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The purpose with this essay is to find out the role of mythology in history in Swedish

elementary schools to day. The questions I used to fulfill the purpose in my essay are these:

How is the relationship between the school subject history and northern mythology, (what is

myth, what is history) how does history and myth being linked together? And How is the

practical use of northern mythology shaped in to days school, How does the teacher form the

education in northern mythology and what controls it? The method I used was an interview, a

case study and a literature study, based on the didactical questions how, why and what.

The mythology is motivated by the guidelines and goals, set up by the Swedish government,

and is supposed to give the student history knowledge and thereby help the student to build up

their identity. It is also supposed to give knowledge about the Swedish and Nordic cultural

heritage. The role the mythology has is to support the history education.

According to the interview in this essay the northern mythology is given a central place in the

education in the Swedish elementary school today. It also showed that the literature controls

what in the mythology that is being presented to the students. What the school literature

present is very basic and short, and probably has the goal to encourage the students to further

research.

My essay reflects that northern mythology is an important part in the education, and the

keyword for its existence in the education is history knowledge, cultural heritage and identity.
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Sammanfattning
Arbetets syfte är att undersöka vilken roll och vilket utrymme fornnordisk mytologi får i

historieundervisningen i dagens mellanstadieskolor. Den frågeställning jag använt mig av är:

Hur ser förhållandet mellan historieämnet och den fornnordiska mytologin ut (vad är myt,

vad är historia)? Vad är historieämnets roll och hur kan den fornnordiska mytologin kopplas

till ämnet historia? Och hur är den praktiska användningen av fornnordisk mytologi utformad

i dagens skola? Det vill säga hur gör läraren praktiskt i undervisningen av fornnordisk

mytologi, och vad styr den praktiska utformningen av undervisningen? Den metod jag använt

mig av är intervju, fallstudie och litteraturstudie baserade på de didaktiska frågorna vad, hur

och varför.

Mytologin motiveras i historieundervisningen genom anvisningar i kurs- och läroplaner som

syftar till att ge eleven historiemedvetande och därmed hjälpa till att bygga upp dess identitet,

både individuellt och kollektivt. Den roll som den fornnordiska mytologin har är att

understödja historieundervisningen

Det ska också ge kunskap om det svenska och nordiska kulturarvet. Enligt den intervju jag

gjort får den fornnordiska mytologin en central roll i undervisningen i dagens

mellanstadieskolor. Det visade sig också att det var litteraturens innehåll som styrde vad som

tas upp. Det som tas upp i skolböckerna är mycket grundläggande och kortfattat, troligtvis

med ambitionen att locka till fortsatt efterforskning.

Den fornnordiska mytologin visade sig vara en viktig del i undervisningen, och

nyckelbegreppen för dess berättigande i undervisningen kan ses vara historiemedvetande,

kulturarv och identitet.
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 1 Inledning

1.1 Bakgrund

Den fornnordiska mytologin, som hade sin storhetsperiod under vikingatiden, är specifik för

Sverige och de övriga nordiska länderna och är där med en del av vårt kulturarv. Det visar sig

bland annat i att traditioner i form av ortsnamn, veckodagar och högtider lever kvar även i vår

tid. På grund av att det är en del av den svenska och nordiska historien påverkar den oss också

på 2000-talet, inte minst av den anledningen att kulturarv även formar vår identitet.

Med denna utgångspunkt är det därför intressant att undersöka vilken roll den fornnordiska

mytologin spelar i undervisning i dagens skola. Vilket utrymme får den fornnordiska

mytologin, hur kan man med hjälp av kursplaner och läroplaner motivera ämnet? Historia

bygger på vetenskap, har myten någon plats i det moderna historieämnet? Hur används den

praktiskt i klassrummet av läraren och vilket utrymme får den i skolböckerna? Och till vad

används den? Det är också intressant att fundera kring den betydelse det har att fornnordisk

mytologi handlar just om myter och föreställningar till skillnad från historieundervisningen i

övrigt där kraven på sanning och verklighet är stora. Att myter ändå kan binda oss samman

och forma våra identiteter är därför intressant.

1.2 Syfte

 Syftet med mitt arbete är att undersöka vilken roll och vilket utrymme fornnordisk mytologi

får i historieundervisningen i dagens mellanstadieskolor.

1.3 Frågeställningar

För att ytterliggare precisera mitt valda undersökningsområde har jag valt att arbeta efter

följande frågeställningar:

• Hur ser förhållandet mellan historieämnet och den fornnordiska mytologin ut (vad är

myt, vad är historia)? Vad är historieämnets roll och hur kan den fornnordiska

mytologin kopplas till ämnet historia med hjälp av styrdokumenten?
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• Hur är den praktiska användningen av fornnordisk mytologi utformad i dagens skola?

Det vill säga hur gör läraren praktiskt i undervisningen av fornnordisk mytologi, och

vad styr den praktiska utformningen av undervisningen?

1.3.1 Operationalisering

För att jag ska kunna besvara mina frågeställningar måste jag göra dem mätbara. Genom hela

arbetets gång kommer jag att utgå ifrån de didaktiska kärnfrågorna som ska besvara

undervisningens mål och innehåll (det vill säga vad och varför) och undervisningens form och

metod (som kan ersättas med Hur?)
1. Rent konkret kommer det alltså att innebära vad tas

upp, varför (i vilket syfte) tas det upp och hur, på vilket sätt. Jag kommer att använda mig av

dessa frågor under såväl läroboksstudien för att analysera böckerna, samt för att utkristallisera

mer specifika frågor till intervjun.

Den första frågeställningen ska jag besvara genom att undersöka vad kursplaner och

styrdokument i ämnet historia ger för utrymme till fornnordisk mytologi, det vill säga hur man

kan koppla den fornnordiska mytologin till historieundervisningen. För att besvara min första

frågeställning kommer jag att göra en litteraturstudie av begreppen historia och myt/mytologi.

Jag ska även i detta avsnitt definiera historieämnets roll i undervisningen, utifrån Läroplanen

(Lpo 94) och Kursplanen för ämnet historia för grundskolan. När sedan de båda begreppen är

utredda ska de ställas mot varandra för att kunna ge en bild av relationen mellan myt och

historia. Då är det även möjligt att se hur begreppen hänger ihop och vilket stöd som ges för

undervisningen av den fornnordiska mytologin med hjälp av kurs- och läroplaner.

För att besvara den andra frågeställningen ska jag undersöka ytterliggare två aspekter, dels en

läroboksanalys och dels en intervju. Genom en intervju med en lärare på en mellanstadieskola

i mellan Sverige kan jag ge ett exempel på hur den pratiska användningen av fornnordisk

mytologi kan gå till. Intervjufrågorna utgår som tidigare nämnts från didaktikens kärnfrågor

vad, hur och varför? Jag har dock brutit ned frågorna, det vill säga operationaliserat dem

ytterligare, i sju stycken intervjufrågor (se sidan 23). Svaret på dessa frågor kommer att ge en

inblick i den pratiska användningen av fornnordisk mytologi. Jag har också valt att undersöka

vilket utrymme mellanstadiets läroböcker i historia ger den fornnordiska mytologin. På så sätt

                                                  
1 Per Fibaek Laursen ”Didaktik och kognition en grundbok”  2005 s.171-172
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får jag också en uppfattning om den praktiska användningen genom att återge skollitteraturens

innehåll.

Allt detta kommer sedan att vägas samman i arbetets diskussion för att där ge svar på arbetets

syfte och frågeställningar. I arbetet kommer det upp en del begrepp som behöver definieras,

detta kommer att ske fortlöpande i samband med att de kommer upp i arbetet.

1.4 Metod

De metoder jag använder mig av är en undersökning utifrån tre olika aspekter, dessa är en

litteraturstudie av begreppet myt/mytologi och historieämnet, intervju av en pedagog samt en

läroboksanalys.

Den första aspekten bygger på en undersökning av styrdokument i Lpo 94 och kursplanen i

historia samt en litteraturstudie av ämnet historia och begreppet mytologi. Syftet med det är

att ta reda på vilket utrymme som ges och hur man kan koppla mytologin till undervisningen

med hjälp av dessa.

I den andra aspekten av undersökningen ingår också en undersökning av en skola i mellan

Sverige. Syftet är att undersöka hur de arbetar med ämnet fornnordisk mytologi och ta reda på

vilket utrymme som ges till ämnet. Jag kommer genom intervjun få ta del av vad en

yrkesverksam lärare har för ambitioner med sin undervisning om myter och dess roll. Det gör

det även möjligt att dra slutsatser kring hur kurs- och läroplaner styr hur undervisningen

faktiskt går till.  Den mellanstadieskola jag valt kommer alltså att få stå som exempel på hur

arbetet med fornnordisk mytologi kan se ut och tar sig uttryck i form av en intervju. Metoden

för intervjun, med en lärare som arbetar på vad som förr kallades mellanstadiet (det vill säga

med årskurs 4-6), är en så kallad ostrukturerad intervju. Fördelen med detta är att personen

som intervjuas ges ett maximalt utrymme för att svara. Nackdelen är att jag som intervjuare

kan påverka personen jag intervjuar. Svaren kan då bli mer subjektiva än objektiva2.

Intervjuareffekten kan inte underskattas. Att jag ändå är medveten om detta och

uppmärksammar läsaren gör att denna nackdels negativa inverkan kan minimeras. Jag

upplevde inte heller att jag påverkade den intervjuade nämnvärt, även om jag inte med absolut

säkerhet kan fastställa detta. Min förhoppning är ändå att det inte påverkar resultatet negativt.
                                                  
2 Patel R, Davidsson B ”Forskningsmetodikens grunder” s. 60-65
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Kontakten tog jag personligen cirka tre veckor före det att intervjun skulle äga rum och

berättade vad den skulle handla om för att på så vis ge intervjupersonen chansen att förbereda

sig. Vi bestämde ett gemensamt datum som skulle passa oss båda. Själva intervjun tog plats

den 25/4 2006 och pågick ungefär i 35 minuter. Intervjupersonen blev lätt stressad då jag på

utsatt tid dök upp, då det fallit ur minnet och ett annat möte var inbokat. Vi beslöt oss ändå för

att genomföra intervjun. För att kunna återge intervjun på ett så korrekt sätt som möjligt och

kunna kringgå svårigheterna valde jag att registrera det som kom fram under intervjun på en

bandspelare. På så sätt riskerar jag inte att missa någon information. På grund av tidsbrist, och

det faktum att det under arbetets gång inte var aktuellt med undervisning av fornnordisk

mytologi där jag gjorde min undersökning, blev det aldrig aktuellt att studera det praktiska

utförandet genom till exempelvis observation. Men jag anser att det ändå är av intresse att

genom att intervjua en lärare få dennes praktisk-pedagogiska syn på undervisningen om

mytologi.

Jag vill dock reservera mig för att variationer kan förekomma när det gäller vilket utrymme

fornnordisk mytologi får i historieundervisningen. Detta behandlar alltså den praktiska

utformningen av undervisningen i skolan.

