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Abstrakt 
 
 
 
 
 
 
Syftet med denna studie är att undersöka om läsning av historisk skönlitteratur kan leda till ett 
ökat elevengagemang för ämnet historia samt ett ökat källkritisk tänkande hos elever i ämnet.  
Studien motiveras av en upplevelse av att skolämnet historia i praktiken har onödigt snäva 
innehållsliga ramar, och av att många elever upplever ämnet som ett tråkigt ”pluggämne”. 
Ofta utgår historieundervisning från kronologiskt skrivna läroböcker fyllda av korrekta fakta, 
men nästan helt i avsaknad av kött, blod och ”vanliga människors” perspektiv och berättelser. 
Elever kan sällan identifiera sig med detta lektionsinnehåll, och de känner därför ofta 
ointresse. Undersökningen motiveras även av att skolan ofta förmedlar till eleverna en 
vilseledande och fragmentarisk bild av verkligheten uppstyckad i olika delar vilka omfattas av 
skolämnena. Denna splittrade kunskapssyn kan i sämsta fall leda till att elever utvecklar en 
förenklad, platt bild av världen vilken inte på ett relevant sätt förbereder dem för en 
orientering i vår komplexa verklighet. I detta arbete undersöks möjligheten till en förbättring 
av dessa brister. Studien bygger på ett införande av mer tvärvetenskapliga och 
ämnesintegrerade metoder för undervisning, vilka till stor del bygger på ett utnyttjande av 
historiska skönlitterära texter samt diskussion kring dessa, istället för en undervisning 
centrerad kring mer traditionella metoder och läromedel. Undersökningen genomfördes inom 
ramen för ämnet historia i två sjundeklasser vid Hertsöskolan i Luleå under fyra veckors tid. 
Resultatet av undersökningen uppmättes via direkta observationer under verksamheten samt 
via en elevenkät och en handledarintervju. I undersökningen redovisas resultatet i olika 
former: Genom en verksamhetsberättelse, en sammanställning av elevenkäten i procentsatser 
samt genom ett referat av handledarintervjun. Gällande studiens ena målsättning – att genom 
läsning av historisk skönlitteratur skapa större elevengagemang för ämnet historia - visar 
resultatet att övervägande delen av eleverna – 80% - är positivt inställda till undersökningens 
undervisningsmetod. Gällande studiens andra målsättning – att via läsningen av historisk 
skönlitteratur utveckla elevers källkritiska tänkande – är resultatet mindre positivt. 
Elevenkäten visar på ett positivt utslag – 86 % av eleverna kunde lämna godtagbara svar vid 
det källkritiska partiet i elevenkäten. Observationer av elevernas reaktioner under lektionerna 
visar dock på att eleverna inte tillgodogjorde sig denna undervisning på ett acceptabelt sätt.    
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1. Inledning  
 
Denna studie har som syfte att undersöka värdet av ämnesintegrering mellan ämnena historia 
och litteraturvetenskap i grundskolan. Vi vill ta reda på om läsning av historisk skönlitteratur 
kan leda till ett ökat engagemang för ämnet historia samt till ett ökat källkritiskt tänkande hos 
elever på högstadiet. Anledningen till detta är att vi av erfarenhet vet att ämnet historia av 
många elever upplevs som ett typiskt ”pluggämne”. Det vill säga - till brädden fyllt av årtal, 
kungalängder och meningslöst memorerande utan sammanhang. Många elever tappar intresse 
för ämnet eftersom dimensionerna djup och bredd i undervisningen tycks vara svåra att skapa. 
Någon djupare inlevelse och förståelse för historiska skeenden tillgodogör sig eleverna alltför 
sällan.  
 
Vi tror att den ideala undervisningen när det gäller att väcka engagemang är den 
ämnesintegrerade  - i historia liksom i andra ämnen. Sådan undervisning rymmer flertalet 
perspektiv från många olika discipliner samtidigt och förmår därför ge eleverna en bredare 
och djupare insikt i verklighetens komplexitet. Ämnesintegrerad undervisning kan därför, i 
bästa fall, leda till ett ökat engagemang och källkritiskt tänkande i förhållande till 
undervisningsstoffet då förmågan att se samband och långa linjer tränas upp. Förståelsen blir 
helt enkelt bättre – och därmed ökar intresset. Rena faktakunskaper som namn och årtal – så 
kallade jeopardy-kunskaper - är nödvändiga för skolan att förmedla, men sådana kan inte 
ensamma utgöra grunden för verklig kunskap. Däremot är detta – att förstå, att vara engagerad 
samt att ha förmågan till källkritiskt tänkande – språngbrädan för all fortsatt vetgirighet och 
allt fortsatt lärande.   
 
Naturligtvis är vår studie blygsam. Vi kommer här på intet sätt att försöka förmedla våra 
elever någon ”total historia” i den inom historieforskningen nyskapande Annales-skolans 
anda där alla upptänkliga historiska aspekter och perspektiv finns invävda på det mest 
genialiska vis. Vi anser inte heller att detta är den realistiska lärarens målsättning. Däremot 
tror vi att vi kommer att ha nytta av vår undersökning i vårt kommande yrkesliv då vi härmed 
inleder en strävan mot större tvärvetenskaplighet och ökat elevengagemang.  
 
 
 
 
2. Syfte  
 
Syftet med vår studie är att undersöka om läsning av historisk skönlitteratur kan leda till ett 
ökat elevengagemang för ämnet historia samt ett ökat källkritisk tänkande hos elever i ämnet.  
 
  
2.1 Definitioner 
I vårt arbete definierar vi begreppet engagemang som den lust att lära som infinner sig då 
skolarbetet upplevs som roligt, spännande och intressant av eleven. Vår utgångspunkt är att 
skolarbete som väcker elevens engagemang gör det därför att innehållet berör elevens egen 
verklighet. Eleven kan identifiera sig med innehållet. Vår utgångspunkt är även att äkta 
engagemang endast kan hållas vid liv om eleven förstår sitt arbete på djupet – d v s 
skolarbetet måste äga mening och ha ett klart samband med verkligheten utanför skolan.  
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Källkritiskt tänkande innebär förmågan att vid bearbetning av historiskt stoff kunna ”läsa 
mellan raderna” och göra självständiga bedömningar kring materialets sanningshalt och syfte i 
förhållande till dess kontext. Det innebär att kunna analysera, se samband och kritiskt 
ifrågasätta.  
 
Vi menar att i ämnet historia hör engagemang och källkritiskt tänkande nära samman. 
Människan har en medfödd önskan att förstå sin omvärld. Engagemang i ämnet historia väcks 
om skolarbetet appellerar till denna önskan och möjliggör för eleven att genom ett större 
historiskt medvetande kritiskt kunna reflektera över den egna samtiden samt de egna 
livsförutsättningarna på ett meningsskapande sätt.      
 
Vår studie och vår frågeställning riktar sig till elever på grundskolans högstadium då detta är 
vår blivande arbetsplats.   
 
Ytterligare en definition är nödvändig. Begreppet historiskt medvetande är centralt i vårt 
arbete. Det råder inom didaktiken ingen absolut terminologisk konsensus kring begreppet, 
men i stora drag är forskare eniga om en definition. Den tyske didaktikern Karl-Ernst 
Jeismann beskriver historisk medvetenhet i huvudsak som ett sammanhang mellan förmågan 
att kunna tolka det förflutna, förstå nutiden och ha perspektiv på framtiden 
(Karlegärd/Karlsson 1997, s. 51). Pedagogen Gunilla Lindqvist definierar begreppet som en 
”kvalificerad tankeprocess där nuet kopplas samman med framtiden” (Lindqvist 2000, s. 11).  
När vi använder begreppet historiskt medvetande i vårt arbete är det dessa definitioner vi 
åsyftar. Viktigt att påpeka är att ett historiskt medvetande inte endast utvecklas innanför 
skolans väggar. Det grundläggs i vardagslivet och baseras på mängder av erfarenheter från 
skilda situationer i livet.  
 
 
 
 
3. Bakgrund 
 
3.1 Revirtänkande 
Historia är ett av skolans intressantaste ämnen då så oändligt mycket ryms inom dess ramar. 
Eller snarare - kan göra det. Våra erfarenheter från vår egen skoltid samt från praktik ute i 
grundskolans vardag är dock att ramarna kring ämnet ofta är onödigt snäva, och att det finns 
en inrotad brist på flexibilitet gällande olika skolämnens revirgränser. Dels finns påtagliga 
fysiska gränser i den bemärkelsen att de skilda institutionerna, lärarnas arbetsrum samt 
klassrum och materialsamlingar är utlokaliserade i olika delar av skolbyggnaden – av 
praktiska och organisatoriska anledningar. Dels finns mentala ”demarkationslinjer” vilka kan 
vara nog så påtagliga. Olika sorters ämneslärare samarbetar inte med varandra i någon större 
utsträckning; de lånar inte ofta material av varandra; det pågår sällan tvärvetenskapliga 
diskussioner i lärarrummet eller i arbetsrummen; ofta sitter endast lärare från samma 
institution tillsammans med varandra under rasterna; det förekommer alltför sällan att man 
lånar perspektiv, synpunkter och förslag av varandra över institutions- och ämnesgränserna.  
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Detta fenomen är inte bara vanligt inom grundskolan utan har förmodligen sin grund i 
ordningen vid de högre lärosätena. Leif Alsheimer1 menar att experter inom olika 
universitetsinstitutioner arbetar på samma sätt: Ändamålsenligt och effektivt, men var och en 
inom sitt område, och allt för ofta utan koppling till ”det stora hela”. Denna hårt drivna 
professionalisering tenderar, enligt Alsheimer, att med olycklig följd för utbildningen av 
studenterna isolera institutionerna allt mer från varandra, och från samhället i övrigt 
(Alsheimer 2004, s. 164).   
 
Som sagt – denna splittrande ordning har sina naturliga och begripliga orsaker. Icke desto 
mindre bör den måhända granskas och förändras eftersom detta revir- och kanske även 
prestigetänkande får tråkiga, konkreta pedagogiska följder för eleverna. Ett exempel: Innanför 
skolans väggar tillhör religionshistoriska aspekter på historiska skeenden SO-ämnet religion. 
Därför berörs sällan adekvata religiösa perspektiv inom ramen för SO-ämnet historia. 
Detsamma gäller i den omvända situationen. Religion och historia utgör två skilda skolämnen, 
och skillnaden dem emellan markeras mycket konkret av att eleverna har olika pärmar, 
mappar och läroböcker i ämnena. Dessutom utgör de rent schematekniska tidsramarna mycket 
påtagliga hinder för en eventuell sammanblandning av de skilda arbetsområdena. Eleverna är 
införstådda med tingens ordning. Berättar du som lärare något ur Bibeln under en lektion om 
det gamla Egypten, ropar genast någon elev: ”Vi har inte religion nu!” Att människors 
religion och historiska skeenden i realiteten är två så intimt sammanflätade fenomen att det 
omöjligt går att skilja dem från varandra tas det sällan hänsyn till i klassrummet. 
 
De språkhistoriska, litteratur-, konst-, musikhistoriska samt samhällsvetenskapliga aspekterna 
på den ”allmänna” historien sorteras likaledes in i sina respektive ämnesfack. Inte alltid, men 
vanligtvis. Är detta rimligt? Skall skolan – som utgör en väsentlig del av samhället vilket den 
bör spegla – stycka upp och ringa in verkligheten i avgränsade delar och sedan förmedla 
alltsammans fragmentariskt till framtidens samhällsmedborgare med en förväntan om att de 
skall ha insikt i verklighetens komplexitet? Rimmar denna splittrade kunskapssyn väl med 
läroplanens formuleringar om skolans uppdrag att förbereda eleverna för ”att leva och verka i 
samhället” så att de ska kunna ”orientera sig i en komplex verklighet” (Läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet -94  i Lärarens handbok, 2002, 
s. 11)?  
 
 
3.2 Pedagogiska brister och platt historiesyn  
En annan erfarenhet vi har av ämnet historia är att det av många elever upplevs som ett tråkigt 
pluggämne. Historia innebär alltför ofta ett oräkneligt antal plottriga detaljer, vilka lösryckta 
ur sina sammanhang kan bidra till att göra historiestudierna till ett förnöjsamt samlande av 
kuriositeter, men alltför sällan bidrar till att skänka studenten ett helhetsperspektiv på 
förfluten tid strukturerat efter principer om orsak och verkan, handling och konsekvens. 
Talesättet ”Jag ser inte skogen för alla träd” speglar förhållandet väl. Ämnet historia betyder 
ofta ett uppräknande av kungalängder, sjöslag, årtal och svårbegripliga politiska utspel 
återgivet med abstrakt terminologi och nästan helt i avsaknad av kött, blod och ”vanliga 
människors” tårar, skratt och upplevelser. Detta leder till att många elever inte kan identifiera  
                                                 
1 Leif Alsheimer är upphovsmannen bakom kursen core curriculum vilken gavs första gången vid Jönköpings 
internationella handelshögskola inom ramen för det affärsrättsliga programmet. Konceptet var att studenterna via 
läsning av framför allt historisk skönlitteratur skulle ges viktiga tankeredskap för att förstå samhällsutvecklingen 
samt den egna platsen i tillvaron. Varianter av Core curriculum  ges idag vid flera olika universitet i Sverige.  
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sig med det historiska skeendet. Historia utgör inte en högst påtaglig dimension av det liv de 
själva lever utan är endast något man läser om i skolan. Historien tycks med andra ord inte ha 
inträffat på riktigt. Eleverna känner sällan att historien angår dem. Den saknar mening och 
pluggas in för betygens skull.  
 
