
 

 

 

 

 

 

 

Ska vi läsa en bok? 

En studie av skönlitteraturen i historieämnet 

Shall we read a book? 

A study about written fiction in the history subject 

 

Malin Eriksson 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Lärarprogrammet 

Grundnivå 15 högskolepoäng 

Handledare: Anders Forsell 

Examinator: Anders Broman 

2014-01-17 

 



 

 

Abstract 

The purpose of this paper is to study how teachers use literature when teaching history and what lies 

behind the choice to let literature take place even in the history hours. Based on what the teachers 

responding, the study aims to find out if the books give the teachers what they are seeking. The method 

for the study is a qualitative interview and analyzing of written fiction. The interview responses lead up 

to the books that form the basis for the analysis. For the survey, two expressions was used as a base, 

”historical consciousness" and ”historical empathy". The results of both surveys, was compared with the 

earlier research of the topic. 

The results of the surveys showed that teachers and future teachers see literature as an 

important source for the students, to get an impression for the history. There were differences in how the 

two generations saw the using spot. Future teachers saw written fiction as a supplement, while the more 

experienced teachers felt that written fiction could be used as the main media for teaching. Their 

uncomfortable feeling about written fiction, could be explained by that during their education they were 

not briefed on the subject. When the literature were analyzed, it gave the impression that they filled the 

order that the teachers were after. The analysis also found out that the books like individual media could 

be questioned, since they, like the earlier research pointed out, needed to be processed by the readers. 

The purpose was fulfilled and the questions were answered. The survey results indicate no 

remarkable response. But something came up during the interview, worth exploring further; The future 

teachers lack of experience of historical books for children, while the reality showed great commitment 

for it based on the experienced teachers answers. 
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Sammandrag 

Syftet med uppsatsen är att studera hur lärare använder skönlitteratur i undervisningen av historia och 

vad som ligger bakom valet att låta skönlitteraturen ta plats även under historietimmarna. Utifrån vad 

lärarna svarar, syftar studien åt att ta reda på om skönlitteraturen står bakom det som lärarna eftersöker. 

Metoden för studien, är intervju och litteraturanalys. Intervjuns svar avgör vilka böcker som ligger till 

grund för analysen. För undersökningen ligger de två begreppen ”historiemedvetenhet” och ”historisk 

empati” som utgångspunkt. Resultatet av de bägge undersökningarna, ställs sedan mot den tidigare 

forskningen.  

 Resultatet av undersökningarna, visade att de verksamma lärarna och de blivande lärarna 

ser skönlitteratur som en viktig källa för att få en känsla för historien. Det fanns skillnader i hur de två 

generationerna såg på användandet. De blivande lärarna såg skönlitteraturen som ett komplement, 

medan de mer erfarna lärarna ansåg att skönlitteratur kunde användas som huvudmedie vid 

undervisning. Det kunde då utläsas av svaren, att deras tveksamma attityd gällande skönlitteraturen, 

kunde förklaras av att de under sin utbildning ej blivit informerade kring ämnet. Litteraturanalysen 

visade att böckerna, utifrån teorin, mycket väl kan leda till förstärkning av förmågorna 

historiemedvetenhet och historisk empati, dock med hjälp av bearbetning av innehållet.  

 Syftet uppfylldes och frågeställningarna besvarades. Undersökningarnas resultat, gav inga 

uppseendeväckande svar. Det som istället var nytt och värt att vidare utforska, var de blivande lärarnas 

uteblivna erfarenheter av historiska skönlitterära verk, medan verkligheten visade på ett stort 

engagemang i ämnet.  

 

Nyckelord: skönlitteratur, historiemedvetnhet, historisk empati. 

  



 

 

Innehållsförteckning 
 

1 Inledning .................................................................................................................................................... 3 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................................................. 3 

1.2 Syfte och frågeställningar ..................................................................................................................... 4 

1.3 Teoretiska utgångspunkter .................................................................................................................... 5 

1.3.1 Historiemedvetenhet ..................................................................................................................... 5 

1.3.2 Historisk empati............................................................................................................................ 6 

1.4 Tidigare forskning ................................................................................................................................ 7 

1.4.1 Skönlitteratur som verktyg i skolans undervisning ......................................................................... 7 

1.4.2 Skönlitteratur – fokus historieämnet .............................................................................................. 8 

1.4.3 Sammanfattning .......................................................................................................................... 11 

1.5 Avgränsningar .................................................................................................................................... 12 

1.6 Tillvägagångssätt ................................................................................................................................ 12 

1.6.1 Intervju ....................................................................................................................................... 13 

1.6.2 Litteraturanalys ........................................................................................................................... 14 

2 Undersökningar ....................................................................................................................................... 16 

2.1 Intervjuer ........................................................................................................................................... 16 

2.1.1 Karin, klasslärare årskurs 6 ......................................................................................................... 16 

2.1.2 Sofia, behörig lärare F-6 ............................................................................................................. 17 

2.1.3 Anna, mentor i årskurs 4 ............................................................................................................. 19 

2.1.4 Lotta, lärarstuderande ................................................................................................................. 20 

2.2 Sammanfattning ................................................................................................................................. 22 

2.3 Litteraturanalys på tre historiska romaner ........................................................................................... 23 

2.3.1 Litterturanalys utifrån litterturvetenskapen .................................................................................. 24 

2.3.2 Litterturanalys utifrån teori ......................................................................................................... 27 

2.4 Sammanfattning ................................................................................................................................. 30 

3 Slutsatser och diskussion ......................................................................................................................... 32 

Källförteckning 

Bilaga 1 



3 

 

1  Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sedan jag var liten har jag älskat berättelser. Berättelser för mig handlar om att sätta sig in i situationer 

jag ännu inte upplevt eller en förstärkning av erfarenheter som får liv på nytt. Historia för mig handlar 

om precis samma sak, att förstå och reflektera kring en händelse. Trots betydande skillnader mellan de 

skönlitterära berättelserna och vår historieskrivning, ser jag intressanta likheter. Liksom historia handlar 

om fenomen som hänt förr, berättar skönlitteratur om händelser i en tid och kontext vi inte lever i. Trots 

avståndet tidsmässigt, kan vi ändå applicera våra egna erfarenheter och tankar vid händelserna och vidga 

vår förståelse.  

 En sked hittad utanför Mora betyder ingenting om vi inte kan fantisera och vara nyfikna 

kring vad som hänt med skeden och vilken tid den kommer ifrån. Vem har ätit med skeden? Hur 

hamnade den där? En berättelse saknar mening om vi inte ger oss hän och försöker förstå det som inte 

står skrivet, utifrån egna tankar och värderingar.   

 Historia för mig, som inte är djupt insatt i historievetenskaplig forskning, är inget ämne i 

den bemärkelsen att vi kan säga att ”precis såhär var det”, likt naturvetenskapens periodiska system. 

Detta finns det såklart skilda åsikter om och jag viker mig gärna för de som är mer kunniga inom 

området än mig själv. Såsom Christer Winberg påpekar, skiljer sig författare till historiska romaner mot 

historievetenskapens forskare, genom att den sistnämnda fokuserar på djupet och de underliggande 

krafterna för ett skeende, medan författaren fokuserar på uppmålandet av skeendet.
1
 Historia handlar, 

förutom om bevis för företeelser, också till stor del om inslag av mänsklighet och vad den fört med sig. 

KG Hammarlund beskriver historien som beroende av det narrativa tankesättet, då det handlar om 

mänskliga faktorer såsom tankar och upplevelser, precis som kontentan inom skönlitteraturen.
2
 

 

/.../ utveckla förmågan att ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk 

kunskap. Undervisningen ska vidare bidra till att eleverna utvecklar förståelse för att varje tids 

människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar.
3
  

 

De nationella riktlinjerna hänvisar alltså till att eleverna skall få förståelse för människor i olika tider och 

även kunna ställa sig kritiska till de källor de använder sig av för att uppnå dessa kunskaper. Vad kan 

skönlitteraturen bidra med? Är skönlitteraturen en källa till historisk kunskap eller skall den endast ses 

som underhållning?  

                                                
1 Christer Winberg (2010) Varför skriver vi inte historiska romaner istället? Göteborg: Diadalos. s.344 
2 KG Hammarlund (2009) Om skönlitteratur som historia och historia som skönlitteratur. I Christer Ahlberger. (red) Historier 

– Arton- och nittonhundratalens skönlitteratur som historisk källa. Göterborg: Göterborgs Universitet. s.100 
3 Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Fritzes. s.172 
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Hammarström refererar till Eva Österbergs tankar kring det numera vanliga tvärvetenskapliga 

samarbetet mellan historie- och litteraturvetenskap. Hon ställer sig kritisk till litteraturvetenskapliga 

begrepp som influerat historievetenskapen men menar att historievetenskapen framförallt drar nytta av 

av litteraturvetenskapen gällande kategoriseringar av texter och analysverktyg. Hon menar också att 

historien kan dra nytta av skönlitteraturen som inspiration och som instrument för att vidga vyerna.
4
 För 

att återkoppla till vårt styrdokument för grundskolan, ställer jag mig frågan ”kan skönlitteratur ses som 

ett material i undervisningen för vidare historiekunskaper?”. För min del är svaret ett klart ja. I skolan 

handlar historieundervisning om att ge barnen kunskaper om hur samhället varit förr och vilka lärdomar 

vi kan dra utifrån de händelser som djupare analyserats. Återkopplingen till sig själv är ständig och för 

att vidareutveckla sina egna tankar och lärdomar, kan litteraturen stå som stöttepelare.  

 Förutom mitt eget intresse för skönlitteraturen som verktyg och handledare i den historiska 

sfären, ligger också ämnet nära i tiden. Henric Bagerius beskriver hur forskare diskuterar skönlitteratur 

som historiska källor, instrument för att förtydliga historien för allmänheten och genom att ämnet 

hamnat på tapeten, har insikten kommit att det finns brister gällande kunskaperna om hur man kan arbeta 

med skönlitteratur för att förmedla historia.
5
 Utifrån den moderna diskussionen kring skönlitteraturen 

som historieförmedlare och Lgr11 beskrivningar kring vilka kunskaper eleverna skall få med sig i 

grundskolan, vill jag ta reda på hur- och om skönlitteraturen används i dagens skola, vad lärarna säger 

kring ämnet och hur de böcker som används är uppbyggda, samt på vilket vis de böcker som används 

kan bidra till ökad förståelse för vår historia. 

    

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur skönlitteraturen används av lärare i historieundervisning och 

för vilket ändamål de använder den. I syftet ligger också att utifrån hur skolans undervisning ser ut i 

dagsläget, ta reda på om skönlitteraturen stödjer det som lärarna och läroplanen efterfrågar. 

 

 Vilka förväntningar har lärarna av ett arbete med skönlitteratur inom historieämnet?  

 Vilka för- och nackdelar finns det med att använda skönlitteratur i historieundervisning? 

 Hur väl möter skönlitteraturen verksamma lärarnas och de blivande lärarnas förväntningar och 

Lgr11 kunskapskrav som kunskapskälla? 

                                                
4 Ann-Katrin Hatje (2009) Skönlitteratur som historisk källa. I Christer Ahlberger. (red) Historier – Arton- och 
nittonhundratalens skönlitteratur som historisk källa. Göterborg: Göterborgs Universitet. s.102f 
5 Henric Bagerius (2011) Historikern och skönlitteraturen. I Henric Bagerius & Lagerlöf Nilsson. (red) Moderna historier. 

Lund: Nordic Academic Press. s.17 
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1.3 Teoretiska utgångspunkter 

De undersökningar som utförts i och med detta examensarbete står och vilar på två begrepp. Dessa har 

använts för att tolka undersökningsdatan för att sedan forma ett resultat utifrån studierna. Begreppen är: 

historiemedvetenhet och historisk empati.  

1.3.1 Historiemedvetenhet 

Begreppet historiemedvetenhet är ett komplext begrepp. Att vara historiskt medveten kan förklaras 

genom att påstå att alla människor är historiker. Ett liv utan en insikt i sitt förflutna, innebär att personen 

i fråga saknar betydande kunskaper för ett ”normalt” liv menar  historieprofessorn John Tosh.
6
 Det har 

genom forskning av begreppet visat sig att förvärvandet av historiemedvetenhet sker i större 

utsträckning utanför skolverksamheten och då genom film, skönlitteratur och spel i olika former. 
7
 

Universitetslektorn Niklas Ammert har tagit stöd av didaktikern Karl-Ernst Jeismanns definition av 

begreppet historiemedvetenhet. Jeismann har fyra alternativa beskrivningar av begreppet, varav det 

andra av dessa lyder ”Historiemedvetande innefattar sammanhangen mellan tolkning av det förflutna, 

förståelse för nutiden och perspektiv på framtiden”
8
.Vidare beskriver Ammert historiemedvetenhet som 

att se kopplingar mellan nuet, dåtiden och framtiden.
9
 En medvetenhet om sin egen och omvärldens 

historia, är en av grundstenarna för att skapa sin egen identitet och för att kunna skapa en medkänsla för 

sig själv och de olika kulturer som finns runt omkring. Innebörden av begreppet innefattar även en sorts 

glasögon för att kunna tyda ageranden och relationer människor emellan. Även orsaker till förändringar 

och påverkan av dessa är något som ingår i historiemedvetenheten anser Ammert. Berättelsen har en 

viktig funktion för detta, då det handlar om att kunna förstå sig på olikheter av tider, mottagarens empiri 

och relevanta sammanhang.
10

 

 Historiemedvetenhet är inte en kunskap gällande sakkunskap som kan läras in av 

människor menar licentianden Carina Renander. Det krävs diskussioner kring historien och utbyte av 

tankar mellan personer för att de så småningom skall kunna bli historiemedvetna. Människor måste vara 

aktiva och sökande, för att insikten skall infinna sig.
11

 Forskaren Martin Alm menar att 

historiemedvetande handlar om att vi ska kunna förstå vad händelser har haft för betydelse och vad de 

har bidragit till. Vårt medvetande byggs upp utav tidigare människors medvetande och vår historia.
12

  

                                                
6 John Tosh (2000) Historisk teori och metod. Lund: Studentlitteratur. s.11  
7 Niklas Ammert (2004) Finns då (och) nu (och) sedan? I Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (red) Historien är nu. Lund: 

  Studenlitteratur. s.274 
8 Ibid. s.280 
9 Ibid. s.280 
10 Ibid. s.282ff 
11 Renander. s.12 
12 Martin Alm (2004) Historiens ström och berättelsens fåra. I Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander. (red) Historien är nu.     