I den tredje aspekten av undersökning kommer jag även att redogöra för läroböckernas

presentation av ämnet. Metoden jag använder där är inläsning utifrån didaktikens kärnfrågor

vad, hur och varför. Det förfaringssättet anser jag vara det bästa för att få en överblick. En

alternativ metod hade varit att skicka ut enkäter till fler skolor där de ombads beskriva vilken

litteratur de använde. På grund av tidsbegränsningen valde jag ändå att använda mig av den

skola i Värmland som är föremålet för min undersökning.

1.5 Avgränsningar

Då arbetets undertitel lyder ”Mytens roll i historieundervisningen” har jag valt att avgränsa

mig till den fornnordiska mytologins roll i undervisningen. Exempel och citat kommer att tas

från just denna mytologi. Jag har också valt att avgränsa mig till årskurs 4-6 (det vill säga

mellanstadiet), av den anledningen att jag själv kommer att arbeta med dessa årskurser som

blivande lärare.
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1.6 Material

De Internetkällor som jag har använt mig av gäller i första hand material som rör kursplanen i

historia och är hämtad från skolverkets hemsida. Detta gör att tillförlitligheten kan betraktas

som mycket hög. I de fall då jag hänvisar till Lpo 94 har jag använt mig av ”Lärarnas

handbok” som ges ut av lärarförbundet vilket jag också anser vara en tillförlitlig källa.

Nackdelen med att tolka ett ämne utifrån dessa källor är att det inte är skrifter som

uttryckligen talar om att så här ska du göra eller så här går det till. Det är upp till varje skola

att följa de anvisningar som ges i kurs och läroplaner och sedan tolka dem i sin lokala

arbetsplan. Jag har även använt mig av litteratur, i det här fallet ”Historien är nu”, som berör

ämnet historia och dess roll i undervisningen för att tolka kurs och läroplaner.

I min studie av läroböcker har jag använt mig av de böcker som fanns tillgängliga på skolan

där jag gjorde min undersökning. Jag inser naturligtvis att det inte är så att alla skolor har

samma böcker. Men då all skollitteratur ska följa kurs och läroplaner tror jag att de med

största sannolikhet liknar varandra gällande upplägg och innehåll. Lärarna bör även välja de

böcker som följer dessa krav bäst. Gällande litteraturstudien om myter har jag valt att som

grund ha boken ”Myternas historia” av Karen Armstrong. Detta har jag sedan kompletterat

med fakta från ”Bra böckers lexikon” och Nationalencyklopedins databas.

1.7 Disposition

Jag har valt att disponera mitt arbete på följande sätt. Jag tänker i kapitel 2 börja med att gå in

på vad som menas med begreppet myt/mytologi. Jag går sedan vidare med historieämnets roll

i undervisningen. Detta gör jag genom att börja med att förklara begreppet historia och sedan

gå in på ytterliggare två begrepp, historiemedvetande och kulturarv. Dessa två begrepp anser

jag har en central betydelse i ämnet historia. Detta följer jag upp genom att definiera

historieämnets roll utifrån kursplanen i historia för grundskolan och Lpo 94. I slutet av

kapitel 2 kommer en sammanställning där begreppen kopplas samman.

Kapitel 3 kommer att behandla den undersökning jag har gjort. Här kommer även resultatet av

intervjun samt en sammanställning av läroböckerna som ingick i undersökningen.

Kapitel 4 innehåller diskussionen där arbetets frågor och syfte besvaras och diskuteras, samt

knyter ihop de tre olika aspekterna från min undersökning. I denna del kommer det också
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förslag på vidare forskning i anknytning till valda ämnet. I slutet har jag bifogat bilagor som

är av relevans för arbetet och som det hänvisas till i själva arbetet.

Den ”röda tråd” som går att följa genom arbetet är formad kring de didaktiska kärnfrågornas

roll i den fornnordiska mytologin
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2 Mytologin möter historieämnet

I denna del av arbetet kommer begreppen myt/mytologi och historia förklaras och ställas mot

varandra. Den fråga jag i inledningens frågeställningar använde mig av var: Hur ser

förhållandet mellan historieämnet och den fornnordiska mytologin ut (vad är myt, vad är

historia)? Vad är historieämnets roll och hur kan den fornnordiska mytologin kopplas till

ämnet historia med hjälp av styrdokument och kursplan?

Till att börja med kan en definition av själva begreppet ”mytologi”, och en redogörelse för

vad skolämnet Historia har för uppgift, vara på sin plats. Jag kommer att börja med att

definiera själva begreppet mytologi. Vad har myten för uppgift och roll? Jag kommer sedan

med hjälp av Lpo 94 och kursplanen för ämnet Historia för grundskolan ta reda på vad

historieämnet är och förväntas att vara och vad mytens roll i historieämnet är, för att kunna

problematisera relationen mellan fakta/historia och myt i historieundervisningen.

2.1. Vad innebär begreppet ”myt/mytologi”?

Ordet mytologi kommer av grekiskans mythos, som betyder tal, ord, saga och logia som

betyder lära, vetenskap. Sammansatt blir det alltså läran, eller vetenskapen om sagorna eller

det sagda3. I religiöst språk är det något som berättar om ett gudomligt skeende som har en

fundamental betydelse för människans tillvaro och ger denna tillvaro mening. Det handlar om

hur världen kom till och dess undergång, hur människan skapades och hur samhällsordningen

bildades. Myter behandlar också döden, ondskan och vägen till frälsning. Det myterna

behandlar är alltså människors uppfattning om frågorna hur vi kom till och varför vi lever, så

kallade existentiella frågor. Myterna innehåller även vägledning om hur vi bör leva och vad

som händer när vi är döda.4

Människan har alltid skapat sig myter, en anledning till detta kan vara att vi till skillnad från

andra djur, åtminstone så vitt vi vet, är medvetna om döden och tänker på den och undrar vad

som kommer efteråt. Detta är vårt sätt att förlika oss med döden och handskas med det faktum

att vi en dag kommer att sluta leva. Vi människor är också meningssökande varelser och

använder oss av myten för att ge livet en mening och se tillvaron i ett större sammanhang. Det

                                                  
3 www.ne.se sökord: mytologi
4 www.ne.se sökord: myt
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handlar om att hitta ett syfte med tillvaron, att det väntar något mer bortom döden och att det

finns en belöning för ett gott eller riktigt handlande i livet. Människor äger också förmågan att

föreställa sig saker som inte är omedelbart för handen, det vill säga vi är begåvade med något

som kallas fantasi. Det är denna som skapar och ger upphov till myter.5

Redan neandertalarna har efterlämnat sig spår som visar att de använde sig av någon sorts

mytologi. Myter behandlar det som är okänt för oss, som tillexempel existensen av gudar. Det

är heller inga berättelser vi berättar bara för berättandets skull eller som nöje, utan de kom till

för att visa hur vi skall bete oss.6  Mytologin talar om ett annat plan, som skulle kunna kallas

för en parallell värld, som existerar bredvid vår egen värld och i viss mening även bär upp

den. Det är tron på denna värld, som ibland även kallas för gudavärlden, och vad som händer

där som är grundtemat i mytologin. Mytologin tar upp hur gudarna betedde sig för att

människorna ska kunna efterlikna dem och själva på så sätt förnimma en viss gudomlighet

själva. Det var ett sätt för människan att komma till rätta med sina problematiska villkor. I dag

används emellertid ordet myt för att beteckna något som inte är sant. Myten har gemensamt

med poesin och musiken att den ska väcka hänförelse hos oss. Denna hänförelse ska till och

med gälla inför döden och den vanmakt som innebörden av vetskapen om den innebär. Då

myten upphör att göra detta, det vill säga skapa hänförelse, har den dött och därmed förlorat

sitt syfte. Mytologi är heller inte något tidigt försök till att skriva historia och hävdar därför

inte att dess historier utgör objektiv fakta.7 Myten är en vägledning som ska hjälpa oss att

förstå vad vi måste göra för att kunna leva ett rikare liv, det ska ses som en vägledning i hur

människan ska leva.8 Myten var även ett sätt att ge förklaringar på varför vissa saker är som

de är.

Repet var tillverkat av kvinnoskägg och fågelspott, kattens klampande,

fiskars andedräkt och bergets rötter. Det var ihop tvinnat med björn senor.

…och som vi själva ser har allt detta verkligen hänt. För kvinnorna har ju

mist sitt skägg, katten klampar inte mer och berget har inga rötter kvar.9

Detta är ”receptet” på det rep som användes att binda Fenrersulven med. Men det är också en

”förklaring” till varför vissa saker är som dom är, det ger svaret på varför katter inte klampar

                                                  
5  Armstrong K Myternas historia s.7
6 Ibid s.7-9
7 Ibid s.10-13
8 Ibid s.20-25
9 Sindt U,  Bard M Bland gudar och jättar i nordisk Mytologi s.27-28
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och kvinnor inte har skägg. Myten användes för att förklara inte bara uppkomst och

naturfenomen utan även vardagliga saker. Myten är ett försök att i berättelsens form uttrycka

kunskaper om den verklighet han eller hon trodde på. Idag vet vi naturligtvis bättre, men det

kan vara bra att få möjligheten att förstå hur vetenskapen har ändrat på olika uppfattningar.

Det ger en uppfattning om hur människor trodde att världen fungerade förr i tiden.

 Den typiska myten avhandlar skeenden från skapelse till undergång, gudarna och de

situationer och händelser de invecklas i. Myten ska både förklara och bekräfta förhållandena i

den verklighet som finns omkring oss och i den andra verkligheten i den övernaturliga

världen.10 Katastrofer (exempelvis Fimbulvintern) och blodspillan (Ragnarök) är en central

del av den nordiska mytologin, livets krafter segrar aldrig fullt ut. Det behövde också alltid bli

sämre innan det kunde bli bättre igen. Överlevnaden och skaparkraften krävde en ständig och

hängiven kamp mot de destruktiva krafterna.11

Myten tvingade människor att konfronteras och ta tag i livets och dödens obönhörliga

verklighet. Det var ett sätt att finna mening i att leva, i och med att det fanns ett hopp om en

fortsättning även efter döden.

Orden mystik och mysterium är båda släkt med ett grekiskt verb som betyder ”att sluta

ögonen eller munnen”, kan tolkas som en inre verklighet mer än omvärlden vilket är, den

fördolda inre dimensionen, det som mytologin försöker att kartlägga. Mytologin ska alltså

förse oss med kunskap om sådant som det egentligen inte finns några svar på. Människan har

alltid känt sig fri att utveckla nya myter eller radikalt förändra eller göra en omtolkning av en

gammal redan existerande. Man skulle kunna säga att myten anpassar sig, eller är det kanske

så att en mer korrekt beskrivning är att människan anpassar myten efter sina egna syften?12

Vetenskapen kommer allt mer att ersätta myten. Men kan den förse människan med en känsla

av mening? Eller är det så att myten inte längre behövs? Mytens utövning och det tänkandet

som den innebar hade hjälpt människor att förhålla sig till tanken på döden och att de kunde

förlika sig med tanken på den. Döden är ju ett mysterium som vetenskapen ännu inte lyckats

lösa och ge några svar på än. Nu mera lever vi i en relativt avmytologiserad värld, forskare

                                                  
10 Hultkrantz Å Vem är vem i nordisk mytologi s.9
11 Armstrong Myternas historia s.66
12 Ibid s.98-100
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och vetenskapsmän arbetar hårt för att besvara och förklara alla fenomen. De hjältemyter som

fanns var inte till för att dyrkas och förse oss med ikoner eller idoler utan för att öppna den

heroiska ådran i oss själva, det var alltså meningen att vi själva skulle inspireras att göra en

insats. Myten var ett sätt att fundera och resonera kring existentiella frågor. Kanske är dagens

litteratur och filmer ett sätt att söka och skapa moderna myter då vetenskapen inte räcker till?