Lärare tillämpar ofta mycket traditionella undervisningsmetoder vid historielektionerna, i 
begreppets mer negativa innebörd, och mycket liten vikt läggs vid exempelvis källkritiska 
övningar och diskussioner som borde leda till större förståelse, vidgade vyer samt djupare 
engagemang hos eleverna. Enligt en undersökning om historieundervisningen i USA från 
1989 uppmuntrar historielärare sällan sina elever att ställa kritiska frågor kring historiskt stoff. 
Eleverna lär sig att samla och reproducera information istället för att söka och behandla 
information kritiskt (Karlegärd/Karlsson 1997, s. 138). Undersökningen har några år på 
nacken, men vår erfarenhet är tyvärr att läget är detsamma även här i Sverige år 2006. 
Elevernas lektionstimmar går i stora drag ut på att memorera och reproducera entydigt 
material sammanstället av läraren, eller i en lärobok. Det är inte elevernas aha-upplevelser 
eller vidsinta reflektioner som premieras i skolan, utan snarare deras förmåga att rabbla upp 
ett visst antal fakta i given ordning. Mycket lite utrymme ges till inlevelseskapande 
pedagogiska metoder eller tolkningar av olika perspektiv. Vanligen serveras endast ett 
perspektiv på det historiska skeendet – lärarens. 
 
Detsamma bekräftas av ett antal utvärderingar av SO-ämnet i Sverige genomförda och 
presenterade av Gunilla Svingby2 från åren 1986, 1988 och 1998. Enligt Lindqvist visar dessa 
på många lärares ambivalenta inställning till kunskap vilken förstärkts av den svävande 
uppdelningen i ”uppnåendemål” och ”strävansmål” i Lpo 94 (Lindqvist 2000, s. 12). ”Mål att 
sträva efter” förstås av de flesta lärare som något oklart och mindre viktigt rörande elevernas 
djupare förståelse, medan ”mål att uppnå” uppfattas som en konkret målsättning syftande på 
rena faktakunskaper. Pedagogen Gunilla Lindqvist menar att den mer absoluta formuleringen 
kring ”uppnåendemålen”, tillsammans med andra faktorer, har skapat en situation där SO-
undervisningen till stora delar fylls av lätthanterlig faktaförmedling på bekostnad av övriga 
aspekter. Då det råder tidsbrist och stoffträngsel bortprioriteras med andra ord 
förståelseaspekten till förmån för ”jeopardykunskaper” vilka är enklare att förmedla och 
framför allt kontrollera. Den dynamiska undervisningen där man diskuterar, analyserar och 
accepterar flera olika tolkningar, och där meningsskapandet står i fokus, försvinner ofta helt 
(Lindqvist 2000, s. 12). 
  
Lindqvist anger en anledning till att historieämnet av elever upplevs som tungrott. Hon menar 
att lärare gärna organiserar sin undervisning i abstrakta universalbegrepp på ett sätt som inte 
främjar historisk inlevelse. Elevernas kunskaper mäts med faktaprov vilka resulterar i 
fragmentarisk detaljkunskap utan förståelse för sammanhang (Lindqvist 2000, s. 12). Även 
Karlegärd/Karlsson är inne på samma linje. De kommenterar bristen på liv i ämnet med att 
undervisningen ofta är centrerad kring oengagerade läroböcker vilka är objektivt och  

                                                 
2 För att ta del av utvärderingarna se: 
Svingby, G. (1986), Begrepp och begreppsbildning. I Kunskap och begrepp: centrala motiv i våra läroplaner. 
Stockholm: Liber utbildningsförlag. 
Svingby, G. (1988), Sätt kunskapen i centrum! Stockholm: Skolöverstyrelsen och Utbildningsförlaget. Upplaga 
1:4. 
Svingby, G. (1998), Mer om det verkliga livet om eleverna får bestämma. Artikel i Pedagogiska magasinet. Nr 
1, 1998. 
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kronologiskt skrivna, men där den inlevelseskapande ”historiska berättelsen”, vilken var 
vanligare förr, lyser med sin frånvaro (Karlegärd/Karlsson 1997, s. 142).  
 
Vi menar att allt detta sammantaget leder till att historieundervisningen framstår som onödigt 
färglös, stelbent och i avsaknad av kraft att väcka tankar och känslor hos eleverna. Och vilka 
blir följderna? I värsta fall utvecklar eleverna en märkligt platt och dessutom farligt förenklad 
syn på händelser i då- och nutid. Eftersom de inte tränas i att ta ställning till olika perspektiv, 
samt i att försöka förstå och förklara olika samhällsgruppers och kulturers motiv, 
ställningstaganden och handlingar, går mycket av det motsägelsefulla och mångfacetterade i 
mänskligt handlande dem förbi. Skolan levererar en förenklad och falsk bild av verkligheten 
som svart-vit och endimensionell. Som om verkligheten, liksom ett diagnostiskt prov, vore 
uppbyggd av väldefinierade och lätt urskiljbara problemområden eller frågeställningar enkla 
att para samman med givna ”rätta” svar, och där det onda och goda framstår som ett lika lätt 
identifierbart motsatspar som i en amerikansk western-film. Gör vi inte eleverna och oss 
själva en stor otjänst då vi förmenar dem en mer realistisk och mindre beskuren 
verklighetsuppfattning än så? 
 
 
3.3 Vad kan historisk skönlitteratur tillföra ämnet historia? 
Vi tror att somligt av det vi kritiserar gällande dagens historieundervisning borde kunna 
förbättras genom större ämnesintegration. Kanske skulle idealet vara den totalt 
ämnesintegrerade undervisningen? Eftersom livet och verkligheten är en helhet borde kanske 
förberedelserna för desamma utgöra samma helhet. Nej, realistiskt sett skulle en sådan 
undervisning vara alltför komplicerad att genomföra. Åtminstone inom ramen för vårt 
nuvarande skolsystem och rådande samhällsstruktur. För att skolarbetet skall vara hanterligt, 
och framförallt kontrollerbart, måste somligt stoff sorteras in i fack och lådor. Mycket måste 
också memoreras enligt gammaldags metoder. Vi vill understryka att detta är vi inte på något 
sätt emot. Dock har vi ambitionen att pröva våra idéer kring ämnesintegration på en blygsam 
nivå. Vi tror att läsning av historisk skönlitteratur kan tillföra historieundervisningen flera av 
de aspekter vi anser att den ofta saknar.  
 
Vad kan då skönlitteraturen bidra med till historieundervisningen? Jo, skönlitteraturens styrka 
ligger i att den – förutom att den är lustfylld att ta till sig samt att den utvecklar läsarens språk 
och tankevärld – öppnar porten för tvärvetenskaplighet på ett smidigt och engagerande sätt. 
Ämnesintegrering och komplexitet utgör s a s skönlitteraturens väsen. God litteratur speglar 
människors och samhällens komplexitet: Tillvarons splittrande paradoxer och människors rikt 
nyanserade känsloliv, vilket rymmer ett myller av motstridiga drömmar, tankar, handlingar 
och upplevelser härrörande från de mest skilda områden och situationer i livet, berörs på ett 
nyanserat och flerdimensionellt vis i litteraturen. Detta i motsats till den vanliga faktabokens 
återgivande av verkligheten i ett ofta lättbegripligt, men endimensionellt, kronologiskt 
uppräknande av namn och händelser. God historisk skönlitteratur kan ge upphov till inre 
bilder och en ”magkänsla” gällande det historiska skeendet. Den förmår beröra läsaren/eleven 
på ett djupare plan än en faktatext då texten förmedlar en känslomässig föreställning om hur 
”vanliga” människor levde med kropp, tankar och själ i förfluten tid. Det är just de väckta 
känslorna som banar väg för äkta intresse eftersom känslor och människors levnadsvillkor är 
möjliga att identifiera sig med – oavsett vilket århundrade de härrör från. Författaren och 
journalisten Per Landin uttrycker detta:  
 



 
 

6 
 
 

Utan människodofter, skratt och tandagnisslan blir historien bara en tom abstraktion, död materia. 
Allting som har ägt rum måste, tror jag, oavsett tidsavstånd, ha sin utgångspunkt i ett skeende som 
fortfarande pågår i en själv. 
(Landin, 1999, s. 132f) 
 

Genom att läsa historisk skönlitteratur pluggar inte eleven in händelseförlopp, eleven 
upplever dem. Liv blåses in i skeenden som får färg, smak, doft och mening och som därför 
blir lättare att ta till sig. Troligen vaknar en vetgirighet i eleven; en önskan att foga samman 
fler bitar i pusslet och upptäcka större mönster. Då texterna bottnar i elevens egen verklighet 
finns goda förutsättningar för att äkta engagemang utvecklas. Ämnen som engagerar och 
berör föder kritiska tankar och frågor. En fördjupad kunskapsprocess har startat och vägen 
mot ett utvecklat historiskt medvetande ligger öppen.  
 
 
3.4 Fiktion kontra fakta 
Vän av ordning kan här invända att de flesta skönlitterära texter utgör ren fiktion, och att 
historiska studier måste bygga på vedertagna fakta. Det är sant. Visst är det så att läsaren av 
en historisk skönlitterär text måste vara medveten om att författarens konstnärliga frihet kan 
yttra sig i att denne hanterar historiska fakta mycket flexibelt. Detta måste påpekas i 
undervisningen. Men syftet med bruket av historisk skönlitteratur i detta sammanhang är inte 
att texterna skall hålla för vetenskaplig granskning – tvärtom. Använd på rätt sätt kan 
skönlitteraturen, just p g a fiktionen, öppna högst konkreta, och mycket intressanta, 
källkritiska diskussioner kring anakronistiska tolkningar, sanning och falsarier samt till frågor 
om ett verks kontext, författarens syften, makten att skriva historia samt om ”osynliga” och 
”tysta” aktörer på historiens arena. Använda på detta sätt äger texterna en pedagogisk finess 
som kan fördjupa och bredda både historieämnet och elevernas upplevelsesfär. Det påhittade 
fyller dessutom en annan viktig funktion  – det förmår inspirera och trigga läsarens kreativitet 
och fantasi, eller som författaren Mario Vargas Llosa uttrycker det – här citerat efter 
Alsheimer: 
 

Fiktionen beskriver faktiskt historiens subjektiva dimension, den som normalt inte efterlämnar några 
spår som gör historikernas arbete möjligt. En epok är inte bara det som hände då; det är också det 
som inte hände men som drömdes och fantiserades och fyllde människors ambitioner och 
mardrömmar …En  hel del av … litteraturens vittnesbörd om historien är förstås påhittat, ’falskt’. 
Men det gör det inte mindre verkligt sett i nuets perspektiv. Skulle någon våga förneka 
sanningshalten i det historiska England som Dickens uppfann, eller Tolstojs Ryssland eller Joyces 
Irland? Oss, dess förtrollade läsare, har dessa romanförfattare skänkt bilder av sina samhällen som 
inget historiskt vittnesbörd kan ersätta.  
(Alsheimer, 2004, s. 200)  

 
Vi vill återigen understryka att vi inte håller faktakunskaper förmedlade på traditionell väg, 
samt memorerade och reproducerade utan större nöje, för dålig eller värdelös pedagogik. 
Tvärtom. Förmedlande och repeterande av fakta som årtal, namn och företeelser måste utgöra 
basen i historieundervisningen – på samma vis som enahanda teknisk grundträning ligger till 
grund för en fotbollsspelares ekvilibristiska bollkonster. Utan basfakta leder läsningen av 
skönlitteratur inte till någon progress för eleverna vad gäller studieengagemang, vidgade vyer 
och utvecklat historiskt tänkande. Faktakunskaper och känslomässiga erfarenheter måste 
befrukta varandra och utgöra en helhet. De historiska baskunskaperna skall fungera som 
stommar över vilka den brokiga väven av berättelser kan draperas. Stommen står stadigt  
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väven förutan, men då är den naken och intetsägande att betrakta. En väv utan stomme faller 
platt till marken och dess vackra mönster förblir osynligt. 
 
 
3.5 Förankring i styrdokumenten  
Undervisning vilken syftar till att träna elever i att se komplexa sammanhang och utveckla 
elevers kritiska tänkande har stöd i styrdokumenten. Vi strävar i vår undervisning mot att 
eleverna via inslag av skönlitteraturläsning inom historieämnet skall kunna tillgodogöra sig 
flera olika perspektiv på ett och samma historiska skeende. I och med denna strävan lever vi 
upp till läroplanens (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet -94) formuleringar om vikten av att i all undervisning ”anlägga ett övergripande 
perspektiv”. Vi vill inte uteslutande koncentrera oss på faktaförmedling, utan vi önskar till 
större del inkludera mindre traditionella informationskanaler och varierande processer för 
kunskapande. I och med detta ställer vi i centrum för vårt arbete skolans vidgade 
kunskapsbegrepp vilket enligt läroplanen:  
 
 
 

”kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet som 
förutsätter och samspelar med varandra.   
(Lpo94, Lärarens handbok, 2002, s. 12) 
 

Vi verkar även i den riktning läroplanen stakar ut angående skolans uppdrag: 
 

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att 
därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan skall förmedla mer beständiga 
kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna skall kunna 
orientera sig i en komplex verklighet … 
(ibid, s. 11) 

 
Vår tro på tvärvetenskaplighet, ämnesintegrering, perspektivrikedom och frekventa inslag av 
läsning av varierade typer av texter i undervisningen styrks av läroplanen vilken ger uttryck 
för nödvändigheten av att utveckla elevers kritiska tänkande och deras möjlighet till god 
kommunikation: 

 
Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden 
och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Språk, lärande och identitetsutveckling är nära 
förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina 
möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.  
(ibid, s. 11) 
 

Vi anser att elever lättare utvecklar detta då de genom läsning av skönlitterära texter tvingas 
vända och vrida på historien och betrakta den ur olika synvinklar samtidigt som de tvingas 
ifrågasätta den information de får. 
 
