Maxi 7–9, för exempel, s. 37 och 103.  
119 Clio Online (2017), ”Forna civilisationer – Antiken – Rom: Från stadsstat till imperium” i Clio historia.   
120 Nationalencyklopedin (2017), ”10 000 f.Kr.-1600-talet e.Kr.: Den tidiga civilisationernas tid – Tidigmodern tid 

i teman” i Historia 1.    
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det finns även cirka 50 filmer integrerade i bokens sex olika områden. Majoriteten av filmerna 

innehåller både ljud och bild och har anknytning till lärobokens text. Det kan vara 

dramatiseringar av en händelse med skådespelare, autentiskt filmmaterial, reportage och 

sammanfattningar av händelseförlopp. De flesta filmerna i läroboken är producerade av British 

Broadcasting Corporation (BBC), en nackdel med dessa filmer är att de endast finns med 

engelskt tal och saknar svensk text.121 Det kan därför vara svårare för eleverna att förstå 

innehållet. Men Nationalencyklopedin har även filmer på svenska, både egenproducerade och 

hämtade från andra källor så som Forum för levande Historia.122  

I Clio är filmerna integrerade med kapitlens texter och totalt finns det över 100 filmer. Eftersom 

de är integrerade med texten behandlar innehållet i filmerna samma område som texterna. De 

flesta av filmerna innehåller både ljud och bild, likt Nationalencyklopedin är filmerna från olika 

källor och en del har engelskt tal och saknar undertexter. Filmerna kan vara sammanfattningar 

av händelser, exempelvis avkolonialiseringen i Indien, autentiskt filmmaterial och i 

arbetsområdet ”Modern tid” har Clio även lagt in nyhetsreportage från terroristattacken i New 

York den 11 september 2011.123  Även om de flesta av kapitlen i Clio till största delen består 

av text skiljer sig ett kapitel om förintelsen från de övriga i boken. I kapitlet ” Tobias Rawet - 

Överlevaren” får eleverna se på en dokumentärserie i sju delar där Tobias Rawet, överlevare 

från koncentrationsläger, om sitt liv under och efter andra världskriget.124 Kapitlet består främst 

av dokumentärserien men till varje del finns det en text som sätter in Rawets berättelse i sitt 

historiska sammanhang.  

I Digilär finns det två olika typer av filmer: kartanimationer och bildberättelser. 

Kartanimationerna är integrerade i kapitlens texter och är förklarande filmer som illustrerar 

olika historiska områden eller resor. Ett exempel på kartanimation i Digilär är filmen om 

Christofer Columbus resor till Amerika i avsnittet ”Européerna upptäcker världen” där en 

berättarröst förklarar hur resorna gick till samtidigt som animationen illustrerar 

händelseförloppet.125 Till skillnad från kartanimationerna är inte bildberättelserna integrerade 

med kapitlens texter utan är istället placerade under en egen rubrik i varje arbetsområde. 

Bildberättelserna behandlar samma områden som kapitlen gör och har många gånger samma 

                                                 
121 Nationalencyklopedin (2017), ”1815–1914: Nationernas tid – Revolution och reform” i Historia 1.   
122 Nationalencyklopedin (2017), ”1989-: Nuets tid – Väpnade konflikter och fredliga lösningar” i Historia 1.   
123 Clio Online (2017), ”Modern Historia – Krig och konflikter efter 1990 – 11 september 2001” i Clio historia.   
124 Clio Online (2017), ”Världskrig - Tobias Rawet överlevaren” i Clio historia.  
125 Digilär (2017), ”En ny tid – Européerna upptäcker världen” i Historia 1, 100 poäng.  
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eller liknande namn. Ett sådant exempel är arbetsområdet ”Medeltiden” där ett kapitel heter 

”Två stridbara religioner” medan bildberättelsen som behandlar samma område heter 

”Medeltiden – Islam och kristendomen”.126 Det finns även tillgång till fler bildberättelser under 

”Extramaterial” och totalt finns det cirka 40 bildberättelser eleverna kan titta på.127 

Bildberättelsen spelas upp som en film där man får lyssna på en inspelad berättelse som har 

anknytning till bilderna som visas. Eleven har även tillgång till den text som berättarrösten läser 

upp vilket gör det möjligt för eleven att läsa själv också.  

Sammanfattningsvis är det texten som utgör den största informationskällan i alla läroböcker där 

bilder, kartor och tidslinjer och diagram används för att illustrera det som står i texten snarare 

än att utgöra en informationskälla. Det som skiljer mellan de analoga och digitala läroböckerna 

är att de digitala i högre utsträckning presenterar flera multimedier samtidigt, så som ljud och 

bild, men även har ett mer varierat inslag i form av talsyntes och filmer. De digitala 

läroböckerna gör att eleverna kan använda fler sinnen för att ta till sig innehållet vilket lyfts 

fram som positivt för lärandet. Filmerna täcker dock bara delar av innehållet och de filmer som 

är på engelska kan vara svårare att förstå.   