Kanske är det ett sätt att försöka att återinsätta mytologin.13

2.2 Den fornnordiska mytologin

Den fornnordiska mytologin eller den fornnordiska religionen är benämningen på de

religionsformer som fanns under den förkristna tiden i norden. Den brukar kopplas ihop med

vikingatiden som var cirka 700/800- 1000 efter Kristus. De myter som lever kvar

nedtecknades i den kristna medeltiden och förutsätts bygga på en äldre muntlig tradition.14

Den religion som vikingarna levde efter var fragment av en stor religion. Tidigare hade tron

på de goda fruktbarhetsgudarna enväldigt härskat i norden. De kallades för vanerna, och

Njord, Frej och Freja är kanske de mest kända av dem. Mentaliteten i den tidens samhälle var

”den starkes rätt”. Bredvid vanerna dök en ny stam av gudar upp som kallades asar. På grund

av att människorna under vikingatiden levde under dödens skugga och livssynen präglades av

en stor pessimism då jorden skred mot sin undergång i form av Ragnarök, utmärktes de nya

gudarna av krig och våld. Vanerna anfölls av asarna, och enligt sagan slöts en fred mellan

dem till slut och vissa centrala gestalter bland vanerna upptogs i asadyrkan (Frej och Freja

framför allt men även Njord) och fick en plats bredvid asarna.15  För en utförligare

redogörelse över den fornnordiska mytologin se bilaga 3

2.3 Livssynen som förmedlas genom myten

Jag kommer här att gå in på den livsåskådning som förmedlas genom den fornnordiska

mytologin. Detta ger oss en möjlighet att förstå hur människorna tänkte och varför de levde

och handlade som de gjorde. Med andra ord en historisk källa för att förstå det samhällsklimat

                                                  
13 Armstrong s.100- ff
14 www.ne.se sökord: fornnordisk religion
15  Åberg A Vår svenska historia s.58-59
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och samhälle som rådde under vikingarnas era, och en ytterliggare motivering för studier av

den fornnordiska mytologin.

Jordens uppkomst och undergång, var naturfenomenen härstammar ifrån och vad som förenar

människor och gudar är sådant som tas upp. Det är så kallade existentiella frågor som

behandlas med hjälp av myten. Det verkar som om vikingarna hade en filosofisk livssyn då

grubblandet över livets och dödens stora gåtor kommer till uttryck. Mytologin utgår från

livets avgörande faser som alla måste gå igenom (födelse och döden). Allt levande var tvunget

att förklaras och detta gav upphov till skapelsemyten, där två motsatser i form av is och eld

gav upphov till livet. Allt styrdes av motpoler i den fornnordiska mytens värld, livet och

döden, manligt och kvinnligt och så vidare.

Synen på döden var att den var oåterkallelig och inte ens gudarna undkom den. Även om de

som stupade i strid kom till Valhall var detta bara en tillfällig väntan på att de skulle slåss med

gudarna vid Ragnarök och där, tillsammans med flertalet av gudarna, gå under. Det fanns trots

att döden inte skrämde, något som var viktigt, detta var ättens överlevnad. Det illustreras i

form av att några av gudarna undkommer döden i Ragnarök för att kunna bygga åter det som

raserats. Ättens överlevnad var viktigare än individen, detta tar sig uttryck i bland annat den

lagstadgade blodshämnden. 16

2.4 Skolämnet historia enligt Lpo 94 och kursplanen i historia för

grundskolan

För att finna sammanhanget mellan mytologin och historia som ämne i skolan har jag valt att

titta närmare på vad som går att relatera till ämnesvalet (fornnordisk mytologi) i kursplanen

för historia i grundskolan och Läroplanen (i fortsättningen förkortningen Lpo 94). Vad

förväntas historieämnet vara? Finns det något stöd för en fördjupning av ämnet fornnordisk

mytologi? Jag kommer att börja med att ta upp två, som jag ser det relevanta begrepp som

behöver förklaras närmare, inom historieämnet innan jag går in på vad kurs och läroplaner har

att förmedla.

De begrepp som ytterliggare behöver belysas och klargöras för innan jag går in på ämnets roll

i skolan, är kulturarv och historiemedvetande  då dessa har en central roll i ämnets kursplan

                                                  
16 Enoksen L M Fornnordisk Mytologi enligt Eddans lärdomsdikter s. 126-127
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och även i min undersökning och då dessa två begrepp motiverar till studier av den

fornnordiska mytologin

2.4.1 Ämnet historia

Begreppet historia har två betydelser. Dels det förflutna självt, det vill säga det som redan har

inträffat, och dels olika bearbetningar i vetenskapligt eller pedagogiskt syfte för att förklara

eller förstå det förflutna. Historia är något vi inte kan kasta bort och göra oss av med och

låtsas som om det inte fanns, utan vi både påverkas av och påverkar själva den historiska

utvecklingen. Livet och också samhället genomsyras av historia, då både nutid och framtid

står i förbindelse med historien, historien är ständigt närvarande.17

Historiedidaktiken handlar om att förmedla historia. Ämnet tar upp didaktiska frågor (vad, hur

och varför) som hur historia framträder som medvetande, mening, minne, monument,

museum och myt.
18

Vad är betyder egentligen ordet historia? Historia är ett grekiskt ord som betyder forskning.

Det används i två skiljda sammanhang som benämning på händelser och handlingar i förfluten

tid, och också som benämning på vetenskapen om det mänskliga samhällets och kulturens

utveckling. Allt som i tiden ligger före själva nuet klassas in under den första benämningen av

historia. I den andra benämnelsen kan all forskning som sysslar med att samla in och

sammanställa information från det förflutna räknas in. Det gör att det i all vetenskaplig

verksamhet ingår historia. Själva ämnet historia har många grenar, till exempel konsthistoria

och religionshistoria. Det ämne som enbart kallas ”historia” handlade under en längre tid

huvudsakligen om rent politiska företeelser och sammanhang. Med tiden kom det dock även

att få författningsmässiga, kulturella och ekonomiska aspekter. Senare kom ekonomisk och

social historia att utgöra grunden för en viktig del av den historiska forskningen, Ändå ska det

påpekas att det är skillnad på historisk fakta och mytologi. 19

                                                  
17  Karlsson K-G, Historiedidaktik: begrepp, teori och analys Historien är nu s.21-23
18 Ibid s. 33-34
19 Bra böckers lexikon nr 11 HIL-IRA s.31-32
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2.5 Vad menas egentligen med begreppen ”kulturarv” och

”historiemedvetande”?

I läroplanen för historia nämns begrepp som ”kulturarv” och ”historiemedvetenhet” som

viktiga inslag i ämnet historia, och jag anser att dessa behöver förklaras innan jag kan gå

vidare i arbetet. Jag anser att det kan vara av intresse att utforska vad dessa begrepp

egentligen står för och klargöra deras betydelse genom att gå in lite mer på djupet på dem och

på så sätt ytterliggare klargöra historieämnets syfte och mål.

2.5.1 Kulturarv

Kulturarv kan likställas med de idéer, värderingar och uppfattningar som ingår i en kulturs (i

det aktuella fallet vikingarnas kultur eller den nordiska kulturen 800-1050 e Kr) historia, det

fungerar som en gemensam referensram. Kulturarvet utgörs av vad tidigare generationer

skapat.20 För den fornnordiska mytologin handlar det om den trosuppfattning människor

hängde upp sin världsbild på. Det kan sägas vara all mänsklig verksamhet och andliga och

materiella resultat av verksamheten som förs vidare till följande generation. Med det andliga

avses till exempel vetenskap, litteratur, konst och religion (i det här fallet Asatron). Inom

arkeologin avser man lämningar och artefakter från ett begränsat geografiskt område, Sverige

och norden, och en avgränsad tid, som här är vikingatiden.21 Varje tid har till uppgift att bilda

sin egen uppfattning om det kulturella arvets betydelse och om vilka delar av kulturarvet som

är särskilt betydelsefulla.22

Varför är då den fornnordiska mytologin en del av kulturarvet? Då kulturarvet är vad tidigare

generationer lämnar efter sig ser vi lämningar från vikingatiden i form av bland annat staden

Birka, gravar, runstenar och de berättelser som efterlämnats ibland annat Snorres Edda. Då

den fornnordiska mytologin var en del av den föreställningsvärld som människorna trodde på

är det av intresse att ta reda på mer om den för att lära sig mer om den kultur, livssyn och det

samhällsklimat som förmedlas genom myten. Att dessutom vara medveten om att Sverige

genomgått en förändring, från asatro till kristen tro, är viktigt. Att på så sätt kanske kunna

koppla till att förändring är en naturlig process, som vi ju ser idag då vårt samhälle är

mångkulturellt, och inte farligt.

                                                  
20 Riksantikvarieämbetet Kulturarvet i antikvarisk teori och praktik s.9
21 Bra böckers lexikon nr 14 s.34
22 Riksantikvarieämbetet Kulturarvet i antikvarisk teori och praktik s. 9



18

Enligt UNESCO:s definition av kultur och natur arv ska följande betraktas som kulturarv.

”Minnesmärken: av arkitektoniska verk, monumentala skulpturer och målningar, element eller

byggnadsverk av arkeologisk art, inskriptioner, grottbostäder samt flera företeelser

tillsammans som är av särskilt stort universellt värde ur historisk, konstnärlig eller

vetenskaplig synpunkt”23.

