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ABSTRACT 
Syftet med studien var att undersöka vilken annan litteratur än de gängse läromedlen 

som används i historieundervisningen på gymnasiet. Frågeställningarna rörde vilka 

anledningarna är att lärarna använder respektive inte använder annan litteratur än de 

gängse läromedlen. För att synliggöra i vilken omfattning litteratur används i under-

visningen, och hur det kan se ut i skolorna, genomfördes sju intervjuer med lärare på 

gymnasiet. Resultatet visar att det förekommer en del olika typer av litteratur i un-

dervisningen, och lärarna nämner historiska romaner, samtidsskildringar, facklittera-

tur, lyrik och urkunder. Lärarna framhåller att historieämnet är komplext och att det 

stoff som ska behandlas på kort tid utgör en av faktorerna till att det inte finns myck-

et utrymme över för annan litteratur än läroböckerna. Lärarna menar också att ele-

vernas egen arbetsbelastning och elevernas utbredda läsmotstånd både styr valet av 

litteratur och närvaron av den i undervisningen. 
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1 INTRODUKTION 

I dagens gymnasieskola utsätts eleverna hela tiden för ett ständigt brus av informa-

tion och det ställs krav på läraren att försöka nå fram till eleverna genom detta in-

formationsflöde. Ibland räcker det kanske inte att ha goda ämneskunskaper och att 

använda sig av en adekvat lärmiljö för att elevernas ska lära sig. Dagens lärare på 

gymnasieskolan måste vidga sina perspektiv och framför allt hitta nytt material att 

använda i undervisningen.  

Under i stort sett hela mitt liv har jag läst mycket och jag har fängslats av beskriv-

ningarna i olika böcker och alltid har jag lärt mig något nytt. För mig har läsningen 

av all litteratur med konstnärlig kvalitet betytt mycket och där har skönlitteraturen 

alltid varit ett självklart inslag.  

Som historielärare kan det vara av vikt att inse att även andra former av litteratur 

än den traditionella kurslitteraturen är av stort värde för att eleverna ska få en djupare 

förståelse och kunna sätta in olika händelser i ett större perspektiv.  

Denna undersökning syftar till att undersöka i vilken utsträckning annan litteratur 

än de gängse läromedlen används i historieundervisningen.  
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2 BAKGRUND 

I begreppet litteratur utöver de gängse läromedlen, ingår många genrer och i det här 

avsnittet behandlas en del som kan läggas in i det begreppet. 

Här avhandlas sålunda litteratur av konstnärligt berättande kvalitet, den historiska 

romanen och samtidsskildringen, men även lyrik och dramatik får ett givet utrymme. 

Det finns också genrer som är svårfångade och då framför allt biografier, memoarer 

och självbiografier och de behandlas inte vidare här eftersom diskussioner om pålit-

lig klassificering skulle bli alltför långa. Dessutom är den här studien för liten för att 

man ska kunna lägga in ett källkritiskt perspektiv på dessa genrer. 

Det populärvetenskapliga berättandet och vad som läggs in i det begreppet lyfts 

fram helt kort. Historieämnet och styrdokumenten diskuteras liksom ett urval av re-

levant tidigare forskning inom skönlitteratur och historieundervisning. 

 

2.1 Det konstnärliga berättandet 

Skönlitteratur förknippas kanske oftast med den episkt berättande diktningen, och 

dess undergenrer vars innehåll skildrar handlingar och gestalter i tid och rum.1

2.1.1 Den episka diktningen – genre och utveckling 

  

Den västerländska berättande episka diktningen har sina rötter i den tidiga antiken 

med Iliaden och Odysséen, men också Bibeln, som tydliga exempel. Ur verk som 

dessa, skrivna på både vers och prosa, har det sedan utvecklats en rad olika former av 

berättande diktning. Bertil Romberg menar att man brukar räkna Cervantes pikaresk-

roman Don Quijote (1605-1615) som den första moderna romanen.2 Vår tids roman 

är det forna verseposets arvtagare menar Peter Hallberg som skriver att romanens 

egentliga genombrott kom i och med borgarklassens ökande sociala inflytande under 

1700-talet.3

Generellt kan man säga att romanen är ett uppdiktat verk som är skrivet på prosa. 

Romanen är det överordnade begreppet och under det finns en rad olika undergenrer. 

Ser man endast till romanens form finns det dokumentärroman, jagroman, dagboks-

  

                                                 
1 Romberg (1987) Att läsa epik. Lund: Studentlitteratur. s15 
2 Romberg (1987) s 27 
3 Hallberg, P (1998) Litterär teori och stilistik. Göteborg: Akademiförlaget. s 27 
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roman, brevroman etc. När dessa definieras har man ofta utgått från ett speciellt 

ämne, miljö eller person och ur detta har de sedan kommit att kallas herderoman, 

riddarroman, pikareskroman och historisk roman.  

2.1.2 Den historiska romanen 
Under 1800-talets första decennier tillkom en ny romantyp, den historiska romanen. 

Den var ett resultat av romantikens intresse för gångna tider, och medeltiden var sär-

skilt populär. Romberg skriver att ”den historiska romanen har vanligtvis en noga 

tecknad miljö och tid, /---/och presenterar ofta utifrån sina förutsättningar en realis-

tisk människoskildring”.4 Romberg menar också att det flitiga användandet av histo-

riskt stoff i romanerna under 1800-talets första hälft är ett tydligt tecken på romanti-

kens dragning mot det fjärran och förgångna.5

Eva Queckfeldt och Peter Hallberg lutar sig mot Romberg i det avseendet att den 

historiska romanen är en relativt sen företeelse.

 

6

Eva Queckfeldt, universitetslektor i historia och med lång erfarenhet av undervis-

ning och historiedidaktik,

 Både Queckfeldt, Hallberg och 

Romberg nämner Sir Walter Scott som det första stora namnet som författare till hi-

storiska romaner.  

7 menar dock att det är svårt att definiera vad en historisk 

roman verkligen innebär, men den definition Romberg ger belyser både vad den bör 

innehålla och hur den är uppbyggd. Han berör dock inte en viktig aspekt, nämligen 

tidsavståndet.8

Sven Delblanc beskriver den historiska romanen som detsamma som ”en berättel-

se som behandlar en period som ligger utanför läsarens minneskrets (erfarenhet)”.

 

9

Om en 60-åring skulle läsa Tom Wolfes roman Rätta virket (The Right Stuff, 

1979) som handlar om USA:s rymdprogram under 1960-talet, skulle den säkert upp-

fattas som en konventionell roman.

 

Detta uttalande har kritiserats och Queckfeldt menar att läsarens ålder spelar stor roll 

när en bok ska kallas historisk.  

10

                                                 
4 Romberg (1987) s 21 
5 Romberg (1987) s 21 
6 Queckfeldt s 71, Hallberg s 28 och Romberg s 21 
7 http://www.hist.lu.se/hist/personal/hemsidor/EvaQueckfeldt.htm 
8 Queckfeldt (2004) s 72, Romberg (1987) s 21 
9 Sven Delblanc. citerad i Queckfeldt (2004) s 71 i Historien är nu.  
10 Wolfe, T (1979) Rätta virket. Stockholm: Norstedts  

 Skulle däremot en 20-åring läsa samma bok 

skulle den framstå som en historisk roman. Queckfeldt nämner denna roman för att 
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peka på problemet att det inte finns några gemensamma regler för när en roman ska 

kallas historisk.11

Historikern Stefan Johansson menar däremot i sin avhandling En omskriven histo-

ria – Svensk historisk roman och novell före 1867 att det finns en till synes gemen-

sam uppfattning om en tidsgräns bakåt i tiden för de som skrivit om den historiska 

romanen, men menar att åsikterna om denna gräns är oerhört skiftande.

 

12

Den amerikanske historieforskaren Ernest E. Leisy skriver: ”Sir Walter Scott who 

in theory and practice laid the foundations of the modern historical novel, set the in-

terval at half a century. But in America – so rapid are changes here – a generation 

appears sufficient to render a preceding period historical”.

  

13 En tysk forskare, Ralph 

Kohpeiss menar att för att kunna klassificera en roman som historisk finns det två 

huvudsakliga uppfattningar, dels att det krävs att handlingen utspelas två generatio-

ner tillbaka i tiden eller minst 60 år, dels en generation (ca 30 år) mellan publicering 

och skildrad tid. Han lyfter också fram att läsarens egna erfarenheter och minnen av 

den skildrade tiden ytterligare försvårar klassificeringen och då särskilt om det hand-

lar om en mycket gammal eller mycket ung läsare.14 Staffan Bergsten menar i sin tur 

att vi vill att en roman ska utspelas längre tillbaka i tiden än 60 år för att vi idag ska 

betrakta den som historisk.15

Queckfeldt frågar sig om man överhuvudtaget kan lära sig något av att läsa en hi-

storisk roman och menar att det knappast är möjligt att få fram en helt objektiv san-

ning ur sådan läsning. Hon menar dock att det gäller vare sig man ägnar sig åt histo-

risk forskning eller läser en historisk roman.