    Lund: Studentlitteratur. s.243 
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1.3.2 Historisk empati 

Den funktionella undervisningen, vars syfte är att ge kunskaper som genererar nytta i vardagen, handlar 

om att; se samband mellan utveckling och sammanhang, tolka, analysera och leva sig in i historien på 

dess villkor. Den historiska empatin handlar just om inlevelse och förståelse av vår historia. Funktionell 

undervisning innehåller övningar som strävar efter de ovannämnda kunskaperna. Genom att skapa 

situationer där likvärdiga konflikter behandlas och diskuteras som utspelat sig i historien, kan eleverna 

utifrån den fakta de fått med sig genom undervisningen få en smak av vad de personer  som i historien 

genomgått samma dilemman och svårigheter känt och kanske resonerat. På grund av en mer inriktad 

undervisning på medkänsla och empati, har narrativiteten inom historien hamnat i fokus. Fakta om det 

man skall leva sig in i är grundläggande, det bör alltså finnas en kunskap om sammanhanget, det som 

Gun Oker-Blom på Utbildningsstyrelsen i Finland och Mia Sandvik  på Vasa övningsskola kallar för 

kontextuell kunskap. De menar att lärare med hjälp av film, skönlitteratur och bilder kan presentera 

historiska atmosfärer som kan vidga den historiska empatin.
13

 

 Jukka Rantala på Helsingfors universitet skriver om empatibegreppets problematik.  Han 

beskriver Richard Harris & Peck Foremans tankar om komplexiteten. De menar att yngre barn har svårt 

att nå känslan av att förstå andra människor i andra tider. Med hjälp av flera forskares resultat, gällande 

historisk empati, har det visat sig att även lärarstudenter och högutbildade historievetare har svårigheter 

med att känna empati för svunna tiders människor.  

 

Teaching empathy has proved challenging. Young people’s limited experience of 

life has made it difficult for them to put themselves in the position of people from 

bygone eras. Teaching empathy has also been criticised for tempting young people 

into using their imagination and inventing stories, in which case there is a risk of 

history turning into storytelling.14 

 

För att historiker skall kunna komma i närheten av förståelse för historien och därigenom nå empati för 

svunna tiders människor, menar professor Stéphane Lévesque att det är viktigt med fantasi.  Han 

beskriver det som att det finns en kritik mot att använda fantasi som metod för att förstå historien. 

Kritikerna ställer sig frågande, då de menar att det ligger en svårighet i att kontrollera fantasin och på så 

sätt kan fantasin leda till resultat som inte går att försvara gentemot den faktiska och realistiska 

historien.
15

 Lévesque beskriver i sin bok en modell för att arbeta med den historiska empatin som 

innefattar tre steg; fantisera om dåtiden, sätta idéerna i ett sammanhang som tar hänsyn till de sanningar 

och bevis som finns, samt döma historien utifrån de kunskaper man har. Hon anser att historisk empati 

                                                
13 Gun Oker-Blom, Mia Sandvik (2006) Historia i nuet. Helsingfors:Utbildningsstyrelsen. s.32f 
14

 Jukka Rantala. Assessing historical empathy through simulation – How do Finnish teacher students achieve 

    contextual historical empathy? Nordidactica- Journal of Humanities and Social Science Education. 

    Nordidactica. 2011:1. s.67f  
15 Stéphane Lévesque (2008) Thinking historically. Canada: University of Toronto Press. s.147 
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är viktig för ett fungerande samhälle, för att kunna leva och verka tillsammans med varandra. Det 

möjliggör en förståelse för hur andra människor tänker och varför de agerar som de gör, utifrån 

samhällets normer och regler.
16

  

1.4 Tidigare forskning 

1.4.1 Skönlitteratur som verktyg i skolans undervisning 

För Judith A. Langer, hedersdoktor vid Uppsala universitet och professor i New York, avser litteratur 

tänkande. Men för att litteraturen skall kunna nyttjas för ändamålet att vidga kunskaper behövs ett annat 

perspektiv på ändamålet med användning, jämfört med de klassiska läroböckerna. Hon menar att 

samhällsvetenskapligt skolade lärare tvingas röra sig bortom den strikta traditionen de lärt sig. 

Litteraturen i klassrummet anser hon används av fel orsaker och genom att endast se dem som ett 

material som breddar utbudet, rör sig lärarna fortfarande i de invanda ämnessederna. Hon beskriver de 

metoder som finns för en implementering av skönlitteraturen i undervisning, som  att ”Man ’importerar’ 

litterärt material i olika ämnen som en separat åtgärd och håller isär litteraturen och det vanliga 

arbetet /.../”
17

.  

Den skolinriktade psykologen Leif Strandberg återger pedagogen Lev Vygotskij  tankar 

kring människans metod att anamma verkligheten, ”Å ena sidan återskapar (reproducerar) vi 

verkligheten och å andra sidan skapar vi något nytt”
18

. Vygotskij beskriver det som att människan 

genom återskapandet kan inordna sig i samtiden, medan det nyskapandet genererar en utveckling av den 

värld vi lever i och gör individer till målmedvetna gestalter. De framåtsträvande egenskaperna som 

människan besitter, menar han kan ses som kreativitet. Kreativiteten ser han som ett verktyg för 

människan, som växer i och med erfarenheter.
19

 

I sin bok, citerar Strandberg Vygotskijs bok Fantasi och kreativitet, där han han menar på 

att fantasin är det som hjälper individen att vägledas in i  framtiden av fantasin och att skolan har som 

uppdrag att stödja barnen för framtiden. Därigenom är fantasi och skapande något som skolan skall 

fokusera på. Fantasin ser han som en utvecklande handling, vilket hör samman med människors 

upplevelser.
20

 Då vi idag lever i en värld där morgondagen är svår att förutspå, behövs kreativitet för att 

göra detta. Kreativiteten menar han utvecklas i och med att människan utmanas i vardagen och ställs 

inför situationer då denne behöver hitta nya vägar att sammanlänka händelser. Strandberg utmanar 

genom att ställa frågan om skolans verksamma lärare är redo för att skapa mer kreativa elever, för att 

skapa framtidsmogna elever?
21

 Genom sociala interaktioner, menar Strandberg att elever kan utöka sitt 

                                                
16 Ibid. s.164fff 
17 Judith A. Langer (2005) Litterära föreställningsvärldar- litteraturundervisning och litterär förståelse. Göteborg:           

    Bokförlaget Diadalos AB. s.158 
18 Leif Strandberg (2006) Vygotskij i praktiken – Bland plugghästar och fusklappar. Stockholm: Norstedts. s.99 
19 Ibid. S.99f 
20 Ibid. s.100f 
21 Ibid. s.102 
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kreativa tänkande. Den sociala aspekten hänvisar han till kopiering av andras åsikter, förmågor och 

idéer. ”Kreativ utveckling är en process som äger rum i ett deltagande sammanhang, inte i ett enskilt 

huvud /.../”
22

.
23

 

Jan Nilsson är lektor i svenska och har tagit fram punkter som är avgörande för att 

skönlitteratur skall vara ett medel för utveckling av elevers kunskap. Han pekar bland annat på att den 

litteratur som eleverna läser, måste innehålla till viss del, saker som eleven har en förförståelse kring. 

Den berättelsesfär som eleverna möter i böckerna, måste ha någon sorts anknytning till elevernas egen 

värld. Vid läsningen, måste eleverna ges möjlighet att känna empati, förstå dilemman och få uttrycka 

sina känslor gällande innehållet.
24

 Nilsson beskriver skönlitteratur som en ”konservbrytare” för att hitta 

vägen mellan den närliggande miljön och erfarenheterna till det sociala arvet och den stora samhälleliga 

världen. Han menar att det handlar om att ”förhålla sig” till världen och företeelser som vi kommer i 

kontakt med. Det skönlitteraturen kan ge, utifrån Nilssons tankar, är möten med människors liv och 

upplevelser i en uppmålad och åskådliggörande miljö. Skönlitteraturen är källa till kunskap, utifrån 

upplevelser. Elevens erfarenheter i interaktion med de relationer och problem som finns i litteraturen, 

skapar en översiktlig kunskap om livet och världen för eleven menar Nilsson.
25

  

 För att undervisning med skönlitteratur som kunskapskälla skall vara fördelaktig, krävs det 

att de finns ett uttänkt syfte med litteraturen som tillämpas. ”Vad är det jag vill att eleverna ska förstå 

eller lära sig? Vad är det för kunskapssammanhang vi ska ge oss in i?”
26

 är frågor som behövs besvaras 

för att litteraturen skall fungera som metod som väg mot det tilltänkta syftet. Nilsson menar att om man 

utifrån dessa frågor väljer litteratur, blir undervisningen formen som skönlitteraturen bör kvala in till och 

inte tvärtom. 
27

 

  

1.4.2 Skönlitteratur – fokus historieämnet 

Läroplanen beskriver ämnet historia som ett verktyg för att kunna förstå och lära sig av historien, med 

målet att förändra vår egen tid av det vi lär oss av det förflutna. Lgr11 första kapitel beskriver skolans 

uppdrag och värdegrund. En av delarna handlar om att skolan utifrån ett historiskt perspektiv skall 

främja elevers insikt i samtiden och för att utveckla aktiva individer.
28

 Syftet som ligger till grund för 

historieämnet är att eleven skall utveckla sitt historiska kunnande och kunskaper kring hur saker och ting 

påverkas av varandra, samt att stärka historiemedvetandet.
29

 I syftestexten står det även att ”Eleverna 

ska genom undervisningen även ges förutsättningar att utveckla förmågan att ställa frågor till och 

                                                
22 Ibid. s.105 
23 Ibid. Ibid. 
24 Jan Nilsson (2007) Tematisk undervisning. Lund: Studentlitteratur. s.79f 
25 Ibid. s.85f 
26 Ibid. s.92 
27 Ibid. s.92 
28 Skolverket. s.9 
29 Ibid. s.172 
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värdera källor som ligger till grund för historisk kunskap.”
30

. Historiemedvetandets plats i lärandet 

förstärks i syftet genom att eleverna beskrivs skall vidga sin förståelse för olika tider och för 

människorna som levde då, utifrån de förutsättningar som fanns under dess levnadstid.
31

 

I kunskapskraven för betyget E, i slutet av årskurs sex återfinns historimedvetandet i form av att 

eleverna skall kunna ”/.../ tolka och visa spår av historien i vår tid /.../” samt har förmågan att samtala 

om varför historiska företeelser återgivs på varierande sätt i medier i dagens samhälle.
32

  

Gunilla Lindqvist, filosofisk doktor i pedagogik, menar att de mest använda textmaterialet i 

skolan är de texter som finns i läroböckerna. Läroböckerna anser hon är väldigt sakliga och vill skapa en 

bild av ett opartiskt perspektiv av förr. Historiska berättelseböcker och återgivningar anser hon ger en 

bredare utgångspunkt för tolkning. Precis som litteratur skapar utrymme åt tolkning, menar hon att 

praktisk gestaltning av texter kan bidra till att utövaren ges möjlighet att se händelser från olika vinklar 

och även kunna föra ett resonemang med det den läst.
33

  

 Människan är en historisk gestalt och ständigt närvarande i historien menar vissa forskare, 

medan andra ser människan som en gestalt vars existens först ingår i historien för att senare inneha 

förmågan att se tillbaka på den. Genom historien har människor ställts inför dilemman och utmaningar, 

där de varit tvungna att ta beslut. Människan kan forma sitt eget liv, men påminns alltid om dåtiden, i 

form av förväntningar, ställda krav  och omvärldens åsikter. Alla människor lever i en värld där historien 

påverkar vår nutid och våra val och ageranden är historiska handlingar. Historievetenskap är ett ständigt 

förklarande av skeenden och för detta ställs krav på en förståelse för tiden och dess människor som 

kännetecknar tiden som utforskas.
34

  Historiemedvetande i vardagen berör identitetsskapande, beslut och 

existensiella frågor. Förmågan innehas av alla, mer eller mindre, och med hjälp av historiemedvetandet 

tar vi oss igenom livet och skapar framtiden.
35

  

Historieprofessorn Klas-Göran Karlsson hänvisar till att det finns två tydliga frågor som 

bejakar historimedvetandet, där den första frågar efter ”vem är jag?” och den andra ”vem är du?”. Dessa 

frågor syftar till identiteten och lyfter existensen till en historisk nivå. Det finns också en fråga, som mer 

hamnar inom kunskapsinhämtningen, där frågan lyder ”Vad kan historien lära mig för framtiden?”. Den 

frågan, ifrågasätter och problematiserar synen på händelser och de val som görs i livet. Genom historiska 

berättelser kan historiemedvetandet yttra sig på ett sätt som kan bidra till en empatisk känsla för 

framtiden, nutiden och förr.
36

 Narrativ kompetens ligger nära historiemedveten och innebär att personer 

                                                
30 Ibid. s.172 
31 Ibid. s.172 
32 Ibid. s.178 
33 Gunilla Lindqvist (2000) Historia som tema gestaltning. Lund: Studentlitteratur. s.24 
34 Klas-Göran Karlsson (2004) Historiedidaktik: begrepp, teori och analys. I Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander. (red)        
    Historien är nu. Lund: Studentlitteratur. s.40f 
35 Ibid. s44ff 
36 Ibid. s.49 
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som innehar denna förmåga kan formulera berättelser som kan bidra med en putt i riktning med de 

förändringar som ständigt omvandlar samhället.
37

 

Vid de tillfällen då det främmande och det välbekanta möts, finns möjlighet att förstå och 

bli medveten om vår historia. Det exotiska och spännande i vår historia, uppmärksammas då den känns 

närvarande i form av igenkänning, men samtidigt avlägsen i tid och sätt. Vid läsning, kan medvetenheten 

främjas genom att läsaren ser på händelsen eller personen med jämförelseperspektiv.
38