2.5.2 Historiemedvetande

Att utveckla ett historiemedvetande innebär att dun utvecklat en uppfattning om det

närvarandes plats i tiden och en föreställning om att olika tidsskeden är av olika karaktär. I

historiemedvetandet ingår alltså att man känner till vikingatidens karaktär, och därmed också

mytologin som beskriver den världsbild människorna hade då. Det innebär till exempel nuets

föreställningar om klichéartade förhållanden till uttryck som ”den mörka medeltiden” eller

”den gamla goda tiden” från det förgångna. Men också föreställningar om hur samhällelig

förändring uppfattas av människor innefattas.24 Filmer (exempelvis ”Gladiator”, ”Den 13:e

Krigaren” ”Troja” med fler), romaner (Exempelvis ”Iliaden” och ”Odyssén”, ”Sagan om

Ringen” som till stor del bygger på fornnordisk mytologi) och spel (exempelvis ”Age of

Empiers”) påverkar i stor utsträckning vårt historiemedvetande. I dessa medier är mytologin

ständigt närvarande, att ge eleverna kunskaper om detta gör att de själva i viss mån kanske

kan betrakta det de ser och upplever genom olika medier med något mer kritiska ögon. Det är

viktigt att komma ihåg att det i första hand inte är skolan som utvecklar barns

historiemedvetande. Den utvecklingen sker oftare i hemmet genom ovan nämnda medier. Det

är också så att det är läroböckerna som i stor utsträckning styr lärarens undervisning och dess

innehåll. Läroböckerna är en del av den socialisationsprocess där elevernas uppfattning om

och syn på dåtid, nutid och även framtid skapas. Hur förmedlas innehåll och perspektiv till

läsaren? Skolan och lärarna är skyldiga att följa läroplanens krav och därför väljer de med stor

sannolikhet läroböcker som uppfyller dessa krav på bästa sätt. Det som blir intressant att fråga

sig då är om böckerna lär eleven något som utvecklar deras historiemedvetande (mer om detta

i avsnittet ”Vad tar skollitteraturen upp” längre fram i arbetet).25 Historia handlar om hur

människor levt, tänkt och trott. Historiskt medvetande är en term som inte är helt lätt att förstå

då vi alla i viss mån är historiker. Som människor är vi dessutom mer beroende av erfarenhet

                                                  
23 Konventionen om skydd för världens kultur och naturarv s.25
24 www.ne.se sökord: Historiemedvetande
25 Ammert N Finns då (och) nu (och) sedan? Uttryck för historiemedvetande i läroböcker i skolan Historien är

nu s. 274-278
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(som skulle kunna ersättas av historia) än av instinkt. Denna erfarenhet använder vi oss av på

en rad olika sätt bland annat för att hävda vår identitet. Går man till samhällelig nivå så har

alla samhällen ett kollektivt minne som används för att skapa en gemensam identitet och

riktning. Den kollektiva identiteten i samhället byggs upp av att det finns en gemensam

tolkning av händelser och erfarenheter som format den över tiden. Detta gör att en viss

kunskap om det som varit blir en nödvändighet och utan den riskerar man att bli utestängd

från många dagliga interaktioner. Varken samhällen eller individer kan existera utan minnen.

Alla kulturer och samhällen blickar mot sina kollektiva minnen för tröst och inspiration.

Skrivna redogörelser, läroböcker, filmer och TV fyller denna funktion. Historia innehåller

nyckeln till en förståelse av världen.26

Historia handlar om förändring, man kan inte ”stiga ner två gånger i samma flod” som den

grekiske filosofen Herakleitos sa. Historiemedvetande är sammansatt av tre delar, förfluten

tid, nutid och framtid. Händelser i det förflutna kan förbli de samma men behöver inte betyda

samma sak om de ingår i en ny historia. Historiemedvetande handlar om att vara medveten

om att det finns olika perspektiv beroende på av vem och i vilket syfte som historien

förmedlas. Myten kan därmed motiveras utifrån de perspektiv på livet som den förmedlar (se

avsnittet ”Livssynen som förmedlas genom myten”) Vi definierar vilka vi är genom att följa

vårt liv som en berättelse där de vi nu är formas av de vi tidigare var och våra framtida jag

formas av de vi är nu. Identiteten byggs upp av en rad olika tillstånd från olika tidpunkter. Vi

är de samma, det vill säga har samma identitet, för att vi ingår i ett sammanhang. Vi förändras

och utvecklas. Historiemedvetande, identitet och berättelse verkar hänga ihop. Utan vår

identitet finns vi inte, och det är utifrån vår identitet som vi förstår vår omvärld.

Historiemedvetandet och berättelserna är det som gör oss handlingsdugliga. Berättelserna som

definierar oss ger också mening åt vårt handlande, vilket vi har sett tidigare i arbetet då

begreppet myt/mytologi definierades. Våra handlingar tar sin utgång i hur vi tror att saker och

ting är, vilket gör att vår uppfattning om historien har betydelse för hur vi handlar. Det

existentiella bruket av historia handlar om vår identitet, vilka vi själva är och här kommer

bland annat myten in som är ett försök att ge förklaringar och mening åt vår tillvaro.27

                                                  
26 Tosch J Historisk teori och metod s.9-13
27  Alm M Historiens ström och berättandets fåra. Historiemedvetande, identitet och narrativitet Historien är nu

s. 237-ff
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Att människan är och gör historia är viktigt när det gäller att förstå begreppet

historiemedvetande. Det innebär att vara medveten om historien, att vi påverkar och påverkas

av den, och att allt genomsyras av historia, både dåtid, nutid och framtid. Studier av

fornnordisk mytologi hjälper till att öka historiemedvetandet då dåtidens människors

uppfattningar kommer till tals genom myten. Myten behandlar (som jag kommer att redogöra

för under rubriken ”Vad innebär begreppet myt/mytologi”) människans strävan på svar om

existentiella frågor, den meningssökande människan. Det handlar om identitetsskapande både

på ett personligt och kollektivt plan. Att kunna göra kopplingar tillbaka i tiden för att se vad

som hjälpt till att skapa de vi är.

2.6 Kursplanen i ämnet Historia för grundskolan

Historia ska ses som en viktig del i all kunskap både i ett längre perspektiv och i ett

nutidsperspektiv. Eleverna ska lära sig att utveckla ett kritiskt tänkande och ett analytisk

betraktelsesätt för att på så sätt förstå och förklara samhället och dess kultur, i ämnet historia

blir det att betrakta, förstå och förklara ett samhälle i backspegeln. Elevernas nyfikenhet att

vidga sin omvärld i en tidsdimension ska stimuleras. Möjligheten att leva sig in i andra

tidsepoker och de förutsättningar som fanns för både män, kvinnor och barn i olika kulturer

och samhällen är det som eftersträvas.28 Jag ser här mytologin som en stor källa att då det

gäller att se vilka normer och regler som gällde, för i det här fallet, under vikingatiden. Jag

tror också att studier av mytologin hjälper till att just separera vad som är historisk fakta och

vad som är myt. Det går till exempel att få kunskap om hur synen på kvinnor och män var,

och vilka ideal som gällde. Myten skildrar hur människor tänkte och funderade, vilket

tankesätt som var det aktuella och hur människor såg på livet och tillvaron i allmänhet.

I kursplanen för vilka mål historieämnet ska sträva mot står det skrivet att skolan i sin

undervisning ska sträva efter att eleven förvärvar ett historiemedvetande (se ovan). Förståelse

av historiska företeelsers och skeendens bakgrund och samband och att dessa kan tolkas,

uppfattas och förklaras ur olika perspektiv betonas.29

                                                  
28http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=24&skolform=11&id=3884&extraId
=2087
29http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=24&skolform=11&id=3884&extraId
=2087
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Eleverna ska också tillägna sig kunskaper om betydelsefulla historiska gestalter, händelser

och epoker30. Vikingatiden är en väl beryktad tidsepok i svensk och nordisk historia. De

kända gestalter som dyker upp, bland annat Tor, Oden, Freja med fler, går att hitta kopplingar

till än idag i form av ortsnamn, veckodagar, namn och högtider. Vikingatågen hör väl också

till vad som kan betraktas som viktiga historiska händelser för oss här i norden.

Eleverna ska också bli medvetna om att historiskt givna samhälls- och kulturformer är

tidsbundna och att varje tids människor ska betraktas utifrån sin tids villkor31. I avsnittet

”ämnets karaktär och uppbyggnad” i kursplanen i historia står det att ”väsentliga delar i

ämnet är… den svenska och nordiska… kulturen…”
32

 ska vara en del av

historieundervisningen. En djupare kulturell identitet kan utvecklas genom att studera ämnet

historia då generationers erfarenheter knyts ihop.33 Utifrån detta går det att se på den

gemenskap och sammanhållning som finns än i idag i nordens länder och kanske går det att

spåra i att vi en gång haft samma gudar, ideal och livsstil.

Det står också att läsa i ämnets kursplan att det i en gemensam referensram ingår den egna

och den svenska och nordiska historian. Betydelsefulla epoker, händelser och personer sätts in

i sitt historiska sammanhang och relateras till människors liv och vardag34. Den fornnordiska

mytologin ger en bild hur människorna levde under vikingatiden. Det är nog ett måste för att

kunna förstå hur myten påverkade deras liv.

I Lpo 94 går det att läsa att vi ska ha som mål att uppnå i grundskolan, att eleverna har en

förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska och nordiska kulturarv35. Då vikingatiden,

och därmed dess mytologi, är unik för oss i de nordiska länderna, och därmed en del av

nämnda kulturarv, bör det ju också vara så att det ges en central roll i undervisningen.

 I målen för femte skolåret ska eleverna, enligt kursplanen för ämnet historia, kunna berätta

om och jämföra hur män, kvinnor och barn levt och tänkt i några skilda miljöer och tider i

Sverige. För att kunna göra detta på vikingatiden är ju studier av den fornnordiska mytologin

                                                  
30 Ibid
31 Ibid
32 Ibid
33 Ibid
34 Ibid
35 Lärarförbundet Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94)
Lärarens handbok s.15
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ett sätt att kunna komma åt människornas tankevärld och föreställningsförmåga eftersom det

ger en bild av hur samhället såg ut.36

2.7 Sammanställning av mytologin och historieämnet

Hur motiveras myterna i undervisningen? Det finns naturligtvis inga konkreta och direkta

anvisningar till att och hur mytologin ska användas i undervisningen i skolan. Däremot går det

att hitta klara anvisningar om vad historieämnets roll förväntas vara som inte går att uppfylla

utan en inblandning av mytologin. Är det till exempel möjligt att förvärva ett

historiemedvetande gällande vikingatiden utan studier av dess myter och mytologi (det vill

säga deras livsåskådning och trosuppfattning)? Då myten har som uppgift att förmedla en

vägledning som talar om för oss hur vi ska handla för att kunna leva ett rikare liv så är det ju

viktigt att förmedla denna syn då människorna antagligen präglades av detta. Det går heller

inte att prata om kulturarv för Sverige och de nordiska länderna från vikingatiden utan att

beröra mytologin. Då behandlas även den kultur som rådde då, det vill säga den tro och

världsbild som den fornnordiska mytologin står för.

Myterna känns som ett naturligt inslag då vikingatiden är temat, utan dessa går det inte att

förstå den värld och den världsbild människorna levde i och hade. Det är också ett bra sätt att

skapa och väcka elevernas intresse kring vikingatiden.

Det är också viktigt att se att de existentiella frågorna behandlades redan då. Frågor som

meningen med livet och syftet med tillvaron är något som människan alltid har grubblat över.

Myterna var ett sätt att handskas med dessa frågor, och trots att vetenskapen har gjort enorma

framsteg finns det fortfarande frågor som den inte lyckats förklara. Jag tror att det ur ett

förändringsperspektiv kan vara viktigt att studera myterna för att se hur det såg ut i vår del av

världen innan kristendomen hittade hit.

                                                  
36http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=24&skolform=11&id=3884&extraId
=2087
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3 Undersökning av en skola i mellan Sverige

För att ytterliggare få klarhet om mytens roll i historieundervisningen har jag valt att göra en

undersökning på en mellanstadieskola i mellan Sverige. Denna undersökning kommer sedan

att fungera som ett exempel på hur undervisningen i fornnordisk mytologi kan gå till, och kan

vara av intresse för att se hur det hänger ihop med litteraturstudien (kap 2). Jag kommer att

intervjua en lärare på skolan samt ta del av den litteratur som används i undervisningen. Den

av frågeställningarna som jag avser att besvara är: Hur är den praktiska användningen av

fornnordisk mytologi utformad i dagens skola? Det vill säga hur gör läraren praktiskt i

undervisningen av fornnordisk mytologi, och vad styr den praktiska utformningen av

undervisningen?