  

16 Vad man däremot kan få fram genom 

en historisk roman är kunskapen om att det har funnits ett förflutet och hur det har 

gestaltat sig. Hon reserverar sig dock eftersom historiska romaner alltför ofta har an-

vänts för att förmedla hur historien borde tolkas. Personer som figurerar i romanerna 

är dessutom författarens skapelser, alltså fiktion. Även här reserverar sig Queckfeldt 

en aning då hon tillägger att vissa personer i romanerna ibland fått namn och egen-

skaper efter någon som faktiskt har existerat.17

                                                 
11 Queckfeldt, E (2004) ”Det var en gång…” I red. Karlsson & Zander Historien är nu. Lund: Stu-
dentlitteratur. s 71 
12 Johansson, S (2000) En omskriven historia – Svensk historisk roman och novell före 1867. Uppsala. 
13 Leisy, E (1950) The American Historical Novel. s 5 
14 Kohpeiss, R (1992) Der historische Roman der Gegenwart in der BRD. s 31f  
15 Bergsten, S (1990) Litteraturhistoriens grundbegrepp. Lund: Studentlitteratur. s 126f 
16 Queckfeldt (2004) s 74 
17 Queckfeldt (2004) s 75 
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Hon ser dock positivt på den historiska romanens möjligheter i dess syfte att ut-

veckla historiemedvetandet, lära sig om det förflutna och få kunskap om den histo-

rievetenskapliga diskursen genom skönlitteratur. Dessutom är hon helt övertygad om 

att läsning av historiska romaner ökar förståelsen för att ett då har funnits och som 

hon själv uttrycker det: ”ett då som en gång varit lika levande som vårt nu”.18 Histo-

riska romaner kan väcka ett intresse, menar Queckfeldt, och det kan dessutom leda 

till ytterligare nyfikenhet. Hon kallar det för ”lockbete eller en aptitretare”, men me-

nar att det är långt ifrån allt som den historiska romanen kan ge.19

De historiska romanerna har alltså uppmärksammats som både kunskapskällor 

och pedagogiska redskap. Queckfeldt menar att fördelarna med historiska romaner 

anses vara att det låter läsaren uppleva det förflutna på ett annat sätt än genom läro-

böckerna, och att det kan vara ett ypperligt sätt att bli bekant med en historisk 

epok.

 

20

Enligt Queckfeldt är det nästan alltid de hon kallar ”goda” historiska romanerna 

som behandlas i den traditionella undervisningen, exempelvis Fogelströms Stock-

holmsromaner och Mobergs utvandrarserie.

  

21

Christer Öhman menar att man genom skönlitteratur får en bild av de små delar 

som skapar en förståelse för ett då, nu och sedan.

 Det här är typiska historiska romaner 

där författarna har utfört säkra efterforskningsarbeten för att skapa en rättvis bild av 

det som varit. Queckfeldt menar att händelserna i dessa romaner är så realistiskt 

skrivna att inte ens yrkeshistoriker har haft något att invända emot dem.  

22 Queckfeldt menar att det finns en 

del litteratur som utger sig för att vara historiska och att det gäller för läsaren att vara 

vaksam i valet av litteratur. Ska litteraturen syfta till ett ökat historiemedvetande som 

Öhman menar ställer det krav på läsaren, menar Queckfeldt, som måste kunna ta 

ställning till vad som är specifikt bra och specifikt dålig litteratur.23

                                                 
18 Queckfeldt (2004) s 85 
19 Queckfeldt (2004) s 85 
20 Queckfeldt (2004) s 77, Queckfeldt (2000) s 92 
21 Queckfeldt (2000) ”Om kiosklitteratur med historiskt motiv” I red Aronsson, P. Makten över min-
net. Lund: Studentlitteratur. s 93 
22 Öhman, C (1986)”Om historiska romaner i europeisk och svensk litteratur.” I HLFÅ 1985/86. s 67 
23 Queckfeldt (2000) s 93 
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2.1.3 Samtidsskildringen 
Hur välskrivna många historiska romaner än är måste man dock med eftertryck näm-

na möjligheten att som Queckfeldt uttrycker det ”gå direkt till källorna”.24 Det finns 

andra alternativ att tillägna sig kunskap om det förflutna än att läsa historiska roma-

ner menar Queckfeldt. Det hon menar med att gå direkt till källorna handlar i första 

hand inte om att bedriva arkivstudier för att få en inblick i en speciell händelse eller 

epok. Det handlar snarare om att det finns litteratur om det förflutna på mer lättåt-

komliga ställen än i arkiv. Det finns böcker från olika perioder som mycket väl är 

representativa för den tid de är skrivna i: ”Man behöver inte läsa en historisk roman 

för att bli bekant med antikens Rom, 1600-talets Frankrike eller 1800-talets England. 

Petronius Arbiters Satyricon från första århundradet e.Kr. finns i svensk översätt-

ning, liksom Madame de Sévignés brev och Jane Austens romaner”.25

Boken ger också en inblick i vad som skedde i tidningsvärlden och hur journalis-

terna arbetade. Boken kan användas på många andra sätt och Queckfeldt ger en hel 

del förslag där hon nämner att man kan undersöka vilka nyheter det refereras till, 

frågor som diskuteras och samhällsstandard. Hon nämner också att man kan upp-

märksamma hur genusrelationer behandlas, och att man även kan se hur äktenskap 

och relationer gestaltade sig.

  

Det svenska begreppet samtidsskildring syftar alltså på en skildring som är skri-

ven och skildrar sin samtid. Det finns dock skillnader språkmässigt då samtidsskild-

ring på tyska blir Zeitroman, alltså tidsroman. Det engelska uttrycket contemporary 

novel är mer likt det svenska begreppet, samtid. 

Queckfeldt menar här att det skulle kunna vara lukrativt att låta gymnasieklasser 

läsa romaner, som en gång skildrat ett nu men som nu representerar ett då, för att bli 

bekanta med speciella historiska händelser eller epoker. Hon ger ett exempel och pe-

kar på Hjalmar Söderbergs Den allvarsamma leken, som hon låter vara ett represen-

tativt val i det här fallet, då den publicerades 1912 och skildrar sin samtid. Handling-

en i sig är i det här fallet inte det mest intressanta utan snarare i vilka kontexter hu-

vudpersonerna rör sig, nämligen det högborgerliga Stockholm i början av 1900-talet.  

26

Frågorna Queckfeldt ställer upp är intressanta och belyser vilka vinster en roman 

från förr kan ge en gymnasieelev. Hon skriver också att man kanske inte behöver 

 

                                                 
24 Queckfeldt (2004) s 80 
25 Queckfeldt (2004) s 80 
26 Queckfeldt (2004) s 82 
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veta exakt hur det gick till på en nyhetsredaktion eller en middagsbjudning. Men det 

kan vara intressant för den som verkligen vill veta hur det förflutna har varit.27

Det tycks alltid har funnits ett intresse hos författare att vid en viss ålder vilja 

skriva om sin barndom, uppväxt eller skolår. I sådana fall handlar det främst om att 

de skildrar en tid på 15-20 år tillbaka i tiden. I ett avseende kan den här typen av ro-

maner kallas för historiska romaner men med Stefan Johanssons kategorisering i 

minnet hamnar således den här typen av berättelse i en ny kategori. Han menar att 

den här genren snarare ska kallas ”roman om det nära förgångna”.

 

28

2.1.4 Litteraturläsning som källa till kunskap och förståelse 

 Här används 

istället begreppet samtidsskildring om ett nyss förflutet.  

Några romaner som väckt stor uppmärksamhet är exempelvis Jonas Gardells En 

komikers uppväxt (1992) och Susanna Alakoskis Svinalängorna (2006). Trots att 

Gardells bok publicerades 1992 trycks den ständigt i nya upplagor. Gardell verkar 

därför beröra en tid i historien som många vill läsa om. Både Gardell och Alakoski är 

födda på 60-talet och deras böcker speglar slutet av 70-talet. Dessa romaner kan där-

för vara exempel på vad som är en samtidsskildring men som skildrar ett förflutet, 

men ett förflutet som är ganska nära.  