4.3 Interaktivitet  

Dialog 

Ordförklaringarna i de analoga böckerna skiljer sig åt även om alla har det i någon form. I 

Historia Maxi förklaras ord, begrepp och händelser endast löpande i texten. Orden som 

förklaras i texten är skrivna i kursiv text, följande mening är ett exempel på hur ordförklaringen 

är uppbyggd i boken: ”De som tror att det är naturens vilja att starka människor ska slå ut svaga 

kallas socialdarwinister.”128 Ordförklaringarna i Alla tiders historia 1b sker också löpande i 

texten och markeras med kursiv stil, men det finns även sidhänvisningar. För ord, begrepp och 

händelser som behandlas mer djupgående i andra kapitel i boken finns det sidhänvisningar. Ett 

exempel från boken är att de förklarar att Sveriges ekonomiska politik under 1700-talet utgick 

från merkantilismen, läsaren hänvisas till att läsa ett tidigare kapitel för en längre förklaring av 

vad ”merkantilism” innebär.129 I läroboken Historia 1b står istället förklaringarna i bokens 

marginaler, bredvid huvudtexten. Orden som förklaras är markerade med röd text.  

                                                 
126 Digilär (2017), ”Medeltiden” i Historia 1, 100 poäng.  
127 Digilär (2017), ”Extramaterial” i Historia 1, 100 poäng. 
128 Ivansson & Tordai (2014), s. 200. 
129 Ivansson & Tordai (2014), s. 165. 
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Även alla undersökta digitala läroböcker har förklaringar för begrepp, ord och händelser.  I Clio 

är ordförklaringarna understrukna medan de i Digilär är markerade med gul färg. När läsaren 

trycker på ett markerat ord presenteras en ruta med en kort förklaring. Till skillnad från de andra 

digitala böckerna har inte Nationalencyklopedin markerat orden det finns en ordförklaring till, 

istället får läsaren själv markera ordet som den vill ha förklarat. Fördelen med 

Nationalencyklopedins lärobok är att ordförklaring är sammankopplad med deras digitala 

ordbok och uppslagsverk vilket gör det möjligt att få en förklaring av i princip alla ord i texten 

medan endast utvalda ord har en förklaring i de andra läroböckerna. Utöver ordförklaring har 

man i Digilär markerat fördjupningstexter med grön färg och i Nationalencyklopedin med röd 

färg. Fördjupningstexterna är en längre beskrivning av en historisk händelse eller person, men 

fungerar på samma sätt som ordförklaringen.  

Sammanfattningsvis visar undersökningen att de digitala läroböckernas ordförklaring har två 

fördelar även om inte alla undersökta böcker nyttjar dem. För det första är det möjligt att ha 

ordförklaring av fler ord i texten och för det andra kan förklaringarna även vara längre. Den 

bakomliggande anledningen är att de digitala läroböckerna inte har ett begränsat utrymme på 

samma sätt som en analog lärobok och får därför plats med mer. 

Kontroll av studietakt 

Det finns inga möjligheter att anpassa studietakten i de analoga läroböckerna medan de digitala 

läroböckerna har två funktioner. Den första funktionen är möjligheten att reglera 

uppspelningstakten av ljud och film och den andra är möjligheten att bestämma svårighetsgrad 

på texten. Reglering av uppspelningstakten finns i alla tre digitala läroböcker, medan att ändra 

svårighetsgrad på texten finns i två av de digitala läroböckerna.  

Hastigheten på talsyntesens uppläsning går att reglera i alla tre digitala läroböcker, både så att 

det går långsammare eller snabbare. Uppspelningstakten på filmklipp går att reglera på enskilda 

filmer i läroböckerna men funktionen är inte konsekvent implementerad i någon av dem. Clios 

filmklipp är hämtade från flera olika källor, möjligheten att reglera uppspelningstakt beror 

därför på vilken videospelare som används. I kapitlet ”Upptakten till andra världskriget” spelas 

båda filmklippen upp i Youtubes videospelare och har därför stöd för reglering av hastighet, 

medan övriga videospelare inte har en sådan funktion.130 Digilär är den lärobok som har stöd 

för reglering av uppspelningstakten på flest filmer även om det inte går på de som är integrerade 

                                                 
130 Clio Online (2017), ” Världskrig - Andra världskriget - Upptakten till andra världskriget" i Clio historia.  
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i bokens kapitel.131 Däremot kan man på samma sätt som med talsyntesen reglera hastigheten i 

alla bildberättelser som är ett komplement till bokens kapitel. Samtidigt bör det påpekas att det 

är möjligt att spola tillbaka i alla filmklipp och på så sätt få höra informationen igen. Att den 

här funktionen inte finns i de analoga läroböckerna beror på att de varken har stöd för talsyntes 

eller filmklipp.  