Syftet med detta är även att kunna se kopplingar mellan litteratur och praktiskt utförande i

undervisningen, och med intervjun som ett exempel belysa hur undervisningen kan gå till. Det

handlar även om att kunna se kopplingar mellan det praktiska utförandet och det utrymme

som ges med hjälp av läroplaner och styrdokument för en undervisning av fornnordisk

mytologi. Denna undersökning är nödvändig för att i arbetets diskussionsdel kunna föra en

diskussion kring hur förhållandet mellan historieundervisningen och litteraturen ser ut, men

även för att kunna ta upp relationen mellan myt och historieämnet.

3.1 Intervjun

Jag började med att klargöra syftet med intervjun, som var att ta reda på hur de på denna skola

arbetar med fornnordisk mytologi i undervisningen. Att undersöka de didaktiska kärnfrågorna

Vad, hur, och varför, var också en ambition. Jag talade också om hur intervjupersonens bidrag

kommer att användas och till vad. Jag talade också om att personen i fråga kommer att vara

anonym. Frågorna valde jag att göra ganska så neutrala i inledningen för att på så vis locka in

personen i ämnet för att sedan komma in på de mera ”krävande” frågorna. De helt öppna

frågor gav den intervjuade utrymme och möjlighet att komma med så uttömmande svar som

möjligt vilket var något som jag eftersträvade. Jag hade under hela intervjun frågorna

liggande synligt för att personen jag intervjuade själv skulle kunna påminna sig om frågan då

svaren blev väldigt utsvävande och långa. Det uppfattade det som något positivt då det hjälpte

till att behålla fokus på rätt fråga. Jag valde också att fråga om möjligheten att komplettera
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svar och med möjlighet att ställa fler frågor i efterhand via mail, vilket inte visade sig vara

några problem men heller inte visat sig vara nödvändigt.

De frågor som jag ställde under intervjun grundar sig som sagt på de tre didaktiska

kärnfrågorna vad, hur, och varför och har en koppling till frågeställningen (se

inledningskapitlet i början av arbetet). Detta var de frågor som jag ställde:

1. I vilken årskurs läser ni om fornnordisk mytologi?

2. Vad betyder ordet mytologi för dig (vilken innebörd har ordet)?

3. Hur mycket tid lägger du ner på fornnordisk mytologi i förhållande till andra

religioner/historiska epoker/delar av Svensk historia?

4. Vad/vilka delar tar du upp (vilka berättelser, figurer, gestalter lägger du tyngdpunkten

på)?

5. Hur arbetar du med fornnordisk mytologi (det vill säga arbetssätt, examinationer)?

6. Anser du att fornnordisk mytologi har ett historiskt värde som källa (vad anser du vara

poängen med att läsa om fornnordisk mytologi, varför ska eleverna kunna detta)?

7. Övrigt, mer att tillägga, Kan du komma på något mer, något du vill förtydliga?

Trots stressen över att behöva jäkta till nästa möte upplevde jag intervjun som ganska

avslappnad. Det kändes inte heller som om personen jag intervjuade stressade fram svar för

att bli klar så snabbt som möjligt, utan tog sig tid att svara ordentligt och genomtänkt.

3.2 Slutsats av intervjun

Vad intervjun gav för svar på frågan varför med hjälp av var följande, att på denna skola är

nordisk mytologi ett viktigt inslag. Mytologin (inte bara den fornnordiska) hjälper till att få

igång fantasin hos eleverna. Personen jag intervjuade ser den som ett sätt att komma de

människor nära som levde under vikingatiden, då mytologin i allra högsta grad var verklig för

dem. Man skulle kunna säga att hon menar att det handlar om att fånga upp den individuella

och kollektiva identiteten genom mytologin. Det är också ett sätt att se att människor var

likadana då som nu, med samma egenskaper såväl bra som dåliga. Berättelser överhuvudtaget

är ett sätt att förstå och förklara omvärlden för eleverna. Det är ett sätt att förstå vardagslivet

under vikingatiden. Den fornnordiska mytologin ses, av den jag intervjuade, som en viktig
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källa inte minst för att förstå den nutida omvärldens kopplingar i form av reklam, vad man

läser, pop, schlager, och för att förstå den värld som människorna levde i under vikingatiden.

Den fornnordiska mytologin genomsyrar så mycket än idag och att inte läsa om det innebär att

man missar en hel del, både i nutid dåtid.

Hur arbetet med fornnordisk mytologi gick till var att, tidsmässigt lägger de ner lika mycket

tid på mytologin som på andra teman inom historia, kanske till och med något mer. De tar

allvarligt på detta ämne och är ”ingenting vi viftar undan”. Undervisningen i fornnordisk

mytologi brukar integreras med andra ämnen, som ett tema, allt från bild till svenska. De

examinationsformer som brukar användas är berättande i redovisningsform och i grupparbete.

Annars är det mest olika bilduppgifter och läsning, både i form av tystläsning, högläsning och

att läraren läser för eleverna. Alltså kort och gott berättande, bildskapande och läsning är den

metod som används.

Vad som tas upp styrs till viss del av vad som står i antologierna och läroböckerna, men

personen jag intervjuade sade att målet är en så heltäckande bild som möjligt, vilket studierna

av litteraturen visar är genomförbart. Bland annat nämndes Yggdrasil (världsträdet) och synen

på det, olika naturfenomen (som åska), Tor med sin hammare, Oden och Balder. Som sagt så

styrde de olika antologierna vad som togs upp, detta för att spara tid (vad som tas upp i den

aktuella litteraturen kommer jag att redovisa i ett senare kapitel som heter ”Vad tar

skollitteraturen upp?” ).

3.3 Vad tar skollitteraturen upp?

 I denna del ska jag redovisa för vad och hur skollitteraturen tar upp fornnordisk mytologi,

och vad den lägger tyngdpunkten på. Att jag gör detta beror på att det vid bland annat

intervjun kom fram att det till stor del är den befintliga litteraturen som styr vad som kommer

att tas upp. Det är också av intresse för undersökningen att ta reda på vad läroböckerna tar upp

och i vilken omfattning. Även här kommer jag att använda mig av och ha de didaktiska

kärnfrågorna vad, hur och varför med mig samt kurs- och läroplaner.

När det gäller övrig litteratur än läroböckerna inser jag att olika skolor har olika böcker, även i

fallet med läroböckerna. Jag antar att det inte kommer att vara speciellt stora skillnader mellan

vad som tas upp då dessa är utformade för att uppfylla kurs och läroplaners mål med
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undervisningen. En generalisering är därmed möjlig till viss del. Det vill säga att man kan

säga något generellt om fornnordisk mytologi i svenska mellanstadieskolor med hjälp av

undersökningen.

3.4 Läroböckerna

På den skola där undersökningen tog plats finns det två böcker som alla elever i klassen har

tillgång till. Dessa böcker är ”Historia 4-5 Tid att minnas” från Adastra läromedel AB av R-

M Dietrichson och M Schubert, och ”Sesam historia mellanstadiet” från Almqvist & Wiksell

Förlag AB. Det ska också tilläggas att det som står i läroböckerna naturligtvis är väldigt

förenklat och förkortat. Jag tror att det mest är meningen att snabbt ge grunder att utgå ifrån,

för att sedan kunna leta reda på mer detaljerad fakta på annat håll. Alltså att ge stoff i form av

namn, gestalter med mera för att väcka fantasin och nyfikenheten (för exempel se bilaga 2).

Tilläggas ska också att den skola jag gjorde min undersökning på hade ett digert utbud av

andra böcker i ämnet som möjliggjorde vidare studier utanför läroböckerna. Både på en

relativt lätt och enkel nivå men det fanns också tillgång till mer avancerade faktaböcker.

”Tid att minnas” tar upp själva vikingatidens resor, städer och byar, skepp, handel och

erövringar, Danelagen och plundringstågens slut. Det finns även ett kort avsnitt om

vikingarnas tro (se bilaga 2). Boken tog kort upp om Asar och blot, Oden, Tor, Frej och Freja.

Det fanns också med ett avsnitt om tankar om livet efter döden, om trädet Yggdrasil och

Midgårdsormen, och Ragnarök som var tvunget att inträffa för att en bättre värld skulle kunna

uppstå.37

Boken är enkelt upplagd och tar upp lite grann om hur vikingarna såg på hur världen var

uppbyggd. Det står också beskrivet hur människorna offrade till sina gudar och vilka som var

de mest kända gudarna (vilket studier av andra fristående böcker bekräftar samma gudar).

Gudarnas fiender nämns lite i förbifarten, liksom även Ragnarök och synen på livet efter

döden och Valhall gör. Det som kan tyckas märkligt är att det ingenting står om skapelsen av

världen, eller människans tillkomst.

All information som ges är knapphändig, men kanske kan syftet med boken vara att väcka en

nyfikenhet, då det egentligen ger upphov till fler frågor efter man läst än innan, så att eleven
                                                  
37  Dietrichson,  Schubert Historia 4-5 Tid att minnas s.25-ff
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sedan självständigt ska gå ut och leta mer information. Svarar då väl på Lpo 94: as benämning

av skolans uppdrag som bland annat är att ”främja lärande där individen stimuleras att

inhämta kunskaper
38

”.

Den andra boken som finns som klassuppsättning är ”Sesam Historia 1 Mellanstadiet” av C

Öhman och Almqvist och Wiksell Förlag AB. Den här boken är lite mer omfattande än

ovanstående. Men det är ändå så att det är snabbversionen av fornnordisk mytologi som ges

även här. Boken inriktar sig på några utav berättelserna. Det som tas upp här är om Valhall

och hur man kommer dit och Mimers brunn (som Oden offrar sitt ena öga för att få dricka ur

och på så sätt vinna mer kunskap). Balders död och hur Loke till följd av det fängslas tas även

det upp. Odens korpar Hugin och Munin nämns, jordens uppkomst och människans skapelse

och berättelsen om Tors färd till Utgårds- Loke. Boken kopplar även samman veckodagarna

med de olika gudarna. De gudar som nämns är Tor, Oden, Tyr (krigsgud), Frigg (Odens

maka), Frej, Freja, Balder, Loke, Höder (som genom Lokes förtjänst dödar Balder) och Sigyn

(Lokes maka). I den här boken kan eleverna läsa om några av de berättelser som ingår i den

fornnordiska mytologin (Bland annat hur Balder dräps, och Tors utflykt till jätten Utgårds-

Loke).

Den här boken ger en mer sammansatt bild av den fornnordiska mytologin. Läsaren/eleven

ges en mer utförlig information, som öppnar upp för diskussioner kring existentiella frågor

som liv, död och skapelse som behandlas genom myten. Texterna är fortfarande enkelt

skrivna, men det är ju trots allt till mellanstadieelever som den riktas. Jag tror att själva syftet

med att här ge ett par av berättelserna till livs är ett sätt att presentera gudarna, deras sätt att

vara och de konflikter som fanns mellan dem. Det är också ett sätt att levandegöra myterna

genom berättelser och inte bara presentera allt i fakta form. Den här boken behandlar några av

mytens grundläggande teman, uppkomsten (skapelsen), döden och vad som händer efter. Den

tar också upp själva gudarna och äventyr som de är inblandade i, en katastrof i form av

Balders död.