Louise M Rosenblatt och Gunilla Molloy har båda skrivit om läsning och båda 

framhåller vikten av att välja litteratur som läsaren kan identifiera sig med. Romaner 

ger läsaren upplevelser, menar Rosenblatt, och hävdar att läsaren tar med sig egna 

erfarenheter in i texten.29 Molloy håller med Rosenblatt i det avseendet att identifika-

tionen är en viktig del för att eleverna ska läsa.30

De främmande miljöer som kan återfinnas i litteraturen kan belysa gångna epo-

kers inflytande över individer och samhället, och med det skapa förståelse för det 

förgångna. Rosenblatt hävdar alltså att litteraturläsning om andra tidsförhållanden 

kan leda till en framväxt av en förståelse för att de fiktiva personernas handlande 

mycket väl kan ha styrts av de attityder och mönster som var vedertagna då. Hon 

framhåller också att denna insikt kan ge eleverna förståelse för hur författare formas 

  

                                                 
27 Queckfeldt (2004) s 84 
28 Johansson (2000) s 54 
29 Rosenblatt, L. (1995) Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa. Lund: Studentlitteratur. 
s 45 
30 Molloy, G. (1996) Reflekterande läsning och skrivning. Lund: Studentlitteratur. s 98 
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av sin miljö och att det vidare kan ge eleven en medvetenhet om att ett sådant tän-

kande kan förekomma i andra faser av resonerande och handlande.31

Rosenblatt påtalar att litteraturen tillför förståelse för sådant som annars hade varit 

alltför abstrakt. I skolsituationer kan det vara svårt för läraren att lära känna alla ele-

ver så bra att det går att föreslå intressant litteratur som passar alla. Hon menar då att 

det kan vara god idé att läraren kan skaffa sig en allmän uppfattning om vad den sär-

skilda gruppen generellt kan uppskatta.

 

32

Förhoppningsvis ger litteraturen eleverna ett större utbyte om de kan relatera till 

det som det skrivs om menar Molloy. Hon poängterar också att det är viktigt att 

komma ihåg att flickor och pojkar är olika, men drar slutsatsen att det trots allt är sö-

kandet efter den egna identiteten som förenar dem.

  

33

2.1.5 Novellen, lyriken och dramatiken – mer en fråga om form än 

innehåll 

 

Ett kännetecken för novellen är i första hand det mindre omfånget i jämförelse med 

romanen, men det kan variera kraftigt. Peter Hallberg menar att det kan finnas novel-

ler på bara ett par sidor, men också i undantagsfall noveller på flera hundra sidor.34 

Staffan Bergsten menar att det därför är svårt att sätta en undre gräns för antalet sidor 

i en novell, men för att den ska resultera i något berättande alls måste ett minimum 

ändå sättas till två, tre sidor.35

I mångt och mycket kan en novell likna en roman, den kan spegla ett helt liv, men 

vanligtvis har novellen ett annat upplägg. Hallberg påpekar att det i novellen inte 

finns samma utrymme att långsamt frammana en karaktär eller ett längre händelse-

förlopp. I stället koncentrerar sig novellförfattaren på en särskilt dramatisk person 

eller händelse och sätter detta i blickfånget på ett mer intensivt sätt. Slutet i en novell 

kan därför upplevas som en överraskning där ofta ny information plötsligt sätter no-

vellens handling i ett nytt ljus.

  

36

Två viktiga genrer är lyrik och dramatik som generellt är förbisedda textformer, 

men som kan tillföra mycket kunskap om det historiskt förflutna. När det gäller lyrik 

 

                                                 
31 Rosenblatt, L. (1995) s 195 
32 Rosenblatt, L. (1995) s 76 
33 Molloy, G. (1996) s 99 
34 Hallberg, P. (1998) Litterär teori och stilistik. Göteborg: Akademiförlaget. s 32f 
35 Bergsten, S. (1990) s 130 
36 Hallberg, P (1998) s 33 
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skildrar den ofta sin samtid inte bara när det gäller personers känslor utan också när 

det gäller små detaljer som exempelvis kläder och mat. Naturligtvis finns också en 

parallell till den historiska romanen med dikter som huvudsakligen skildrar det histo-

riskt förflutna. 

Beträffande dramatik är det i likhet med lyriken de små detaljerna, som exempel-

vis sociala förhållanden och konflikter som kan säga mycket om den tid som speglas. 

Dramat är likt romanen i det avseendet att det även inom dramat finns tydliga under-

genrer exempelvis den historiska dramatiken som innefattar den dramatik som be-

handlar ett historiskt stoff.37

Likväl som att tala om samtidsromaner skulle det alltså lika gärna gå att tala om 

samtidsdikter och samtidsdramer, vilket således för oss tillbaka till Queckfeldts 

ståndpunkt om möjligheten att gå direkt till källorna.

  

38

2.2 Det populärvetenskapliga berättandet 

 

 

Populärvetenskaplig historia fick ett uppsving under 1980- och 1990-talen i Sverige. 

Främst tack vare journalisten Herman Lindqvists programserie Hermans historia på 

Sveriges television och hans bokserie Historien om Sverige.  

Populärvetenskap är i sin vidaste mening vetenskaplig information som inte i för-

sta hand riktar sig till fackmän. Den görs ofta lättfattlig och med en underhållande 

enkel stil för att passa en stor krets intresserade.39

Peter Englund har fått sin ställning i svenskt kulturliv genom sin förmåga att 

kombinera akademisk forskning med populärvetenskaplig framställning. Hans senas-

te bok, Silvermasken (2006) är en biografi över drottning Kristina.

 

Den svenske historikern Peter Englund liksom den amerikanska historikern Bar-

bara Tuchman tillhör åtminstone delvis den populärvetenskapliga genren eftersom 

deras böcker vänder sig till allmänheten. Trots att Tuchmans böcker har en väl ut-

byggd notapparat hänvisar hon inte precist till källorna i den löpande texten. Hennes 

böcker räknas och läses som skönlitteratur rent generellt men är inte klassificerade 

som sådana på biblioteken utan är placerade på K, alltså historia. 

40

                                                 
37 Nationalencyklopedin www.ne.se 
38 Queckfeldt (2004) s 80 
39 Nationalencyklopedin www.ne.se 
40 Nationalencyklopedin www.ne.se 
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Barbara Tuchman, amerikansk historiker och journalist, är enligt Nationalencyk-

lopedin Amerikas mest lästa historiker. Hon fick sitt genombrott med The Guns of 

August (1962) och hennes styrka sägs vara dels de levande personbeskrivningarna, 

dels hennes förmåga att belysa viktiga ämnen och spegla dem över lång tid.41

Tidskrifterna Populär Historia och Allt om historia är exempel på populärveten-

skapliga tidskrifter som inte presenterar ny forskning inom historievetenskapen utan 

snarare syftar till att sprida ett historieintresse på ett enkelt sätt. Populär Historia 

finns numera även på nätet där artiklarna från tidningens nummer finns elektro-

niskt.

 

42

2.3 Läromedel 

 

I gymnasieskolan används i huvudsak tre olika böcker i historieundervisningen.43

2.4 Ämnet historia och styrdokumenten 

 

Böckerna är Alla tiders historia A, Alla tiders historia Maxi och Perspektiv på histo-

rien. Lärobokspaketet innefattar det extramaterial som följer med boken eller som 

finns att köpa till. Av dessa tre läromedel är det bara Alla tiders historia A som har 

en textbok i extramaterialet. Boken innehåller berättelser och källtexter som knyter 

an till böckerna i serien. Det handlar om korta texter och utdrag ur urkunder och lik-

nande. Till varje lärobok finns också en lärarhandledning som innehåller OH-

material, blindkartor och diskussionsfrågor. 

Bredvidläsningslitteratur innefattar den litteratur som i allmänhet inte har med lä-

roboken att göra utan snarare belyser skeenden i historien som går att använda till 

vilken lärobok man än väljer att använda i undervisningen. Det kan handla om anto-

logier med en rad textutdrag ur samtidsskildringar som kan knytas an till historien. 

Det kan också röra sig om andra textsamlingar exempelvis utdrag ur historiska ro-

maner och liknande. Givetvis hör också autentiska texter från olika epoker till den 

här typen av litteratur. 

 

Gymnasieämnet historia är ett stort ämne och efter nio år i grundskolan är det me-

ningen att eleverna ska ha med sig hela kronologin, från forntid fram till vår tid. Un-

                                                 
41 Nationalencyklopedin www.ne.se 
42 www.popularhistoria.se/o.o.i.s/172, www.alltomhistoria.se 
43 På de program där jag gjort min VFU, samhällsvetenskapliga programmet och handelsprogrammet. 
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der dessa obligatoriska år i skolan läggs grunden till kunskapen om historien hos ele-

verna.  