  

Den narrativa kompetensen kan generera en insikt i människans identitet. Med hjälp av 

berättelsen om vårt liv, kan vi förstå vilka vi är. Alm beskriver berättelsen och historiemedvetenheten 

som väldigt lika i sin uppbyggnad, genom att skriva ”Berättelsens tre delar: början, mitt och slut, kan 

jämföras med historiemedvetandets tre delar: förfluten tid, nutid och framtid.”
39

. Berättelsen om livet 

bygger på det som händer i våra liv och den värld vi föddes in i, samt de förväntningar som finns på 

framtiden. Historiemedvetandet förutsätter att livets berättelse existerar och tvärtom. För att förstå livet 

vi lever i, i nuet, behövs ett verktyg för att skapa betydelse för det som händer. Berättelser binder ihop 

”tiderna” medan historiemedvetenheten hjälper till att skapa ett sammanhang mellan händelserna och 

dess innebörd.
40

 Den berättelse som vårat liv innebär, har inget självklart och förutbestämt slut, utan kan 

förändras hela tiden. Händelser som tidigare hade en betydelse, kanske förändras och berättelsen 

omvandlas då till att ta en ny riktning. Alm förklarar berättelsens tveksamma trovärdighet inom 

historievetenskapen genom att påstå att den ses som en bagatellisering av händelseförlopp där flera delar 

hamnar i skymundan. Dock ser han berättelsen som något som förmedlar något som inträffat och skapat 

rörelse, oavsett om det handlar om; personer, attityder, samhällstillstånd. Berättelser är heller inte något 

som är beroende av den kronologiska följden menar han, utan kan tolkas från flera olika perspektiv, men 

att den kronologiska ordningen kommer i och med den narrativa synen på historien.
41

 Våra berättelser är 

beroende av andras berättelser och skulle vi helt plötsligt hitta på något som inte följer de tidigare 

berättelsernas grundvärderingar, traditioner och begrepp, skulle vår identitetsbildning falla och och 

insikt skulle förgås.
42

 

 Eva Queckfeldt, tidigare lektor och nu studierektor för den historiska institutionen, menar 

att historielitteratur, eller som hon skriver, historiska romaner, med fiktiva personer kan  

”/.../ levandegöra det förflutna och få läsaren att känna en samhörighet över tid och rum.”
43

. Hon sätter 

den historiska romanen i en ställning som värdesätter den som en bra källa för en översiktlig kännedom 

om historiska personer och utveckling av samhället. Ur en annan synpunkt kan historiska romanen ses 

                                                
37 Ibid. s.50 
38 Carina Renander (2007) Förförande fiktion eller historieförmedling. Malmö: Malmö Högskola. s.208 
39Alm. s240f 
40 Alm. s.238fff 
41 Ibid. s.241 
42 Ibid. s.243 
43 Eva Queckfeldt (2004) Det var en gång. I Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander. (red) Historien är nu. Lund: 

Studentlitteratur. s.75 
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som ett resultat av den frihet som skribenterna har, utan tvång på vetenskaplig grund, likt en helt 

påhittad story.
44

  

 

1.4.3 Sammanfattning 

Generellt är rösterna positiva gällande skönlitteraturens roll i historieundervisning. Det som gör 

kritikernas skeptiska är då gränserna mellan skönlitteraturen riskerar att sammanblandas med idé kring 

vad historia är. Många likheter finns mellan berättelsen och historien menar många. Vissa forskare drar 

det till sin spets och syftar på att i likhet med den fiktiva berättelsen, har också historien en början, mitt 

och slut. Utifrån den synen på livet och historien, kan existensen ses som en handling i en längre 

kapitelbok, där vi inte kan råda över hur den startade och vi står ovissa gällande slutet. Slutet på 

kapitelboken kan förändras, beroende på vad som sker i den uppslagna episoden (nutiden) och också 

influeras av hur synen på de första kapitlen i boken ändrar sig, allt efter att gestalterna (allt levande på 

jorden) ändrar riktning och lägger värde på handlingarna utifrån den aktuella kontexten. Detta hör 

samman med den narrativa kompetensen, som uttrycks som ett instrument, vars effekt blir att människan 

kan se livet och historien i en kronologisk ordning och sätta saker i sammanhang. 

 För att litteraturen skall kunna verka som en tillgång i undervisningen, menar forskare att 

det krävs en planering och uttalat syfte för användningen. Det finns också dem som ser att  

skönlitteraturen antagit rollen som birollsinnehavare i undervisningen och mer används då och då, för att 

komplettera eller hitta på något roligt. I avsnittet ”Skönlitteratur som verktyg i skolans undervisning”, 

nämns det att skönlitteraturen, för att kunna vara givande som kunskapskälla för eleven, bör ligga nära 

eleven och dess kunskaper.  

 Något som är gemensamt för de flesta som nämnts i den tidigare forskningen, är att 

historiemedvetandet till stor del påverkar och skapar människans identitet. Den påverkar de val som 

människan gör och även attityden till framtiden. Läroplanen aktualiserar betydelsen av att eleverna 

skapar en djupare känsla för det historiska arvet och vikten av att kunna känna med den, inför framtida 

möten och skeenden.     

Om nu historiemedvetandet både av forskarna ses som en viktig del av identitetsbildningen 

och av läroplanen beskrivs som något att sträva efter, borde skolan skapa möjligheter till vertyg som 

förstärker den egenskapen. Som forskningen också framhäver, bygger kunskapsinhämtningen från 

skönlitteratur på ett empiriskt underlag. I detta fall, elevens tidigare erfarenheter ställs i relation med 

bokens innehåll och de fiktiva personernas värderingar. Böckerna som då används för att utveckla 

elevernas historiska kännedom och medkänsla, behöver därför ligga nära elevernas inre och kunna knyta 

ihop sina trådar med elevens intressetrådar. Fungerar det att använda böckerna, utifrån de tankar som 

framförts i den tidigare forskningen, för att uppnå en framgång i historieundervisningen? 

                                                
44 Ibid. s.75 
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1.5 Avgränsningar 

Inledningsvis var tanken att examensarbetet skulle behandla hur epoken stenåldern framställs i 

barnlitteratur. Tanken var att litteraturanalys skulle göras på böcker riktade mot lågstadiet, för att kunna 

jämföra med den fakta som forskning och arkeologiska fynd påvisar. Då idéen diskuterades med 

handledaren, blev slutsatsen att fokuset på historien var för svagt och att arbetet skulle behandla svenska 

mer än historieämnet. Viljan att ändå fokusera på barnlitteratur ledde fram till att, i samråd med 

handledaren, arbetet skulle inriktas på hur skönlitteratur används i historieundervisningen och hur 

litteraturen svarar upp på det som efterfrågas av lärarna. Då togs beslutet att, för att få ett 

verklighetsanknytning på arbetet, intervjuer skulle göras. Intervjuernas svar skulle då sedan få visa vilket 

ingångsläge undersökningen skulle ha vad gäller de skönlitterära verken. För att få en smalare inriktning 

på arbetet, valdes mellanstadielärare som målgrupp för intervjuerna.  

Då det vid tiden för arbetets datainsamling var mycket som stod på schemat i skolorna i 

kommunen, fanns ingen anledning till att vidare banta ned urvalet av intervjukandidater. Därför 

tillfrågades alla skolor i kommunen att delta, via mejlkontakt med skolornas rektorer. Ålder, kön och 

kulturell bakgrund är inte huvudsyftet för intervjuerna, så därför var den faktorn icke betydande vid 

efterfrågan. Som tidigare nämnt, låg det svårigheter i att få tag i intervjupersoner, vilket senare ledde 

fram till ytterligare en sväng i arbetets färd. Istället för att endast intervjua undervisande lärare, togs 

beslutet att även intervjua blivande lärare. Med blivande lärare avses att de ännu inte avlsutat sina 

studier eller att de inte fått sin första anställning ännu. Detta ledde fram till ett nytt perspektiv på arbetet, 

där även förväntningar fick ta utrymme. Tidigare låg endast ”såhär är det” i fokus, men nu gavs även 

”såhär vill jag att det ska vara”-perspektivet  utrymme  i undersökningen. Slutligen intervjuades två 

verksamma lärare och två ”blivande” lärare för arbetets räkning.  

 För litteraturanalysen användes tre av de böcker som angavs i intervjuerna som underlag 

för litteraturanalysen; Mor är ingen häxa! skriven av Olov Svedelid , Flickornas historia skriven av 

Kristina Lindström och Anna-Clara Tidholm och Drakskeppet skriven av Maj Bylock. Böckerna valdes 

på grund av att respondenterna pratade om dem vid intervjutillfällena. Då de erfarna lärarna visade på 

bredare kunskaper gällande typer av litteratur, föll det sig naturligt att välja två böcker utifrån deras svar 

och sedan välja den boken som de blivande lärarna hade som gemensam nämnare. De alla passade 

målgruppen mellanstadiet också, vilket var ett kriterium. En intressant aspekt, är att det endast är en av 

böckerna som är faktagranskad, vilket är Flickornas historia. 

1.6 Tillvägagångssätt 

Det första steget i processen var att få kontakt med verksamma lärare för intervjuer. Detta skedde via 

mejlkontakt med kommunens rektorer. I mejlet beskrevs kortfattat om intervjuaren och syftet med 

intervjuerna, ämnet för uppsatsen, instruktion vid intresse samt ungefärlig tidsåtgång. Rektorerna 

vidarebefordrade sedan mejlet till tänkbara lärare och en frivillig återkoppling för intervju skedde genom 
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intervjupersonerna själva. De personer som valde att medverka, fick ett mejl med instruktioner för 

intervjun för att de skulle få tid att reflektera över svar och tankar (se bilaga 1). Då intervjuerna ägde 

rum, gick intervjuaren igenom samma instruktioner som respondenten fått på sin mejl. Respondenten 

fick då också skriva under, huruvida denne ville vara anonym eller ej. De fick också jaka eller neka 

inspelning av intervjun, dock godkände alla respondenterna inspelning.  

 För att finna litteratur och tidigare forskning inom ämnet, användes förutom handledarens 

råd, sökningar på internet som främsta verktyg. Med hjälp av tidigare publicerade uppsatser och 

avhandlingar, gavs inspiration åt vilken riktning arbetet skulle ta. Till stor del gav också intervjuerna 

stöd för vilka områden inom ämnet som var värda att lyfta upp. Till exempel, nämnde respondenterna 

begrepp som upplevelse och pratade om förståelse, vilket gjorde att inläsningen på områdets forskning 

blev lättare.  

 Utifrån svaren på intervjuerna, förtydligades fokuset för litteraturanalyserna. Fokuset blev 

att finna hur litteraturen kan agera ”tändning” för en medvetenhet för historien och en ökad empati för 

historiens händelser och personer. Med hjälp av teorin, gjordes en tolkning av det som framkommit vid 

analyserna, för att finna detta och för att kunna dra paralleller till verklighetens elev. Eleverna är ju de 

framtida ”arbetskollegorna”, vilka är de som skall kunna dra nytta av litteraturen. ”Hur skulle en elev 

kunna använda och ta emot litteraturen och hur stämmer det med hur de framtida och verksamma lärarna 

tänker?” användes för att senare finna bra och intressanta inlägg i slutdiskussionen.  

  

1.6.1 Intervju 

Intervjuerna som genomförts för detta examensarbetes räkning är kvalitativa intervjuer. De personer som 

medverkat i denna undersökning intervjuades enskilt. Som stöd vid utformning och genomförande har 

Judith Bells checklista använts.
45

 Jan Krag Jacobsen beskriver intervjuformen som en metod, vars 

upplägg ligger nära mediaintervjuer. Frågorna utgår från en checklista med teman som intervjun skall 

beröra. Då frågorna oftast är öppna, kan resultatet bli väldigt spännande och varierat. De teman som 

checklistan innehåller, gör det lätt att jämföra de svar som ges av respondenten.
46

 Metoden valdes på 

grund av att den skapar ett större spelutrymme för respondenten att prata fritt utan att vara låst vid 

svarsalternativ. Det är de kvalitativa svaren som är viktiga för denna undersökning, inte de kvantitativa 

delarna. Det fanns inga tvivel om att intervju skulle användas som metod. Det som eventuellt var ett 

frågetecken vid starten av arbetet med examensarbete, var vilken sorts intervju. Fokuset var att svaren 

skulle grunda sig i den personliga uppfattningen och erfarenheterna som lärarna hade. Därigenom 

landade det i den kvalitativa intervjun.  

                                                
45 Judith Bell (2000) Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur.  s.127f 
46 Jan Krag Jacobsen (1993) Intervju – Konsten att lyssna och fråga. Lund: Studentlitteratur. s.19 
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 Den kvalitativa intervjun är bra för att, precis som syftet med dem i denna uppsats är, hitta 

kvaliteer och information som inte går att ta reda på, på annat vis. Som Jan Kraag Jacobsen också 

skriver, ger denna sortens intervju möjligheter till nya idéer och tankar som annars, vid andra 

undersökningsformer inte skulle få utrymme. På grund av checklistan, är intervjuerna strukturerade, så 

att de, trots sin egenhet ändå går att jämföra och dra paralleller emellan. En aspekt är att denna sortens 

intervju är komplex att använda för kvantitativa resultat, då de lätt kan bli för yviga att sammanställa i 

diagram och vidare.
47

  

 Precis som Judith Bell skriver, krävs något sorts dokumenteringsverktyg för intervjun då 

den inte är strukturerad. De intervjuer som denna undersökning bygger på är inspelade med hjälp av 

diktafonen på en mobiltelefon. Som försiktighetsåtgärd har också, precis som Bell rekommenderar, 

respondenterna fått läsa igenom sina intervjusvar som senare använts som underlag i denna uppsatsen.
48

 

Svaren de gav under intervjutillfällena lyssnades igenom efteråt och en sammanfattning av svaren 

antecknades. Sedan valdes de svar som kändes relevanta för syftet ut. 