                                                  
38 Lärarförbundet Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94)
Lärarens handbok  s.11
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3.5 Övrig litteratur

I anknytning till klassrummen för mellanstadiets elever finns det grupprum med bokhyllor

fyllda av böcker (ungefär som ett litet bibliotek). I dessa finns det ett ganska brett underlag för

en fortsatt forskning i ämnet för eleverna. Här kommer ett axplock av de böcker som fanns till

förfogande.

I boken ”Bland gudar och jättar i nordisk mytologi” av Ulf Sindt och Mats Bard står ganska

många av de fornnordiska berättelserna redovisade. Den berättar om hur jätten Ymer dödas

och hur världen skapas. Om Asgård och Oden, Midgård och Jotunheim, Mimers källa

(vishetens brunn där Oden offrar ett öga för att få dricka), om Tor och Loke och hur Tors fru

Siv får sitt guld hår, Tor sin hammare och Oden sitt spjut. Vi får också ta del av Hur Sleipner

(Odens häst) föds av Loke och hur muren kring Asgård byggs. Hur det gick till när

Fenrersulven bands, Tors fiskeutflykt när han får Midgårdsormen på kroken, när jätten Trym

stal Tors hammare, Iduns äpplen, Balders död och om Ragnarök. Detta är en barnbok, väldigt

lättläst och ger en bra och rik genomgång av ett flertal berättelser hämtade ur den nordiska

mytologin. Inga fakta om själva vikingatiden utan den är helt inriktad på mytologin. Den

aspekt som tas upp är till stor del kampen mellan gudarna och dess fiender.

Det fanns också en arbetsbok om vikingatiden. En så kallad aktivitets bok som det går att dra

kopior ur, som eleverna får arbeta med. Det handlar om hur vikingarna levde, deras tro och

världsbild. Här fogas historia och myt samman. Detta är en praktisk bok som syftar till att

aktivera eleven att söka kunskap både rent historiskt om vikingatiden och om dess mytologi.

En annan bok som finns är ”Vem är vem i nordisk mytologi” av Åke Hultkrantz. Detta är en

bok i form av ett A-Ö uppslagsverk där det går att slå upp olika namn och benämningar inom

den fornnordiska mytologin. Författaren ger också en förklaring till vad begreppet myt är.

Denna boks syfte är rent faktamässigt där eleven kan slå upp ord och namn från den

fornnordiska mytologin och få en förklaring av det.

Det fanns flera böcker som mer eller mindre utförligt behandlade vikingarna, deras tro och

mytologi. Det som mest frekvent tas upp i dessa är framför allt gudarna Oden, Tor, Frej, Freja

och Loke. De övriga gudarna och deras funktioner ges väldigt lite eller ibland inget utrymme
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alls. Valhall och Asgård brukar också nämnas samt vad som händer efter döden. Skapelsen

brukar, liksom Ragnarök tas upp i korta drag.

3.6 Sammanställning av undersökningen av skollitteraturen

På frågan hur tycker jag att det är förvånande att ingen av de böcker som finns i

klassuppsättning ger någon speciellt heltäckande bild av den fornnordiska mytologin. Totalt

sett ger ingen av böckerna på något sätt ett helhetsintryck av den fornnordiska mytologin. Det

krävs att eleverna själva går utanför skollitteraturen i ämnet och kompletterar med andra

källor. Jag ser i och för sig inget fel i detta då det leder till andra kunskaper som att

självständigt söka information. Jag kan ändå uppleva att den information som finns i böckerna

var knapphändig. Sammanställt ger skollitteraturen och de övriga böckerna en bild till

eleverna hur vikingatiden var, vilken tro de hade och deras världsuppfattning och religiösa liv.

Jag tror att på frågan varför att det helt enkelt är så att det är meningen att det bara ska vara en

försmak av den fornnordiska mytologin. Syftet med böckerna verkar vara att väcka

nyfikenheten hos eleverna, för att starta upp och repetera eller ge en smula förkunskaper för

att sedan gå vidare med hjälp av annan litteratur och andra källor. Man kan säga att dess syfte

är att ge en försmak av mytologin. I en av böckerna verkar ambitionen också vara att vi ska

komma gudarna lite närmare, så att säga lära känna dem som tas upp. Att det är så enkelt och

förkortat är nog för att det bara ska ge en glimt av den fornnordiska mytologin och vara enkelt

och lättillgängligt för både lärare och elever. Varför det tas upp är för att ge en beskrivning av

den tro som präglade vikingatiden och dess människor. Jag anser att det fyller ett syfte och att

kurs och läroplanerna efterlevs i litteraturen.

Vad som tas upp är alltså grundläggande fakta om den fornnordiska mytologin, gestalter som

Tor och Oden, Odens djur och hjälpredor Hugin, Munin och Sleipner, Loke och livet efter

döden. Skapelsen nämns i den ena boken och jag tycker att det öppnar upp för diskussioner

om vikingarnas syn på världen och existentiella frågor. Det ger framför allt möjligheten att ta

reda på mer och sedan jämföra med de olika syner som vi har på det i dag. Jag ser en skillnad

mellan utrymmet den fornnordiska mytologin får i undervisningen och den plats som den får i

litteraturen, men detta tror jag som sagt beror på att dess syfte inte är att ge en fullt

uttömmande redogörelse för mytologin. Hur det presenteras är kortfattat med, enligt vad jag

erfar, syfte att gå vidare och undersöka mer i detalj. De gudar som omnämns är framför allt
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Tor och Oden, Frej och Freja, med en kort presentation av dem. Jag kan tycka att det borde gå

att utnyttja fler av gudarna, eller åtminstone nämna fler för att ge uppslag och idéer till vidare

efterforskning. Jag anser att böckerna är kanske i knappaste laget men som sagt, bara

huvuddragen finns så öppnar det ju upp för egen forskning.
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4 Diskussion 

Mitt syfte under arbetets gång har varit att undersöka vilken roll och vilket utrymme som den

fornnordiska mytologin får i historieundervisningen. De frågeställningar som jag använt mig

av är följande:

• Hur ser förhållandet mellan historieämnet och den fornnordiska mytologin ut (vad är

myt, vad är historia)? Vad är historieämnets roll och hur kan den fornnordiska

mytologin kopplas till ämnet historia med hjälp av styrdokumenten?

• Hur är den praktiska användningen av fornnordisk mytologi utformad i dagens skola?

Det vill säga hur gör läraren praktiskt i undervisningen av fornnordisk mytologi, och

vad styr den praktiska utformningen av undervisningen?

Jag har under arbetets gång försökt att ha en röd tråd i form av de didaktiska kärnfrågorna

vad, hur och varför.

Den första frågan kräver en förklaring av olika begrepp. Myt/mytologi är ett begrepp som har

en fundamental betydelse och kan kopplas till ett gudomligt skeende. Myten brukar behandla

skapelsen av jorden och människan, samt döden och undergången, det vill säga jordens

förstörelse (se bilaga 3). Myten behandlar även den stora frågan som berör meningen med

livet och tillvaron. Genom mytologin ska människan få vägledning till hur man uppnår en

rikare tillvaro och vägen till frälsning. Människan har alltid skapat myter och dessa mönster

går att följa genom en rad olika mytologier från olika tider till våra dagars religioner. Myten

har också varit ett sätt att förklara saker som man inte förstod som till exempel varför det

mullrar när det åskar. Jag kan också tänka mig att mytens mening var att trots att tiderna var

svåra ge hopp om att kampen mot sjukdomar och elände inte var förgäves, vilket skulle ge

myten en menings som bringare av hopp till människorna. Idag lever vi i en avmytologiserad

värld där vetenskapen allt mer kommit att ersätta myten, och man kan då fråga sig behövs det

myter idag? Personligen tror jag det då vetenskap än så länge inte klarat av att lösa livets (och

dödens) alla mysterier.

Vad historia är dels det förflutna självt, och dels olika bearbetningar i vetenskapligt eller

pedagogiskt syfte att förklara och förstå det förflutna. Livet genomsyras av historia och vi
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både påverkas av och påverkar historien. Själva ordet är av grekiskt ursprung och betyder

forskning.

För att förklara själva sambandet mellan historia och myt krävs det en förklaring av två

begrepp, det första är kulturarv och det andra är historiemedvetande. Kulturarv är de idéer,

värderingar och uppfattningar som tidigare generationer lämnar efter sig. Här kan vi

tillexempel räkna in den fornnordiska mytologin. Vi kan även räkna andra mer fysiska

lämningar dit som till exempel Birka och alla runstenar och gravar som finns runt om i landet.

Då vikingatiden är en del av den svenska historien och kulturen blir också dess mytologi en

del av vårt kulturarv. Historiemedvetande består av tre komponenter, förfluten tid, nutid och

framtid. Historien formar vilka vi är, det vill säga den hjälper till att skapa vår identitet. Detta

gäller på både det individuella planet och det kollektiva. Historiemedvetandet utvecklas först

och främst utanför skolan genom olika medier, och är en socialisationsprocess där synen på

dåtid, nutid och framtiden skapas. Mytologin är ständigt närvarande, inte minst i ortnamn,

spel och filmer med mera. Detta gör att det är nödvändigt för att skapa förståelse och

referenser är nödvändigt att närmare gå in på den fornnordiska mytologin. Människor är och

gör historia, vi både påverkas av och påverkar själva historien. Att läsa om fornnordisk

mytologi kan hjälpa oss att gör a kopplingar till varför vi är som vi är (till viss del

naturligtvis), det vill säga vår identitet.

Alltså kopplingen som jag ser det är att studier av den fornnordiska mytologin hjälper till att

skapa ett historiemedvetande, som i sin tur är nödvändigt för att kunna koppla ihop dess tre

komponenter, dåtid, nutid och framtid. Detta i sin tur är viktigt för identitetsskapandet.

Skolans roll bör ju vara att sträva efter ett så väl sammansatt historiemedvetande som möjligt

och då vikingatiden och dess mytologi (eller kanske snarare livsåskådning och världssyn) är

en del av vårt kulturarv bör det också få visst utrymme i undervisningen. Dessa kopplingar

går att göra via kursplanen och läroplanen, där det bland annat står att man ska kunna förklara

samhällets kultur och omvärld. Omvärlden ska vidgas och eleverna ska kunna leva sig in i

andra tidsepoker. Historiska epoker och gestalter är det också viktigt att känna till, vi har ju en

mängd ortnamn, tilltalsnamn, namn på affärer och varor med mera som syftar på den

fornnordiska mytologin. En kännedom om denna och betydelsen av olika namn tror jag kan

vara ett viktigt redskap i avkodandet av dessa, för att förstå symboliken och valet av ett visst

namn. Det står också att centrala delar av den svenska och nordiska kulturen ska vara en del
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av historieundervisningen, och då vikingatiden kan ses som en ganska unik och central del av

vår historia bör ju dess tankevärld också redovisas för.

Rent personligt tror jag att det är viktigt för att ge eleverna möjligheten att själva kunna

sortera mellan vad som är historisk fakta och vad som är myt. Att med hjälp av kunskaper

inom detta tolka, koda av och förstå innebörden. Jag tror också att det kan vara ett bra sätt att

leda in eleverna på diskussioner om de existentiella frågorna. Så här trodde vikingarna att

världen var uppbyggd, och detta hände efter döden, detta var meningen med livet enligt dem

och så vidare. Detta kan ge upphov till diskussioner om vilka olika åsikter det går att ha i

frågan idag och i bästa fall ge en insikt i att det finns andra sätt att se på saken och att det

förändras under tiden. Med detta som utgångspunkt går det att skapa en diskussion om vad

eleverna själva tror.