Det är möjligt att välja svårighetsgrad på texten i både Digilär och Clio direkt i kapitlen genom 

ett knapptryck, medan Nationalencyklopedins texter endast är skriven i en version. I Digilär 

benämns texterna som ”standardnivå” och ”avancerad nivå” medan Clio benämner sina 

versioner av texten som ”lätt” eller ”svår”. Om de analoga läroböckerna skulle implementera 

olika svårighetsgrader hade man varit tvungen att antingen göra boken tjockare eller släppa den 

i två versioner.  Det som är bra med de digitala versionerna är möjligheten att alternera mellan 

svårighetsgraderna, bara för att man vill läsa den lättare texten vid ett tillfälle innebär det inte 

att man alltid vill göra det.   

Anpassning   

Det finns flera funktioner för att förändra presentationen av innehållet i de digitala läroböckerna 

så att det passar den enskilde eleven. Alla har stöd för att ändra teckenstorleken och byta mellan 

olika typsnitt, i Digilär och Clio finns det även typsnitt som är anpassat för elever med dyslexi. 

I Digilär går det även att ändra till svart bakgrundsfärg samt dölja alla bilder och filmer så att 

endast texten syns. Anpassning av presentationen är inte möjlig i de analoga läroböckerna.  

I en analog lärobok går det att använda sig av markeringspennor och post-it lappar för att 

markera eller sammanfatta viktigt innehåll. Alla tre digitala läroböcker har implementerat 

verktyg som gör det möjligt att även göra det digitalt, funktionerna skiljer sig däremot mellan 

läroböckerna. I både Clio och Nationalencyklopedin går det att använda en digital 

markeringspenna för att markera delar av texten som läsaren anser vara extra viktig. Funktionen 

är densamma som med en analog penna, ändringarna sparas automatiskt och finns även kvar 

nästa gång läser besöker kapitlet. Även anteckningsfunktionen i Clio och Nationalencyklopedin 

påminner om den analoga motsvarigheten, i det här fallet post-it lappar. Genom att markera ett 

textavsnitt i böckerna kan man lägga till egna anteckningar som placeras i anslutning till det 

markerade textstycket. I Digilär är det möjligt att göra anteckningar men det går inte att markera 

delar av texten, däremot finns det ett klippverktyg. Till skillnad från anteckningsfunktionen i 

de andra två digitala läroböckerna går det inte att göra anteckningar för enskilda textstycken 

                                                 
131 Digilär (2017), ”Nationskampen – Andra världskriget” i Historia 1, 100 poäng.  
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utan endast för varje kapitel. Istället för att markera delar av texten går det att klippa ut 

textstycken som sedan sparas i en mapp till höger om kapitlets text. Till skillnad från Clio och 

Nationalencyklopedin sparas även alla anteckningar och urklipp från ett kapitel i Digilär 

tillsammans med övriga kapitel, på så sätt får eleven en översikt över alla anteckningar.  

Sammanfattningsvis skiljer sig inte anpassningsmöjligheterna så mycket mellan de analoga och 

digitala böckerna förutom valmöjligheten att ändra teckenstorlek och typsnitt. Att använda 

markeringspenna och post-it lappar har alltid varit möjligt i analoga läroböcker. Däremot har 

de digitala läroböckerna en fördel då det är möjligt att ta bort markeringarna, vilket inte är lika 

lätt i analoga läroböcker.  

Sökning och navigation 

För att hitta specifikt innehåll i de analoga läroböckerna kan läsaren använda sig av både 

innehållsförteckningen och sak- och personregistret längst bak i alla böcker. Däremot särskiljer 

sig Alla tiders historia 1b från de andra analoga läroböckerna. Bokens innehållsförteckning 

innehåller även alla uppgifter som boken har och dessa är markerade i olika färger beroende på 

vilken typ av uppgift det rör sig om så som källkritik, historiebruk och historiedebatt.132 Alla 

tiders historia 1b har även sidhänvisningar till andra kapitel i den löpande texten som behandlar 

samma innehåll vilket närmare belystes i avsnittet om Hypertextlänkning.133 Även Historia 1b 