 Genom att använda mig av kvalitativa intervjuer, når svaren bortom de ramar som annars 

funnits vid användningen av annan metod. De svar som framkom känns personliga och utvecklade då 

följdfrågor gick att ställa.Som Martyn Denscombe, professor i social forskning, förklarar, finns det 

mycket som påverkar intervjuns resultat. Han nämner bland annat svårigheten i att avgöra huruvida 

resultatet kommer att kunna ses som objektivt eller ej. I detta fallet, ses objektiviteten inte som viktig för 

resultatet då lärarnas individuella känslor inför ämnet absolut är intressanta. Jämfört med exempelvis 

frågeformulär och enkäter, är tiden en faktor att ta hänsyn till vad gäller intervjumetoden. Dock 

planerades arbetet med detta examensarbetet på ett sätt som bidrog till att tiden inte var ett problem.
49

  

1.6.2 Litteraturanalys 

De tre analyserna har gjorts utifrån den teori som lagts fram i avsnittet ”Teoretiska utgångspunkter”, 

historiemedvetenhet och historisk empati. Utifrån de svar som gavs i intervjuerna bestämdes att fokus 

för analysen skulle ligga på de fiktiva litterära personerna och berättarperspektivet. För att utföra 

analysen, användes Maria Nikolajevas bok ”Barnbokens byggklossar”
50

 som mall. De 

litterärvetenskapliga begreppen används för att kunna dra slutsatser gällande berättelsens handling och 

dess framställning för läsaren. Nikolajeva redogör i sin bok för olika perspektiv av fiktiva personer och 

berättarvinkeln. Utifrån hennes begrepp kommer böckerna att tolkas och med hjälp av den 

informationen, kommer senare en diskussion föras om huruvida böckerna kan hjälpa läsaren att vidga 

sitt historiemedvetande och på vilket sätt eleven kan använda berättelsen för att nå en historisk empatisk 

upplevelse.  

                                                
47 Ibid. s.19 
48 Bell. s.124 
49 Martyn Denscombe (2008) Forskningshandboken. Lund: Studenlitteratur. s.162 
50 Maria Nikolajeva (2004) Barnbokens byggklossar. Lund: Studentlitteratur. 
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Analysen kommer, som tidigare nämnts beröra litteraturens handling och en av de drivande 

pusselbitarna i en berättelse, är personerna i böckerna. Nikolajeva menar att skönlitteratur läses på grund 

av nyfikenhet på de mänskliga relationer som beskrivs och människans olika sätt att leva.
51

  Därför 

används just personanalysen som ett verktyg för att ta sig in i berättelsens värld och därigenom kunna 

tolka den empati- och medvetenhet som eleven kan ta till sig. Berättarperspektivet anser Nikolajeva är 

en betydande faktor för hur läsaren upplever berättelsen och att en och samma berättelse kan ge olika 

uttryck beroende på ur vems perspektiv berättelsen ges. Hon skriver att ”Berättarperspektivet är alltså 

avgörande för vår uppfattning, förståelse och tolkning av litterära texter”
52

.
53

 Utifrån hennes syn på 

berättarperspektivet, beror utfallet av tolkningen till stor del av utifrån vem perspektiv berättelsen 

utspelar sig. De åsikter som Nikolajeva beskriver, kommer litteraturstudien att bygga på, för att senare 

kunna omtolkas utifrån de teoretiska begreppen. Då målet med analysen är att kunna avgöra huruvida 

historiemedvetenhet och historisk empati  är en produkt av läsandet och om användandet av 

skönlitteratur kan stärka de två förmågorna, görs den delen av analysen som lyder enligt 

litteraturvetenskapens metoder på ett översiktligt plan, för att på så vis kunna få fram de övergripande 

dragen för vidare arbete. Genom de litteraturanalytiska svaren som framkommer, granskas texterna och 

innehållet utifrån et lärarperspektiv. Lärarperspektivet handlar inte om hur läraren ser på böckerna, utan 

snarare om hur läraren ser elevens upplevelse av handlingen och hur- och om den kan användas för att 

förstärka det historiska medvetandet- och empatin. 

 

1.7 Validitet och reliabilitet  

Reliabiliteten i arbetet anser jag är god. Vid intervjuerna användes samma frågor till alla respondenter 

och svaren spelades in, för att kunna ligga som stöd vid vidare arbete. Genom att intervjuerna spelades 

in, fanns ingen risk att svaren kunde påverkas av svarsbortfall. Alla intervjupersoner fick också samma 

information innan intervjutillfällena. Medan reliabiliteten är god, kan validiteten ifrågasättas, då arbetets 

syfte är komplext att besvara, då det till viss del beror på författarens intryck och tidigare uppfattningar. 

Uppsatsen skall rikta sig mot historieämnet, enligt de restriktioner som gavs innan arbetet startades. 

Dock menar jag, att svenskämnet får lika stort utrymme i uppsatsen och att det är svårt att dra en gräns. 

Uppsatsens tema är relativt outforskat och inriktningen har komplicerat uppsatsens validitet.  

 Arbetets trovärdighet är hög utifrån de premisser som gavs. Examensarbetet på 15 hp, hade 

självklart kunnat utvecklats om längre tid hade getts. Dock ser jag att resultatet ger en intressant 

fingervisning av hur det ser ut i dagens skola och de förväntningar som finns hos de som arbetar i 

skolans verksamhet och hos de som är på väg in i den. Samtidigt ger analyserna en inblick i vilken sorts 

text som lärare använder och vad de symboliserar.   

                                                
51 Ibid. s.85 
52 Ibid. s.145 
53 Ibid. s.145 
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2 Undersökningar 

2.1 Intervjuer 

För att få ett grepp om hur verkligheten ser ut och för att finna utgångspunkten för litteraturanalyserna, 

gjordes fyra intervjuer. Alla intervjupersoner undervisar i samma kommun och har valt att vara 

anonyma. Personerna har tilldelats var sitt pseudonym. Alla fyra intervjuer delges här nedan för att 

sedan likheter och olikheter analyseras i en sammanfattning.  

 

2.1.1 Karin, klasslärare årskurs 6 

Karin undervisar i alla ämnen, utom idrott, slöjd, moderna språk och hemkunskap. På skolan hon arbetar 

vid, är skönlitteratur något som genomsyrar all undervisning. För mellanstadiet finns en planering som 

alla lärare följer, vilken talar om vad för böcker som skall ingå i de olika ämnena. Förutom de böcker 

som lärarna skall använda sig utav, anger också planeringen boktips åt eleverna inför alla de teman som 

tas upp i de olika ämnena.  

 Hon ser skönlitteratur som ett sätt att bygga broar mellan de olika ämnena och i svenskan 

har hon alltid en bok som berör delar som berörs i resten av undervisningen. Hon berättar att de just nu 

läser ”Godnatt mister Tom”
54

. Karin använder den dels som högläsningsbok i svenskan och som 

komplement i historia och samhällskunskapen. Hon förklarar att boken berör dels sociala förhållanden, 

förr – och nu perspektiv och barns rättigheter. Utifrån boken för de i klassen så kallade boksamtal. Syftet 

med boksamtalen är att eleverna skall kunna sätta sig in i någon annans situation och med hjälp av en 

redan färdigmålad miljö, jämföra och analysera det som utspelar sig i berättelsen.  

 Vid de tillfällen som undervisningen i historia fokuserar på medeltiden, läses ”Solstenen” 

och då vikingatiden behandlas, används ”Drakskeppet”, båda författade av Maj Bylock. Hon menar att 

de största kritikerna är lärarna och att all litteratur som används i undervisningen måste läsas av dem 

först. De boklådor som går att beställa från biblioteket menar hon är tvivelaktiga med syftet att använda i 

specifik ämnesundervisning, förutom svenska, då översikten av vad för sanningar som barnen får är 

utom kontroll. Böckerna som används granskas av lärarna för att en felaktig sanning inte skall ges.  

Hon menar att det är viktigt att se till vilket syfte som ligger bakom att barnen skall läsa böckerna. 

Karin menar också att det är viktigt med kontinuerlig uppföljning av det som läses för och av barnen. Ett 

samtal om boken, då den redan är färdigläst menar hon inte ger något. Det krävs att man behandlar det 

som tagits upp, annars riskerar skönlitteraturen att agera stimuli för en sorts spänning under fruktstunden 

menar hon.  

                                                
54 Godnatt mister Tom skriven av Michelle Magorian, utgiven år 1981.  Boken handlar om pojken William och utspelar sig i 
England under andra världskriget. William blir placerad hos en speciella mannen  Tom på landsbygden. Berättelsen låter 

läsaren följa relationen mellan den William och Tom. William har med sig erfarenheter från sitt förflutna som påverkar 

mycket i hans vardag och kampen och Tom är mannen som stödjer William för en god framtid. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Michelle_Magorian
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Hon är positiv till skönlitteraturens användande inom historieundervisningen och att man med hjälp av 

berättelser kan nå ämnen att prata om som kan vara känsliga att behandla utan kontext. Att möta eleven 

där denne befinner sig och på den nivå som denne  rör sig i, går att nå med hjälp av skönlitteratur menar 

hon. Eleverna tränas i att sätta sig in i andras situationer och med hjälp av de beskrivningar som 

skönlitteraturen bidrar med förenklas detta. Hon tar som exempel en ”mörk och kall stor skog”. Eleven 

kan då dels relatera till någon gång då de upplevde en kylig situation i mörker och hur det kändes mot 

huden och inombords. Skogen kanske är stor eller liten, men hon menar att om man ser till förr kanske 

skogen för människorna då stod för andra saker . En stor skog idag ser annorlunda ut jämfört med förr, 

då vi idag har vägar tvärs över landet och som oftast belysning på de ställen vi befinner oss på.  

Vissa ämnen ser hon som lättare ämnen att spinna vidare på berättelser kring, såsom 

häxjakten och vikingatiden. Skönlitteraturens roll i hennes klass, används som en samarbetspartner med 

ämnet. Vid högläsning av ”Godnatt mister Tom”  hamnade de i diskussioner som skapade ett 

jämförelseperspektiv med boken ”Hungerspelen” med epoken. Eleverna ansåg ”Hungerspelen” som en 

otäck bok, men också att avsnitt av ”Godnatt mister Tom” var otäcka. De hade då kommit fram till att 

skillnaden låg i att Williams traumatiska upplevelser var obehagliga på grund av att det faktisk kan 

hända på riktigt, medan ”Hungerspelen” mer handlade om otäcka krig och våldsscener, i en tid alldeles 

för långt bort. Eleverna själva hade svårt, menar hon, att se det historiska perspektivet i ”Hungerspelen”. 

Karin menar att det är viktigt att lyfta att historia inte bara är det som hände förr, utan också det som i 

framtiden är historia och kanske är händelserna i boken något som faktiskt är vår framtid. 

Karin förklarar att hon ser på berättelser som ett verktyg för att nå verkligheten. Om man lyfter ut 

händelserna ur berättelserna, kan eleverna med hjälp av egen empiri, analysera dem och sätta sig in i hur 

det egentligen kändes. ”Jag ser det som att man har en kärna och sen är det broar utåt, som en sol 

ungefär, strålarna är liksom broarna utåt till olika saker.” berättar hon. Skönlitteraturen menar hon är en 

del av det som eleverna kan använda för att djupare förstå det som tas upp i historieundervisningen, 

liksom deras egna erfarenheter och det som läromedlen förmedlar. Områden förklaras på olika sätt av de 

olika ”solstrålarna” menar hon och att hon ser skönlitteraturen som en absolut viktig bro för att tillägna 

sig kunskaper.   

 

2.1.2 Sofia, behörig lärare F-6 

Sofia har för tillfället ingen fast tjänst men är färdigutbildad och behörig i ämnena svenska, matematik, 

engelska, SO för åk 1-6, samt NO åk 1-3. Vad gäller skönlitteratur i skolans ämnen, ställer hon sig 

positiv. Sofia förklarar att skönlitteratur kan användas som ett komplement till faktatexter ”som kan vara 

ganska torra och tråkiga”. Närmare beskriver hon att faktatexterna är de som ger de sakliga kunskaperna 

i ämnet och att skönlitteraturen kan bidra med känslor. Känslor nämner hon ofta i samband med 

skönlitteratur och just känslor ser hon som ett redskap för att nå en fördjupad förståelse och för att sätta 



18 

 

kunskaper i ett sammanhang. Utifrån de erfarenheter som Sofia fått med sig från utbildning, VFU och 

egen skolgång, ser hon att skönlitteratur oftast används i de ämnen där samhälle, språk och människan 

behandlas. I SO till exempel, ser hon att skönlitteraturen används för att väcka empati, sätta sig in i 

andras känslor, fördjupa förståelse för saker som berörts tidigare i undervisningen och för att skapa 

individuella känslor för ämnet. Vid läsning menar Sofia att eleverna får med sig kunskaper omedvetet. 

På frågan om Sofia tänkt sig att använda skönlitteratur i sin historieundervisning i framtiden, svarar hon 

”Det tror jag absolut.” och förutom historia nämner hon att hon tror att det är tacksamt även i de andra 

SO-ämnena.  

 Empati och medkänsla för tidens människor nämner hon i samband med att beskriva en 

bok som hon nämner som eventuell litteratur i framtida undervisningssyfte, ”Eldens hemlighet
55

”.  

Boken ser hon som nyttig i geografiundervisning, men även i historia och övriga SO-ämnen. Hon 

förklarar att man då kan utifrån kunskaper som eleverna fått lära sig om världsdelen Afrika (där 

huvudpersonen lever) kan läsa boken och samtala om problematiken som tas upp i berättelsen. Boken, 

precis som annan skönlitteratur menar Sofia, är ämnesöverskridande och tacksam att använda vid tema-

arbeten. Så kan skönlitteraturen agera grunden för att ge eleverna en känsla, för vidare utforskning av 

ämnet.  

 Sofias uppfattning är att historieundervisningen idag utgår mycket från fakta och att 

skönlitteratur och andra medel används som förstärkning. Men hon ser möjligheter att vända på det och 

använda skönlitteratur som utgångspunkten för att senare applicera faktakunskaper.  