Den andra frågan som jag ställde mig är kanske inte så lätt att besvara, men i mitt försök att

göra detta valde jag att göra en undersökning på en skola i mellan Sverige. Det intressanta i

detta fallet är att se om det stämmer överens med min litteraturstudie (dvs. fråga nr 1) och det

jag kom fram till där. Det går givetvis inte att generalisera utifrån denna undersökning men

jag tycker ändå att ett exempel på hur det kan gå till är av intresse.

I intervjun som jag gjorde kom jag fram till att mytologin sågs som ett viktigt inslag i

undervisningen. Varför man skulle läsa om den fornnordiska mytologin var förståelse för

människorna som levde på den tiden, så att säga komma dem nära. Det är ett sätt att förstå

omvärlden i både nutid och dåtid. Jag kan tolka det som ett steg i processen att skapa ett

historiemedvetande och därmed en identitet, både individuellt och kollektivt. Hur man bedrev

undervisningen var framför allt genom berättande i olika former av både elever och lärare.

Läsning var också ett sätt att komma åt mytologin. Elevernas kunskaper redovisades i form av

olika bilduppgifter och redovisningar. Vad de tog upp styrdes framför allt av läroböckerna

och de antologier som fanns tillgängliga, men målet var en så heltäckande bild som möjligt.

För att kunna svara på fråga två har jag också valt att göra en litteraturanalys av en skolas

litteratur i valda ämnet. Angående vilka läroböcker som användes har jag valt att utgå ifrån de

didaktiska kärnfrågorna vad, hur och varför för att göra min analys av den. Vad den bygger på

är några av de grundläggande gestalterna, namnen, händelserna och platserna i den

fornnordiska mytologin. Fokus ligger på Tor, Oden Frej, Freja, Valhall och jordens uppkomst,
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världens uppbyggnad. Hur materialet presenteras är naturligtvis väldigt enkelt och

grundläggande (se bilaga 2 för exempel). Jag anser att det egentligen endast är på en sådan

nivå att det är meningen att ge en liten glimt av den nordiska mytologin, att ge ”stoff” så att

eleven kan göra vidare efterforskningar. Det ska ju heller inte vara några problem att hitta

kompletterande material för elever i alla åldrar. På varför anser jag att det är av tidigare

redogjorda orsaker, som dels kommer fram genom litteraturstudien av ämnet historia och dels

av intervjun. Jag tror inte att det överhuvudtaget är möjligt att få ett historiemedvetande utan

mytologin, och jag menar då inte bara den nordiska. För att också känna till och kunna ta del

av vårt kulturarv är det nödvändigt med åtminstone grundläggande kunskaper inom området.

Vi kan genom mytologin få en chans att förstå hur människor såg på livet och världen under

vikingatiden, men vi ges också chansen att själva tänka efter och diskutera hur vi ser på det

idag. Det är med andra ord en möjlighet att kunna diskutera existentiella frågor med utgång

från myten. Jag kan dock tycka att ämnet ges en större roll enligt styrdokumenten och i

undervisningen än den plats som det faktiskt får i litteraturen.

Lever undervisningen och litteraturen upp till styrdokumentens krav? Jag anser att de, trots ett

ganska tunt material på litteratur sidan, ändå gör det. Den skola som jag gjorde min

undersökning på verkar ta detta ämne på stort allvar och inte bara som en parantes. Att de

dessutom tar fasta på själva berättandet tycker jag är ett stort plus. Jag kan också se meningen

med att materialet är så pass tunt som det är då det går att läsa i Lpo 94 att skolan ska ”främja

lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper
39

”. Vilket ju med ett bristfälligt

material blir nödvändigt.

4.2 Slutsats
Vad är mytens roll i undervisningen? Mytens roll i undervisningen är att hjälpa till att

understödja historieundervisningen. Jag tror att då vikingatiden är speciell för oss i Norden är

viktig att eleverna undervisas i ämnet. Den fornnordiska mytologin blir då genast viktig för att

förstå vilken religiös bild som formade världen vikingarna levde i. Myten ingår också i vårt

nordiska kulturarv och vår historia och ska därmed ingå i undervisningen. Myten ska också

hjälpa till att bygga upp vårt historiemedvetande och är därmed identitetsfrämjande både på

ett individuellt plan och på ett kollektivt plan. Alltså går det att se att historien (här vår egen

historia) formar vilka vi är, vilket betyder att även de kollektiva minnena bör gå samma väg.

                                                  
39 Lärarförbundet ”Lärarens handbok” s.11
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Historiemedvetande är alltså även att vara medveten om att förändringar formar de vi är, som

exempelvis övergången från asatro till kristendomen. Jag tycker att detta ger stöd åt studierna

av fornnordisk mytologi då detta är en del av vårt förflutna och på så sätt har hjälpt till att

forma oss, och därmed räknas till en del av det historiemedvetande som vi bör ha.

Historiemedvetandet hjälper även till att skapa identiteten som hjälper oss att förstå vår

omvärld.

Personligen tror jag även att myten har en viktig roll i att ge undervisningen litet mystik och

spänning. Även om det inte kan räknas som ren fakta ger det ändå en bild av den uppfattning

som en gång rådde. Kanske kan studier av myter/mytologi hjälpa till att inse att förändringar

sker och är ett naturligt inslag i människans liv, historia och trosuppfattningar. Då det ur detta

perspektiv kan ses som ett helt naturligt inslag gör att vi inte behöver vara rädda för den

kulturella mångfald (som införandet av nya religioner och myter innebär) och de förändringar

som nu håller på att ske. Genom den undersökning som jag gjorde ser jag att, åtminstone på

den skola där undersökningen gjordes, mytologin får ett ganska stort utrymme, och ses som

en viktig del av undervisningen.

4.3 Förslag till fortsatt forskning
Under arbetets gång har det dykt upp funderingar och frågor som av olika skäl inte fått plats i

arbetet men som skulle kunna ge uppslag till vidare forskning.

Är myterna sanna? Bygger det på riktiga händelser fast i förskönade versioner? Är det kanske

så att all historia innehåller en viss del av mytologiska inslag? Är myterna bara en förbättrad

version av sanningen? Kort sagt hur mycket sanning innehåller myterna?

En intressant sak som kom fram i arbetet var att eleverna i första hand förvärvar sitt

historiemedvetande utanför skolan. Hur ska skolan kunna tävla mot hemmets

historiemedvetenhets förmedling genom spel, filmer och böcker? Finns det någon fara i detta?

Jag undrar vad detta beror på, är det kanske så att historieundervisningen i skolan inte är

tillräckligt intressant? Är det inte så att risken att historiemedvetandet blir lite skevt om det är

filmer och skönlitterära romaner som är referensramen? Går det kanske till exempel att

utnyttja detta mer i skolan (kanske framför allt på högstadiet och gymnasiet)?
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Ett annat ämne för fortsatt forskning skulle kunna vara hur mytologin kommer till uttryck

idag? Finns det en så kallad ”modern mytologi”, i så fall vad är den och hur ser den ut?

Att jämföra olika kulturers myter för att hitta likheter och skillnader skulle också kunna vara

ett intressant utgångsämne för vidare forskning på området. Att försöka hitta de gemensamma

inslagen och de skillnader som finns. Går det tillexempel följa ett spridningsmönster?
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Bilaga 1: Utskrift av Intervju

Frågorna som ställdes på intervjun, har sin grund i de tre didaktiska frågorna vad, hur och

varför, och de frågor jag ställde var följande:

1. I vilken årskurs läser ni om fornnordisk mytologi?

2. Vad betyder ordet mytologi för dig (vilken innebörd har ordet)?

3. Hur mycket tid lägger du ner på fornnordisk mytologi i förhållande till andra

religioner/historiska epoker/delar av Svensk historia?

4. Vad/vilka delar tar du upp (vilka berättelser, figurer, gestalter lägger du tyngdpunkten

på)?

5Hur arbetar du med fornnordisk mytologi (det vill säga arbetssätt, examinationer)?

6. Anser du att fornnordisk mytologi har ett historiskt värde som källa (vad anser du vara

poängen med att läsa om fornnordisk mytologi, varför ska eleverna kunna detta)?

7. Övrigt, mer att tillägga, Kan du komma på något mer, något du vill förtydliga?

I texten förekommer ibland tre punkter (…)vilket inte betyder att jag tagit bort något utan

markerar då den jag intervjuat kommit av sig eller byter spår mitt i en mening eller i ett ord.

Inom parantes kommer jag att ge information som inte går att utläsa från papperet som till

exempel då en annan lärare kommer in och avbryter. Vidare så står den feta texten för när jag

pratar och den vanliga för när den som jag intervjuat pratar.

- I vilken årskurs läser ni om fornnordisk mytologi?

- Ja, jag börjar i fyran, och så har de ju läst om det på lågstadiet innan va.

- Vad betyder ordet mytologi för dig, vilken innebörd har ordet?

- Vilka frågor du har. Jaa du, det är berättelser som berättar hur det var, som berättar hur

man tänkte.

- Har vi svarat på den frågan nu?

- Jag tror det. Fråga tre då. Hur mycket tid lägger du ner på fornnordisk mytologi

i förhållande till, då säg, andra delar av Sveriges historia eller andra delar av om

man säger så religion eller andra historiska epoker om man jämför lite?

- Ah men för mig är fornnordisk mytologi ett sätt att…(tvekan) berättelser, alltså det

som kan få igång fantasin, det är ju viktigt när man arbetar med så små barn.



40

- Ja, mmm.

- Och för att förklara också hur…alltså jag menar det är ett sätt att komma människor…

(tänker efter) nära, jag menar de har berättels…de här myterna, den här mytologin den

här var verklig, och så tänkte dom. Och då kan man ju både hitta, alltså försöka förstå

hur människorna var och så hitta likheter alltså för att se, att jag menar dom var inte

annorlunda än vad vi är, och det som berättas är…berättas det vi får till livs är samma

egenskaper som vi har idag va?

- Mmm.

- Avundsjuka,

- Mmm.

-  försåt och att vara mänskliga, därför tycker jag de är viktiga. Alla berättelser, alla

berättelser man kan ge barn, ger dem en möjlighet att förstå omvärlden. Jag menar

sagor, va alltså, folksagor eller, eller så att säga skönlitterära sagor..

- Mmm.

- Eller skönlitteratur eller, eller myterna va, alla berättelser är ju, är ju ett sätt att

förklara omvärlden och förstå omvärlden va… (tystad) så därför tycker jag dom är

viktiga… (tystnad) går den? (Det vill säga Bandspelaren).

- Ja den går, ööh..

- Nej du frågade hur stor är, är… det är svårt att säga… om man läser vikingatiden, till

exempel, det är så, det är så viktigt, alltså då lägger du ju ner lika mycket tid på, på

det… som på att förstå vardagslivet och, och tänka oss att kvinnor hade makt i, i …

eller barnens situation utan pappa, jag menar det är mycket sådana där kopplingar

med, dom levde ju med bara, i, alltså, enförälders sammanhang va, om pappan var ute

och seglade hela tiden så fick de ju aldrig se honom när han kom hem också försvann

han ju igen kanske… och då är det ju ett sätt att förklara omvärlden.