I de av Skolverket fastställda kursmålen i ämnet historia för grundskolan uttrycks följande:  

Ämnet historia utvecklar kunskaper som gör det möjligt att se sig själv och företeelser i nutiden som 
led i ett historiskt skeende. Syftet med utbildningen i historia är att utveckla ett kritiskt tänkande och 
ett analytiskt betraktelsesätt som redskap för att förstå och förklara samhället och dess kultur. 
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Ämnet skall stimulera elevernas nyfikenhet och lust att vidga sin omvärld i en tidsdimension och ge 
möjlighet att leva sig in i gångna tider och de förutsättningar som funnits för män, kvinnor och barn i 
olika kulturer och samhällsklasser. (www3.skolverket.se/ki03/front.aspx) 

Dessutom bör lärare i historia sträva efter att eleverna: 

Utvecklar förståelse av historiska företeelsers och skeendens bakgrund och samband och att dessa kan 
uppfattas, förklaras och tolkas ur olika perspektiv.  (ibid) 

Vi anser att alla dessa fastställda beståndsdelar gällande historieundervisning och skolarbete i 
allmänhet, inte bara inkluderas i vår undersökning – de utgör utgångspunkten för våra 
ambitioner och hela vårt arbete.  

 
 
4. Tidigare forskning och annat material 
 
Naturligtvis är vi inte de första blivande lärare att tänka i dessa banor. Området 
ämnesintegrering mellan historia och litteraturvetenskap är redan tidigare undersökt – inte 
bara av blivande historielärare utan även av forskare inom pedagogiken och didaktiken samt 
av litteraturvetare, modersmålslärare, språkforskare, författare, historiker med flera. Alla har 
undersökt området utifrån sina speciella frågeställningar. Vi presenterar här kortfattat några 
av de för vårt arbete viktigaste namnen och verken samt den koppling de har till vår 
undersökning.  
 
 
4.1 Ämnesintegrering mellan svenskämnet och SO-ämnet  
Litteraturvetaren, författaren och professorn i pedagogik - Louise M. Rosenblatt, tidigare 
verksam vid New York University - framlägger i Litteraturläsning som utforskning och 
upptäcktsresa (2002) en grundlig redogörelse för de stora fördelarna med ämnesintegrering. 
Rosenblatts forskning omfattar samma grundtankar som vi har gällande vår undersökning. 
Visserligen talar hon med fokus på modersmålsämnet, litteraturvetenskapen och läsning av 
skönlitteratur i allmänhet, men hon argumenterar samtidigt för vikten av att 
modersmålslärarna öppnar sitt ämne för inflytande från framförallt SO-ämnena. Detta för att 
eleverna bättre skall kunna tillgodogöra sig den historiska skönlitteraturen på litteraturlistorna 
i skolan. Hon menar att elever vid läsningen av äldre verk behöver ha kunskaper om hur 
samhället texterna är sprungna ur såg ut. Dessa kunskapsbreddande fakta bör inte förmenas 
litteraturstudenterna bara för att de formellt sett ”hör hemma” vid institutionerna för 
samhällsvetenskap. Hon menar vidare att man vid diskussionen av historiska verk osökt 
kommer in på frågor kring forna samhällens sociala, politiska, ekonomiska, religiösa och 
kulturella strukturer. Denna situation bör utnyttjas, enligt Rosenblatt, både av språklärarna 
och av lärarna i de samhällsorienterande ämnena. Den skönlitterära erfarenheten har potential 
att berika de samhällsvetenskapliga studierna eftersom den, i motsats till 
samhällsvetenskapens analytiska perspektiv, har en ”omedelbarhet och övertygande 
känslomässig kraft” (Rosenblatt, 2002, s. 22). Litteratur är ”något på vilket studenten reagerar 
på en rad olika med varandra förbundna känslomässiga och intellektuella plan. Däri ligger  
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dess många pedagogiska möjligheter.” (Rosenblatt 2002, s. 186). Man bör dock inte begränsa 
ämnesintegreringen till att låta skönlitteraturen enbart dekorera SO-undervisningen, menar 
hon. Läsningen bör med lärarens hjälp verkligen sätta spår så att eleverna ”utvecklar vanan att 
se att det bakom varje särskild situation existerar en allmän social situation, vars orsak och 
verkningar man bör skaffa sig kunskap om” (s. 188).  
 
Läsning av skönlitteratur är en sysselsättning som även universitetslektorn i rättsvetenskap, 
och upphovsmannen bakom universitetskursen Core curriculum, Leif Alsheimer, förespråkar i 
sin bok Bildningsresan (Alsheimer 2004). Detta gör han med läsningens pedagogiska 
potential i åtanke. Även om Alsheimer i sitt resonemang inte enbart syftar på läsning av 
historisk skönlitteratur inom ramen för ämnet historia har hans åsikter giltighet även i ett 
sådant sammanhang, och detta gör hans tankar väsentliga för vårt arbete. Alsheimer menar 
nämligen att skönlitterära berättelser rymmer en meningsskapande kraft vilken kan hjälpa 
läsaren att ”skapa mönster” och ”förstå det generella” (Alsheimer 2004, s. 199). Han vill 
uttrycka det så att vägen till ett fördjupat tanke- och känsloliv går via litteraturen3 eftersom 
denna bär vittnesbörd om mänskliga erfarenheter, tankar och perspektiv som skänker mening 
och substans åt helheten (s. 163). Enligt Alsheimer måste traditionella läroböcker utgöra 
basen i kunskapsbygget, men för att ”tankar skall sättas i rörelse, insikter skall vinnas och 
välunderbyggda ställningstaganden och värderingar skall kunna ta form” behövs även 
inlevelse (Alsheimer 2004, s. 58f). Denna kan skönlitteraturen bidra med.  
 
Jon Smidt - norsk professor i didaktik med inriktning mot litteratur- och skrivundervisning -  
förespråkar samma pedagogiska linje som Alsheimer när han med modersmålsämnet som 
avstamp talar om värdet av ämnesintegration mellan detta och SO-ämnet. Även i detta fall 
äger argumentationen sin giltighet då historieämnet, istället för modersmålsämnet, placeras i 
centrum. I antologin Litteratur i bruk (Ljung/Thavenius 1977) förklarar Smidt hur bl a 
läsning, skrivning och samtal om texter kan erbjuda eleven en väg till förståelse av världen 
och den egna personen ur ett socialt och historiskt perspektiv: 
 

Ett viktigt mål för all undervisning inom humanistiska ämnen och i synnerhet för läsningen av äldre 
litteratur är … att nå fram till en fruktbar kombination av problemmedvetenhet och historisk 
medvetenhet hos eleverna. Det innebär att se världen … inte som ’naturlig’, en gång för alla given, 
men som historiskt skapad  (och därför föränderlig). Det innebär att se motsättningarna i vår egen 
verklighet och söka förstå dem historiskt för att kunna ta ställning till dem. 
(Ljung/Thavenius 1977, s. 143)  

 
Gunilla Molloys arbeten har också flera beröringspunkter med vårt eget. Molloy är filosofie 
doktor i svenska och är knuten till Lärarhögskolan i Stockholm. I Att läsa skönlitteratur med 
tonåringar (2003) visar hon på de stora fördelarna med att integrera svenskämnet med andra 
ämnen – företrädesvis SO-ämnet. Skönlitterära texter speglar konflikter, menar hon. Att läsa 
dem blir därför att lära; om livet och dess möjligheter, men också om dess konflikter. Ett 
svenskämne i samspel med SO-ämnena ger eleven en möjlighet att ”förstå världen och sig 
själv ur ett socialt och historiskt perspektiv” (Molloy, 2003, s. 296). Hon menar vidare att 
vägen till kunskap går genom språk och litteratur. Därför krävs det en ”förändrad 
lärarutbildning, som upphäver kopplingen mellan litteratur och språk för att i stället betona 
kopplingen mellan språk, litteratur och (förf kurs) samhälle” (s. 307).  
 

                                                 
3 Alsheimer nämner i sammanhanget även ”konst, teater, film, dans, socialt arbete med mera”. 
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4.2 Den historiska berättelsen 
Ett av de stora namnen inom svensk historiedidaktik är Christer Karlegärd. Tillsammans med 
Klas-Göran Karlsson, professor i historia, har han sammanställt Historiedidaktik (1997) – ett 
verk omfattande en samling perspektiv på historiedidaktiken. Under rubriken ”Den historiska 
berättelsen” argumenterar Karlegärd för något som bidragit till viktiga tankar gällande vår 
undersökning. Han förespråkar en renässans för berättelsen som undervisningsform och 
läroboksgrund i dagens historieundervisning. Enligt Karlegärd var historieberättandet 
vanligare under mitten av 1900-talet då exempelvis Carl Grimbergs lärobokssvit Sveriges 
historia för folkskolan, vilken började ges ut 1913, brukades flitigt i skolorna. Denna svit ter 
sig alltför ålderdomlig för dagens elever, men den stora fördelen med verket var - som 
Karlegärd ser det - att Grimbergs historiska berättarkonst förmådde inspirera och engagera på 
ett sätt som nutida, mer objektivt och kronologiskt skriven studielitteratur, ofta inte förmår. 
Eller som Karlegärd uttrycker det: ”Stor del i Grimbergs framgång var hans lidelse att 
åstadkomma något mer än att berätta sanningen. Det var hans ambition att väcka elevernas 
intresse” (Kalregärd/Karlsson, 1997, s. 140).  I motsats till den mer analytiske 
faktaförmedlaren ligger berättarens, och berättelsens, styrka i att dessa flyter med i tidens 
ström: ”inte bara för att analysera strömmen utan främst för att förmedla rörelsen” (s. 148). 
Karlegärd menar i första hand att berättandet bör bli en väsentligare beståndsdel i vanliga 
historiska läroböcker. Vi menar dock att hans åsikter med lätthet används även i 
argumentationen för ett mer allmänt bruk av historisk skönlitteratur i historieundervisningen 
eftersom denna, de facto, utgörs av historiska berättelser. 
 
Liksom Karlegärd/Karlsson, och även vi själva, kritiserar den svenska pedagogen Gunilla 
Lindqvist i sin bok Historia som tema och gestaltning (2000) dagens ”rationalistiska sätt” att 
undervisa i historia som inte förmår frammana någon historisk inlevelse hos eleverna. Hon 
menar att utifrån det historiska berättandet kan historien på ett mer spännande och 
engagerande sätt introduceras som en rad teman vilka kan illustreras och presenteras genom  
bl a läsning av skönlitteratur. Hon menar vidare att det finns ett pedagogiskt krav på att 
gestalta historien och att berättelsen kan bli ett verktyg för att ”artikulera” elevernas 
historiemedvetande. Läroboken behövs i undervisningen, men den har brister vilka kan 
kompenseras av till exempel historisk skönlitteratur: 
 

…läroböckerna i historia är ofta försåtliga. De vill göra intryck av att vara sakliga och ge en objektiv 
bild av det som har hänt, men de ger sällan underlag för tolkningar. Läser man istället Vilhelm 
Mobergs böcker om utvandrarna, ser man hur rik texten är på tolkningsmöjligheter. 
(Lindqvist, 2000, s. 24)  

 
Den irländske pedagogikprofessorn Kieran Egan förespråkar berättelsen, och andra former av 
gestaltning, som den mest lämpliga pedagogiska metoden som finns gällande all undervisning 
eftersom den stimulerar barnets fantasi – enligt Egan det starkaste och mest verksamma 
inlärningsinstrumentet som finns. I Berätta som en saga (1995, s. 7) vill Egan övertyga om 
fördelarna med att byta ut större delen av den gängse instruktions- och 
förmedlingsundervisningen i dagens skola mot undervisning i berättarform. Detta för att 
berättelseformens kraft och magi har potential att engagera och skapa mening:  
 

Förmågan att berätta äger kulturell allmängiltighet … En berättelse är, således, inte enbart tillfällig 
underhållning. Den återspeglar ett grundläggande och kraftfullt sätt att göra ens omvärld och ens 
upplevelser begripliga. Vissa hävdar t o m att berättelseformen, sagorna, i grunden återspeglar vårt 
sätt att tänka. (Egan, 1995, s. 8) 
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Förvånande nog tar Egan inte avstamp i den ryske pedagogen Lev S. Vygotskijs arbeten vilka 
bl a avhandlar hur människan via språket och fantasin tolkar och förstår sin omgivning. 
Vygotskijs och Egans teorier har relevans för vårt arbete eftersom dessa kan tillämpas på 
resonemanget om skönlitteraturens inlevelse- och förståelseskapande potential då begreppet 
skönlitteratur faktiskt omfattar både begreppet ”berättelse” och begreppet ”fantasi”. I Fantasi 
och kreativitet i barndomen (Vygotskij, 1995) formulerar Vygotskij följande:  
 

I vardagslivet kallar man allt som är overkligt, allt som inte svarar mot verkligheten och på så vis inte 
kan ha någon allvarlig praktisk betydelse, för föreställning och fantasi. Men i själva verket är fantasin 
grunden för varje kreativ aktivitet inom alla kulturens områden.  
(ibid, s. 13) 
 
I den meningen har fantasin en mycket viktig funktion i en människas beteende och utveckling. Den 
blir ett medel för att vidga en människas erfarenheter. Eftersom hon kan föreställa sig det som hon 
inte har sett och eftersom hon kan göra sig föreställningar i enlighet med andras berättelser och 
beskrivningar av saker … är hon inte begränsad av sina egna erfarenheters trånga sfär och snäva 
gränser, utan kan gå långt utöver dem och med fantasins hjälp tillägna sig en annan historisk eller 
social erfarenhet. 
(ibid, s. 22) 

 
Den svenske pedagogen Åke Hellstrand har sammanställt ett läromedel i två delar där bruket 
av historisk skönlitteratur i historieundervisningen är den bärande idén. Läromedlet Den 
historiska berättelsen i undervisningen (Hellstrand, 1998), utgivet i två delar, har enligt 
Hellstrand tillkommit därför att ”forskningen har visat att elever både i grundskolan och 
gymnasiet är roade av att läsa historiska romaner och noveller, samtidigt som deras 
uppskattning av ämnet historia är låg” (1998, s. 6). Hellstrand ger i sina böcker flera konkreta 
exempel på studieområden samt förslag på användbar litteratur. Han menar att det är viktigt 
att eleven i ämnet historia inte bara serveras information, utan att denne ställs inför historiska 
problem som han eller hon självständigt måste resonera kring. Här fyller skönlitteraturen sin 
funktion som inspirationskälla, problemformulerare och utgångspunkt för faktastudier. Enligt 
Hellstrand bidrar läsningen av historisk skönlitteratur till utvecklandet av ett historiskt 
medvetande hos elever (Hellstrand, 1999, s. 8). 
 