 De läromedel som hon mött under sin utbildning och VFU har haft en faktadel och 

avsnitten har avslutats med en novell kring personen eller händelsen. Hon minns inte att hon mött 

skönlitterära böcker i undervisningen, varken under studietiden eller hennes skolgång, utan att det 

istället har varit noveller som de fått läsa. Vid historiedelkursen under sin lärarutbildning fick de inga 

tips eller idéer kring användandet av skönlitteratur, förutom en bok som hette ”Flickornas historia” 

skriven av Kristina Lindström som också den är uppbyggd av noveller. Dock anser hon att den boken är 

väldigt tacksam att använda vid undervisningen i historia. Hon tror att elever, om de får följa personer, 

såsom i litteratur, kanske ännu bättre, ett barn, får eleverna lättare att knyta an till historien och känna 

igen sig i livsfrågor. De livsfrågor Sofia nämner är ”Vad händer efter döden?” och ”Hur ska vi få mat för 

dagen?”. Frågor som funnits med i alla tider och även är relevanta idag, menar hon kan göra att barnen 

kan känna igen sig, oavsett om det har gått hundra år sedan personen levde eller om det var igår. 

Livsfrågor ser Sofia också som ett verktyg för att göra jämförelser och reflektera, vilket hon 

understryker är tydligt i Lgr11. De tidigare epokerna ser hon att skönlitteraturen är ännu viktigare att 

använda, då den kan bidra till att konkretisera epoken för eleverna när fakta kan kännas för abstrakt. 

                                                
55 Eldens hemlighet skriven av Henning Mankell, utgiven år 1995. Boken handlar om flickan Sofia som lever i  Moçambique. 

Hon råkar en dag då hon är ute och leker med sin syster, ut för att trampa på en mina. Läsaren får följa Sofia under sin 

sjukhusvistelse, mötet med en ny vän och hennes tid efter händelsen. Boken är baserad på en verklig händelse.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Mo%C3%A7ambique
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”Desto längre bort från elevernas verklighet du kommer, desto svårare är det att få, alltså, förståelse för 

saker som har hänt.”. Hon förklarar det som att om eleverna får läsa om en fiktiv person som levde på 

till exempel stenåldern, kan det bli lättare för dem att förstå då de har någon att relatera till.  

 Även om hon anser att skönlitteraturen är bra att använda, ser hon också att det kan vara 

komplicerat. Det gäller att hon som lärare gör ordentligt ”faktakoll” av litteraturen som används och att 

det måste finnas en sanningshalt i böckerna. Det krävs, menar hon att det finns belägg för att det  faktiskt 

var så som det står i böckerna, antingen med hjälp av arkeologisk fakta eller genom historieforskare. Det 

får inte vara ”fel sort” av litteratur som används. 

 För att skönlitteratur skall vara användbart i historieundervsiningen, behövs det samtalas 

om det lästa. Genom att samtala kring böckerna, går det att komma åt viktiga frågor, såsom dilemman, 

beteenden i samhället, värderingar och etik- och moral.  

 

2.1.3 Anna, mentor i årskurs 4 

De ämnen som Anna är behörig- och undervisar i är SO-ämnena och svenska. På den skolan hon arbetar 

på, har de ”piskan på att arbeta med estetiska lärprocesser”, vilket betyder att de genom rektorns 

instruktion skall använda estetiska hjälpmedel i undervisningen. Hon tycker att det är lätt att knyta an 

historieämnet till skönlitteratur. Hon tar som exempel upp boken ”Störta tyrannen!”, författad av Olov 

Svedelid, som hon använder vid genomgången av Gustav Vasa. Hon menar att om det finns böcker som 

tar upp så mycket, ”då är det nästan helt onödigt att jobba i arbetsboken”, eftersom att boken i sig ger så 

mycket åt eleverna. Hennes erfarenhet är att eleverna kommer ihåg mer av vad som sagts, om det gjorts 

med hjälp av muntliga berättelser eller skönlitteratur. Då hon använder skönlitteratur i sin undervisning, 

används högläsningen som metod, då det inte finns resurser åt att fixa klassuppsättningar av alla böcker. 

Hon förklarar att det finns väldigt mycket bra litteratur att använda sig utav.  Beroende på vilken bok 

och klass, används varierade uppföljningar av skönlitteraturen. Återigen tar hon upp Gustav Vasa som 

exempel och förklarar att i och med att han är en komplex person, vars historia nästintill är helt skriven 

av honom själv, diskuterar hon med klassen om hans historia utifrån olika perspektiv. Hon anser också 

att alla berättelser kring honom som finns, exempelvis då han åkte skidor, trots sin mer legendartade 

karaktär, inte är skadlig att använda vid undervisningen. Detta grundar hon på att dessa historier är en 

sådan liten del av hans år som kung och att hon mer är ute efter upplevelsen av honom.   

 Sedan hon började jobba som lärare, har hon tacksamt använt skönlitteratur i sin 

undervisning, men hon är nu lite orolig att det arbetssättet skall försvinna då det i och med 

omorganisationer blir mer och mer fokuserat på ett ämne i taget. Men hon har som förhoppning att då de 

blir trygga i det nya ämneslärar-konceptet, kommer att kunna jobba mer tematiskt tillsammans. ”Historia 

för mig är berättelser” förklarar hon och kan inte se något negativt med att arbeta med just skönlitteratur. 

Skönlitteraturen är det som är utgångspunkten för eleverna och om det behövs applicerar hon ytterligare 
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fakta senare. Skönlitteraturen och upplevelsen är det som kommer först och eventuell arbetsbok ges 

efteråt, för att hon menar att”man har förstört det då” om man gör tvärtom.  På det viset menar hon att 

det är upplevelsen av tiden som står i fokus. Den enda gången hon skulle kunna se att det är mindre 

tacksamt att ha skönlitteraturen som bas för inlärning, är med de elever som har en diagnos, exempel 

asperger och autism. De eleverna kan ha svårare att se att det är ”fiktion” och en liknelse som de får 

höra.  

 Hon beskriver fördelarna med skönlitteratur genom ordet upplevelser och att hon på så sätt 

kan fånga eleverna. Anna berättar att elever sagt till henne att det är roligt när hon berättar och detta tror 

hon beror på att hon just kan fånga in eleverna. Upplevelsen tror hon genererar en bild till eleverna. Det 

ligger en skillnad i att berätta om historien och att läsa om historien menar hon. Skönlitteraturen 

fungerar också som underlag för muntligt berättande för Anna, som tycker att eleverna visar mer 

engagemang då de lyssnar på henens teatraliska historier än då hon läser skönlitteratur för dem.  

 Anna själv älskar historiska romaner. Hon berättar att de som skrivit romanerna, har 

jättemycket bakgrundsfakta och det ”är inte fake”.  Även om huvudpersonen är en påhittad gestalt, är 

ändå den forskning som ligger bakom miljöbeskrivningar och händelser betryggande och gör boken 

trovärdig. För henne själv är böcker en källa för bilder. Då hon väljer böcker för undervisningen, väljer 

hon bara ut böcker som hon själv eller hennes barn har läst. Fakta anser hon inte är lika viktig som att 

boken är bra och ger en upplevelse. Fakta kan hon ge och beskriva för barnen efterhand menar hon. 

Genom böckerna kan bra diskussioner startas, där trovärdighet och källkritik kan behandlas.  

 Böcker som hon rekommenderar är de böcker som Maj Bylock har skrivit. Hon förklarar 

att de är klassiska berättelser som skrivits om på ett lättare språk. ”Mor är ingen häxa” skriven av Olov 

Svedelid är också en bok som hon tipsade om, för att belysa häxprocesserna under 1700-talet.  

För Anna betyder historiemedvetande att man kan historia och att man ser den intressanta berättelsen 

som påbörjats innan vår tid och hur den påverkat oss idag. Historisk empati ser hon som ett begrepp för 

medkänsla för historiska fenomen och personer. Hon tar som exempel, att man skall kunna förstå bödeln 

som var tvungen att hugga huvudet av någon eller Hitler, som man lätt kan döma och hata, men man kan 

också välja att sätta sig in i varför han gjorde som han gjorde och försöka tänka sig in i hans värld. 

 

2.1.4 Lotta, lärarstuderande 

Lotta är lärarstuderande och tar examen i januari 2014. Hon kommer då få behörighet för att undervisa 

upp till åk 6, i ämnena; svenska, matematik, SO och NO (åk 1-3). Under sina studier har hon också 

vikarierat mycket och på så sätt, skaffat sig mer erfarenheter än de som gavs under hennes VFU. 

Skönlitteraturens plats i undervisningen menar hon är liten och att hon heller inte upplevde den som 

närvarande under sin egen skolgång. Den skillnad hon kan se, är att ämnena idag är mer integrerade med 

varandra, än för 15 år sedan. I framtiden ser Lotta att hon kommer att använda skönlitteratur i sin 
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undervisning, men att den mer kommer att fungera som ett komplement gentemot arbetsböcker och 

läromedlet i ämnet. Många av de böcker som hon sett stå uppställda i klassrummen, handlar om 

häxprocessen. En av dessa var ”Häxans bål” författad av Erik Christiansen. Den har hon också fått 

använda som vikarie och upplevde den som bra och spännande för eleverna.  

Hon ser en problematik i att hon inte har kunskaper gällande skönlitteratur och hon nämner 

att detta heller inte nämnts särskilt mycket under hennes utbildning. Hon önskar att hon hade haft större 

kunskap och fått mer råd om hur skönlitteraturen kan användas och förslag på böcker som passar de 

olika ämnena i hennes inriktning, SO. Under historiekursen, minns hon att de fick läsa boken 

”Flickornas historia” och att de även fick skriva egna historiska noveller utifrån självvald epok. 

”Flickornas historia” kan hon tänka sig att använda i framtida undervisning, då den tar upp barns 

situationer i i olika tider. Novellen skulle vara baserad på fakta och anpassad till den tänkta målgruppen. 

Vad syftet med novellen var, kommer hon inte ihåg, men hon tänker sig att det handlade om att se 

möjligheten till olika medel vid undervisning. Lotta ser skönlitteratur som ett sätt för eleven att sätta sig 

in i situationen och beroende på vad berättelsen handlar om, har eleverna olika lätt för det. Böcker som 

handlar om barn till exempel, menar hon är lättare för barnen att ta till sig, då det handlar om en jämlike. 

Genom att se det fiktiva barnets perspektiv på tiden, kan barnen förstå tiden och miljön på ett mer 

igenkännande vis. Lotta tror att det berättelser kan skapa medvetenhet om att ”/../ hur allting hör 

samman. Okej det är en annan tid men det är inte, det är ändå barn, alla har varit barn någon gång och vi 

har haft det olika.”.  

 De gånger hon mött skönlitteratur i historieundervisningen, har böckerna använts som 

högläsningsböcker och inte lett till vidare arbete kring innehållet. Möjligtvis har begrepp diskuterats, 

men mer än så har hon inte upplevt. Hon tror att skönlitteraturen är ett bra komplement till läroböcker, 

för att skapa en ”igenkänningsfaktor”. Fakta och läromedel ser hon som det grundläggande verktygen i 

undervisningen. Hon förklarar för mig att om man använder skönlitteraturen som huvudverktyg, kan 

man arbeta med den som mål för källkritik och ställa frågor som ”Kan detta ha hänt? Hur tror ni att det 

var?”. De böcker som hon kommer ihåg själv att hon läst som yngre, är böcker skrivna av Maj Bylock.  

För att använda skönlitteratur i sin undervisning, behöver man själv ha läst böckerna menar hon och se 

över så att det som berättas i boken stämmer överens med det som faktiskt står i historieskrivningen. De 

fördelar hon ser med skönlitteratur, är att den på ett lätt sätt kan skapa medvetenhet om historien, istället  

för att läsa uppradad fakta i en lärobok. De ämnen som hon ser som tacksamma ämnen att implementera  

skönlitteratur i, är de ämnen som är ”abstrakta”, såsom historia och religion. ”Sådana ämnen som inte 

ligger oss så nära idag” förklarar hon dem. Hon berättar att hon under kursen i religion, fick lära sig att 

det viktiga vid berättande om ett ämne, inte ligger i detaljerna utan i de viktiga huvuddragen. 
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2.2 Sammanfattning 

Det går att se ett mönster av olikheter mellan de två generationerna av lärare. De blivande lärarna har en 

syn på skönlitteraturen, som handlar om att den kan agera likt ett komplement som kan användas för en 

vidare fördjupning av förståelsen för tiden och människorna. De verksamma lärarna, ser skönlitteraturen 

som en mer självklar grundsten för undervisningen och använder den, snarare än läromedel, som bas för 

inlärningen i historieämnet. Det som de alla respondenterna har gemensamt, är den positiva kraften de 

ser i skönlitteraturen. De fyra intervjupersonerna använder uttryck, såsom att eleverna genom den kan; 

sätta sig in i situationen, få en upplevelse, ge elever empati och medkänsla, fördjupade kunskaper och 

förståelse.  

 Medan de blivande lärarna Sofia och Lotta anser sig lite vilsna vad gäller skönlitteraturen 

inom historieämnet, menar Karin och Anna att den är otroligt viktig och de har dessutom lagt ned 

mycket tid på ett fungerande arbete med skönlitteraturen i fokus. Alla de fyra är överens om att de själva 

har en viktig roll som förmedlare av vilken litteratur som ges till barnen. Här ligger också en skillnad i 

att se på litteraturen. De mer erfarna pedagogerna kan se de böcker som inte är helt sanningsenliga, som 

användbara verktyg för inlärning, medan de blivande lärarna anser att litteraturen bör ha en sanningshalt 

för eleverna att lita på. Deras skilda tankar kring vilka böcker som bör användas och inte, följer den 

meningsskiljaktigheten som även finns i forskningen. Vad det beror på, går inte att utläsa av ett sådant 

kort samtalsunderlag som denna studie rymmer.  