använder sidhänvisning till andra kapitel på samma sätt, dock inte i särskilt stor omfattning, vid 

specifikt innehåll hänvisar de till enskilda sidor och för mer övergripande innehåll hänvisar 

boken till kapitel.134  

Alla tre digitala läroböcker har en innehållsförteckning där man kan se bokens alla områden, 

men till skillnad från de analoga böckerna finns det även en sökfunktion som gör det möjligt 

att söka i bokens innehåll. I Nationalencyklopedin får man upp en lista med alla träffar i bokens 

innehåll med information om vilket arbetsområde och kapitel texten finns i. Trycker man på en 

av sökträffarna kommer man direkt till innehållet. I Digilär och Clio fungerar sökfunktionen på 

samma sätt som i Nationalencyklopedin däremot finns det fler valmöjligheter. I båda går det att 

begränsa sökresultatet till att endast söka efter kapitel, texter, bilder och uppgifter. Sökresultatet 

sorteras också i samma kategorier om man väljer att söka i bokens hela innehåll.  

                                                 
132 Almgren, Bergström & Löwgren (2011), s. 4 ff.  
133 Almgren, Bergström & Lövgren (2011), för exempel, s. 249.  
134 Ader, Ededal, Hedenborg & Långström (2012), exempel på sidhänvisning s. 94, exempel hänvisning till kapitel 

s. 136.  
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Sammanfattningsvis är sök- och navigationsmöjligheterna större i de digitala läroböckerna än i 

de analoga. Trots att alla böcker har dessa funktioner kan man söka efter allt som finns i de 

digitala läroböckerna, inte endast det som har inkluderats i innehållsförteckningen och person- 

och sakregistret. Som läsare behöver man inte heller leta, istället får man se ett avgränsat 

sökresultat som innehåller det man söker efter.  

4.4  Självreglerat lärande  

Alla analoga läroböckerna har medföljande uppgifter som behandlar bokens innehåll. Däremot 

finns det skillnader i hur de har valt att strukturera frågorna och även i hur många frågor de har 

tagit med. I Historia Maxi finns det i slutet på varje kapitel ett antal uppgifter uppdelat i tre 

kategorier: ”Frågor på texten”, ”Arbeta med texten” och ”Fundera och diskutera”.135 Dessa 

uppgifter är till för att eleverna ska ha möjlighet att repetera kapitlets innehåll. Utöver 

repetitionsuppgifterna finns det även rikligt med källmaterial som har översatts till svenska med 

tillhörande frågor.136 Även Historia 1b har repetitionsuppgifter i slutet av varje kapitel som gör 

det möjligt att repetera kapitlets innehåll med rubriken ”Fundera och undersök”. Vill man ta del 

av fler uppgifter finns det även hänvisning till deras internetsida.137 Alla tiders historia 1b 

avslutar inte varje kapitel med repetitionsuppgifter som de andra två analoga läroböckerna. Det 

är endast några kapitel som har uppgifter och är indelade i kategorierna historiebruk, 

källmaterial och historiedebatt. En uppgift i boken, som är en historiedebattsuppgift, handlar 

om att jämföra hur Japans attack mot Nanjing 1937 beskrivs i Nationalencyklopedins 

uppslagsverk, en japansk lärobok och i en kinesisk lärobok.138 Till dessa texter finns det sex 

frågor som eleverna ska svara på. Boken saknar däremot repetitionsfrågor eller frågor som berör 

allt innehåll i varje kapitel. Ingen av de an analoga läroböckerna har ett facit till uppgifterna i 

boken. Eleverna kan därför inte få någon återkoppling på sina svar.  

Till skillnad från de analoga läroböckerna har samtliga av de digitala läroböckerna medföljande 

uppgifter där eleverna kan få direkt återkoppling. Däremot är det inte alla uppgifter som har 

denna funktion. 

Nationalencyklopedin har ett flertal uppgifter till varje arbetsområde som eleverna kan göra. 

Som exempel finns det under arbetsområdet ”Första världskriget och mellankrigstiden” elva 

uppgifter där den första uppgiften är kopplad till underrubriken ”Krigets orsaker” och den andra 

                                                 
135 Ivansson & Tordai (2014), s. 250.  
136 Ivansson & Torai (2014), s. 108. 
137 Ader, Ededal, Hedenborg & Långström (2012), för exempel, s. 205.  
138 Almgren, Bergström & Löwgren (2011), s. 398. 
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till underrubriken ”Fronterna”. Majoriteten av uppgifterna i läroboken har inte direkt 

återkoppling, de enda uppgifterna som har det är repetitionsuppgifterna i form av faktafrågor. 