Ytterligare en tänkvärd aspekt på användandet av historisk skönlitteratur i undervisningen kan 
här nämnas helt kort. Vi berörde ovan det faktum att läsning i detta sammanhang inte bara 
banar väg för elevers engagemang och kritiska tänkande, den utvecklar även språkförmågan. 
Det kan tyckas att språkutvecklingsprocessen inte är ett primärt intresseområde för 
historieläraren, men detta är fel. Stimuleringen av denna process bör inte enbart ses som en 
positiv, men oavsiktlig, bieffekt till utvecklandet av historiska kunskaper. Flera forskare – 
däribland Vygotskij – har visat att språk och tanke hänger intimt samman med 
kunskapsutveckling i allmänhet. Talesättet ”det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta” äger stor 
giltighet. Den som inte förmår klä sina tankar i rediga ordalag har som regel inte tänkt färdigt. 
Den amerikanske pedagogen och utvecklingspsykologen Howard Gardner har forskat kring 
detta nära förhållande mellan språk och kunskapsutveckling. I sin bok De sju intelligenserna 
presenterar han en del av denna forskning. Bland annat uttrycker han det så här: 
 

”En … viktig roll är språket som ett verktyg för förklaring.  
[…]  
Hur viktig språkets förklarande funktion är ser vi bl a inom vetenskaperna. Trots att logisk-
matematiska resonemang och symboler spelar en viktig roll, förblir språket det mest effektiva sättet  
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att förmedla grundläggande vetenskapliga fakta och hypoteser. Språket tillhandahåller också 
metaforer som vi behöver för att kunna formulera och utveckla nya vetenskapliga teorier.”  
(Gardner, 1994, s. 72) 

 
Med andra ord – vi menar att den historiska skönlitteraturen i historieundervisningen kan vara 
mångdubbelt värdefull. Inte bara kan den bidra till att utveckla elevernas historiska 
faktakunskaper och medvetenhet, därtill kan den även bidra till att utveckla deras förmåga till 
kunskapande och tänkande i stort.  
 
   
4.3 Temaarbete 
Ofta nämns den ämnesöverskridande arbetsform vi förespråkar i samma andetag som termen 
temaarbete. Ett temaarbete kan behandla nästan vilket kunskapsområde som helst och det kan 
organiseras på flertal olika sätt. Skilda informationskanaler och redovisningsformer omfattas. 
Om ett arbete skall kallas temaarbete måste vissa kriterier uppfyllas: Studierna måste innefatta 
annat material än vanliga läroböcker, kopplingen till samhället utanför skolan skall vara stark 
och arbetet är per definition ämnesöverskridande. Kriterierna och fördelarna med denna 
arbetsform har pedagogen Jan Nilsson skrivit om i sin bok Tematisk undervisning (1997). 
Syftet med tematisk undervisning är, enligt Nilsson, att eleverna inte endast skall plugga in 
osammanhängande fakta vilka sedan skall reproduceras i olika provsituationer, utan att de 
skall tvingas förhålla sig och ta ställning till den bild av verkligheten som växer fram under 
arbetet och i undervisningsprocessen (Nilsson, 1997, s. 21).  
 
En lärare som under flera år arbetat tematiskt tillsammans med sina elever med historieämnet 
som bas är historieläraren Birger Olsson vid Stadsöskolans högstadium i Luleå. 
Vid Olssons temaarbeten läggs stor vikt läggs vid läsning av historisk skönlitteratur, och 
arbetet organiseras vanligen genom en synkronisering mellan lektionerna i SO och svenska. 
Vid en telefonintervju utförd 2005-11-29 berättade han för oss att de historiska 
arbetsområdena ”andra världskriget”, ”antika Grekland”, ”livsteknik” och ”världsarvet” alltid 
planeras in som tematiska arbeten i hans klasser. Vid dessa får eleverna, vid sidan av den 
vanliga förmedlingspedagogiken, tillfälle att läsa utdrag ur autentiska- och skönlitterära texter 
samt se på relevanta filmer eller dramatiseringar. Vid studier av andra världskriget brukar 
eleverna exempelvis läsa delar av Anne Franks dagbok samt se filmen ”Pearl Harbour”. Text 
och film fungerar som diskussionsbas och komplement till faktastudierna. Vid arbetet med 
området världsarvet brukar större teman utformas vilka integrerar så gott som alla teoretiska 
skolämnen. Eleverna skapar en bok inom ramen för ämnet svenska vilken de fyller med 
kunskaper om aktuellt arbetsområde ur geografiska-, historiska-, religiösa- och 
samhällsvetenskapliga  perspektiv. Enligt Birger Olsson ger dessa arbeten vanligtvis goda 
resultat, både vad gäller engagemang och kunskapsutveckling.  
 
Olssons och Nilssons erfarenheter har bidragit med värdefull information gällande vårt arbete, 
men vår undersökning omfattar dock inte temaarbetet som metod - även om karaktären på 
sådana arbeten inspirerat oss till utvecklandet av vårt eget projekt. Vår tanke är inte att 
utforma lektioner så att läsandet av skönlitteratur kan omfattas av definitionen temaarbete. Vi 
avser endast att till viss del använda skönlitteraturen som studiematerial istället för läroböcker 
och mer traditionell förmedlingsundervisning. Allt – både tids- och organisationsmässigt - 
inom ramen för historielektionerna. Några mer omfattande och svårstyrda projekt har vi inte i 
åtanke. Birger Olssons berättelse, och framför Jan Nilssons arbete, fungerar dock som viktiga 
kunskapskällor för oss. I synnerhet har dessa formuleringar av Nilsson inspirerat: 
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En osedvanligt välslipad ’konservbrytare’ som kan hjälpa till att bryta upp muren mellan den ’lilla’ 
och den ’stora’ historien heter skönlitteratur … I mötet mellan elevernas egna, direkta erfarenheter 
och de indirekta erfarenheter som litteraturen förser honom [sic!] med kan en mera generell kunskap 
och förståelse om livet, verkligheten, samhället och historien utvecklas. Mötet med litteraturens 
människor gör livet och verkligheten begripliga. 
(Nilsson 1997, s.42f) 

 
 
4.4 Tidigare utförda examensarbeten 
Det finns inget tidigare examensarbete omfattande exakt samma undersökningsområde som 
vårt, men några examensarbeten utförda av blivande lärare vid Luleå tekniska universitet 
tangerar samma område. Främst Franziska Christofersons arbete Ämnesintegrering – ett 
arbetssätt i svenska och historia (vt-2000) samt Ingela Barsks arbete Skönlitteratur och 
historia – elevers inställning till skönlitteratur och historia före och efter ett temainriktat 
arbetssätt (ht –98). Dessa arbeten har dock delvis andra inriktningar än vårt. I Christofersons 
arbete ligger tyngdpunkten, inte så mycket på utvecklandet av förståelsen och 
inlevelseförmågan i ämnet historia, utan mer på processen läsa/reflektera/skriva/uttrycka. 
Barsks arbete omfattar en studie av barn på lågstadiet, och har därför ett något annorlunda 
upplägg där gestaltande uttrycksformer som rollspel och teater tar stort utrymme.  
 
Sara Bergman och Thomas Lundbloms arbete Ämnesintegrering – påverkan på motivation 
och lärande (vt-99) presenterar synpunkter på ämnesintegrering som pedagogisk metod i 
allmänhet.  
 
 
 
 
5. Metod  
 
 
5.1 Grundförutsättningar 
Utgångspunkten för vår undersökning var fyra veckors verksamhetsförlagd utbildning i två 
parallella sjundeklasser vid Hertsöskolan i Luleå. Vår handledare var Carsten Ryytty - en 
erfaren och engagerad historielärare som arbetat på Hertsöskolan sedan 1980-talet, och som  
sedan flera år tillbaka även producerar eget skolmaterial inom de samhällsorienterande 
ämnena. 
 
Våra klasser kan kallas klass 7x och klass 7y. För undervisningen i dessa klasser hade vi till 
vårt förfogande ett ganska begränsat antal lektionstimmar. Med tanke på den tid 
skönlitteraturläsning samt analyserande diskussioner tar i anspråk hade vi hoppats på mindre 
snäva tidsramar. Sammanlagt rörde det sig om 7 x 80 minuter fördelade på fyra veckor. 
Tidsramarna var i det närmaste desamma i båda klasserna. Det visade sig dock, under arbetets 
gång, att klass 7x - p g a omständligheter utom vår kontroll – kom att tilldelas 80 minuter 
mindre än klass 7y.   
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5.2 Arbetsområde, stoff och metod 
Vi hade inte möjlighet att själva välja arbetsområde för våra klasser utan vi tilldelades 
området ”det gamla Egypten”, en period som i stora drag omspänner tiden                          
3000 – 1000 f Kr. Med tanke på vårt syfte att dels stimulera våra elever till större engagemang 
för historiestudier genom införandet av skönlitterära texter, och dels att därigenom bidra till  
ett ökande av deras källkritiska reflekterande kring studiestoffet, var arbetsområdet inte det 
optimala. Det finns av naturliga skäl väldigt litet skrivet – och framför allt problematiserat – 
från, och om, detta tidiga samhälle.  
 
Av den begränsade samling skönlitterära verk lämpliga för åldersgruppen som fanns att tillgå, 
valde vi ut två väsensskilda böcker. Den ena är en äventyrsroman för ungdomar vilken 
framförallt utspelar sig under Tutanchamons regeringstid kring 1300 f Kr. Boken är skriven 
av den svenska författaren Kim Kimselius och heter Faraos förbannelse (2002). I boken är 
tonårsflickan Ramona huvudperson. Hon har en magisk förmåga att kunna förflytta sig i tid 
och rum, och med hjälp av denna egenskap hamnar hon vid Tutanchamons hov där hon, mot 
bakgrund av sina kunskaper från vår tid, försöker förhindra regentens för tidiga bortgång.  
 
Vi ansåg att bokens språk och handling passade den åldersgrupp vi riktade oss mot. Den har 
ett ledigt, enkelt och levande språk och den är spännande då den bygger på en rad olika 
förvecklingar som i ganska högt tempo driver handlingen framåt. Men det viktigaste för oss i 
sammanhanget var att författaren har lagt ned stor möda på förarbete. Mängder av korrekta 
arkeologiska fakta gällande de gamla egyptiernas levnadsvillkor, interiörer, kläder, 
klasskillnader och vardagligt liv ligger till grund för handlingen. Läsaren får en glimt av hur 
livet eventuellt kunde te sig – för både kungligheter och vanligt folk – under denna tidsepok. 
Dessa fakta framstår inte som någon undervisning, utan utgör endast en livfull fond mot 
vilken handlingen utspelar sig.  
 
Vi planerade att inleda varje lektionspass med att – under dämpad belysning – högläsa valda 
delar av boken i ungefär 15 minuter. Tidpunkten för läsningen valdes strategiskt med tanke på 
önskad koncentrationsnivå. Vår förhoppning var att denna lektionsöppning skulle skapa 
inlevelse, engagemang och en gynnsam stämning till grund för fortsatta studier samt att den 
spännande berättelsen skulle kunna forma en känslomässig ram inom vilken övriga fakta s a s 
skulle kunna fångas upp och bindas samman.  
 
Den andra boken vi avsåg använda oss av utgör ett autentiskt material från 1300-talet f Kr. 
Boken heter Prinsen som kände sitt öde – en berättelse från det gamla Egypten (1981) och är 
en saga illustrerad med autentiska bilder från bl a hieroglyfväggar i Egypten. Materialet är 
översatt och sammanställt av Lise Manniche. Sagan handlar om en ung prins som, redan vid 
sin födelse, har fått sitt öde skrivet. Han kommer att dödas av en hund, en krokodil eller en 
orm. Läsaren får följa prinsens väg genom livet från barnsben, genom hans ungdomsår, hans 
möte med kärleken i en prinsessa, deras äktenskap och så småningom prinsens död och ödets 
fullbordande.  
 