Både Karin och Anna lyfter fram källkritik som en produkt av litteraturens plats i 

undervisningen. Kanske kan det bero på just det som Sofia och Lotta berättar, bristen av kunskaper både 

inom ämnet och vad gäller litteratur, som bidrar till en osäkerhet och otydlig attityd till användningen? 

Precis som Foremans beskriver, är historisk empati inte något som helt självklart ligger studenter och 

lärarna givet i händerna. Historieempati är ett svårt begrepp att sätta sig in i och så även försöka jobba 

med. Om Sofia och Lotta själva finner att deras kunskaper sviktar på vissa områden, kanske de precis 

som många barn, har för lite erfarenheter i bagaget för att empatikänslan skall vara självklar att fördjupa. 

 Sett till de svar som de verksamma lärarna givit, verkar skönlitteraturen inom 

historieundervisningen tacksam att använda och något som faktiskt används i dagens skola. Med tanke 

på det intervjuunderlag som denna uppsats bygger på, kan inga generella slutsatser dras, men kan ändå 

vara en bidragande del för framtidens arbetssätt inom historieämnet. Utifrån underlaget, ges intryck av 

en förändring gällande arbetssättet i skolan. Både Lotta och Sofia, menar att skönlitteraturen under deras 

egen skolgång var lika frånvarande som under deras lärarutbildning. Jämfört med Karin och Annas sätt 

att arbeta, kan här ges en bild av eftersläpning i lärarutbildningen, gentemot verklighetens faktiska 

vardag. Det ges intryck av att verksamheterna efterfrågar större kompetens inom den estetsiska sekotorn, 

samt att både lärare och elever trivs med ett arbetssätt som grundar sig på medel byggda av erfarenhet 

och känslor, här just i historieämnet. Om nu verkligheten som hypotesen säger, svarar inte 

lärarutbildningen på det som faktiskt är efterfrågat på skolor och av de som har skolan som arbetsplats. 
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De svar som gavs av lärarna i de fyra intervjuerna, tyder på att de tänker mycket på hur eleven skall 

kunna förstå och känna efter. Historieämnet menar de på är välkomnande för olika uttrycksmedier, där 

skönlitteratur är en av dem. Genom skönlitteraturen, är det flera av respondenterna som menar att 

diskussioner är lätt att hamna i. Elevernas egna upplevelser appliceras då på de uppmålade situationerna 

och världarna, vilket då automatiskt sätter upp ett likhets- och olikhetsperspektiv. Kanske är det just så 

att det är på den nivån som diskussionerna befinner sig i mellanstadiet, vilket är helt förståeligt utifrån 

forskningens syn på barns förmåga till empati. Den historiska medvetenheten handlar i grund och botten 

om likheterna som finns, på grund av något. Eller varför det ser olika ut. Oavsett om det är de erfarna 

lärarna eller de blivande lärarna som uttrycker sig, ligger kontentan i att skönlitteraturen bör behandlas 

som allt annat i skolan. Det vill säga, att den ensam inte kan dra hela lasset och heller inte helt ersätta 

något. Som Reinder beskriver, är inte historiemedvetande en kunskap som kan matas in, likt landskapen 

eller multiplikationstabellen. Det handlar om en förmåga till att se saker ur olika perspektiv och på ett 

högre stadium, utanför sig själv.  

  

2.3 Litteraturanalys på tre historiska romaner 

Litteraturen kommer analyseras i två steg. Första delen ger en kort sammanfattning av böckernas 

handling och utgår från ett litteraturvetenskapligt sätt att analysera litteratur, där en personanalys av 

någon- eller några personer i boken ges och även en fördjupning av vad för sorts berättarteknik som 

används för att förmedla berättelsen. Personanalysen görs enligt en narratologisk synvinkel och har i 

syfte att se till konstruktionen av personerna. I den andra och avslutande delen, knyts säcken ihop och en 

diskussion förs, gällande böckernas roll som förmedlare av historiemedvetande och historisk empati, 

med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna som skrivits om i kapitel 1.3. Sist ges en sammanfattning 

av resultatet. 

 Böckerna har analyserats utifrån ett helhetsperspektiv, med undantag för boken 

”Flickornas historia”, då den den är uppbyggd på fristående kapitel med olika huvudpersoner. I det 

fallet, har istället ett avsnitt i boken valts ut för analys. Som tidigare nämnt i kapitel 1.7 används Maria 

Nikolajevas bok ”Barnbokens byggklossar” som stöd för analysen. För analysen har kapitel 3 och 4 i 

hennes bok använts och därmed kommer inga fler sidreferenser till boken att anges.  
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I tabellen ges en sammanfattande överblick över de grunddrag som finns gällande berättandet i 

litteraturen, som djupare kommer att diskuteras i analysen. 

 

Tabell 1 

Boktitel Berättarperspektiv Tidsperspektiv Narrat 

Mor är ingen häxa Begränsad allvetare Imperfekt Dold 

Drakskeppet Allvetande berättare Imperfekt Dold 

Flickornas historia – 

Från Igelkottsflickan på 

stenåldern till Julia i vår 

tid 

Simultanberättare Presens Dold 

  

2.3.1 Litteraturanalys utifrån litteraturvetenskapen 

2.3.1.1 Mor är ingen häxa, Olov Svedelid56 

”Mor är ingen häxa!”  handlar om pojken Anders och hans kamp mot häxprocessens onda makter  år 

1667, som lett till att hans mamma blivit utpekad som häxa. Den som börjat sprida ryktet är 

skvallerkärringen Magdalena. När till och med hans mamma Karnas tilltänkte man Tomas vänder sig 

emot dem, ger sig Anders iväg för att frigöra sin mamma från ryktena. Medan hans mamma sitter 

inspärrad, ger sig Anders iväg på en resa till Växjö där den kungliga kommissionen mot häxeri befinner 

sig, för att tala om för dem att släppa hans mamma fri. På vägen möter han ett kringresande sällskap som 

han liftar med till staden. Pojken som bjuder med Anders på färden, ger honom en inblick i hur världen 

ser ut och hur oskyldiga människor utanför rikets gränser drabbats av samma hemska öde som hans mor. 

Väl framme i Växjö, inser han hur omöjligt hans uppdrag är och det slutar med att han istället blir en del 

av häxkommissionen. Efter en tid med sällskapet som gett honom en inblick i hur de anklagade förhörs 

och behandlas, ger han sig iväg hem igen och fortsätter sin kamp för att hjälpa sin mamma. Väl hemma, 

märker han hur saker och ting har förändrats.  

 Boken författad av Olov Svedelid bygger på ett opersonligt berättande, alltså berättas den i 

tredje person och personerna anges med hjälp av ”han” eller ”hon”. Detta medför, precis som Nikolajeva 

beskriver fenomenet, att det skapas en distans mellan läsaren och texten. Detta gör då att när boken 

läses, kan berättelsen ses i ett utifrån perspektiv, till skillnad mot om den hade varit jagberättad och 

berättelsen hade riktats direkt till läsaren. Som Nikolajeva skriver, kan barn ha svårt att ta till sig 

berättelser skrivna i jagform, då de ännu inte själva har hunnit bygga upp sitt eget jag. Den begränsade 

allvetande berättaren visar sig, genom att läsaren får en inblick i hur Anders tänker, men inte har 

                                                
56

 Svedelid, Olov (1979) Mor är ingen häxa! Stockholm: Almqvist & Wiksell Förlag AB. 
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förmågan att gå in i övriga karaktärers tänkande och agerande. Den begränsade allvetaren är dold för 

läsaren och berättarrösten kommer från någon som läsaren aldrig får veta. Fokuspersonen i boken är 

Anders och berättaren har en intern fokalisering, vilket innebär att han ser händelserna genom Anders 

ögon. Mottagaren (narraten) för berättarens ord är dold i boken, och detta visar sig genom att någon 

åhörare aldrig gör sig sedd. Vem som skulle kunna tänkas vara narraten i berättelsen kan bara spekuleras 

kring.   

 Anders är en individuell huvudperson och tillsammans med betydande karraktärer för 

berättelsen, såsom mamma Karna och möjligtvis friaren Tomas och Magdalena, är de centrala för 

berättelsens handling. Utan dessa, skulle inte berättelsen ledas framåt och skulle helt sakna innehåll. 

Anders har genom hela berättelsen en hög status och är närvarande i alla kapitel, medan Tomas och 

Magdalena går från att ha hög status i början av boken, för att senare avta och slutligen stå i stark 

ställning igen. Huvudpersonen Anders är en dynamisk karaktär vilken förändras i och med olika 

händelser i boken. Till en början är Anders den lilla pojken som är på väg att finna sig själv som en man, 

medan han under berättelsens gång gör sig mindre igen och vid slutet av boken agerar han som en 

handlingskraftig vuxen för att avsluta som det lilla barnet igen. Berättaren ger inte särskilt vida 

beskrivningar av huvudpersonens utseende, men hans känsloliv förklaras detaljerat och det gör Anders 

till en rund dynamisk huvudperson.   

 

2.3.1.2 Drakskeppet, Maj Bylock57 

”Drakskeppet” handlar om flickan Petite som lever under järnåldern i Frankerriket. Genom ryktesvägen 

har hon hört om de nordiska vikingarna och en dag, då hon trotsat reglerna och tagit sig utanför hennes 

familjs borgområde, blir hon infångad av just vikingar. De hade kommit till markerna för att anfalla 

hennes familjs borg. Efter en lång tid på havet tillsammans med den underlige mannen Näslös och hans 

vikingar, anländer båten till de nordiska markerna och Petite blir såld som träl. Lyckligtvis lyckas Petite  

rymma från de eländiga förhållandena och springer ut i skogen. Efter att hon tillbringat en tid ensam i 

skogen, kommer en kvinna och förbarmar sig över Petite och hennes nya namn blir Åsa. Åsa, med 

Petites inre, bor sedan hos Stein och Boel. Tiden hos dem är en era full och kulturkrockar och i boken 

följer man Petites resa mot tryggheten.  

 Bokens huvudperson Petite, som senare får namnet Åsa, är den drivande motorn i 

berättelsen. Utifrån hennes agerande, byggs historien om flickan under järnåldern upp. Vid hennes sida 

är det också många händelser som är betydande och hennes känsloliv och val påverkas mycket av 

situationer längs vägen, till skillnad mot exempelvis Anders, vars liv beror på hans inre tankar och 

värderingar. Petite är berättelsen individuella huvudperson, som till slut möter människor som förbarmar 

sig över henne. Som Nikolajeva tydligt påpekar, är en viktig del av barnberättelsens konstruktionen, 

                                                
57 Maj Bylock (1997) Drakskeppet. Stockholm: Rabén & Sjögren. 
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relationen mellan barnet och andra gestalter för att det är långt bortom den verklighet vi lever i att ett 

barn på helt egen hand skall klara sig genom livet. Flickan Petite är en rund statisk karaktär, vars person 

inte utvecklas under berättelsens gång. Dock är hon fortfarande en välbeskriven karaktär som har fler än 

en egenskap och vars person inte är i närheten av folksagans platta kungar, bönder eller mickelräv. 

Samma gäller de personer som Petite möter i boken (Boel, Stein, Näslös med flera).  

 Berättelsen är konstruerad efter en allvetande berättare, som kan berätta vad flera av 

gestalterna som medverkar i boken tänker och gör. Då berättaren i ”Mor är ingen häxa!” endast kan sätta 

sig in i huvudpersonens värld, kan den allvetande berättaren i ”Drakskeppet” förutom Petite, också 

redogöra för Stein och Boels tankar. Exempel på en sådan sekvens är ”Stein tänkte på att han äntligen 

skulle få betalt för sitt arbete. Han hade hållit på med stenen mer än ett solvarv”
58

. Berättandet är 

opersonligt, precis som i Svedelids bok och berättas i tredjeperson. Fokalisatorn i boken skiftar. Till 

största del är det Petite som är fokalisator, men ibland (se ovanstående citat) sker ett fokalisatorskifte då 

fokalisatorn är Boel eller Stein. Berättaren i boken har en icke-fokalisering, vilket betyder att berättaren 

uppfattar och vet mer än fokalisatorn. Narraten är, precis som i Svedelids bok dold, liksom berättaren 

som inte heller gör sig synlig.  

 

2.3.1.3 Flickornas historia - Från Igelkottsflickan på stenåldern till Julia i vår tid, Kristina 

Lindström & Anna-Clara Tidholm59 

”Flickornas historia” är en samling av kortare berättelser som utspelar sig från stenåldern fram till idag 

och gemensamt för alla berättelserna är, att de handlar om hur flickor hade det under de olika tiderna. 

Som underlag för analysen, har kapitel 5 valts, som handlar om Flickan Tola vars levnadstid var under 

tidig medeltid. Tola berättar om runristaren som hennes mamma Åsa har anlitat, för att resa en runsten 

för hennes avlidne far. Hennes far hade dött ute till sjöss och Tola lever med den asatro som vikingarna 

hade, medan hennes mamma valt att hänge sig till kristendomen. Berättelsen behandlar förvirringen som 

Tola upplever, i tiden då Sverige är på väg att kristnas.  

 Berättaren i boken är en jagberättare, i och med att det är Tolas egna beskrivningar och 

tankar som berättar historian. Den jagberättare som ger berättelsen till den dolda narraten, är en 

simultanberättare, som befinner sig i den aktuella situationen. Tola skulle kunna ses som ett 

berättarvittne, som berättar om det som sker runtomkring henne och håller fokus borta på henne själv. 

Liksom alla berättelserna i boken, är också denna kort, vilket inte ger något utrymme åt någon 

utveckling av personligheten för Tolas del. Inte heller ges någon vidare beskrivning av Tola som person, 

vilket gör henne till en platt karaktär. Fokalisatorn i berättelsen om Tola, är Tola själv, och det är hela 

tiden ur hennes perspektiv som händelserna återges. Personerna i hennes närmiljö får läsaren aldrig 

                                                
58 Ibid. s.97 
59 Lindström, Kristina och Tidholm, Anna-Clara (1997) Flickornas historia – Från Igelkottsflickan på stenåldern till Julia i                  

    vår tid. Stockholm: Alfabeta Bokförlag AB. 
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riktigt någon kontakt med. Narraten för berättelsen är dold, men en tolkning kan vara att hon berättar för 

någon hon förlitar sig på, i likhet med hur småbarn anförtror sig till ett gosedjur eller skriver i 

dagböcker. 