- Ja (annan lärare kommer in i rummet)

- Jag går om tio minuter (den andra läraren)

- Ja

- Men du låser sen när du kommer tillbaka, jag säger hejdå nu då (den andra läraren)

- Hej då!...eeeh (intervjun fortsätter)…för det…Jag tycker att det är lika viktigt som

dom andra delarna och att förstå färderna. Jag kan inte säga att det ena, jag menar, hur

stor del utan det tar lika stor del

- Det tar lika stor del?
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- Det, det är ingenting som vi viftar undan, eller åtminstone jag gör inte det, eftersom

det är ju ett sätt också att kunna… i svensk… alltså att använda det i svenskan för när

jag jobbar med det så försöker jag integrera det, alltså göra svenskan och, och eller

historian..

- Mmm

- … i ett paket va och göra bilder, att man gör som ett tema utav det då försöker man ju

alla delar va… så det är lite svårt det där men det är ju definitivt inget som är

frimodigt behandlat utan, det är viktigt när man läser.

- Det får lika stor del?

- Ja, ja det får det…

- Ja det är jag nöjd med

- …kanske mer till och med.

- Öhh… fråga 4:a då. Vad/vilka delar tar du upp då? Till exempel vilka

berättelser, figurer, gestalter, vad lägger du liksom tyngdpunkten på?

- (tvekan) Jaa du…(paus) Jag kan inte säga att ja… oftast är det ju dom, dom… dels

berättar man ju själv…(paus) för att få dom att förstå… och att kunna komma ihåg sen

när man kommer till den grekiska mytologin, ja menar hur man såg på Yggdrasil  och

jag menar va, va.. vilka hur förklarar man naturfenomen och Tor och hammaren, Oden

och eller men… och Balder och… allt vad dom heter nu. Nej men jag kan inte säga att

jag lägger tyngdpunkten på något speciellt. Och sen är det ju väldigt ofta så att det är

ju dom… myterna som finns i, eeeh antologier och som man har tillgång till. Om man

ska läsa eller göra nån fördjupning så är det ju dom som styr va.

- Mmmm

- Och så har ju någon annan suttit och gjort ett urval till en, även om jag försöker att…

göra det fullständigt så visst styrs jag av vad antologierna innehåller och vad

läroboken innehåller. Det är ju enklast så.. När man ska läsa om nånting  så dom redan

finns istället för att man ska springa och trycka ihop och göra…

- Mmmm

- …eller, men sen kan, kan man ju läsa, man kan ju läsa berättelser man behöve.. alla

behöver ju inte ha tillgång och då kan man ju gå till sina egna böcker och hämta. Ha

lite högläsning.

- Mmmm

- (lång tystnad) Jag kan inte säga att jag lägger tyngdpunkten… jag försöker göra lite

täckande, heltäckande som möjligt och få med alla delarna.
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- Japp eeeh… då kan jag ta nästa fråga där, om du inte har något mer på..

- Näe

- Ha, då kommer vi tillfrågan hur arbetar du med fornnordisk mytologi, det vill

säga arbetssätt och har du någon examination för dom eller temaarbete eller…?

- Brukar ofta vara så att man… Alltså högläsning, alltså att jag läser högt, eller har vi en

antologi så är det barna som läs… kan läsa högt. Dom kan få det som tystläsning alltså

en del av svenskan, en del av läsförståelsen då. Sen kan man ju.. alltså för att

göra..i…(knackar i bordet för att komma igång) oftast jobbar man med det här som ett

temaarbete och då är det ju en grupp som har hand om gudarna… och presenterar dom

på olika sätt. Precis som man presenterar, då kvinnans situation eller barnens situation

eller nånting sånt under vikingatiden… i det sammanhanget… och sen så känner dom

ju till, dom känner många utav dom här i och med att dom har läst den på

hö..lågstadiet så är det ju igenkännandet, att dom kan det lite va. (tystnad på 3-4

sekunder)

- Och då kan man ju göra på olika sätt, man kan ju ha det som att man ska göra en bild

utav alla dom här gudarna man har valt va, få med både, jag menar, rita dom på olika

sätt eller man ritar stora figurer som man sätter på väggarna, eller man ritar, ja

försöker göra hela Yggdrasil, man har gjort på många olika sätt va. (tänker efter i 3-4

sekunder) Det blir mest bild och läsning och att man berättar… i, i en redovisning och

ett grupparbete.

- Japp… då tar jag fråga sex här, du får säga till om jag går för fort fram.

- Mmm, mm det är bra.

- Anser du att fornnordisk mytologi har ett historiskt värde som källa, eeeh,

liksom vad tycker du är poängen med att läsa fornnordisk mytologi över huvud

taget, varför ska eleverna kunna detta?

- Ja men det måste de ju kunna för annars så missar de ju nånting (Väldigt engagerad).

Alltså man, i så många sammanhang, alltså i skolan, när du läser, i reklam, överallt! Så

finns det kopplingar eller att man nämner en egenskap som en utav dom där gudarna

haft va. Och om inte man har den kunskapen så missar man ju hela budskapet, jag

menar jag, det har ju inte med det men till exempel nu när vi läser kemi, så kommer vi

ju fram till kemins historia när man trodde på de fyra elementen, å sen letar alla efter

de vises sten, och då säger ju alla, ”hööh! Harry Potter!”, ja jag menar det ger ju

faktiskt en dimension… till, till dom där barnen om man vetat från början vad de vises

sten är, då hade man ju fått ytterliggare en tanke…
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- Mmm…

- …när man läste. Okej nu får de ju den bättre sent än aldrig så man förstår vad de vises

sten egentligen står för va. Och jag tycker att det är på samma sätt med mytologin,

både den grekiska och den nordiska, att det finns så mycket, alltså, genomsyrar så

mycket ändå i olika sammanhang som man missar om inte man har kunskapen med

sig. Jag tycker det är jätteviktigt att vi har den grekiska mytologin, eller den romerska

mytologin för att förstå i reklam sammanhang, skönlitterära sammanhang eller i texter

i, i pop eller schlagers eller nånting sånt, det finns jättemycket sådana där… led, alltså,

ledtrådar…

- Mmm…

- … till att hur man tolkar texten. Sen tycker jag att det är väl fascinerande att, att

nånting lever kvar, att det finns kvar på olika sätt va, att berättelserna lever genom

århundradena för att se att människan inte, som jag sa innan då va, inte har förändrats,

utan tankar och känslor att bara tänka elakt och mobba oc…, jag menar det finns ju

många aspekter man kan ta fram va.

- Mmm…

- Vem är det som är elak och varför är den elak och varför är den så god eller. Jag

menar se på sådana ark…, det heter arketyper va?

- Ja

- Mmm att hitta dom i, i inte bara folksagorna men jag tänkte på folksagorna kan ju vara

lika gamla som mytologin va. Jag menar de riktiga folksagorna är ja, har man ju hittat

många flera tusen år tillbaka, hur man berättade att få det till exempel ju en saga som

hette Två brödra sagan ifrån Egypten som man sedan kan följa upp genom Europa i

alla fall va. Berättelser som handlar om människor lever kvar. Dom är inga dagsländor

utan de som berör människan i människan, i olika bottnar och sånt dom lever ju kvar

och därför tycker jag det är viktigt. Spännande att se.

- Mmm..

- Det fanns, jag menar sen kan man ju ta till exempel titta på den grekiska mytologin,

det är ju världens såpa.

- Absolut

- Här, jag menar vad höll man på med där, eller vad gjorde Zeus, å ja menar vad… det

kan ju också va till mej… det kan man ju inte säga till barnen då va, men det kanske

man kan förstå att vill man titta på det va att varför är vi så intresserade av att titta på

olika såpor va, där man håller på och vänsterprasslar och håller på. Varför är man så
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intresserad av Zeus då? Men det fattar man ju i så fall (Skrattar). Jag menar varför fick

han de här egenskaperna va, det har han ju fått av någon anledningva?

- Jaa

- Mmm

- (det är tyst ett tag) Ja, eeh, då har väl inte jag några fler frågor, det är då om du

har nått mer att tilläga eller om du känner att det är något jag missat…

- Ja men jag tycker att överhuvudtaget att, att hitta, eh, öh ge djup till att inte gå så ytligt

för att kunna gå ner på djupet behöver vi ha de här berättelserna.

Här tar intervjun slut jag tackar för mig och läraren jag intervjuat springer iväg till nästa möte.
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Bilaga 2: ur ”Tid att minnas”

Följande stycke (som är kursiverat) är avskrivit från boken ”Historia 4-5 Tid att minnas” av

R-M Dietrichson och M Schubert, som används som klassbok på den skola där jag gjort min

undersökning. Nedan får ni ett exempel på hur det kan se ut i en skolbok riktad till elever i

årskurs 4-5. Som synes mycket enkelt upplagt men med tillräcklig information för att kunna

göra vidare efterforskningar i ämnet.

Vikingarnas tro

Järnålderns människor trodde att universum hölls uppe av världsträdet Yggdrasil. Det var en

jätte ask som bredde ut sina grenar över hela världen. I Yggdrasil fanns olika delar.

Människornas del kallades för Midgård.

I havet runt midgård ringlade den fruktade Midgårdsormen och bet sig själv i svansen. Han

skulle dräpas vidvärldens  undergång, Ragnarök, och sedan skulle en bättre värld uppstå.

Asar och Blot.

Nordbornas gudar kallades Asar. De levde i Asgård, ovanför människorna i världsträdet.

Asarna liknade människorna, men de var odödliga. Asarna var goda och kunde hjälpa till att

förgöra onda makter, till exempel jättar och troll.

Gudarna dyrkades med blot. Blot innebär att man offrar något för att få hjälp. Man blotade

framför trä statyer av de viktigaste gudarna (…) hemma på gården.

(…) kanske offrades också människor vid speciella tillfällen (…), men det hände också att

folket blotade tillsammans på större, heliga platser.

Oden

Oden var striden och vishetens gud. Han var den högste av gudarna. Av sina korpar Hugin

och Munin fick Oden reda på vad som hände ute i världen. Själv red han omkring på

slagfältet på sin åtta fotade häst Sleipner. Alla tappra krigare som stupat i strid kom till

Odens festhall Valhall efter döden. Där höll Oden fest för dem. Varje kväll slaktade de grisen

Särimner och festade på honom. Nästa dag var han levande igen.



46

Tor

Den starke guden Tor var Odens son. Han stred mot de farliga jättarna och trollen. När det

åskade trodde man att Tor far fram på himlen med sina båda bockar och svingade sin

hammare Mjölner mot jättarna.

Frej och Freja

Frej och Freja var syskon. Frej rådde över vädret och växtligheten. Freja var kärlekens

gudinna. Till dem vände man sig med böner om god skörd och många barn. Sådana gudar

brukar kallas fruktbarhetsgudar.

Tankar om livet efter döden

Man trodde på liv efter döden. Därför fick de döda med sig mat, husgeråd och vapen i

gravarna.

(…)