 Tanken bakom användandet av denna saga var dels att låta eleverna få en inblick i hur 
autentiska berättelser och bilder från denna tid kunde vara utformade, och dels att utifrån 
innehåll, handling, struktur och motiv få en möjlighet att tolka och diskutera vilka inslag och 
teman som tedde sig viktiga för de forna egyptierna, och varför. Vår avsikt var även att 
använda boken som en plattform för källkritiska diskussioner utifrån ett negativt perspektiv:  



 
 

15 
 
Vilka fenomen och vilka människor nämns inte i texten och varför? Nedan följer en kortfattad 
sammanställning av innebörden i de viktigaste frågeställningarna vi önskade diskutera:  
 

• Ur vems eller vilkas perspektiv speglas den egyptiska historien?  
• Vilka motiv hade skaparna av de konstnärliga och litterära lämningar vi idag kan 

studera? Varför? 
• Vad får vi veta av den egyptiska historieskrivningen, och vad får vi inte veta?  
• Innebär det makt att skriva historia? Varför/varför inte? 
• Hur ska vi förhålla oss till maktperspektivet när det gäller historieskrivningen? 
• Varför vet vi i allmänhet så mycket om forna tiders kungligheter och så litet om 

”vanliga” bönder, slavar, arbetare, kvinnor och barn?  
• Hur kan vi bedöma om våra kunskaper om det forna Egypten är ”sanna” i sådan 

bemärkelse att de ger uttryck för en realistisk bild av hur det verkligen förhöll sig?  
• Kan vi lita på att innehållet i texter och målningar verkligen utgör fakta, eller bör vi 

vara ytterst medvetna om att texterna kanske endast förmedlar någons ”önskade” eller 
”förskönade” bild av verkligheten? 

 
Vårt mål var även att fylla nästan varje lektion med någon typ av traditionell 
katederundervisning utifrån olika aspekter på det forna Egypten. Eleverna skulle då få 
möjlighet att se bilder, lyssna och föra anteckningar utifrån olika geografiska, geopolitiska 
och framför allt religiösa perspektiv. Ämnesområdet innehåller mängder av fantasieggande 
stoff kring balsameringar, mumier, utsmyckade gravkamrar, förmodade förbannelser och 
pyramidbyggen m m. Vi ville lägga upp planeringen så att alla dessa fenomen kunde knytas 
samman till en helhetsbild av egyptiernas liv och samhälle med framför allt deras religiösa 
föreställningar kring döden i centrum. Detta eftersom deras kultur är så tydligt är centrerad 
kring en dödskult.  
  
Vi planerade att låta eleverna arbeta en hel del själva med en ”baskurs” i form av ett 
faktahäfte med bifogade instuderingsfrågor samt ett antal fördjupningsuppgifter vilka 
behandlar valda delar av baskursen och våra genomgångar.  
 
Vi ville även visa ett par kortare faktafilmer om mumier och pyramider som komplettering 
samt mot slutet av vårt arbete låta eleverna ta del av den animerade Disney-filmen Prinsen av 
Egypten vilken behandlar den bibliske ledargestalten Moses, hans vistelse i Egypten och det 
israeliska uttåget till Kaanans land. Den animerade filmen valde vi för kontextens skull, för 
underhållningsvärdet, för dess koppling till vår egen kristna historia samt för dess 
fantasieggande och inlevelseskapande potential. Vi hoppades även att eleverna skulle kunna 
knyta sina nyförvärvade kunskaper till filmens tema och på så sätt kunna uppleva att även 
”populärmedia” kan vara faktaspäckad och meningsfull brukad i rätt sammanhang.    
 
För att kunna bedöma resultatet av vår undersökning planerade vi att till en del notera 
elevernas reaktioner under arbetets gång genom observationer och anteckningar på plats. För 
att kunna säkerställa ett mer tillförlitligt och vetenskapligt resultat planerade vi även att 
genomföra en kvantitativ och kvalitativ mätning av resultatet vid vårt sista lektionstillfälle 
tillsammans med eleverna. Den kvantitativa mätningen skulle omfatta en elevenkät i vilken 
eleverna skulle ges möjlighet att utvärdera hur de upplevde vår historieundervisning i 
jämförelse med mer traditionell sådan. Den kvalitativa delen skulle omfatta en  
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intervju/diskussion med vår handledare om hur han, mot bakgrund av sin långa erfarenhet, 
upplevde våra undervisningsmetoder och elevernas reaktioner.  
 
Vi resonerade kring ett antal olika utvärderings- och mätningsmetoder, men vi enades 
slutligen om att dessa metoder skulle vara de bäst lämpade då exempelvis en kvalitativ studie  
omfattande djupare intervjuer med alla, eller ett flertal, deltagande elever skulle ge ett alltför 
spretigt och svårhanterligt resultat. Vi antog att identiska frågor för samtliga elever att svara 
på skulle ge ett mer överskådligt och jämförbart material. Valet av en djupgående 
handledarintervju motiverades av vår visshet om denna lärares mångåriga erfarenhet inom 
yrket.  
 
 
5.2.1 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis var vår målsättning att eleverna via böckerna Faraos förbannelse och 
Prinsen som kände sitt öde skulle delges flera olika infallsvinklar på det gamla Egypten, och 
att de skulle engageras på ett djupare och mer känslomässigt plan då det skönlitterära språket 
kunde klä det forna Egyptens invånare med kött och blod, liv och rörelse. Vi hoppades även 
att underhållningsvärdet på lektionerna skulle höjas - det är vår övertygelse att man lär sig 
lättare då det är roligt.  
 
De viktiga med det källkritiska partiet i undervisningen var möjligheten att kunna diskutera 
historieskrivningen ur ett maktperspektiv, och att tillsammans med eleverna kunna enas om 
olika tolkningar av denna. Vi avsåg i detta sammanhang att använda sagan Prinsen som kände 
sitt öde då materialet kan fungera som en plattform för källkritiska diskussioner utifrån ett 
negativt perspektiv – d v s utifrån frågeställningar som: ”Vilka grupper av människor 
figurerar inte i boken?”; ”Vilkas liv och vardag får vi inte följa?”; ”Varför?”. Är temat i boken 
representativt för hela befolkningen i det dåtida Egypten, eller ej? 
 
 
5.3 Genomförande 
Vi gjorde en noggrann vecko- och lektionsplanering för våra klasser utifrån tillgängligt 
material och tid till förfogande (se bilaga 1). Denna planering var identisk för både klass 7x 
och 7y och vi följde den utan nämnvärda avvikelser vad gäller arbetsteman samt av oss ledda 
aktiviteter. Vi var dock vid ett tillfälle tvungna att frångå planeringen då klass 7x - p g a  
omständligheter utom vår kontroll - var tvungna att medverka vid annan aktivitet på skolan. 
En so-lektion föll därför bort för klass 7x.  
 
Vad gäller detaljer under lektionerna blev det i praktiken så att eleverna fick en undervisning 
som varierade något litet mellan klasserna. Detta berodde dels på elevgruppernas olika 
sammansättning och förutsättningar, och dels på de erfarenheter och lärdomar vi fick under 
resans gång.   
 
Utöver vår veckoplanering tillkom onsdagarnas elevplaneringar. Varje onsdag har eleverna på 
Hertsöskolan möjlighet att individuellt göra en lektionsplanering för dagen utifrån vilka 
ämnen de behöver, eller vill, arbeta extra med. Under dessa onsdagar var det många av våra 
sjundeklassare som valde att arbeta med Egypten vilket ledde till en mycket ojämn arbetstakt 
inom klasserna. Vissa elever – varav somliga arbetade med vårt område under 120 minuter 
eller mer under vissa onsdagar - hann mycket snart färdigt med både baskursen och alla  
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fördjupningsarbeten. Detta medan andra elever, vilka aldrig valde att arbeta med Egypten 
under onsdagarna, endast med nöd och näppe hann färdigt med baskursen.  
 
 
 
6. Resultat 
I det följande presenterar vi resultatet av vår studie. Under rubriken ”6.1 Bortfall” redogör vi 
för det elevbortfall som var aktuellt vid genomförandet av elevenkäten, samt konsekvenserna 
av detta bortfall. Det exakta utfallet av elevenkäten och handledarintervjun presenteras sedan 
under respektive rubrik. Under den sista rubriken i kapitlet – ”6.4 Sammanfattande 
synpunkter” lämnar vi en sammanfattade redogörelse för hur undersökningen som helhet fallit 
ut utifrån vår kvalitativa och kvantitativa mätning samt mot bakgrund av våra subjektiva 
observationer under lektionerna. 
 
 
6.1 Bortfall 
Vid elevenkätens genomförande var dessvärre inte samtliga elever i klasserna 7x och 7y 
närvarande. Det saknades 6 elever sammanlagt vid detta moment – med andra ord deltog 35 
elever av 41 möjliga. Vi bedömer att detta bortfall var så pass stort att dessa elevers 
medverkan hade kunnat resultera i ett något annorlunda utfall. Vi anser dock inte bortfallet 
vara så avgörande att det utgör ett väsentligt hot mot tillförlitligheten gällande 
representationen av elevernas åsikter.    
 
 
6.2 Elevenkät 
I enkäten fick eleverna ta ställning till vårt införande av skönlitteratur i undervisningen, samt 
uttrycka upplevelser av intresse/ointresse och grad av engagemang. Eleverna ombads att i 
egna ord förklara varför de, eller varför de inte, anser att läsning av skönlitteratur är ett bra 
sätt att lära sig historia på. Nedan följer en sammanställning i procentsatser av det uppmätta 
resultatet, och en redovisning av elevernas egna formuleringar.  
 
Enkäten innehöll även en mindre kontroll av elevernas källkritiska tänkande mot bakgrund av 
våra genomgångar samt en mindre test av elevernas egyptologiska kunskaper i stort. Detta 
kunskapstest motiveras av att vi önskade få en mer ”kontrollerbar” bekräftelse på hur väl 
eleverna tillgodogjort sig vår undervisning i allmänhet4.  
 
Den elevgrupp som deltog i besvarandet av enkäten bestod av sammanlagt 35 elever ur 
klasserna 7x och 7y. Gruppen hade följande könsfördelning: 
 
Klass 7x:  Klass 7y 
Flickor:12  Flickor: 8 
Pojkar: 6  Pojkar: 9 
Totalt: 18 elever Totalt: 17 elever 
 

                                                 
4 Enkäten bifogas i sin helhet som bilaga 2. 



 
 

1. Tycker du att det har varit intressant att lyssna till boken Faraos förbannelse om 
Ramonas tidsresa till Tutanchamons tid?  
 
 
 
      Ja       Nej 

      Vet           
     ej/ej     
 svarat 

               
 
Flickor 31% 17% 9% 
Pojkar 37% 6%  
Summa 68% 23% 9% 
 
2. Tycker du att boken ”Faraos förbannelse” har lärt dig något om hur det kan ha varit 
att leva i det gamla Egypten?   
 

      Ja     Nej 

Vet ej, 
ej 
svarat 

Flickor 34% 17%  6% 
Pojkar 29% 14% 0% 
Summa 63% 31% 6% 
 
3. Tycker du att läsning av historiska ungdomsböcker är ett bra sätt att lära sig historia 
på? 
 
 
 
     Ja      Nej 

Vet 
ej/ej 
svarat 

Flickor 46% 6% 6% 
Pojkar 34% 5% 3% 
Summa 80%      11% 9% 
 
 
 
 
 
 
 
4. Tror du att historiska ungdomsböcker kan hjälpa dig att bli mer intresserad av att 
studera historia? 
 

     Ja      Nej 

Vet 
ej/ej 
svarat 

Flickor 48% 6% 6% 
Pojkar      37% 3% 0% 
Summa 85% 9% 6% 
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Det följande är en sammanställning av elevernas egna motiveringar till varför de anser att 
läsning av historiska ungdomsböcker är ett bra sätt att lära sig historia på (fråga 3). Svaren är 
lämnade av de 80 % av eleverna vilka uttryckte en positiv inställning till användandet av 
skönlitteratur i undervisningen:  
 
Relevanta svar 

• Man får ju veta lite om hur dom levde m m. 
• Ifall det är prov förstår dom mer om deras liv, deras ”stil”. 
• Det är bättre att läsa än att se på t ex film. Man lär sig mer i böcker. 
• Man lär sig mycket när man läser gamla berättelser om t ex Egypten. 
• För att författaren har förklarat hur det såg ut noggrant. 
• För dom är lätta att förstå. 
• Man fattar t ex hur de bor, äter, lever och klarar sig. 
• För att man får en egen uppfattning om hur det kan ha varit i Egypten. 
• Man lär sig stava och läsa. 
• Man lär sig. 
• Det kan lära en lite. Man kanske får veta lite hur dom bodde på den tiden. 
• För att författaren kanske vet ganska mycket om historien och då lär man sig mer. 
• Det är bra att lära sig genom att man lyssnar, det är ett bra sätt att lära sig på. 
• Man kan fatta in sig i historian och hitta på bilder till och det är ett sätt att lära och 

förstå! 
• Man lär sig historia på ett roligt sätt. Man blir inte så uttråkad som av att bara lyssna 

och anteckna, läsa i faktaböcker mm. 
• Man kanske lyssnar bättre. 
• Det ger eleverna en chans att på ett intressant sätt ta in information. 
• Den kan man ju få bilder av och fantisera. 
• För att det är roligare än att läsa i en faktabok. 
• Kanske för att det är intressantare att läsa än bok än tråkig fakta. 
• Om det är en spännande bok så är det ett bra sätt att lära sig på. Då blir det lätt att läsa 

fakta. 
• Det är bäst om man får läsa själv, men det är roligt att lyssna också. 
• Man slipper tänka efter o s v … man lär sig direkt. 
• Det står mycket fakta i dem. 
• För att det blir roligare än att jobba. 
• Man slipper skriva och så. 
• Det är skönt att lyssna när någon läser. 