   

2.3.2 Litteraturanalys utifrån teori 

De teoretiska begrepp som litteraturanalysen tar sin ansats ifrån, är historiemedvetenhet och historisk 

empati. Historiemedvetenheten handlar om att människor kan se likheter mellan nutid, dåtid och även 

framtid. Det handlar också om kunna uppfatta vad som kunnat påverka vår nutid och hur de historiska 

händelse som vi bland annat får lära oss om i skolan, kunde ske och hur det hade sett ut om det inte 

skett. Den historiska empatin, handlar mer om människan i historien, medan historiemedvetenheten 

snarare ser till orsak och konsekvens. Historisk empati berör människors tankar och då dåtidens 

människor; hur de resonerade, hur de kände i olike skeenden.  

Ingen av de tre böckerna är efterlämningar av sin samtid, utan är skrivna en lång tid efter 

den historiska era som bokens handling och karaktärer befinner sig i.  

Den äldsta boken av de tre, är ”Mor är ingen häxa!”, som är skriven år 1979. Det kan även 

uppmärksammas av de ord som berättelsen innehåller och skriftspråket, vars utformning skiljer sig 

gentemot de nyare böcker som finns idag. Svedelid har flitigt använt sig av begrepp som kan tänkas 

brukats under 1600-talet. Språk är något som samhället, förändras genom åren, vilket kan  indikera för 

läsaren att det ligger en sanning i det som är skrivet, men de ålderdomliga uttrycken kan även ligga till 

grund för en diskussion kring språkbrukets skillnader och vad vi i nutid använder istället för att säga 

exempelvis ”Din kona!”. På grund av att boken handlar om en välkänd relation, mor och barn, leds 

läsaren smidigt in i en ”jag vet hur du känner det”-relation med Anders. Svedelid har också tagit med en 

konflikt, som barn har nära sig vardagligen, vilken är vänskapen. Anders har en ihållande sval relation 

med de jämnåriga i byn, som tillslut leder till det avgörande för Anders flykt. Då boken är skriven, som 

tidigare nämnt, ur ett perspektiv som sätter handlingen på distans, ges läsaren utrymme att tycka och 

tänka utan att känna sig hotad av karaktärens känslor. Genom att boken berör häxprocessen ur Anders 

perspektiv, ställs hans relationer till de andra karaktärerna i fokus, vilket också fungerar som den stora 

utlösande faktorn till händelseförloppet under häxprocessen i Anders by. Precis som Ammert förklarar, 

kan boken fungera som källa för insiktskapande av hur häxprocessen kunde breda ut sig över landet och 

vad som bakom det, till viss del. På grund av det som ovan har beskrivits, skulle boken kunna användas 

som underlag för diskussioner i en klassituation, vilket Renander menar är nödvändig. Redan vid 

framsidan och läsningen av bokens titel, startas tankeverksamheten hos läsaren. Orden mor och häxa är 

ord som signalerar känslor, vilket ger boken ett skimmer av gammaldagshet. Då boken ger en god 

beskrivning av 1600-talets historiska sfär, är den ett tacksamt underlag att använda för att jobba med 

historisk empati. Den väldetaljerade berättelsen, skapar en start till ett sammanhang, som Oker-Blom 
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och Sandvik pekar ut som en viktig del för förståelsen och den historiska empatin. På grund av att boken 

tar sig tid att låta läsaren få landa i de olika miljöerna och lära känna Anders och hälsa på de andra 

människorna i byn, är det lätt att dras med och sätta sig in i hur Anders tänker, samt fundera över  varför 

människorna runtomkring honom gör som de gör. ”Han var sina elva år och han var ett barn och de var 

stora och starka vuxna. Han var en mygga för dem”
60

, beskrivs Anders tankar då han funderar över hur 

han skall kunna befria sin mor. Citatet är ett exempel på en sekvens i boken, då en allmän känsla av 

tomhet och hur liten ett barn kan känna sig, men även vuxna. Här ges utrymme åt att känna med Anders, 

som måste klara sig själv utan sin trygga moder. Då Anders är påväg till Växjö, möter han en man i 

skogen som han frågar efter vägen hos,  ”- Sällskap lär du få på vägen, pojke! Det är många på 

tiggarstråten nu.”
61

. Meningen visar att det inte är i nuet Anders lever. Ordet stråt kan tänkas vara 

främmande för många barn. Tiggare är ett ord som idag ännu är aktuellt och dagens barn kan tänkas veta 

vad det innebär, på grund av kopplingen till nutidens tiggare. Utifrån ett lärarperspektiv, kan meningen 

fungera likt en öppnare, för ett samtal kring likheter och skillnader. Genom att föra en dialog kring både 

begrepp och sammanhang, får eleverna en större förståelse för vad den innebar att vara ute på ”äventyr” 

som Anders var. Är en tiggare i nutid, samma sak som en tiggare under 1600-talet?  ”Pojken talade hans 

språk, men på ett förvrängt sätt så att det var svårt att förstå honom ändå.”
62

 står det i kapitel 9. Anders 

är påväg mot Växjö och möter på sin väg pojken Mattos och i kapitlet beskrivs Anders tankar kring 

Mattos som person samt hans utseende och även i nästkommande kapitel forsätter tankar att beskrivas 

kring det okända som på ryktesvägar varit otäcka. Det otäcka kan vid närmare inblick faktiskt vara något 

positivt och trevligt. Både kapitel 9 och 10 behandlar något som är otroligt aktuellt i dagens samhälle, 

men som också är- och har varit en oavbruten konflikt genom historien. Det främmande som målas upp, 

bör alla skydda sig och sitt samhälle för, beskrivs det i boken, vilket också idag kan ses i samhället och 

grundar många normer. Ett förtydligande av hur häxprocessen kunde spridas som en löpeld och hur det 

kunde gå till, kan utläsas genom följande mening ”Du förstår Anders, att hon ville gifta sig med far på 

den tiden, innan jag flyttade hit. Men han ville inte ha henne och det kan hon aldrig glömma.”
63

. 

Magdalena är en kvinna vars agg mot Anders mamma inte vill avta, vilket passande nog kunde användas 

som hämnd under en tid full av ovisshet och människorna i bygden var lättövertalade. Citatet är en viktig 

del av boken, vilken också bör tryckas på för att uppmärksamma läsarna om konsekvenserna av 

handlingarna genom historien.  

 ”Vikingar hade de hört talas om förut. Vikingar kom seglande från norr och sa att de var 

handelsmän. Men det var inte alltid de kom för att köpa eller sälja.”
64

. ”Drakskeppet” är mer didaktisk 

både vad gäller uppbyggnad och språkmässigt, jämförelsevis med Svedelids bok och kanske än mer 

                                                
60 Svedelid. s.80 
61 Ibid. s.107 
62 Ibid. s.108 
63 Ibid. s.15 
64 Bylock. s.19 
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inriktad på att eleven själv skall läsa boken, snarare än att den skall verka som högläsningsbok. 

”Vikingarnas hår var underligt gult eller grått. Stripiga testar spretade fram under hjälmarna”
65

 tänker 

Petite om de män hon färdas med på båten. Samma främlingsperspektiv målas också upp då de nordiska 

invånarna ser på Petite, här citeras Steins tankar då han för första gången träffade Petite,”Jag har sett 

många människor. Men aldrig har jag sett någon med så svart hår eller så mörka ögon. Och liten och 

ynklig är hon.”
66

. ”Drakskeppet” är en ovanlig bok där huvudperson är flicka, vilket går emot den 

allmäna kännedomen om mannens stadiga grepp av utrymmet inom historieläromedel. Nu är inte 

Bylocks bok ett uttryckt läromedel, men som tidigare nämnt, är boken didaktisk och skulle med 

framgång kunna användas i mellanstadiets undervisning med syftet att lyfta fram flickorna i historien. 

Boken är inte en bok som direkt bidrar till en djupare medvetenhet gällande vikingatiden, utifrån de 

teoretiska kriterierna. Längden på boken om Petite stjälper berättelsen lite, men utifrån ett barns 

perspektiv är längden kanske att föredra jämfört med Svedelids bok. Petites äventyr är mer lättillgänglig 

än Anders, på grund av att berättelsen inte leder läsaren på djupare nivåer av tidsepoken. Det lilla barnet 

i den stora världen är en röd tråd i boken och framställer vikingarna både i ros och i ris, beroende på ur 

vems perspektiv de beskrivs. Petite kommer från en välbärgad familj och hennes nya familj, är långt 

ifrån lika förmögna. ”Hon började tycka att det var roligt att hjälpa Boel.”
67

 tänker hon när hon varit hos 

Stein och Boel ett tag. Citatet visar att rollen som deltagare av det vardagliga arbetet, inte var något som 

Petite varit van vid i sin tidigare hemmiljö. Tolkningar välkomnas av berättelsen, då den ger läsaren mer 

än en syn på det som Petite ställs inför. Detta leder också till att fantasin får mer utrymme och som 

teorin tydligt visar, är fantasi en betydande del av den historiska empatin. Vikingarna är först några som 

Petite är väldigt föraktfull mot och rädslan var planterad i henne, redan innan hennes möte med dem. Ju 

längre hon befinner sig på båten, förändras hennes syn på Näslös och senare i boken och Petite tolkas 

tillsynes förvirrad över vad hon egentligen tycker om dem. På samma vis, ges läsaren chansen åt att lära 

känna vikingarna på olika sätt och bilda sin egen uppfattning. Bylocks verk upplevs som en bok, vars 

kontext: Vikingatiden, kräver stöd av annan fakta än just den som boken levererar. Dock ger den en 

enkel historia kring den dramatiska epoken, ur ett perspektiv som är svår att finna i läromedlen. 

 ”Flickornas historia” har precis som Bylocks bok, fokus på flickornas historia och vad det 

inneburit att vara flicka genom tiderna. Medan Svedelids bok kan ses som kämpig för en 

mellanstadieelev att ta sig an, är Bylocks bok mer läsvänlig, men novellformen som ”Flickornas 

historia” innehåll är ännu kortare och läsvänligare. De korta berättelserna gör att de går snabbt för ett 

barn att läsa själv, de fungerar som en uppstartsupplevelse i en undervisningssituation och de är öppna 

för tolkning och fantasi, då de är för korta för att detaljerat stänga och stjälpa elevernas egen 

tankeverksamhet. Boken börjar med meningen ”Detta är en hemlighet. En runa. Det finns de som med 
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dessa tecken kan berätta en historia utan att den sägs med ord, utan ljud, utan att munnen rör sig.”
68

. 

Meningen sätter prägeln på den korta berättelsen. Tola lever i en omvälvande tid, där den gamla tron 

skall komma att ersättas med den kristna synen på livet och alla förändringar som det bär med sig. Detta 

uttrycks än tydligare då Tola funderar över sin mamma, ”Hon har blivit så jobbig sedan hon döptes, hon 

vill att vi alla ska läsa böner med henne varje dag. Jag vet inte vad jag ska tro, var kom den här nye 

guden ifrån?”
69

. Berättelsen omges av en mystik, vilket också byggs upp av att Tolas ord är kvicka och 

hennes stund som berättare är för kort för att hon skall kunna berätta mer om något än något annat.  

2.4 Sammanfattning 

Alla de tre böckerna som analyserats, berör ämnet ”det okända”, fokuset i de tre böckerna har alltså 

handlat om perioder i vår historia där det nya kommer för att förändra livssituationen för de ”drabbade”.   

De tre böckerna hade också ett barn som huvudperson och en dold narrat. En annan likhet, som strider 

lite mot det ”normala” som Nikolajeva skriver i sin bok, är att de har en individuell huvudperson. 

Nikolajeva menar att det annars är ett vanligt förekommande inom barnlitteratur, att det är en kollektiv 

huvudperson. Det som skiljer dem mest emellan, är berättarperspektivet. Endast ”Flickornas historia” 

har en jagberättare som på så vis, gav känslan av en direktkontakt med huvudpersonen. De andra två 

böckerna, skapar ett glapp som är om möjligt ännu större än det egentligen är, med tanke på 

tidsperspektivet. 

I boken ”Flickornas historia” finns en hemlig stämning i berättelsen, som med fördel kan 

fungera som en ”tändare” av nyfikenhetslampan i undervisningen. Läraren kan ta vara på de outtalade 

och det som faktiskt har beskrivits för eleverna. Detta faller tillbaka på forskningen gällande fantasins 

betydelse för historisk empati. Eleverna får då använda sina egna historiska glasögon för att tyda Tolas 

korta beskrivning av sin samtid, för att få reda på mer och kunna förstå varför hon inte ville konvertera 

till Vite Krist hon också. Kanske behövs det ännu mer information om vikingatiden och övriga 

samhällsförändringar, för att kunna förstå Tolas protesttankar. Just precis så fungerar en tändare. Den 

skapar liv och förutsättningar åt vidare fantasi och intresse.  

De utvalda citaten ur ”Mor är ingen häxa!” visar på hur boken tar upp orsak, påverkan samt 

konsekvens, vilket är tre delar som genom belysning kan stärka medvetenheten om vår historia och hur 

det hänger ihop med dagens civilisation. De tre delarna, syns inte lika tydligt i de andra två böckerna. I 

”Drakskeppet” är det svårare att finna grunden till varför vikingarna gjorde som de gjorde. Dock lyftes 

olika sidor av vikingarna fram, vilket är viktigt för att kunna se vår historia ur olika vinklar. I boken 

förtydligades istället samhällsskikten under den äldre medeltiden. Oviljan som fanns hos Petite att slava 

för högre uppsatta då hon hamnade som träl under hennes första tid i norden, hennes tankar kring att 

utföra arbete hos hennes nya familj är exempel på dessa. Samhällets olika uppdelningar uttalas inte alls i 
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”Flickornas historia”, men går istället att lirka fram genom tidigare kunskaper om hur samhället såg ut 

då. I ”Mor är ingen häxa” visas samhället, precis som i berättelsen om Petite, genom de gestalter som 

finns runtomkring huvudpersonerna. Anders eviga slit för föda och omhändertagande av gården, visar på 

en lägre samhällsklass, vilket kanske inte är lika uttalat i Bylocks bok. I alla tre böckerna finns det 

ledtrådar och tidsmarkörer som kan användas för att dra paralleller till vår nutid. Den historiska 

medvetenheten kan på så vis också utvecklas, då de svunna tiderna målas upp för eleverna. Det kan 

tänkas att eleverna har svårt att se en röd tråd och kunna uttala sig vidare om hur det kom sig att saker 

och ting skedde, för att den känns så lång bort. Genom att skönlitteraturen skapar en värld för eleven att 

titta på och befinna sig i stundvis, är möjligheterna stora att eleven i alla fall kan förstå vad som då är 

olikt med nutiden, vilket är en del av historien och insikten i den.  