Eftersom gymnasiets Historia A-kurs bygger på grundskolans historieundervis-

ning ser innehållet i princip likadant ut. En lärobok för A-kursen i historia på gymna-

siet börjar med flodkulturerna och slutar med ett kapitel med rubriken ”Västeuropa 

efter 1945”.44 Det är alltså i grund och botten samma material som i grundskolan, 

men den här gången ska det avverkas på 100 poäng, vilket i verkligheten innebär un-

gefär 80 timmar. Ett av målen för historia A är att ”eleven ska känna till grundläg-

gande drag i den historiska utvecklingen”.45

Peter Aronsson menar att det idag klagas över att många inte känner till viktiga 

händelser som har med nationen att göra. Han kallar det en historielöshet bland 

svenskarna, och menar att man fort glömmer det man lärt. Även om man lyssnar in-

tresserat och kanske fortsätter att läsa historia även efter skoltiden.

 

46

Det Aronsson påpekar blir inte helt främmande då kursen är styrd av tid och att 

varje lärare lyfter fram stoffet på olika sätt. Under rubriken syfte i kursplanen för hi-

storieämnet kan man läsa att ”stoffets omfång kräver alltid och är alltid föremål för 

ett urval. Kopplingen mellan det förgångna, nuet och framtiden gynnar analys och 

problematisering”.

  

47

Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) säger dessutom att skolan ska: 

”Främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse”.

 En annan orsak till den här historielösheten Aronsson talar om 

är att alla inte läser historia på gymnasieskolan, utan det är ett kärnämne på de sam-

hällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och estetiska programmen, dessutom är gym-

nasieskolan en frivillig skolform. 

48

Historia B och C är också 100-poängskurser där B-kursen är en fördjupningskurs 

och grundar sig på A-kursen. Här ligger tyngdpunkten på temaarbeten och kursen 

syftar till att öka elevernas självständiga och kritiska förmåga. Kursen består till 

 Både när det 

gäller förståelse för andra människor och inlevelse bidrar naturligtvis historieämnet 

till det i högsta grad. 

                                                 
44 Bergström m.fl. Alla tiders historia A. Malmö: Gleerups 
45 Kursplan Historia A 
46 Aronsson, P (2000) Historiekultur i förändring. Makten över minnet. Lund: Studentlitteratur s 7 
47 Mål och syften för ämnet Historia. www.skolverket.se 
48 Lpf 94, www.skolverket.se 
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största del av komparativa studier. Historia B är gemensam kurs inom samhällsve-

tenskap- och kulturinriktningen på samhällsvetenskapsprogrammet.49

Historia C bygger också på A-kursen och syftar till att fördjupa kunskaperna om 

källkritik och historiesyn. Historia C är en valbar kurs.

 

50

Historieämnet har genom åren gått från att ha varit ett stort ämne med mycket un-

dervisningstid till ett ämne som ska innehålla mycket men på mycket mindre tid. 

Bengt Nilsson skriver att i det gamla linjegymnasiet läste elever på den humanistiska 

och samhällsvetenskapliga linjen 250 klocktimmar historia. Genom övergången till 

programgymnasium 1993 minskade undervisningstiden i historia och innebar att äm-

net fick 190 klocktimmar på samhällsprogrammet. När gymnasieskolan på nytt re-

formerades 2000 halverades historieundervisningen till 80 klocktimmar på samhälls-

programmet.

 

51

Ett nytt förslag på en ny gymnasiereform kom 2003. Den dåvarande regeringen 

ville genomföra den nya reformen 2007, kallad GY07. I och med regeringsskiftet 

2006 kom ett nytt direktiv från den nya regeringen som avbröt arbetet med en ny re-

form 2007. Den nya regeringen kom istället med ett förslag på en ny gymnasiereform 

2009, GY09.

  

52

I gymnasieutredningens nästan 700 sidor långa betänkande framhåller Anita Ferm 

att ämnena historia, religionskunskap och samhällskunskap ska förbereda eleverna 

för att aktivt kunna delta i samhällslivet.

 

53

                                                 
49 Mål och syften för ämnet Historia. www.skolverket.se 
50 Mål och syften för ämnet Historia. www.skolverket.se 
51 Nilsson, B (2004) Att undervisa i historia. I Historien är nu. red. Karlsson & Zander. s 258f 
52 Ferm, A (2008) Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola. SOU 2008:27 s 220 
53 Ferm, A (2008) Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola. SOU 2008:27 s 356f 

 För ämnet historia innebär detta att alla 

elever på yrkesprogram ska läsa en kurs på 50 poäng. Ferm föreslår också att tyngd-

punkten i denna kurs ska ligga på 1900-talets historia fram till nutid med tydliga ut-

gångspunkter i den industriella revolutionen, franska revolutionen och framväxandet 

av de stora ideologierna under 1700- och 1800-talen. På alla högskoleförberedande 

program föreslår hon att eleverna läser en kurs på 100 poäng. I denna hundrapo-

ängskurs ingår femtiopoängskursen. Det rör sig allstå inte om två kurser för elever 

inom högskoleförberedande program utan om en gemensam kurs på 100 poäng. 
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2.5 Tidigare forskning 

Det finns en del examensarbeten där författarna har undersökt hur lärare arbetar med 

särskilt skönlitteratur i historieundervisningen. Vad som går att konstatera är att syf-

tena med dessa examensarbeten har varit dels hur lärare arbetar med historiska ro-

maner i undervisningen, dels hur elevernas historiemedvetande kan ökas med hjälp 

av skönlitteratur.  

Kajsa Johannesson och Margaretha Åkesson har i sitt examensarbete Skönlittera-

tur som redskap – för att fördjupa historiemedvetande undersökt skönlitteraturens 

ställning i historieundervisningen.54

Liksom Johannesson och Åkesson menar Olof Wedberg att skönlitteratur kan bi-

dra till att värdefulla diskussioner uppkommer i klassrummet. Hans examensarbete 

Skönlitteratur som ett pedagogiskt redskap i historieundervisningen belyser hur 

skönlitteratur kan användas som ett redskap i ämnet historia på gymnasiet.

 De menar att de genom sin undersökning kom 

fram till att lärarnas arbete med skönlitteratur definitivt kan bidra till ett fördjupat 

historiemedvetande hos elever i år 4 till 6 i grundskolan. Det framkom också i deras 

studie att lärarna främst använde skönlitteratur för att levandegöra historien och för 

att fånga elevernas intresse. Lärarna framhöll också en del nackdelar i användandet 

av skönlitteratur och menade att det tog för mycket tid i anspråk för planeringen av 

ett sådant arbete. Lärarna trodde att tidsbristen var den avgörande orsaken till att 

skönlitteratur i undervisningen inte förekom i större utsträckning. De drar dock slut-

satsen att skönlitteratur i kombination med facklitteratur kan bidra till ett fördjupat 

historiemedvetande hos eleverna. 

55

                                                 
54 Johannesson & Åkesson (2007) Skönlitteratur som redskap – för att fördjupa historiemedvetande. 
Malmö Högskola  
55Wedberg, O (2007) Skönlitteratur som ett pedagogiskt redskap i historieundervisningen. Malmö 
Högskola. 

 Wed-

berg har i sin studie utgått från svenskämnet och sedan applicerat dess metoder och 

teorier på historieämnet. Han har alltså låtit elever göra uppgifter utifrån vissa peda-

gogiska metoder och sedan jämfört respektive uppgift. Han lyfter fram problemet att 

skönlitteratur är fiktion och inte alltid berättar hela sanningen. Han resonerar också 

kring att den största nackdelen med skönlitteratur i historieundervisningen är att alla 

lärare inte är intresserade av att använda det. Slutligen menar Wedberg att skönlitte-

ratur kan användas på ett mer meningsfullt sätt om ett etablerat samarbete med 

svensklärarna etableras. 
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Catarina Perssons examensarbete Historiska romaner i historieundervisningen be-

lyser frågan om huruvida historieundervisningen kan främjas av historiska romaner 

som ett komplement i undervisningen.56

Mary Ingemanssons licentiatavhandling Skönlitterär läsning och historiemedve-

tande hos barn i mellanåldrarna från 2007 belyser hur elevers historiemedvetande 

fördjupas genom att de arbetar tematiskt inom historia och svenska.

 Hon har också undersökt hur lärarna upple-

ver att den historiska romanen kan väcka ett intresse hos eleverna för ämnet historia. 

Genom intervjuer med ett antal lärare framkom det att användandet av hela historiska 

romaner knappast förekommer alls i A-kursen. Lärarna menar att de breda grund-

strukturerna för elevernas historiekunskaper ska vara det viktigaste i A-kursen och 

att det därför inte fanns tid till att använda hela historiska romaner i undervisningen. 

Däremot tycks utdrag från historiska romaner som ett komplement till den ordinarie 

undervisningen vara ett bättre alternativ. 

57

Stefan Johansson disputerade 2000 med avhandlingen En omskriven historia – 

Svensk historisk roman och novell före 1867.

 Under ett fem 

veckor långt temaarbete läste eleverna historiska ungdomsromaner i arbetet med vi-

kingatiden. Ingemansson lät tre elever skriva egna texter utifrån varje arbetsområde. 