Under arbetsområdet ”Första världskriget och mellankrigstiden” finns det endast återkoppling 

på en uppgift och det är en repetitionsuppgift om ideologier. Avsnittet om ideologier är endast 

en begränsad del av innehållet för kapitlet vilket gör att eleverna inte kan testa sina kunskaper 

på hela arbetsområdet utan endast en begränsad del.139 Det finns däremot andra arbetsområden 

där eleverna har möjlighet att testa sina kunskaper via repetitionsuppgifter där uppgiften berör 

hela innehållet. Exempel på dessa arbetsområden är ”Antiken i teman”, ”Andra industriella 

revolutionen” och ”Kolonisering och imperialism”.  

Återkopplingen till eleven är uppbyggd på samma sätt i alla repetitionsuppgifter där den enda 

återkopplingen som ges är om svaren eller svaret var rätt eller fel. Respondenten får inte reda 

på vilket svar som hade varit rätt eller information om varför svaret var fel. Det är inte möjligt 

att göra om frågan på direkten utan man är i så fall tvungen att starta om hela 

repetitionsuppgiften.  När uppgiften är avklarad får man information om hur många rätt och fel 

man hade. Eftersom återkopplingen inte är mer utförlig hamnar den endast på den första nivån 

enligt Björn Sjödéns definition.  

Även i Digilär finns det uppgifter till alla arbetsområden. Arbetsområdena är uppdelade i 

kapitel som har tillhörande uppgifter där eleverna får arbeta med källmaterial eller 

reflektionsuppgifter, till dessa uppgifter finns det ingen automatiserad återkoppling eftersom 

eleverna behöver skriva egna texter. Det finns däremot möjlighet att skriva texterna i Digilär 

och skicka in till läraren. Varje område har två olika typer av uppgifter, instuderingsfrågor samt 

en avslutande repetitionsuppgift med faktafrågor om hela arbetsområdet. Till skillnad från 

Nationalencyklopedin som endast hade repetitionsfrågor till vissa delar, Digilär ger således 

eleverna möjlighet att testa sina kunskaper om innehållet för alla arbetsområden. På 

instuderingsfrågorna får eleverna med egna ord svara på frågor relaterade till kapitlets innehåll. 

Under kapitlet ”Medeltiden” är exempelvis en av instuderingsfrågorna: ”Hur påverkade Hansa 

utvecklingen i Östersjöområdet?”140 Den automatiserade återkopplingen klarar inte av att 

bedöma elevernas svar på frågan utan istället visas ett facit med vilket svar som hade varit rätt.  

Till skillnad från instuderingsfrågorna har repetitionsuppgifterna, som består av kryssfrågor, 

hänsyn till elevens svar genom att informera om det var rätt eller fel. Vid ett felaktigt svar är 

                                                 
139 Nationalencyklopedin (2017), ”1914–1989: Konflikternas tid – Första världskriget och mellankrigstiden” i 

Historia 1.  
140 Digilär (2017) ”Medeltiden - Europas väg” i Historia 1, 100 poäng.  
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det möjligt att försöka igen och det även möjligt att trycka på Facit i repetitionsuppgiften för 

att få reda på det rätta svaret. Återkopplingen når upp till den andra nivån eftersom det är möjligt 

att få reda på det rätta svaret, man får däremot ingen förklaring varför svaret var fel i 

repetitionsuppgifterna.  

Innehållet i Clio är uppdelat i olika arbetsområden och kapitel, på samma sätt som både 

Nationalencyklopedin och Digilär. Varje område inleds med ett introduktionsavsnitt som 

sammanfattar kapitlens innehåll oh i avsnittet finns det även ett flertal frågor under rubriken 

”Frågor att diskutera och reflektera över”.141 Till dessa frågor finns det varken något facit eller 

möjlighet att svara i läroboken. Till varje kapitel finns det även minst tre aktiviteter, bland annat 

reflektionsuppgifter, diskussionsuppgifter och arbete med källmaterial. Dessa uppgifter 

benämns i läroboken som Aktiviteter och är fördjupningsuppgifter. Arbetsområdena har ingen 

avslutande repetitionsuppgift där eleverna kan få automatisk återkoppling. Läraren kan däremot 

skapa egna uppgifter i Clio som har automatisk återkoppling. Däremot har alla kapitel en 

läsguide i två versioner, en för ”lätt text” och en för ”svår text”, innehållet skiljer sig inte mellan 

dessa men uppgifterna kan vara olika. De beskriver själva att syftet med läsguiden är att 

förbättra elevernas läsförståelse och språkutveckling.142 Endast de delar av läsguidens övningar 

som inte kräver att eleven behöver skriva någonting själv har automatisk återkoppling. Det är 

således endast vissa delar av innehållet eleverna kan testa sina kunskaper. Återkopplingen från 

Clio informerar först om hur många rätt man hade totalt, utan någon information om vilka frågor 

det var fel svar på. Läsaren får sedan göra om testet och är svaret fortfarande fel på någon fråga 

får respondenten information om vilket svar som var det rätta. Den automatiska återkomplingen 

berättar däremot inte varför svaret var fel och hamnar därför på nivå två för återkoppling.  