”Flickornas historia” och ”Drakskeppet” visar två historiska situationer och perioder, utifrån samma 

perspektiv som Svedelid gör, dock skiljer de på sig då dessa två böcker även använder sig av en flicka 

som person fokalisator. Det är utifrån flickornas liv och tankar som berättelsen ges. Tola i ”Flickornas 

historia” ger en rak och ärlig berättelse om sin epok, då den är berättad direkt ur hennes inre, medan 

”Drakskeppet” är berättad om Petite men av någon annan. Tolas berättelse kan på så vis lättare beröra 

läsaren och också skapa en empati för tiden då hon levde.  

 Relationerna står i fokus i de alla tre; Mor-son-vänner, flicka-modersgestalt-fadersgestalt-

byinvånare, dotter-trosuppfattning-mor. Även om de betydelsefulla relationerna är olika, liknar de 

varandra på något vis. Alla de tre barnhuvudpersonerna känns självständiga men ändå tillslut beroende 

av en vuxen gestalts åsikter och kunnande.  
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3 Slutsatser och diskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur lärare använder skönlitteratur  i sin historieundervisning och 

varför de väljer litteratur som verktyg. Det ämnades även att ta reda på hur dagens historieundervisning 

ser ut, för att kunna se om litteraturen fyllde de funktioner som lärarna efterfrågade. Jag anser att syftet 

har uppfyllts, genom att de två tillhörande frågeställningarna besvarats.  

Uppsatsens första frågeställning är ” Vilka förväntningar har de verksamma lärarna- och de 

blivande lärarna på användning av skönlitteratur inom historieämnet? ”. Utifrån den fakta som 

framkommit i den tidigare forskningen, samt respondenternas svar vid intervjuerna, anser jag att den 

första frågeställningen blivit besvarad. Enligt Langer, brukar skönlitteraturen användas och betraktas 

som ett tillägg i undervisningen, snarare än ett medie i fokus, vilket hon anser är fel.
70

 De erfarna lärarna 

arbetade med skönlitteraturen i centrum för historieundervisningen, tvärtemot vad Langers erfarenheter 

hade visat. Dock såg de blivande lärarna skönlitteraturen mer som ett hjälpmedel vid undervisningen och 

värderade inte skönlitteraturen lika högt som de erfarna lärarna. Det finns alltså en variation vad gällde 

hur skönlitteraturen kunde användas mellan de två grupperna. Precis som Strandberg ser på 

kreativiteten, beskriver de erfarna lärarna arbetssättet med skönlitteraturen. Strandberg menar att 

människan genom sociala möten utvecklar sin kreativitet.
71

 Alla respondenterna tänkte i samma banor 

som forskningen, gällande vad skönlitteraturen kan spela för roll som förmedlare av egenskaperna 

historiemedvetenhet och historisk empati. Berättelser kan skapa möten för eleverna. Möten med 

människor de inte skulle träffa på i verkligheten och dåtidens miljöer som annars kan kännas väldigt 

abstrakta. Genom litteraturen skapas kunskaper gällande liv och omvärlden, på ett sätt som inte kan 

byggas upp utan de estetiska hjälmedlen.
72

 Lärarna med erfarenhet ansåg att skönlitteraturen fungerar 

som ett visuellt hjälpmedel som kan skapa bilder för eleverna. Bilderna menar de kan agera stöttpelare 

för förståelse och inlevelse. Känslorna är det som leder eleverna, vilket skapar kunskaper och stärker 

förmågorna att förstå sin värld och historia. Detta menar de, inte går att skapa på samma vis, med 

opartiska läromedel. De snart färdigutbildade lärarna, ansåg sig ha svaga kunskaper gällande positiva 

effekter och eventuella nackdelar med att använda skönlitteratur i historieundervisning. Både Sofia och 

Lotta lade fram åsikterna att skönlitteratur säkert kan vara användbart och kunna bidra med en syn 

världen ur ett mänskligt perspektiv, då de tillsammans med de verksamma lärarna, pekar på att 

läromedel allt som oftast är beiga och torra. Queckfeldt ser litteratur som handlar om historiska 

händelser och personer, likt en överskådlig karta som innebär att betraktaren kan skapa en relation med 

tiden och på så vis känna historien vinddrag.
73

 Diskussioner och samtal kring litteraturen tror lärarna ger 

eleven chans att utifrån sin egen verklighet tolka och utveckla sina känslor angående historien och på så 

vis fördjupa svaren på frågorna ”varför” och ”hur”. 
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” Vilka för- och nackdelar finns det med att använda skönlitteratur i historieundervisning?” och ” Hur 

väl möter skönlitteraturen verksamma lärarnas och de blivande lärarnas förväntningar och Lgr11 

kunskapskrav som kunskapskälla?” löd den andra och tredje frågeställningen. För att kunna besvara 

frågorna, var det nödvändigt att först bläddra igenom läroplanen och se efter vad som egentligen stod, 

rörande de två begreppen som ligger till grund för uppsatsens undersökningar. Det som fanns beskrivet i 

Lgr11, handlade om att eleven skall utveckla sitt historiemedvetande, förståelse för olika tiders 

människor och utveckla sin förmåga att uppskatta hur väl källorna skall räknas som goda källor eller 

ej.
74

 Lärarna hade alltså samma förväntningar på litteraturen som läroplanen begär att historieämnet skall 

innehålla. Litteraturanalysen gjordes på tre barnböcker; ”Mor är ingen häxa!”, ”Drakskeppet” och 

”Flickornas historia”. Dessa tre litterära verk valdes ut på grund av att intervjupersonerna angav dem 

som bra böcker under intervjutillfällena. Något som forskningen är överens om, är att 

historiemedvetenhet  hjälper till vid utvecklandet av den egna identiteten. På grund av att människan är 

en del av den historia som skapas nu och lever efter det som tidigare skett, är människan en av 

karaktärerna i historien som ”skrivs” just nu. Frågorna ”Vem är du?” och ”Vem är jag” skapar ett 

förhållande mellan individen och omvärlden och dess föregångare. De berör individens inre person och 

kan leda till vidgade perspektiv gällande världen och vad som påverkat vår nutid.
75

 Analysen av 

böckerna gav inget självklart svar på huruvida de bidrar till en ökad förståelse och insikt i historien. 

Dock gav de olika perspektiv att se på historien. Boken ”Mor är ingen häxa!” tar verkligen upp 

händelsekedjan som var grunden till att häxprocessen blossade upp. Den behandlar, förutom erans olika 

samhällsskikt, orsaken till anklagelserna och vilka följder det fick. ”Drakskeppet” rör också hur olika 

människor levde under en och samma tidsepok. Vikingatiden är också eran som ”Flickornas historia” 

handlar om. De skiljer sig väldigt i utförandet, vilket gör det komplicerat att värdera dem jämte 

varandra. Något de alla tre dock tar upp, är relationer, vilket för dem närmare varandra. Relationerna är i 

centrum för de tre berättelserna, men i olika konstellationer. Utifrån detta, menar jag att frågeställningen 

är besvarad, men att svaret absolut kan utvecklas och värt att forska vidare på. Något att tänka på som 

lärare, är att eleverna jobbar med sin historiska medvetenhet utanför skolans lokaler och med hjälp av 

sådant som skolan inte använder.
 76

 Karins arbetslag verkar ligga i framkant vad gäller arbetet med 

skönlitteratur, då de inför varje område ger eleverna litteraturtips. Min tanke är att, om pedagoger är mer 

medvetna om hur elever lär och skaffar sig förståelse för ämnen, i detta fall historia, kan de också aktivt 

jobba för att få ut så mycket som möjligt av material de tror på. Något som påverkade intrycket av 

böckerna, var på vilket sätt böckerna var skrivna. ”Flickornas historia” var den enda boken vars berättare 

var ett jag som talade direkt till läsaren. Just i de korta novellerna som boken bygger på, anser jag att det 

fungerar. Dock upplevdes det, precis som Nikolajeva beskriver det, som om det blir för intimt. Frågan 
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blir då, hur intim berättelsen måste vara för att skapa ett intryck. ”Mor är ingen häxa!” var istället 

skriven med en opersonlig berättelse, vilket gav intrycket av att det skedde för längesen. Risken med 

sådant berättande, anser jag, är att åhöraren- eller läsaren uppfattar boken som rent påhitt, istället för att 

se den som en historisk förklaring. Dock menar jag att, Svedelids bok håller och skulle med gott 

resultatkunna användas i undervisningen, på grund av att den är skriven med ett trovärdigt språk och 

huvudgestalten Anders är lätt att känna empati för. Resultatet av analyserna är att det inte spelar någon 

roll vilken sorts berättare boken har. Kanske handlar det istället om innehållet och om och vilka delar 

som lyfts upp. Alm anser att skönlitteratur kan tendera att förställa historien till något lätt och att många 

betydelsefulla händelser förbises. Dock, ser han ändå litteraturen som en förmedlare av förändringar och 

saker som bidragit till ändrad riktning inom samhällets olika nivåer. Berättelser ser han som verktyg för 

att se historien ur olika perspektiv men att med en narrativ syn, inordnas också händelserna för att 

fungera med andras syn på historien.
77

 Frågeställningen är besvarad utifrån vad studien rymde. Dock ser 

jag gärna att det skulle göras en större undersökning kring hur elever får med sig verktygen och 

använder dem för att utveckla sin empatiska förmåga, samt utökar sin historiska medvetenhet.  

  Forskare menar att historiemedvetenheten och den historiska empatin ej går att applicera 

på individer utan att de själva har ett engagemang.
78

 Lévesque har tagit fram en metod som används för 

att närmare kunna se och förstå historien. De tre stegen hon lyfter, är beroende av fantasin.
79

 I uppsatsen 

har just begreppen fantasi och kreativitet varit återkommande, av bland annat Lévesque också Vygotskij 

och Strandberg. Jag tror att det, som med så mycket annat, handlar om att lära tillsammans med sina 

elever. Fantasi är något som både elever och undervisning mår bra av, vilket automatiskt infinner sig vid 

användningen av skönlitteratur. Oavsett om det är en helt korrekt återgivning av medtiden, eller om det 

är en berättelse som inte är faktagranskad, bildar sig eleverna en uppfattning om tiden om miljöerna som 

beskrivs i boken. Där finns ett ultimat utgångsläge för att eleven skall kunna ta sig vidare.  

Slutsatserna som kan dras utifrån de resultat som undersökningarna givit, i kombination 

med vad den tidigare forskningen visar, är att skönlitteratur är ett bra verktyg att använda sig av inom 

historieämnet. De forskare som ställer sig skeptiska till idén, framhäver att det skulle handla om ett 

”påhitt” eller en överdrift vid arbete med fantasin. Detta till trots, verkar åsikten om nyttan av de 

skönlitterära verken vara överhängande. De svar som de blivande- och verksamma lärarna gav, visade 

även de att böcker och berättelser är uppskattade i verksamheten  både av lärare och elever. Genom ett 

engagemang, som Vygotskij även ser som kreativitet, rör sig människan framåt. Kreativitet föder och 

bygger på fantasi, vilket han också menar bidrar till upplevelser.
80

 Upplevelser är ett begrepp som var ett 

ständigt återkommande begrepp under intervjuerna, vilket kan vara värt att ha med sig vid valet av 

litteratur och närmare läsning av begreppen som arbetet behandlat.
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Malin Eriksson, ansvarig för att intervjupersonens uppgifter behandlas enligt överrenskommelse. 

Underskrift och datum 

Hur ser lärare på användandet av 

skönlitteratur i 

Bilaga 1  

 

 

 

Intervjun är en så kallad kvalitativ intervju, vilket betyder att frågorna som respondenten får ger 

utrymme åt personliga svar utifrån den enskilda individen. Frågorna som kommer behandlas 

utgår från huvudfrågeställningen ”Hur ser lärare på användandet av skönlitteratur i 

historieundervisningen?”.  

 Intervjupersonen kommer i uppsatsen att få vara anonyma. Längst ned på detta 

papper fyller respondenten i om huruvida den vill vara anonym eller ej.  

 Intervjun kommer att ta cirka 20-30 minuter. Platsen som intervjun utförs på, 

bestäms i samråd mellan respondenten och intervjuaren. Intervjupersonen får ge sitt 

godkännande för om intervjun får spelas in eller ej, vid intervjutillfället. 

Frågor som intervjun kommer att utgå ifrån: 

1. Hur ser ni på användandet av skönlitteratur i undervisningens olika ämnen? 

 - Vilka ämnen används det i? 

 - På vilket sätt används det? 

2. Hur ser användning av skönlitteratur ut i ämnet historia? 

 - Varför används det/varför används det inte? 

 - Något tema där användningen är mer/eller mindre frekvent? 

3. I vilket syfte kan skönlitteraturen användas/används i undervisningen av historia? 

 - Ser ni några för eller nackdelar med att använda skönlitteratur som verktyg? 

 - Hur används skönlitteraturen i undervisningen? 

 - Exempel på skönlitterära böcker som ni använt. 

 

 

 

 

Jag godkänner att mitt namn används vid 

redovisning av intervjun 

(skriftligt/muntligt). 

Jag godkänner inte att mitt namn 

används vid redovisningen av intervjun 

(skriftligt/muntligt).  

Namn och datum Namn och datum 