Till sist skrev eleverna en berättelse om vikingatiden där de fick välja mellan olika 

rubriker som; ”Jag som viking – mina färder och vad som hände”, ”Jag som vikinga-

hövding – mitt liv och min familj” och ”Jag som träl – mitt liv på gården”. Inge-

mansson upptäckte att de tre eleverna som var utvalda såg samband mellan vikinga-

tiden och sig själva. Hon noterar också i avhandlingen att de tre eleverna i stort sett 

hade samma tankar när de relaterade till vad som var sämre förr. Sammanfattningsvis 

är det tydligt bland dessa elever att de fick en större förståelse för vikingatiden ge-

nom att få läsa historiska ungdomsromaner.  

58

                                                 
56 Persson, C (2007) Historiska romaner i historieundervisningen. Malmö Högskola 
57 Ingemansson, M (2007) Skönlitterär läsning och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna. 
Växjö Universitet. 
58 Johansson, S (2000) En omskriven historia – Svensk historisk roman och novell före 1867. Uppsala 

 Johansson har undersökt hur det för-

gångna använts i romanerna för att skapa en identitet i nuet. Han konstaterar att den 

akademiska historieskrivningen under 1800-talet främst handlar om kungar och krig, 

medan det i de historiska romanerna främst rör människor i något lägre positioner. 

Här gavs också kvinnor mer aktiva roller. Han noterar samtidigt att svenska historis-

ka romaner ofta följer samma mönster: Inslag av huvudpersoner av oklar börd, kon-
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flikter inom Sverige, olika former av kärlekshistorier, rivalitet inom adeln samt gif-

termål och kungar. Johansson menar att svenskheten är ett återkommande tema i de 

historiska romanerna från den här tiden. Dessutom finns det skillnader mellan kvinn-

liga och manliga författare men de har gemensamt att de ofta skildrar den lilla män-

niskan. 

Denna korta forskningsöversikt visar att det finns en hel del skrivet om historiska 

romaner och annan skönlitteratur inom historieundervisningen. Om och hur annan 

litteratur än läromedlen rent generellt används i historieundervisningen finns det så-

ledes inte mycket skrivet om. 
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3 PROBLEM 

Historia är ett komplext ämne med mycket stoff som ska behandlas under en begrän-

sad tid. Kan man på denna begränsade tid ge eleverna en ökad kunskap om historie-

ämnet genom läsning av annan litteratur än de gängse historieskolböckerna?  

Genom att läsa exempelvis historiska romaner och även samtidsromaner kan man, 

som visas i bakgrunden, få en mycket god bild av det förflutna. Det kan ge läsaren en 

större medvetenhet för det som varit. 

 

3.1 Syfte och problemprecisering 

Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilken litteratur ut-

över det gängse läromedelspaketet som lärare använder i historieundervisningen för 

att ge eleverna en ökad kunskap om ett historiskt förflutet.  

 

Utifrån mitt syfte ställer jag mig följande frågor: 

• Vilken annan litteratur än de traditionella läroböckerna använder lärarna i 

undervisningen? 

• Vilka är anledningarna till att lärare använder respektive inte använder an-

nan litteratur än läroböckerna i undervisningen? 
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4 METOD 

I den här studien är jag intresserad av lärares värderingar eller uppfattningar av lit-

teratur i historieundervisningen och vilken litteratur som används utöver de traditio-

nella läroböckerna i undervisningen. Med det syftet stämmer kvalitativa intervjuer 

bäst som instrument för den här undersökningen. Jan Trost skriver att: ”Vid kvalita-

tiva intervjuer strävar man vanligen efter att just komma åt, att få veta, vad den inter-

vjuade menar eller hur han eller hon uppfattar ett ord eller en företeelse”.59

Trost skriver att det finns flera olika typer av intervjuer, man brukar exempelvis 

skilja mellan olika grader av standardisering och strukturering. Trost menar att stan-

dardisering innebär i vilken grad frågorna och intervjusituationen är likartade för alla 

informanterna. Vid hög grad av standardisering innebär det att intervjuaren ställer 

frågorna i samma ordning till alla intervjupersonerna. Vid låg grad av strukturering 

är intervjuaren mer öppen för informanternas reaktioner och språkbruk, och följdfrå-

gorna ställs beroende på vilka svar som kommer upp. När det är frågan om låg grad 

av standardisering är alltså variationsmöjligheterna stora.

 Vid en 

kvalitativ studie av det här slaget är det ändå svårt att helt utesluta kvantitativa inslag 

eftersom frågeställningarna rör olika samband, där redovisning av antal i vissa fall 

blir direkt nödvändiga för att kunna visa på resultat.  

60

För att få en så korrekt bild som möjligt av vilka olika sorters litteratur lärare an-

vänder i historieundervisningen var detta ett sådant upplägg som passade situationen. 

Med den bestämda ordningen på frågorna hade alla intervjupersoner samma ut-

gångspunkt. Frågorna var öppna eftersom de var formulerade på ett sätt som gjorde 

att informanterna fick mycket utrymme att svara. Patel och Davidsson skriver att det 

kan vara en fördel att ha ett antal följdfrågor till hands för att kunna stödja samtalet. 

Man behöver inte avbryta samtalet för att ställa dessa frågor om informanten redan 

berört det i sitt svar.

 

61 Detta var något jag tog fasta på och med hjälp av ett flertal 

följdfrågor kunde samtalet hållas inom intervjustudiens ramar. Frågor som Steinar 

Kvale kallar sonderande frågor varit särskilt användbara. 62

                                                 
59 Trost, J (2005) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. s 113 
60 Trost, J. (2005) s 19 
61 Patel & Davidsson (2003)s 80 
62 Kvale, S (1997)s 124 

 Kvale menar att intervju-

aren söker svaren men utan att för den skull ange vilka dimensioner som ska upp-

märksammas. Frågorna har då formulerats som ”Kan du ge några fler exempel?” och 
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”Kan du beskriva det lite mer?”. Då har informanterna fångats upp i sina tankar och 

de har återvänt till mer relevanta tankegångar.  

Beträffande strukturering menar Trost att det begreppet används olika beroende 

på vilken metodbok man vänder sig till.63 Å ena sidan menar han att strukturering 

handlar om huruvida det finns fasta svarsalternativ eller inte. Vid hög grad av struk-

turering ges inga möjligheter för informanten att svara annat än på det intervjuaren 

vill få svar på. Är svarsalternativen öppna är frågan ostrukturerad.64

Patel och Davidsson menar att vid en kvalitativ intervju ges det mycket utrymme 

för intervjupersonen att svara med egna ord. De framhåller också att intervjuaren kan 

välja att ställa frågorna i bestämd ordning, alltså hög grad av struktur, eller låta inter-

vjupersonen styra samtalet vilket alltså innebär låg grad av struktur.

  

65

Å andra sidan används begreppet i ett helt annat sammanhang nämligen om inter-

vjun är högt strukturerad alltså om det har en struktur. Trost menar att frågorna då är 

formulerade på ett sätt som tydligt visar att intervjuaren vet vad som efterfrågas och 

vad man vill ska komma fram i intervjun.

  

66 Det gäller att vara uppmärksam, menar 

Trost, när man använder sig av begreppet struktur och där vara tydlig om det är frå-

gorna eller intervjun i sin helhet som avses.67

Huvudfrågorna till intervjuerna har varit strukturerade men också en del följdfrå-

gor har blivit strukturerade för att jag vid vissa tillfällen känt att ämnet varit uttömt 

och för att leda över tankarna till nästa fråga har jag formulerat mig som: Det är in-

tressant det du säger men jag har en annan fråga som är så här. Kvale menar att man 

kan avbryta långa svar diskret genom att ställa frågor på det sättet.

 

68

4.1 Forskningsetik  

  

 

I intervjustudier är det viktigt att informanterna informeras om undersökningens ge-

nerella syfte. Informerat samtycke är viktigt eftersom det betyder att intervjuperso-

nerna deltar frivilligt i studien samt att intervjupersonen är insatt i studiens syfte. 