Sammanfattningsvis har alla läroböcker medföljande uppgifter som är kopplade till bokens 

innehåll, däremot har inte alla läroböcker frågor som täcker hela kapitlets innehåll. Det finns 

således ingen skillnad mellan analoga och digitala läroböcker i omfattningen av frågor. 

Däremot har alla digitala läroböcker någon form av automatisk återkoppling medan samtliga 

analoga läroböcker saknar facit.  

  

                                                 
141 Clio (2017), ”Revolutioner – Industriella revolutionen – Introduktion” i Clio historia.   
142 Clio Online (2017), ”Till läraren – läsguider – om läsguider” i Clio historia.  
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5. Diskussion – Läroböcker som endast finns i digital upplaga 

Tobias Lindroth 

I det här avsnittet diskuteras resultatet från undersökningen utifrån frågeställningen om vilka 

likheter och skillnader de är mellan digitala och analoga läroböcker i historia. Överlag är 

likheterna mellan de digitala och analoga läroböckerna är fler än skillnaderna, innehållet utgörs 

fortfarande främst av text med tillhörande illustrationer i form av bilder, kartor, tidslinjer och 

diagram. De största skillnaderna som finns är att de digitala läroböckerna är mer 

anpassningsbara samt har implementerat funktioner som inte är möjliga i en analog lärobok så 

som film, ljud och sökfunktion.  

Peter Norlander visade i sin studie att historielärarna använde läroboken på olika sätt i 

undervisningen och därför hade olika önskemål. Resultatet av min studie visar att de digitala 

läroböckerna överlag är mer anpassningsbara för att passa både elevens egna och lärarens 

preferenser. Trots att två av de analoga läroböckerna använder sig av hypertextlänkning är 

fördjupningsmaterialet bättre i de digitala böckerna av två anledningar. För det första är 

fördjupningsavsnitten längre och för de andra är det mer lättåtkomligt då det finns tillgängligt 

direkt på datorn. Vill läraren använda läroboken som faktaunderlag till eleverna kan man 

använda sig av fördjupningsavsnitten. Ska boken däremot användas för att ge en översikt kan 

man hoppa över hypertextlänkarna. Två av de digitala läroböckerna har även olika textversioner 

av alla kapitel, en lättare version och en svårare version, på så sätt är det lättare att 

individanpassa läroboken. Att de digitala läroböckerna har olika textversioner av sina kapitel, 

om än inte alla, samt användandet av hypertextlänkar till fördjupningsartiklar bekräftar Ryan 

McFalls forskning. De digitala läroböckerna kan vara mer dynamiska än de analoga 

läroböckerna då de inte begränsas av något sidantal.  

Multimedieanvändningen skiljer sig mellan de analoga och digitala läroböckerna. Annie 

Olssons forskning visade att eleverna uppskattade bilder och tidslinjer i läroboken samt att 

läraren använda sig av film för att göra undervisningen mer varierad och rolig. Även Peter 

Norlanders studie lyfter fram att lärarna vill levandegöra historia, något de ansåg att läroboken 

inte lyckades med. Det som är gemensamt för alla böcker är att de fortfarande till största del 

består av text men det finns även bilder, tidslinjer och diagram som illustrationer till texten. 

Bilderna kan hjälpa till att levandegöra innehållet i texten, men i de digitala läroböckerna finns 

det även filmer med autentiska filmklipp, nyhetsreppotage och dramatiseringar av händelser. 

Eftersom de digitala läroböckerna både innehåller bilder och filmer borde de ha större chans att 
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göra innehållsframställningen mer levande och varierad. Däremot är det viktigt att poängtera 

att filmerna främst är ett komplement i de digitala läroböckerna för att dramatisera, sammanfatta 

eller illustrera händelseförlopp. Det skulle inte gå att enbart se på filmerna för att ta del av allt 

innehåll i någon av de digitala läroböckerna. Digilär har dock kommit relativt långt med sin 

integrering av bildspel, i dessa sammanfattas stora delar av innehållet i varje kapitel av en 

berättarröst. Deras filmer är även på svenska till skillnad från Nationalencyklopedin och Clio 

som har flera filmer på engelska. Trots att ingen av de digitala läroböckerna har utnyttjat 

möjligheten fullt ut med att använda multimedier kan filmerna fortfarande fylla en viktig 

funktion för att levandegöra innehållet i boken. 