 
 
Svar med oklar innebörd 

• För att vi som ungdomar måste kunna sådant här. 
• Då kan man berätta för sina barn. 

 
På fråga 3 svarade 11 % av eleverna nej. Det följande är en sammanställning av dessa elevers 
motiveringar till det negativa svaret: 
 

• För att jag gillar inte att läsa historia. 



 
 

• Elever kan somna om det är för tråkigt. 
• För att jag inte tycker det. 
• Den [boken] är jobbig och tråkig. 

 
5. Tycker du att det var intressant att högläsa boken ”Prinsen som kände sitt öde”? 
 

     Ja      Nej 

Vet 
ej/ej 
svarat 

Flickor 31% 23% 3% 
Pojkar 26% 17%  
Summa 57% 40% 3% 
 
6. Vi har diskuterat ordet ”källkritik” på våra lektioner. Vi pratade om att vi vet 
mycket om vissa grupper av människor i historien och väldigt lite om andra. Vilka 
grupper av människor har du lärt dig något om under våra lektioner om det gamla 
Egypten? 
 
Kryssa för de grupper du lärt dig något om. Välj så många du vill. 
18 Kvinnor  26 Män 
     
19 Barn  2 Sjömän 
     
22 Bönder   Lärare 
     
33 Kungar  31 Fattiga 
     
31 Människor med makt  32 Rika 
     
25 Människor utan makt  2 Sjuksköterskor 
 
   
Svarsanalys 
Summa lämnade svar: 241 
Summa icke godkända svar: 4 
Summa godkända svar: 237  
 
Vi förklarar svarsanalysen på följande sätt: Två av svarsalternativen vid enkätfråga 6 – 
alternativen ”sjömän” och ”sjuksköterskor” – bedömde vi som helt inkorrekta då dessa 
yrkeskategorier inte förekommit i vare sig vår undervisning eller i elevernas arbetsmaterial. 
Att dessa svarsalternativ ändå var förkryssade fyra gånger indikerar att eleverna som lämnade 
dessa svar endast gissade sig till svaren, eller att de helt enkelt inte tog frågan på allvar utan 
bara kryssade i rutor på måfå. I vilket fall som helst visar de fyra förkryssade alternativen att 
aktuella elever saknade kunskap om vilka befolkningsgrupper vi gått igenom inom ramen för 
arbetsområdet. Summan icke godkända svar blir följaktligen fyra.  
 
De övriga svarsalternativen representerar kategorier ur den egyptiska befolkningen vilka vi, 
utifrån olika perspektiv, nämnde vid skilda tillfällen under lektionerna. Dessa svarsalternativ 
bedömer vi därför som korrekta. Den höga summan korrekta svar – hela 237 korrekta svar av   
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241 inlämnade svar - tyder på att de flesta elever förstått att flera av de olika svarsalternativen 
går in i varandra. Exempelvis kan kategorin ”kvinnor” samtidigt tolkas som en 
befolkningsgrupp sorterande under benämningarna ”fattiga” eller ”rika” lika väl som under 
benämningarna ”människor med makt” eller ”människor utan makt” beroende på vilken 
synvinkel dessa kategorier betraktas ur.  
 
 

 
6.3 Handledarintervju 
Den kvalitativa delen av vår mätning omfattade en djupare intervju, eller snarare diskussion, 
med vår handledare, Carsten Ryytty, om hans åsikter gällande våra metoder, samt utfallet av 
dessa. Vi bedömde att det skulle vara mycket intressant att ta del av hans omdömen och ställa 
dessa i relation till våra egna och elevernas upplevelser av undervisningen - i synnerhet då vår 
handledare har lång erfarenhet som historielärare för aktuell årskurs. Det följande utgör ett 
sammandrag av intervjun vilken var utformad mer som ett samtal än som en utfrågning:  
 
- Högläsning användes mycket i den ”gamla skolan”, menar Carsten.  

- Eleverna idag är ovana med högläsning. Det är intressant att se elevernas reaktion. Eleverna 
var positiva då ni läste.  

Carsten menar att högläsning som pedagogisk metod inte är så vanlig i skolan idag, och att 
tidsbrist kan vara en orsak till detta: Stoffträngsel gör att man prioriterar bort läsning av alla 
alternativa texter i undervisningen. Dessutom kan det vara svårt och tidskrävande för lärare att 
finna bra material. Men det är synd, menar han, eftersom fördelarna med högläsning och 
skönlitteratur är så många. Berättelser kan ge djupare och bestående minnen för eleverna, och 
de kan också stimulera till fortsatt lärande.  

Carsten berättar att han själv brukar använda skönlitterära texter i sin undervisning för att göra 
den mer varierad och intressant.  

- Jag har oftast läst en del av en roman, eller en novell för att spegla något särskilt. Till 
exempel ett antal sidor ur Remarques På västfronten intet nytt för att beskriva 
skyttegravskriget under första världskriget. Jag har då inte läst länge ur en och samma bok. 

Gällande den litteratur vi använde oss av i vår undersökning anser Carsten följande: 

- Faraos förbannelse  var bra och spännande. Jag kommer nog att använda den själv nästa år. 
Man fick insikt i den historiska biten på ett omärkligt sätt, det bara gled in.  

- Prinsen som kände sitt öde fungerade bra tillsammans med bilderna. Utan dem hade det nog 
inte gått hem, eftersom boken var ganska lång och inte direkt är den typ av berättelse som 
eleverna är vana vid.  

- Ni visade ju film också, och det fungerade bra. Om man ska använda film är det viktigt att 
man förklarar varför man visar filmen – det historiska sammanhanget – då blir det lärorikt och 
spännande. Annars blir det bara underhållning. Men det fungerade bra för er.  

Våra negativa erfarenheter angående det källkritiska diskussionsavsnittet bekräftas av 
Carsten:  

- Det var ganska rörigt den lektionen. Det hela föll inte så väl ut, menar han. 
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Eleverna var omotiverade, och Carsten menar att vi inte lyckades fånga deras intresse. Det var 
också den farhåga han hade från början gällande detta parti. Carsten menar att eleverna i 
årskurs sju vanligen är för omogna för att kunna reflektera på ett djupare plan. Detta beror helt 
enkelt på att de ofta har svårt med att sitta still och lyssna. Man måste vanligen ägna en stor 
del av sjuan åt att träna eleverna i studieteknik. Men vår metod skulle däremot ha fungerat 
mycket bra i årskurs nio, tror Carsten. 

Sammanfattningsvis anser Carsten att vårt arbete gav ett gott resultat: Eleverna var större 
delen av tiden engagerade, de lyssnade och de lärde sig mycket. 

 

6.4 Sammanfattande synpunkter 
Vi vill sammanfatta resultatet av vår undersökning så att den ena av våra två målsättningar 
uppfylldes. Vårt försök att, via inslag av skönlitteratur i historiestudierna, delge eleverna en 
alternativ undervisningsform vilken appellerar mer till deras känslor och upplevelser snarare 
än till deras förmåga att memorera och reproducera fakta, föll väl ut både vad gäller elevernas 
kunskapsproduktion och upplevelser av engagemang. Däremot uppfylldes inte vårt mål att 
utveckla elevernas källkritiska tänkande. Vi är i efterhand även kritiska till delar av vår 
elevenkät då den visade sig vara olämpligt utformad gällande att fånga upp ett överskådligt 
och användbart resultat i detta avseende. Mer om detta under rubriken ”7.1 Tillförlitlighet”. 

 
Man kan också sammanfatta vår studie så att våra förhoppningar och farhågor angående 
elevernas reaktioner och våra egna prestationer till stor del kom att besannas, men att vi 
samtidigt blev överraskade av elevernas positiva inställning till undersökningens metod då vi 
själva ansåg oss ha övervägande negativa upplevelser av framför allt arbetsron och 
koncentrationen under lektionerna.  
 
Vi konstaterar att vår planering och våra ambitioner till största delen var rimliga i förhållande 
till den verkliga undervisningssituationen i klassrummet. Mängden material, urvalet av stoff 
samt våra genomgångars struktur och omfattning stod, i alla avseenden utom gällande det 
källkritiska avsnittet, i rimlig proportion till elevernas mognadsnivå och tillgänglig tid. Vi 
lyckades under större delen av tiden hålla en abstraktions- och kunskapsnivå anpassad till de 
flesta elever. Vår planering och våra ambitioner kunde inte förverkligas för alla elever och på 
alla punkter. Men å andra sidan – är en sådan målsättning någonsin möjlig att uppfylla?  
 
 
 
 
 
 
7. Analys  
I det följande presenteras en utförlig analys av vår studie och dess resultat. Vi granskar ur 
olika aspekter såväl våra undersökningsmetoder som våra förhoppningar samt hur dessa 
realiserades. Resultatet av elevenkäten och handledarintervjun diskuteras och det hela ställs 
mot bakgrund av våra observationer under lektionerna samt mot undersökningens syfte.  
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Under rubrik ”7.1 Tillförlitlighet” diskuterar vi resultatets reliabilitet. Under ”7.2 Disciplinära 
förhinder” redogör vi för den extremt oordnade arbetssituationen i klasserna 7x och 7y vilken 
hade en avgörande betydelse - både för själva arbetet i klassrummet och för undersökningens 
resultat. Våra erfarenheter av den framgångsrika högläsningen och det källkritiska 
försöksprojektet presenteras därefter under respektive rubrik. ”7.5 Svårigheter kring 
ämnesintegrering som metod?” omfattar en diskussion kring för- och nackdelar med 
ämnesintegrering, gängse uppfattningar i frågan inom lärarkåren samt en redogörelse för våra 
egna åsikter. Slutligen presenterar vi i ”7.6 Erfarenheter för framtiden” hur det är möjligt att 
vidareutveckla och förbättra vår studie i eventuella framtida projekt.  
      
 
7.1 Tillförlitlighet 
Vi anser att tillförlitligheten gällande resultatet av vår elevenkäts källkritiska avdelning är låg.  
Det är visserligen sant att i enkäten var 237 förkryssade svarsalternativ av 241 korrekta. 
Följaktligen var endast 4 av de 241 svaren inkorrekta och därmed bedömda som icke 
godkända. Detta utfall är tillsynes gott, för att inte säga alldeles utmärkt. Resultatet är dock 
mycket svårtolkat p g a själva frågeställningens klumpiga utformande. Vid handledarintervjun 
framtonade en mycket mer negativ utvärdering av det källkritiska projektet. Även våra egna 
observationer under lektionerna visar på att arbetet inte föll väl ut. 
 
Vi är därför i efterhand mycket kritiska till vår enkät i detta avseende. Enkätfrågan om det 
källkritiska partiet var alltför trubbig för att fånga in ett mer nyanserat resultat, och dessutom 
borde vår fråga ha kompletterats med åtminstone två till tre mer djupgående frågeställningar. 
Elevernas svar på frågan är mycket svårtolkade p g a frågans olyckliga utformande. Det 
förefaller troligt att det övervägande positiva enkätresultatet i detta fall är en följd av att 
eleverna helt enkelt gissade sig fram till rätt svar – vilket tyvärr var möjligt att göra.  
 
Av denna anledning finner vi att våra egna subjektiva observationer under arbetet är mycket 
väsentliga och mer tillförlitliga på denna punkt. Vi kunder under lektionerna notera, utifrån 
elevernas beteende, att de inte greppade innehållet och syftet med lektionerna, och att de 
följaktligen inte kan ha inlett någon fördjupad källkritisk reflektionsprocess utifrån vår 
undervisning.  
 
Detta område utgjorde undersökningens största utmaning, och det negativa resultatet var som 
sagt inte oväntat, men lärorikt. Vi menar att vår målsättning i detta avseende inte uppfylldes, 
men att det ändå är troligt att eleverna gjorde värdefulla och användbara erfarenheter under 
resans gång. Troligen har viktiga frågor väckts i dem kring existensen av ”absoluta historiska 
sanningar”. Förhoppningsvis har de delgivits en ny insikt om att värderingar och 
ställningstaganden faktiskt alltid är nödvändiga vid historiska studier.  
 
 
7.2 Disciplinära förhinder 
Vi nämnde ovan att arbetsklimatet i klasserna 7x och 7y var ovanligt oordnad. Vi vill till och 
med uttrycka det som att situationen var extrem i detta avseende. Denna brist på studiero och 
disciplin hade självfallet en mycket stor inverkan på hela arbetet under lektionerna och även 
på resultatet. Vi är övertygade om att om situationen hade varit mer acceptabel vad gäller 
ordning i klassrummet hade resultatet av vår undersökning och våra erfarenheter av  
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densamma varit helt annorlunda. Av denna anledning är det viktigt att redogöra för hurdan 
situationen verkligen var och vad som skedde i klassrummet. 
 
Vårt mål under planeringsstadiet var att följa samma lektionsupplägg i både klass 7x och 7y, 
men att en anpassning till verkligheten gjorde detta omöjligt. Enligt schemaläggning stod 
klass 7x hela tiden först i tur – denna klass blev alltså ett slags ”försöksklass” när det gällde 
våra planeringar, och utifrån de erfarenheter vi fick av undervisningen i denna klass 
modifierade vi upplägget i klass 7y. Det som gick bra förstärkte vi, och det som fungerat 
sämre anpassade vi vad gäller tydlighet och tidsdisposition. Av denna anledning kom vår 
sammanlagda bedömning av arbetet i klasserna att eventuellt färgas till klass 7y:s fördel. I 
klass 7x gick vi ju på betydligt fler minor är i klass 7 y eftersom 7y genomgående fick en mer 
friktionsfri undervisning.   
 