Detta för att undvika att intervjupersonerna känner tvång över att delta eller känner 

                                                 
63 Trost, J (2005) s 20 
64 Trost, J (2005) s 20 
65 Patel & Davidsson (2003) s 78 
66 Trost, J. (2005) s 21 
67 Trost, J (2005) s 21 
68 Kvale (1997)s 125 
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sig lurad. För intervjuaren ingår det också att avgöra i vilken grad information ska 

ges samt när den ska ges.69 Kvale menar att det utesluter bedrägligt förfarande mot 

intervjupersonerna. Han menar också att detta blir en balansgång för intervjuaren 

som själv måste avgöra när det är frågan om överinformation och utelämnande av 

information som kan vara viktiga för intervjupersonerna att känna till. Men han 

framhåller att det i vissa fall kan vara försvarbart att undanhålla det specifika syftet 

för intervjupersonerna för att de inte ska ”ge sina oförfalskade åsikter om ett ämne 

och styras till specifika svar” som Kvale formulerar det.70

4.2 Urval och undersökningsgrupp 

  

I den här undersökningen informerades intervjupersonerna om studiens specifika 

syfte vid intervjuns inledning. Syftet avslöjades inte i missivet eftersom det fanns en 

risk att många skulle tacka nej till att delta. En av anledningarna var att det fanns en 

misstanke om att många av lärarna skulle resonera att de inte tyckte att de använde 

någon litteratur utöver läromedlen i undervisningen och med det tacka nej.  

Beträffande konfidentialitet i den här forskningen betyder det att privat informa-

tion som identifierar intervjupersonen inte kommer att redovisas.  

En del av informanterna blev intresserade av studien och undrade vilka de övriga 

informanterna var, något som naturligtvis inte avslöjades. De fick endast veta det to-

tala antalet lärare som ingick i studien. 

 

För att i möjligaste mån uppnå syftet med studien var det inledningsvis av stor vikt 

att få tag i representativa lärare. Eftersom syftet rör historieundervisningen på gym-

nasieskolan var det lärare därifrån som behövde kontaktas. De deltagande lärarna 

svarade på ett mejl som skickades till tre gymnasieskolor, och i sina svar skulle de 

föreslå en lämplig dag och tid för vårt samtal. Eftersom många av de tillfrågade lä-

rarna frånsade sin medverkan ledde det sedermera till att de intervjuade lärarna re-

presenterar två skolor och inte tre som hade varit önskvärt. I slutänden har inte detta 

har någon betydelse för studiens tillförlitlighet då avsikten inte är att undersöka hur 

olika skolor använder skönlitteratur i undervisningen utan hur historielärare, gene-

rellt, använder den. 

                                                 
69 Kvale (1997) s107f 
70 Kvale (1997) s 107 
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En viss spridning beträffande informanternas kön, ålder och yrkesverkamma tid 

uppnåddes. Nedan presenteras informanternas ungefärliga ålder och deras år i yrket. 

I undersökningen deltar sju lärare, fyra manliga och tre kvinnliga, från två olika 

gymnasieskolor i en medelstor kommun i sydöstra Småland.  

Lärare A är i 60-årsåldern och har arbetat som lärare i 35 år, och undervisar i hi-

storia och samhällskunskap. Under den aktuella terminen då intervjun gjordes under-

visade han i historia A. 

Lärare B är i 60-årsåldern och har arbetat som lärare i 36 år, och har ämneskom-

binationen svenska, historia och religion. I historieämnet undervisar han i både histo-

ria A och B. 

Lärare C är i 60-årsåldern och har arbetat som lärare till och från sedan 1979. Han 

undervisar i historia och samhällskunskap, och i historieämnet undervisar han både i 

historia A och B. 

Lärare D är i 30-årsåldern och tog sin lärarexamen 2007. Hon har arbetat som lä-

rare i tio månader, och undervisar i historia, religion och filosofi. Inom historieämnet 

undervisar hon endast i historia B. 

Lärare E är i 35-årsåldern och har arbetat som lärare i fem år. Han undervisar i hi-

storia och religion, och i historieämnet undervisar han i kursen historia A. 

Lärare F är i 35-årsåldern och har arbetat som lärare i åtta år, och har ämneskom-

binationen historia, svenska och religion. I historieämnet undervisar hon i historia A. 

Lärare G är i 60-årsåldern och tog sin examen 1982 och har arbetat som lärare till 

och från sedan dess. Hon undervisar i historia, svenska och religion. I historieämnet 

undervisar hon i kursen historia A. 

 

4.3 Genomförande 

Alla intervjuerna spelades in, dels för att jag inte skulle behöva anteckna under inter-

vjutillfället, dels för att det kan vara svårt att hinna med att anteckna allt. Ingen av 

intervjupersonerna hade några invändningar mot att samtalet spelades in.  

Intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplatser och det var inter-

vjupersonen som bestämde en lämplig plats för intervjun, vilket i samtliga fall blev 

skolmiljö i något avgränsat rum.  

Intervjuerna inleddes med fem inledande frågor om bland annat vilken utbildning 

informanten har, yrkesverksamtid och vilken lärobok som användes i undervisning-
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en. Därefter följde frågor om vilket material som var förekommande i undervisning-

en. Valet av ordet material valdes med omsorg för att få ett så öppet svar som möj-

ligt. Frågor om hur informanterna ser på skönlitteratur respektive annan litteratur än 

skönlitteratur togs med för att få en bild av hur informanterna rent generellt såg på att 

använda dessa typer av litteratur i undervisningen. Likaså deras syn på att använda 

skönlitterära samtidsskildringar för att ge eleverna en ökad kunskap om det förflutna. 

Frågan om vilka erfarenheter informanterna hade av att använda skönlitterära sam-

tidsskildringar var främst för att få ytterligare exempel på vilken litteratur som före-

kommer, men också hur och varför lärarna arbetade med det. 

 

4.4 Databearbetning 

Det inspelade materialet transkriberades och lästes flertalet gånger. Därefter bröts 

texten ner och kategoriserades med utgångspunkt från de frågeställningar som an-

vändes vid intervjuerna. I informanternas svar söktes sedan likheter och skillnader 

mellan informanterna för att kunna visa på generella drag. 

Det ska noteras att en utskrift av en intervju alltid blir en tolkning. Kvale menar 

exempelvis att det kan vara svårt att avgöra när en mening tar slut.71

                                                 
71 Kvale, S (1997) s 151 

 I de fall där in-

formanterna inte avslutat en mening fullt ut har därför en mening sammanfogats med 

meningen som kommit efter. Vid några tillfällen har informanterna helt avbrutit sin 

tankegång till förmån för en annan. Oftast har den senare tanken varit den mest gi-

vande vilket då lett till att jag bortsett från den första ofullständiga meningen. I några 

fall har meningskoncentration varit nödvändigt då informanternas svar varit mycket 

långa. Där har informanternas svar helt enkelt komprimerats men det övergripande 

innehållet har kvarstått.  
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5 RESULTAT 

För att göra resultatkapitlet överskådligt återkommer här mina frågeställningar i form 

av underrubriker, om än i något bearbetad form. Den första frågeställningen rör vil-

ken typ av litteratur lärarna använder sig av i undervisningen. Den skönlitteratur som 

kommer fram här redovisas separat i referenslistan. Den andra frågeställningen rör 

anledningarna till varför lärarna väljer att använda respektive inte använda annan lit-

teratur än de gängse läroböckerna i undervisningen.  

 

5.1 Annan litteratur än de gängse läromedlen 

I det här avsnittet kommer litteratur utöver de gängse läromedlen i undervisningen att 

redovisas. Intentionen är att belysa all form av litteratur som lärare använder sig av.  

Alla lärarna använder en lärobok i historieundervisningen. Många av lärarna säger 

att de använder olika former av bredvidläsningslitteratur, och här menar lärarna det 

material som dels finns utanför det traditionella lärobokspaketet med arbetsböcker 

och textböcker, dels annan litteratur som inte hör till läroboken exempelvis antologi-

er, facklitteratur och skönlitteratur. 

5.1.1 Historiska romaner 
En av lärarna hävdar att eleverna aktivt arbetar med historiska romaner inom histo-

rieundervisningen:  

Då får ju eleverna läsa två historiska romaner sedan måste de också läsa in sig på 

epoken den skildrar. Sedan ska de då se vilken av de här två romanerna som ger 

den bästa bilden av det samhälle de speglar. 

Han ger en hel lista till eleverna som de får välja mellan. Här nämns bland annat tit-

lar som Shogun, Rid i natt!, Trägudars land och böckerna om Arn.  

En annan lärare påtalar att hon läser historiska romaner själv för att kunna för-

medla innehållet till eleverna.  

De har läroboken och de får anteckna, och visst jag kan ju ge utdrag. Det gör jag 

ju, men det här med hela böcker det går inte. Om jag säger att jag skulle be bib-

lioteket att plocka ihop intressanta historiska romaner så skulle eleverna inte alls 

förstå varför de skulle belastas med det. Så det blir på berättarnivå. För det är 

svårt att bara ge dem ett kapitel. 
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Det har hänt att Fogelströms Stockholmsskildringar har förekommit i undervisningen 

menar en lärare, men att det då har blivit i utdrag ur någon av böckerna när det har 

passat in i sammanhanget. 

5.1.2 Skönlitterära samtidsskildringar 
De skönlitterära samtidsskildringarna används mer än den rent historiska romanen i 

undervisningen och en av lärarna medger att de någon gång arbetat med första 

världskriget och På västfronten intet nytt.  