Det går även att använda talsyntes på all text i de digitala läroböckerna vilket inte går i de 

analoga. Hade texten varit inläst av en människa hade den kunnat bidra till att levandegöra 

innehållet, vilket inte finns i någon av de undersökta böckerna. Däremot bidrar talsyntesen till 

en större variation och kombination av multimedier där eleverna kan använda sig av fler sinnen 

för att ta till sig innehållet.  

Skillnaderna som finns är främst att de digitala läroböckerna har möjlighet att implementera 

funktioner som inte är möjliga i en analog lärobok. Medan man i de analoga läroböckerna måste 

förlita sig på att det som man söker efter antingen finns med i innehållsförteckningen eller sak- 

och personregistret kan man i de digitala läroböckerna även använda sig av sökfunktionen. 

Fördelen med den digitala sökfunktionen är att det går att söka efter sådant som inte finns med 

i registret. De digitala läroböckerna har även implementerat markerings- och 

anteckningsfunktioner, något som alltid är möjligt i en analog bok. Trots att dessa funktioner 

endast är ett hjälpmedel visade TJ. Bliss undersökning att det var någonting som efterfrågades 

hos eleverna, McFalls studie indikerar även att studenterna använder verktygen mer i digitala 

läroböcker än i analoga. I de digitala läroböckerna är det möjligt att ta bort markeringarna, vilket 

är svårare i en analog lärobok.   

Förutsättningarna för självreglerat lärande är bättre i de digitala läroböckerna än i de analoga 

på grund av att de har implementerat automatisk återkoppling. Trots att både Historia Maxi och 

Historia 1b har rikligt med instuderingsfrågor efter varje kapitel saknas facit och därför blir det 

heller inte möjligt för eleverna att kontrollera om de hade rätt eller fel. Det är dock viktigt att 

påpeka att instuderingsfrågorna fortfarande kan fungera som ett hjälpmedel till eleverna. Trots 

att alla de digitala läroböckerna har automatisk återkoppling har ingen nått ända fram med 

implementeringen av självreglerat lärande eftersom det saknas förklaring till varför svaret var 
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fel. Eleven får endast reda på vilket svar som hade varit rätt, utan någon tillhörande förklaring. 

I Nationalencyklopedin saknades även repetitionsfrågor som täckte hela bokens innehåll.  

6. Gemensam diskussion 

Skillnaden mellan läroböckerna som publicerats både som en analog lärobok och digital 

lärobok, jämfört med läroböckerna som publicerats enbart som digital lärobok tycks vara att 

den senare innehåller mer funktioner. I Rasmus undersökning är det enbart två av de digitala 

läroböckerna som har inkluderat fler multimedier i form av film eller ljud i den digitala 

läroboken. I Tobias undersökning har alla digitala läroböcker filmer vilket gör att de har 

utnyttjat de digitala presentationsmöjligheterna av multimedier mer än vad de som har en 

analog motsvarighet har gjort i Rasmus undersökning. Däremot har tre av de digitala 

läroböckerna i Rasmus undersökning texten inläst av en person, medan det i Tobias 

undersökning endast finns talsyntes. En möjlig förklaring är att det är för att skapa flexibilitet, 

där möjligheten att redigera texten är större om talsyntes används, för då fungerar uppläsningen 

på direkten. Det medför dock att texten inte är lika behaglig att lyssna på. 

Skillnaden när det gäller självreglerat lärande är att alla digitala läroböcker i Tobias 

undersökning har uppgifter där läsaren får återkoppling direkt, medan det i Rasmus 

undersökning endast är två av läroböckerna som har det. Däremot är det stora variationer i hur 

stora delar av innehållet i läroboken som dessa frågorna täcker i Tobias undersökning. I Rasmus 

undersökning finns det i anslutning till nästan alla kapitel. Begränsningarna i vilken typ av 

frågor som det går att ställa i självrättande tester visas i båda undersökningarna eftersom 

frågorna kräver ett fördefinierat svar, något som omöjliggör självrättande diskussionsfrågor. 

I Tobias undersökning är det även två av de digitala läroböckerna som möjliggör läsaren att 

ändra textens svårighetsgrad vilket visar att den digitala läroboken klarar av att vara mer 

dynamisk. Det dynamiska visar sig även i att det går att ändra teckenstorlek i alla Tobias 

undersökta läroböcker, medan det i Rasmus undersökning endast finns stöd för det i en. Annars 

måste användaren ändra storlek på webbläsarfönstret eller använda förstorningsglasfunktionen 

i läroboken, men det är inte lika flexibelt. Möjligheterna till individanpassning är således större 

bland de digitala läroböckerna i Tobias undersökning. 