Men andra faktorer måste här vägas in i vår bedömning av skillnaderna mellan klasserna. 
Redan vid första lektionen noterade vi att klass 7x var en osedvanligt stökig klass och att 
ordningen i klassrummet var under all kritik. Detta förhållande bekräftades av vår handledare 
och av eleverna själva vilka gav oss en sammanlagd bild av en splittrad och osäker klass 
vilken bytt lärare många gånger under mellanstadiet och som därtill bestod av ett flertal elever 
från en otrygg social bakgrund. Klassen var markant indelad i tre delar: Två fjärdedelar bestod 
av ambitiösa och tystlåtna flickor och pojkar; en fjärdedel utgjordes av skräniga och 
provocerande flickor och en fjärdedel av mycket skräniga, provocerande och omotiverade 
pojkar vilka hade en stor benägenhet att vara respektlösa, både mot varandra och mot lärare. 
De störande eleverna i klassen var tyvärr de totalt tongivande. Det förekom mycket ofta att 
elever tog till fysiskt våld mot varandra – både i korridorerna och i klassrummen. Hotfulla och 
onödiga kommentarer med avsikt att provocera eller såra flög kors och tvärs genom 
klassrummet vid alla våra lektioner. Åtskilliga lärare ansåg att denna klass var nästintill 
omöjlig att handskas med på ett normalt sätt. Detta anser även vi. Vi vill tillägga att det inte 
handlar om att vi inte fick någon positiv kontakt med eleverna. Tvärtom. Den sociala 
kontakten med flertalet elever fungerade utifrån givna förutsättningar bra. De flesta elever var 
motiverade och engagerade i sina studier. Men skolarbetet fungerade inte då eleverna var 
samlade i helklass. Då alla samlades till gemensam undervisning blev skolarbetet p g a 
oavbrutna störningar omöjligt att bedriva under uppskattningsvis  40 % av den utmätta tiden.  
 
Även klass 7y bestod av en brokig samling elever – både socialt och kulturellt sett. Ungefär 
en fjärdedel av eleverna hade skiftande invandrarbakgrund och därför vissa problem med 
svenska språket. Detta fick som konsekvens att de inte alltid uppfattade eller tillgodogjorde 
sig undervisningen och skolarbetet på ett önskvärt sätt, vilket i sin tur ofta resulterade i ett 
okoncentrerat och frustrerat beteende som störde andra elever. Språkproblematiken kan inte 
eleverna själva klandras för, men likafullt var problemet en besvärande realitet och 
naturligtvis slog situationen tillbaka på dem själva i form av ständig irritation från vår, och 
andra lärares, sida.  
 
Även i klass 7y fanns många pratiga och omotiverade elever, men inte i samma omfattning 
som i klass 7x. Genomgående var stämningen i klass 7y trevligare och mer positiv. Eleverna 
tog inte till våld mot varandra och även om de inte var fokuserade på arbetet hela tiden var de 
åtminstone inte otrevliga och respektlösa mot oss då vi påpekade detta. Vår samlade 
bedömning var dock att ordningen och arbetsmoralen även i denna klass var oacceptabel – i 
genomsnitt försvann säkert 30 minuter av 80 sammanlagda per lektion till punktmarkering av  
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elever som störde genom att röra sig i klassrummet eller genom att prata mycket högt och om 
ovidkommande saker. Detta kan jämföras med läget i klass 7x där vi vid vissa lektioner fick 
ägna mer än hälften av tiden åt att försöka hålla en någorlunda acceptabel ordning. I båda 
klasserna rådde en anmärkningsvärd brist på arbetsmoral och eleverna tog mycket sällan 
ansvar för sina egna studier. De flesta elever arbetade endast då en lärare satt bredvid och 
aktivt ledde arbetet. Så fort läraren avlägsnade sig övergick eleverna till annan sysselsättning - 
vanligen irrelevant och störande sådan.  
 
 
7.3 Framgångsrik högläsning 
Redan på planeringsstadiet hyste vi vissa förhoppningar och farhågor angående vårt 
kommande arbete. Vi antog att högläsningen ur Faraos förbannelse skulle bli ett enkelt  
 
företag då läsningen tillät eleverna att vara förhållandevis passiva. Dessutom är boken lätt att 
ta till sig då den har en spännande story och ett ledigt språk.  
 
Dessa antaganden visade sig stämma väl överens med verkligheten. Genomgående under hela 
vårt arbete var det högläsningen som fungerade bäst. I enkäten uppger hela 80 % av eleverna 
att de anser att läsning av historiska ungdomsromaner är ett bra sätt att lära sig historia på. 
Två belysande elevkommentarer ur enkäten är att man genom historisk skönlitteratur kan ”få 
bilder … och fantisera.”, och att ”man fattar … hur de bor, äter, lever och klarar sig.” 
Hela 85 % av eleverna menar därtill att sådan läsning kan hjälpa dem att öka deras intresse för 
historiestudier. Enkätresultatet styrks även av våra observationer - eleverna var nästan utan 
undantag lugna under högläsningen och de följde med i berättelsen. Vi behövde sällan avbryta 
läsningen p g a störningar. En enda elev var i enkäten kritisk till bokvalet:  
 

- Den är jobbig och tråkig. 
 
Tre kommentarer var negativa i allmänhet: 

 
- För att jag gillar inte att läsa historia. 
 

         - Elever kan somna om det är för tråkigt. 
 
- För att jag inte tycker det. 

 
Vi har redan nämnt att vi från början var medvetna om att den ”publikfriande” 
bekvämlighetsfaktorn gällande läsningen kunde resultera i övervägande positiva reaktioner 
från elevernas sida - vilka inte endast borde tolkas som en uppskattning av 
undervisningsformen för dess lärdomsskapande potential. Eleverna behövde inte anstränga sig 
för att memorera, formulera eller föra anteckningar. Vi krävde ingen aktivitet från deras sida, 
förutom att de skulle lyssna, och vi kontrollerade inte i vilken grad de verkligen lyssnade. 
Naturligtvis upplevde många elever denna passivitet som angenäm. Några elever ger också 
öppet uttryck för detta i enkäten:  
 

- För att det blir roligare än att jobba. 
 
- Man slipper skriva och så. 
 
- Det är skönt att lyssna när någon läser 
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Utifrån dessa formuleringar är det svårt att dra någon slutsats alls om huruvida nämnda elever 
ansåg sig ha lärt sig något om Egypten, eller ej, via boken Faraos förbannelse. Av övriga 
enkätsvar att döma utgår vi dock från att de flesta elever följde berättelsen med intresse och 
att de faktiskt lärde sig något under tiden.  
 
 
 
7.4 Det källkritiska försöksprojektet 
Redan på planeringsstadiet var vi medvetna om att de källkritiska diskussionerna skulle bli 
undersökningens största utmaning - både för oss och för eleverna. Detta av flera anledningar: 
Dels misstänkte vi att våra elever eventuellt skulle vara ovana vid att diskutera och reflektera 
disciplinerat under ledning av lärare, och dels hade vi farhågor gällande huruvida vi skulle  
förmå att lägga diskussionen på rätt nivå eller ej. Med andra ord - skulle det hela bli tydligt 
och meningsfullt för eleverna? Även vår handledare hade synpunkter på detta och menade att 
elever i årskurs sju vanligen är alltför omogna för denna typ av analyserande reflektion. Vår 
slutliga bedömning var att det trots allt skulle bli ett spännande, men utmanande försök.  
 
För tydlighetens skull organiserade detta avsnitt så att vi koncentrerade hela det källkritiska 
temat till ett sammanhållet åttiominuters-pass för varje klass då vi först högläste ur Prinsen 
som kände sitt öde, under visning av de vackra illustrationerna via färgade OH-projektioner, 
och därefter diskuterade vi i helklass våra valda frågeställningar. Det visade sig dock under 
resans gång att de disciplinära problemen i klassen, vilka hela tiden slukade både tid och 
energi för alla parter, skulle leda till att den utmätta tiden blev alltför knapp. Efter detta 
tillfälle fanns inte möjlighet till fortsättning vid ytterligare en lektion. Med facit i hand kan vi 
konstatera att detta hade varit det bästa. Under våra lektioner uppenbarade sig nämligen 
ovanligt svåra hinder både för vår undervisning och för elevernas kunskapsinhämtande.  
 
Under högläsningen av Prinsen som kände sitt öde lyssnade eleverna i både klass 7x och 7y 
koncentrerat som de brukade. Även under de första 15 minuterna av diskussionen deltog de 
någorlunda aktivt med relevanta frågor och svar. I klass 7x urartade därefter sakta, men säkert 
lektionen i kaos. Denna dag var stämningen i klassen mer orolig än vanligt och istället för att 
ägna oss åt att diskutera källkritik och historieskrivning fick vi viga halva lektionen åt att 
agera ordningspoliser. Till slut lyssnade ingen elev på någon av oss. Istället kastade de saker 
och bråkade med varandra under högljudda former. Efter lektionens slut fick vi hålla kvar en 
elev för ett långt enskilt samtal då han fick be om ursäkt för ett synnerligen respektlöst 
beteende. Att vår handledare var närvarande vid lektionen hade ingen hämmande inverkan på 
elevernas beteende. För att förklara situationen ytterligare kan vi nämna att senare samma 
vecka blev omkring hälften av klassens elever inkallade till ett allvarligt möte med alla lärarna 
i aktuell arbetsenhet p g a att de under en längre tid hade stört ordningen på samtliga veckans 
lektioner.   
 
Efter denna omtumlande erfarenhet drog vi slutsatsen att samma planering, men betydligt 
nedkortat vad gäller tid och diskussionsfrågor, samt genomfört med än större tydlighet och 
ledning, skulle kunna utgöra ramarna för den källkritiska lektionen i klass 7y. I denna klass 
fungerade upplägget något bättre. Lektionen urartade inte och eleverna var acceptabelt aktiva 
och intresserade under större delen av tiden. Vår sammanfattande bedömning är ändå att  
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resultatet av denna lektion var tämligen nedslående vad gäller kunskapande och lärdomar för 
eleverna.    
 
Vi har dragit många lärorika slutsatser av detta vårt ”misslyckade” källkritiska projekt. Rent 
allmänt har vi fått viktiga praktiska erfarenheter av den komplicerade och svårhanterliga 
problematiken rörande grundskolans kunskapsmässigt och psykosocialt heterogena 
elevgrupper. Mer specifikt kan vi konstatera att vi brustit i tydlighet och konkretion när det 
gäller organisationen av det källkritiska avsnittet – i synnerhet gällande diskussionsövningen. 
Eleverna var inte mogna för resonemanget i den form vi presenterade det – varken 
kunskapsmässigt eller socialt. Detta faktum borde vi bättre ha tagit ställning till. Vi kunde ha 
lagt ribban lägre från början och mer anpassat undervisningen till den rådande disciplinära 
situationen då den redan från början var känd för oss.   
 
Två försvårande omständigheter gällande denna undervisningsdel rör själva grundpremisserna 
för projektet. Vi har nämnt att vare sig arbetsområdet eller tidsramarna gav oss optimala 
förutsättningar för att uppfylla våra mål. Vi håller det för troligt att vårt källkritiska avsnitt 
hade fått ett mer positivt resultat om vi hade tilldelats ett annat arbetsområde – helst 
omfattande någon del av den moderna historien. Hade vår undersökning omfattat ett tema 
som franska revolutionen, slavhandeln, industrialiseringen av Sverige eller första världskriget 
hade det varit oerhört mycket enklare för oss att finna relevanta samtida texter vilka speglar 
varierande perspektiv på det historiska skeendet. Utgångspunkterna för den källkritiska 
diskussionen hade blivit fördelaktigare i alla avseenden. 
 
Gällande tidsramarna för arbetet kan vi konstatera att de - med hänsyn till aktuell elevgrupp, 
de disciplinära förhindren samt våra kanske alltför höga ambitioner - var allt för snäva. 
Möjligheterna att under denna korta tid, med gott resultat, föra in så många aspekter på det 
gamla Egypten som vi önskade, var mycket små. I efterhand gör vi bedömningen att det hade 
varit bättre att koncentrera sig på färre aspekter, men att göra det mer grundligt.    
 
Trots våra negativa erfarenheter dömer vi inte fullständigt ut källkritiska övningar i årskurs 
sju. Vi menar fortfarande att sådan undervisning kan fungera väl om eleverna sedan tidigare 
är någorlunda vana vid reflektionsövningar av denna typ. En förutsättning är dock att eleverna 
känner sig trygga i förhållande till varandra så att de vågar fundera öppet och ge röst åt sina 
tankar inför kamraterna utan att riskera att utsätta sig för elaka kommentarer. Det måste alltså 
råda ett positivt och kamratligt klimat i en grupp för att gemensamma diskussioner ska 
fungera. Detta var inte fallet i klasserna 7x och 7y.  
 
Reflektionsövningar kan vara svåra även i andra avseenden. Det ligger i uppgiftens natur att 
absolut korrekta svar inte existerar i den form som eleverna är vana vid från övrigt skolarbete. 
Elevarbete i skolan grundar sig alltför ofta på instuderings- och ifyllnadsuppgifter där ett visst 
antal frågeställningar utan undantag kan kopplas ihop med samma antal givna svar. Det är 
oftast rätt eller fel, svart eller vitt, när det gäller studier i skolans värld. Källkritiska 
diskussioner där komplexitet och paradoxer inte bara belyses, utan till och med utgör centrum, 
måste eleverna tränas i. Detta innebär naturligtvis en lång process där många misslyckanden, 
eller mindre goda resultat, så småningom kan leda fram till givande erfarenheter. Vår 
erfarenhet är att goda förutsättningar för denna typ av diskussioner är sällsynta för elever i 
klass sju, och att det därför är mer lämpligt att diskutera källkritik, i den form vi önskade göra, 
i årskurs åtta eller nio. I årskurs sju bör man istället träna eleverna i diskussionsövningar och  
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tillit till varandra. Frågeställningar kring källkritik bör lyftas redan i årskurs sju, men då med 
större konkretion.  
 