Lärare F hävdar att det går mycket bra att läsa skönlitterära samtidsskildringar 

inom historieämnet. 

När vi har läst om medeltiden har jag samarbetat med mig själv. För jag har dem 

oftast i både svenska och historia och då har de fått läsa medeltida texter. Och då 

har de fått läsa utdrag från riddarromaner och den höviska litteraturen och så 

finns det Decamerone, och där står det ju lite om pesten och så. 

Lärare E medger att skönlitteraturen inte ligger honom särskilt varmt om hjärtat men 

att han ändå läser samtidsskildringar som belyser en speciell händelse.  

Jag kan ju sitta och läsa fyra, fem skildringar av samma företeelse för att få fram 

ett flyt i min undervisning, roliga anekdoter och så vidare. Absolut, men då är 

det att jag gör det. Kanske inte så mycket att de gör det. 

5.1.3 Samtidsskildringar om ett nyss förflutet 
En av lärarna medger att samtidsskildringar som skildrar ett nyss förflutet förekom-

mer men att det i första hand inte handlar om ren skönlitteratur, utan snarare facklit-

teratur.  

Vietnamkriget till exempel. Det är ju inte samtid och inte historia utan något mitt 

emellan. Det är ju nästan nutid men ändå inte. 

5.1.4 Lyrik 
Två av lärarna säger att de brukar använda dikter och sånger i undervisningen.  

Ja, det är ju inte så att jag varje lektion går in och läser dikter. Jag har använt mig 

av låttexter ibland också. Men jag kommer ihåg att jag presenterade första 

världskriget genom att läsa en dikt som jag har glömt vem som har skrivit… men 

den hette väl något med i brist på en spik.  

Och när vi talar om 1700-talet i Sverige brukar jag spela Bellman för dem, och 

att de också får läsa några epistlar av honom. 
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5.1.5 Facklitteratur 
Många av lärarna uppger att de ibland använder facklitteratur i undervisningen. Då 

handlar det främst om litteratur som är skrivet av seriösa historiker. De menar också 

att historieämnet blir tråkigt om det inte tillkommer någon annan litteratur än lärobo-

ken.  

En del lärare använder facklitteraturen i undervisningen som ett sätt att låta ele-

verna forska själva. Lärare E säger att han har en hel del relevant litteratur hemma 

där han ”rycker lite här och var.” Han menar också att han gärna inte vill föreläsa om 

sådant som står i elevernas lärobok utan går själv till andra källor.  

Och då drar jag väl lite sköna anekdoter och så vill jag kunna förklara på ett 

grundläggande sätt så att de verkligen förstår. Ungefär så jobbar jag. Försöka spä 

på det som står i boken och konkretisera det. 

5.1.6 Tidskrifter och artiklar 
En lärare nämner också att han gärna använder sig av artiklar från tidskrifter för att 

belysa en speciell händelse mer utförligt.  

Jag har dragit ut en artikelserie från Populär Historia som handlar om Hitlers liv. 

Hur kom Hitler till makten och så vidare. Men Populär Historia använder jag 

mig av väldigt mycket faktiskt. Då får det helst vara relativt korta artiklar, det får 

inte vara på fem sidor för då går en hel lektion. 

Han tillägger också att han gärna använder den här typen av texter för att komplettera 

de texter som betraktas som tråkiga. Skolan har visserligen ett stort material av olika 

sorters bredvidläsningslitteratur, men han använder det gärna inte eftersom de har 

några år på nacken och han upplever dem som tråkiga.  

5.1.7 Rapporter och protokoll 
Lärare B menar att han gärna använder rapporter och protokoll i undervisningen.  

Men ibland tar vi upp det här som Johan III upprättade för Erik XIV att han ska 

få pulsådern avskuren i handleder och fotleder eller kvävas med en kudde eller få 

någon form av gift. Så då kan de läsa svart på vitt vad som finns. Eller en text 

om hungersnöden eller en medeltida text från Montaillou. Och likadant när man 

pratar om vikingarna så går man ju in på Ibn Fadlan och hans texter och så. Han 

stötte ju på vikingar i Volgakröken och beskriver dem som de snuskigaste indi-

viderna. De tvättade sig aldrig och så. Han beskriver hur en tvättning gick till 

och så vidare. 
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Lärare E använder precis som lärare B olika rapporter och protokoll när han undervi-

sar om speciella epoker. När han undervisar om den fornnordiska historien brukar 

han låta eleverna läsa en speciell text: 

Och när vi nu pratar om den fornnordiska historien så fick de läsa en kort text av 

Ibn Fadlan och den var kanske bara på tre sidor. Och det tar ju olika lång tid för 

dem, en del läser och vet inte vad de har läst medan andra läser jättefort. Sedan 

diskuterade vi hur man skulle gestalta en begravning utifrån den här texten. 

Han menar också att han brukar låta eleverna läsa mirakelberättelser.  

De har ett stort intresse av att man gestaltar den lilla människans vardagsliv: Mi-

rakelberättelser tycker de är jätteintressant att lyssna på. Ungarna tycker att det 

är roligt att lyssna, och givetvis tycker de att det är lika roligt att läsa själva, om 

det som de tycker är intressant. 

 

5.2 Anledningar till val av litteratur 

Alla lärare uppger en rad anledningar till varför de väljer att ta med litteratur, som 

generellt inte räknas till de traditionella läroböckerna, i undervisningen. I det här av-

snittet redovisas varför lärarna väljer att använda just sådan litteratur. Många av lä-

rarna säger också att det beror på eleverna vilken litteratur de tar in i undervisningen 

och de lyfter fram elevernas ovilja till läsning och elevernas arbetsbelastning.  

5.2.1 Tillgänglighet 
Lärarna menar att en av anledningarna till vilken litteratur som förekommer i under-

visningen främst handlar om tillgänglighet: 

För det första, när man är ny, så måste man tänka på tillgänglighetsperspektivet. 

Det som finns tillgängligt och det som man kommer åt snabbt och är enkelt. Det 

är lite det som styr. Sedan försöker man ju alltid ha en pedagogisk tanke med det 

man väljer. 

Det är ju rätt så lättillgängliga texter. Det är mycket det jag tänker på.  

5.2.2 Skönlitteratur för att belysa och förstärka 
Alla lärarna ser fördelar med skönlitteratur i historieundervisningen och menar att 

skönlitteraturen kan ge ett bredare perspektiv på olika skeenden men också att den 

kan levandegöra vissa händelser bättre än vad läroböckerna gör.  
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Lärarna låter eleverna läsa andra texter än dem ur läroboken för att ytterligare 

kunna förtydliga vissa händelser eller för att ge eleverna en annan bild av en händel-

se.  

Det står ju oftast inte så bra om just det i böckerna, utan då kan man ta in andra 

texter som beskriver det bättre. För att illustrera ett specifikt problem.  

Skönlitteraturen gör också att eleverna kan sätta in en händelse i sitt sammanhang på 

ett bättre sätt och med det bredda sina kunskaper. En av lärarna ser positivt på skön-

litteratur i historieundervisningen. 

Rent generellt… Det är ju egentligen skitbra. Jag tycker ju själv att det är jättero-

ligt att läsa historiska romaner, men det är ju svårt att kanske få in det i under-

visningen i alla fall i de klasser jag har nu. Om de exempelvis skulle läsa en hi-

storisk roman skulle det ta väldigt lång tid för många, alla är inte läsare. Tänk 

om de hade läst boken om Arn istället för att ha sett filmen, vilken skillnad det 

skulle ha varit. /---/att de kan skapa sig en bild genom inlevelseförmåga genom 

att läsa en bok. Det är ett jättebra sätt. För det förmedlar ju också en känsla. 

De ser också skönlitteraturen som en källa till kunskap där eleverna kan öka sin egen 

kunskap om det historiskt förflutna.  

Jag har ju själv lärt mig mycket genom böcker, allt egentligen. Jag tycker själv 

att det är ett utmärkt sätt att ta del av historien genom att läsa en bok. Det är skit-

bra rent ut sagt. Jag skulle jättegärna vilja jobba med det men jag skulle få riktigt 

svårt att genomföra det i klassen. 

Jag använder det mycket i belysningssyfte för att förstärka och belysa, det gör 

jag. Eller att det ingår i något paket, där det ingår för eleverna att lyfta in fler in-

fallsvinklar än bara dunka på den politiska berättelsen. Det gör jag. Belysning, 

förstärkning, och kunna dra egna slutsatser. Jag använder det för att förmänskli-

ga historien.  