Det går att se en grundfunktionalitet som har implementerats i alla digitala läroböcker utom 

Levande historia 9 i Rasmus undersökning, där funktioner för att markera i texten och föra 

anteckningar finns. Här har de digitala läroböckerna kompenserat för funktionalitet som den 

analoga läroboken har, där det går att markera text direkt i läroboken. Skillnaderna som går att 
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finna mellan de digitala läroböckerna i en jämförelse mellan Rasmus och Tobias 

undersökningar är så pass varierade, där vissa av läroböckerna har liknande funktioner medan 

andra saknar dem. De läroböcker som endast finns digitalt i Tobias undersökning nyttjar överlag 

den digitala plattformen mer genom att ha fler funktioner och fler multimedier i läroboken. De 

digitala läroböckerna i Rasmus undersökning som har en analog motsvarighet utnyttjar de här 

möjligheterna generellt sett mindre, men alla funktioner och multimedier utom att ändra textens 

svårighet återfinns i någon av läroböckerna. Det går därför inte att dra en slutsats att läroböcker 

som publiceras både analogt och digitalt inte kan implementera alla funktioner, dels för att det 

motbevisas här, dels för att antalet undersökta läroböcker är för få. 

7. Sammanfattning 

Det här examensarbetet består av två delar, där den ena undersökningen av Rasmus har jämfört 

skillnader och likheter mellan läroböcker som har publicerats både analogt och digitalt. Den 

andra undersökningen av Tobias har jämfört läroböcker som publicerats analogt med 

läroböcker som enbart finns tillgängliga digitalt. För att analysera skillnader och likheter mellan 

läroböckerna har undersökningarna utgått från Jackie Hee-Young Kim och Hye-Yoon Jungs 

teoretiska ramverk, där de har identifierat fyra områden som digitala läroböcker kan bidra till 

ett ökat lärande hos elever.  

Båda undersökningarna fann att det är mer extramaterial i de digitala läroböckerna knutet till 

kapitlen. I Rasmus undersökning innehöll de digitala läroböckerna samma material som de 

analoga, plus att tre av läroböckerna hade mer material i den digitala utgåvan i form av 

fördjupningar och sammanfattningar. Forskning av Peter Norlander visade att lärarna använde 

läroböckerna på olika sätt, där vissa lärare efterfrågade fördjupningar medan andra föredrog en 

översiktlig beskrivning. Här kan fördjupningarna och extramaterialet hjälpa till att uppfylla de 

skilda behoven. I Tobias undersökning fanns det i två av de digitala läroböckerna olika 

svårighetsgrader på texten, så läroboken kunde uppfylla olika elevers behov. 

De digitala läroböckerna i båda undersökningarna innehåller en större variation och 

kombination av multimedier, även om det var färre läroböcker som nyttjade den här möjligheten 

i Rasmus undersökning. Den större variationen kan dels leda till att historien levandegörs bättre, 

dels till att eleverna tycker om läroboken mer eftersom att de uppskattar film i undervisningen 

enligt Annie Olssons undersökning. Kombinationen av flera multimedier, både audiellt och 

visuellt, har även visat sig gynna inlärning enligt psykologerna Richard E. Mayer och Roxana 

Moreno. 
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Läroböckerna som är digitala har i undersökningarna visat sig vara mer anpassningsbara, de 

möjliggör för läsaren att ändra storleken på texten och söka i lärobokens innehåll. I Rasmus 

undersökning är ordförklaringar likadana i de analoga och digitala läroböckerna, medan det i 

Tobias undersökning både är fler och längre ordförklaringar. Sista funktionen som förekommer 

i båda undersökningarna är självrättande uppgifter där läsaren svarar på frågor och får 

automatisk återkoppling. Det här finns dock inte i alla av undersökta digitala läroböcker i 

Rasmus undersökning. De självrättande uppgifterna täcker heller inte alla frågor i någon 

lärobok, utan är begränsat till uppgifter med ett fördefinierat svar, så diskussionsfrågor utesluts. 

Samtidigt är det fortfarande texten som är i centrum i alla undersökta läroböcker, så likheterna 

är fler än skillnaderna. Det här blir tydligast i Rasmus undersökning där samma lärobok fast i 

analog och digital upplaga har jämförts. Alla läroböcker innehåller bilder, frågor, ord- och 

begreppsförklaringar samt så är innehållet disponerade kronologiskt i tid. 
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