 
7.5 Svårigheter kring ämnesintegrering som metod? 
I inledningen till detta arbete framförde vi våra positiva åsikter angående ämnesintegrering 
som undervisningsmetod. Vi menade att det är vår tro att den ideala undervisningen när det 
gäller att väcka elevernas engagemang är den ämnesintegrerade - i historia liksom i andra 
ämnen. Detta eftersom en sådan undervisning rymmer flertalet perspektiv från många olika 
discipliner samtidigt och att den därför förmår ge eleverna en bredare och djupare insikt i 
verklighetens komplexitet. Ämnesöverskridande studier speglar helt enkelt verkligheten på ett 
mer sanningsenligt och relevant sätt än ämnesindelade studier. Vi sammanställde under 
rubriken ”tidigare forskning och annat material” ett flertal forskares åsikter i samma anda.  
 
Men finns det då inga frågetecken kring denna pedagogiska metod? Naturligtvis, inte heller 
denna arbetsform är perfekt. Tvärvetenskaplighet innebär inte per definition någon genväg till 
kunskapande, och inte heller erbjuder den någon mirakulös lösning på alla de pedagogiska 
problem som lärare genom tiderna har tampats med. Men frågan är om inte ett inrotat 
oflexibelt beteende, en portion revir- och prestigetänkande samt en viss grad av bekvämlighet 
alltför ofta ligger bakom metodens så pass sällsynta utbredning.  
 
Det största problemet enligt de flesta antagonisterna gäller planerings- och tidsaspekten. Detta 
håller vi med om så länge diskussionen rör sig kring rena temaarbeten. Sådan ställer stora 
organisatoriska och schematekniska krav på alla involverade pedagoger. Men läsning av 
skönlitteratur vilken speglar aktuellt arbetsområde är vare sig schemamässigt eller tidsmässigt 
krävande. I vårt arbete tar vi inte ställning till huruvida temaarbeten är en bra arbetsform eller 
ej. Vi uppehåller oss endast vid ämnesintegrering inom ramen för ämnet historia. Vi menar att 
historieämnets gränser, rent innehållsligt, bör öppnas upp för andra perspektiv vilka vanligen 
omfattas av andra ämnen. I synnerhet bör gränserna mellan historia och litteraturvetenskap 
suddas ut. Det krävande i detta avseende betyder att pedagogen måste ha, eller skaffa sig, 
kunskap om lämplig litteratur och att viss planeringstid av nödvändighet måste användas till 
läsning och utvärdering av texter. Pedagogen måste ha, eller skaffa sig, en bred kunskapssyn 
vilken omfattar inte bara de egna skolämnenas traditionella gränser utan även inkluderar 
andra infallsvinklar på vår omvärld och oss själva.  
 
Enligt vår mening är det endast kontrollen av elevernas kunskapsnivåer som skulle kunna 
ställa till med de ett bekymmer - inom ramen för vårt nuvarande betygssystem. Hur ska man 
utvärdera och bedöma elevernas tankeprocesser och skilda reflektionsnivåer på ett för 
eleverna genomskinligt och rättssäkert vis? Och detta utan att ”sätta betyg på”, eller 
hierarkiskt rangordna dem, efter bättre eller sämre tankeförmåga. Egentligen innebär det inte 
någon svårighet att bedöma hur långt gången en reflektionsprocess är – eller hur mycket 
arbete och engagemang en elev har lagt ned på att verkligen fördjupa sig i och ta ställning till 
studiestoffet. Det eventuella problemet innebär att bedömningen måste ske inom ramen för 
fastställda och enhetliga betygskriterier. Det hela får inte lämnas öppet för lärares, eller skilda 
skolors, godtyckliga värderingar.     
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7.6 Erfarenheter för framtiden 
Vi har tidigare diskuterat att vi och våra elever upplevde högläsningen av ungdomsromanen 
Faraos förbannelse som ett lyckat inslag i vår undersökning. Vi tolkar elevenkäten så att en 
motivation från elevernas sida till varför läsningen fungerade så bra var att den helt enkelt var 
bekväm. Vi nämnde även att det p g a denna bekvämlighetsfaktor är svårt att dra slutsatser om 
huruvida eleverna verkligen lärde sig något om det forna Egypten eller ej. I anslutning till 
detta vill vi här nämna att vi inte är motståndare till att elever upplever skolarbetet som 
bekvämt - så länge en någorlunda effektiv produktion av lärorika erfarenheter och 
kunskapande är det centrala. Eleverna går i skolan för att skaffa sig kunskaper. Att de har 
trevligt under tiden är ett ideal, inte ett absolut krav. En vidareutveckling av vår 
undersökningsmetod kan därför vara att låta högläsningen, eller elevernas egen läsning, ligga 
till grund för ett mer aktivt deltagande från deras sida. Speciella instuderingsfrågor, 
diskussions- eller skrivuppgifter, eller någon form av faktainsamlande knutet till aktuella 
texter, kan vara mer effektiva metoder när det gäller att göra läsningen lärorik. Samma 
metoder kan tillämpas gällande filmvisningar. Detta arbetssätt skulle öka elevernas aktiva  
reflekterande över studiestoffet, och minska ineffektiv passivitet. Arbetsformen skulle dock 
kräva vidare tidsramar än de vi hade till vårt förfogande.   
 
Eftersom vårt arbete handlar om integration mellan två skolämnen – historia och 
litteraturvetenskap – kan man finna det önskvärt att vi vid vår undersökning hade lagt lika stor 
vikt vid båda ämnenas ömsesidiga påverkan av varandra. Med andra ord hade det förstås varit 
lika givande att väva in allmänhistoriska synvinklar i svenskans litteraturundervisning, som 
att väva in litteraturhistoriska perspektiv i den allmänna historieundervisningen.  
 
Med tanke på detta arbetes förutsättningar hade en sådan målsättning dock varit omöjlig att 
uppfylla. Det skulle ha blivit alltför komplicerat i fråga om praktiska detaljer. Det skulle bland 
annat ha krävts att våra klassers lektioner i både svenska och historia hade varit möjliga att 
synkronisera, att involverade lärare hade godkänt detta samt att det hade varit 
planeringsmässigt möjligt för oss att beröra samma historiska epok vid både svenska- och SO-
lektionerna samtidigt.  
 
Verkligheten bjöd oss tyvärr inte ett sådant gyllene tillfälle. Inget hindrar dock att vi senare i 
vårt yrkesliv, då vi bättre har möjlighet att styra och planera vår undervisning i egna klasser, 
utvecklar våra erfarenheter från denna undersökning i sagda riktning. Ett sådat vidgad 
undersökningsområde hade även varit intressant och lärorikt att studera via ett liknande 
projekt, men då under en längre tid; med fler, och äldre, deltagande elever samt utifrån ett 
annat arbetsområde än det gamla Egypten. Som sagt – en tvärvetenskaplig och därigenom mer 
associations- och allusionsspäckad undervisning vilken förmår inspirera, fånga samt vidare 
och djupare belysa vår rika verklighet kan endast bli till elevernas stora vinning. För nog skall 
vi som lärare ha stora ambitioner och höga mål när det gäller vår yrkesroll och vårt syfte att 
utbilda och leda framtidens samhällsmedborgare. Eller som Gunn Imsen, norsk professor i 
pedagogik uttrycker det i detta citat som får avsluta vårt arbete:  
 

Att vara lärare är att delta i ett av samhällets viktigaste projekt. Läraren bidrar inte bara till att 
förmedla samhällets kultur, utan också till att forma samhället genom de unga människor som på 
olika sätt präglas av den undervisning läraren ger. När man är anställd som lärare, har man fått ett 
förtroende som få andra yrkesgrupper. 
(Imsen, 1999, s.108.)  
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Bilaga 1 
 
 
Fullständig veckoplanering för klasserna 7x och 7y gällande veckorna 42 – 45 höstterminen 
2005.  
 
Vecka 42 
Lektion 1, 80 minuter 
Presentation av oss och ämnet 
Kontroll av förkunskaper 
Högläsning Faraos förbannelse, ca 15 minuter 
Genomgång: floddalar, tidsepok, geografisk omgivning, Nilens betydelse 
Eget arbete: baskurs 
 
Lektion 2, 80 minuter 
Repetition av föregående 
Högläsning Faraos förbannelse 
Genomgång: religion, pyramider, balsamering, dödskult, samhällsplanering 
Visning av faktafilm 15 minuter 
Eget arbete: baskurs 
 
Vecka 43 
Lektion 3, 80 minuter 
Repetition av föregående 
Högläsning Faraos förbannelse 
Genomgång: hieroglyfer, tydandet av skrifterna 
Hemläxa till nästa lektion: skriva sitt namn med hieroglyfer 
Eget arbete: baskurs, fördjupningsarbeten 
 
Lektion 4, 80 minuter 
Repetition av föregående 
Högläsning Faraos förbannelse 
Genomgång: koppling Egyptens historia, vår egen bibliska historia, läsning ur Bibeln 
Filmvisning: Disneyfilmen Prinsen av Egypten (del av) 
Sammanställning av hieroglyfvägg med elevernas namn 
 
 
Vecka 44 
Lektion 5, 80 minuter 
Repetition av föregående 
Högläsning Prinsen som visste sitt öde 
Diskussion om boken  
Genomgång: källkritik utifrån frågeställningar 
Visning av faktafilm 15 minuter  
 
Lektion 6, 80 minuter 
Repetition av föregående 
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Högläsning Faraos förbannelse 
Eget arbete: baskurs, fördjupningsarbeten 
 
Vecka 45 
Lektion 7, 80 minuter 
Repetition av föregående 
Högläsning Faraos förbannelse 
Eget arbete: baskurs, fördjupningsarbeten 
Visning av faktafilm 60 minuter 
 
Lektion 8, 80 minuter 
Repetition av föregående 
Högläsning Faraos förbannelse 
Diskussion av Faraos förbannelse – Hur var det att leva i det gamla Egypten? 
Enkät 
Avrundning 
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Bilaga 2 
 
ENKÄT, KLASS 7 E 
 
1. Tycker du att det har varit intressant att högläsa boken ”Faraos förbannelse” om 
Ramonas tidsresa till Tutanchamons tid?  
 
Ja Nej 
 
1 a) Förklara varför det var intressant 
 
 
 
 
 
 
 
1 b) Förklara varför det inte var intressant 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tycker du att boken ”Faraos förbannelse” har lärt dig något om hur det kan ha varit 
att leva i det gamla Egypten?   
 
Ja    Nej 
 
3. Tycker du att läsning av historiska ungdomsböcker är ett bra sätt att lära sig historia 
på? 
   
Ja    Nej 
 
3 a) Förklara varför det är ett bra sätt att lära sig historia på 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 b) Förklara varför det inte är ett bra sätt att lära sig historia på 
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4. Tror du att historiska ungdomsböcker kan hjälpa dig att bli mer intresserad av att 
studera historia? 
 
Ja  Nej 
 
5. Tycker du att det var intressant att högläsa boken ”Prinsen som kände sitt öde”? 
 
Ja    Nej 
 
 
5. Tycker du att Disney-filmen ”Prinsen av Egypten” lärde dig något om hur det kan ha 
varit att leva i det gamla Egypten? 
 
Ja    Nej 
 
 
6. Vi har diskuterat ordet ”källkritik” på våra lektioner. Vi pratade om att vi vet 
mycket om vissa grupper av människor i historien och väldigt lite om andra. Vilka 
grupper av människor har du lärt dig något om under våra lektioner? 
 
Kryssa för de grupper du lärt dig något om. Välj så många du vill. 
 Kvinnor   Män 
     
 Barn   Sjömän 
     
 Bönder   Lärare 
     
 Kungar   Fattiga 
     
 Människor med makt   Rika 
     
 Människor utan makt   Sjuksköterskor 
     
 
7. Varför var floden Nilen så viktig för de gamla egyptierna? 
 
8. Varför byggdes pyramiderna i Egypten? 
 
9. Har dina nya kunskaper gjort dig intresserad av att så småningom resa till Egypten? 
 
  
 
 
 
 
Tack för ditt svar!/Maria och Viktoria 
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Bilaga 3 

 

Frågeställningar som intervju- och diskussionsunderlag vid handledarintervju 

• Hur bedömer du elevernas respons på högläsningen av Faraos förbannelse?  
• Har du praktiserat högläsning själv vid något tillfälle gällande 

historieundervisningen? Hur har högläsningen i så fall fungerat? Fördelar, 
nackdelar?  

• Hur bedömer du elevernas mottagande av Prinsen som kände sitt öde?  
• Hur bedömer du elevernas mottagande av det källkritiska partiet i vår 

undervisning? Vad fungerade/fungerade ej och varför? 
• Hur kan vi förbättra vår undervisning vad gäller källkritik?  
• Vilken är din allmänna reflektion angående användande av skönlitteratur som 

undervisningsform i SO-ämnena i allmänhet och historieämnet i synnerhet?  
• Känner du till någon annan lärare som brukat skönlitteratur som 

undervisningsmetod, och hur har det i så fall fungerat?  
• Vilken är din allmänna reflektion vad gäller ämnesintegrering i praktiken i skolans 

vardag? Vad är positivt, vad är negativt? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