Många menar också att historieämnet handlar om att fånga elevernas intresse och 

menar att man kan göra det genom olika former av skönlitteratur: 

Men det finns väldigt mycket härliga texter som eleverna kan tycka är bra och 

som gör att de får en helt annan bild. Det ger en djupare bild liksom. Fördelen är 

ju att jag tycker ju att eleverna ska läsa så mycket som möjligt. Jag anser ju att 

samtidsskildringar ger en väldigt bra bild liksom. 

Lärare F menar att man visst kan använda skönlitteratur i historieundervisningen och 

hon säger att hon värdesätter en samtidsskildring högre än en historisk roman. 
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Jag menar ju att litteraturen speglar den tid man lever i. Oavsett om man skriver 

om den tid man lever i eller om man skildrar framtiden. Tankesätten finns ju där 

ändå, produkten är ju ett barn av sin tid, om man säger så. Det tror jag jätte-

mycket på och då skulle jag ju hellre plocka in en samtidsskildring än att jag 

skulle välja Arn till exempel. 

5.2.3 Identifikation 
Några av fördelarna som också framkommer med skönlitteratur i historieundervis-

ningen är att eleverna behöver kunna identifiera sig med någon karaktär för att bättre 

ta till sig litteraturen. 

Fördelarna är ju att de kan identifiera sig. Det är ju lättare för dem att identifiera 

sig med en autentisk text från den tid vi pratar om och sedan att de läser om de-

ras verklighet som var då och kan relatera det till den verklighet som är nu. 

Det handlar nog om identifikation förmodar jag 

En av lärarna framhåller att det är viktigt att lyfta fram att det är referenserna som 

eleverna behöver när de läser historia. Kan de inte relatera till det som står i böckerna 

så har de svårt att förstå historien över huvud taget.  

Att försöka hitta en form av referenser. För dem är ju historia något abstrakt som 

gubbar håller på med. 

5.2.4 Tiden 
Alla lärarna framhåller att det finns nackdelar med att föra in skönlitteratur i under-

visningen och menar att dessa nackdelar leder till att de inte använder den alls. Alla 

lärarna, förutom en, säger uttryckligen att tiden skulle vara den största anledningen 

till att de inte använder skönlitteratur i sin undervisning. 

Jag kan ju tänka mig att det är ganska tidskrävande. För man vill ju inte bara 

skicka med dem en roman under armen och skicka hem dem att läsa. Att läsa 

kräver ju tid.  

Jo, alltså det stora problemet är ju att tiden inte räcker till.  

Jo positivt, det är ju bara frågan om att hinna. 

Men vi har inte tid att läsa det på historian. Nej, alltså skulle de läsa Utvandrar-

na på historian, hur lång tid skulle det ta för eleverna att läsa de böckerna? 

Flera av lärarna framhåller flera gånger under intervjuns gång att skönlitteratur 

egentligen är väldigt positivt i historieundervisningen men att det inte finns någon tid 
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till att föra in det. De menar också att litteraturläsningen skulle stjäla tid från annat 

som kan vara viktigare. 

Då missar de någonting annat i stället. 

Ja, det kan stjäla tid från andra saker som kan vara viktigare. 

5.2.5 Anpassad litteratur 
Många av lärarna uppger att de försöker välja material i undervisningen som ska pas-

sa eleverna. Detta leder givetvis till att en del lärare inte kan föra in den skönlitteratur 

de önskar, eftersom de upplever att eleverna inte klarar av att läsa den. Lärarna me-

nar också att de väljer enklare texter som eleverna kan ta till sig. 

Jag vill ju hellre arbeta med något som eleverna förstår, än att slänga en text i 

nävarna på dem som har ett krångligt språk, vilket gör att de får sitta i 40 minuter 

och bara försöka förstå språket. Då använder man sådana här texter eftersom det 

är lättare för dem att ta till sig språket. 

Lärarna vill att det ska finnas ett intresse hos eleverna för att läsa, men de flesta upp-

lever ett stort och utbrett läsmotstånd. Det är också tydligt att typen av klass har be-

tydelse för om läraren väljer att föra in skönlitteratur i undervisningen.  

Det är svårt alltså, med det elevunderlag som finns.  

En av lärarna framhåller också att läsmotståndet är väldigt utbrett på de yrkesförbe-

redande programmen: 

De säger ju att vi ska ju bara slå i spik, varför ska vi kunna läsa böcker? Full-

ständigt meningslöst. Då får man ju anpassa efter vilket elevunderlag som finns. 

Några av lärarna menar att det kan vara svårt att få eleverna att läsa över huvud taget: 

Är det till exempel till ett prov och de ska läsa om första världskriget och det är 

tolv sidor att läsa så är det många som opponerar sig mot det. Så det är något 

som man blundar för det här med att klassen ska läsa. Men de läser inte. I en 

klass med 32 elever så är det inte många som läser för att de tycker det är roligt. 

Det blir allt mer främmande för dem och det ligger ju en samhällsrisk i det här. 

För jag är ju en sådan som anser att man måste läsa för att utveckla sig över hu-

vud taget. Både språkligt och som människa och allting. Så mina elever får läsa 

mycket hela tiden. 

Läsmotståndet hos eleverna verkar vara utbrett och en av lärarna menar att elevernas 

ovilja till läsning i stället leder till att hon låter eleverna läsa mer: 
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Då kan eleverna säga. Ååå är det sex sidor, det är ju skitmycket. Men det lyssnar 

jag inte på. De har ett jättestort läsmotstånd och det är ju därför jag gör det. 

En av lärarna hävdar att hon har elever som fortfarande inte läser och hon säger att 

hon har svårt att få dem att tycka att läsning är utvecklande och att de kan öka sina 

kunskaper med att läsa. Hon säger också att hon har svårt med att få eleverna att läsa 

en hel bok: 

Jag har ett jättesjå med att få dem att läsa två böcker per termin. 

5.2.6 Litteratur vald ur ett genusperspektiv 
Några lärare menar också att de tar hänsyn ur ett genusperspektiv när de väljer och 

föreslår skönlitteratur som används i undervisningen. 

Flera av lärarna menar att den avgörande faktorn vid val av vilken litteratur som 

tas med i undervisningen är hur könsfördelningen ser ut i klassen. En lärare säger 

och hon skulle förmodligen kunna ge flickorna en roman av Jane Austen och be dem 

att reflektera över hur flickor hade det i 1800-talets England. När det kommer till 

pojkarna tycker hon att det blir svårare. Då menar hon att hon måste könsanpassa 

litteraturen efter mer tematiska intressen.  

De flesta killar tycker det är kul med krig och kungar medan många flickor inte 

tycker det är så himla spännande med krig och kungar. Det skulle möjligtvis vara 

drottningar då förstås. 

Det här med könsanpassning är även något som framkommer hos Lärare E när han 

säger att det har visat sig att killar är väldigt intresserade av den fornnordiska histori-

en. Han menar att det styr vilken typ av litteratur som han i slutänden använder i un-

dervisningen.  

5.2.7 Mycket att läsa i andra ämnen 
En annan kategori som går att skönja ur lärarnas svar är att ytterligare en anledning 

till att det inte blir så mycket annan litteratur de traditionella läromedlen i historieun-

dervisningen är att eleverna har så mycket att läsa i andra ämnen.  

Många av lärarna är medvetna om att eleverna måste läsa ett antal böcker i 

svenskämnet och då tycks det vara så att de helt enkelt avstår från att låta eleverna 

läsa en roman i historieämnet. De vill inte belasta eleverna med mer litteratur än 

nödvändigt. 

Lärare B ser ett problem med att det är så mycket eleverna ska läsa i andra ämnen: 
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Nackdelen är väl i så fall att eleverna tvingas läsa väldigt mycket i väldigt många 

ämnen. Så det märker jag ju nu i Historia B nu när de ska läsa två historiska ro-

maner, och eleverna säger: Nej vi ska läsa två böcker i engelskan och två böcker 

i svenskan, vi hinner inte, orkar inte. 

Han menar också att han inte har någon möjlighet att tvinga dem att läsa men att han 

själv tycker att de ska läsa så mycket som möjligt. Även lärare C säger att eleverna 

har så mycket att läsa i andra ämnen:  

Ska man då ge dem ännu mer att läsa i historia då är det inte så lätt för dem all-

tid. 

 

5.3 Resultatsammanfattning 

Undersökningen visar att det förekommer en del olika typer av litteratur i undervis-

ningen. Beträffande skönlitteratur förekommer den historiska romanen sparsamt i 

undervisningen. Den skönlitterära samtidsskildringen används samtidigt mer fre-

kvent än den historiska romanen, om än sparsamt.  

Många av lärarna ser både fördelar och nackdelar med att använda skönlitteratur i 

historieundervisningen. De säger att skönlitteratur är ett utmärkt sätt att lära sig hi-

storia på. Anledningarna till varför lärarna väljer att lyfta in den har att göra med att 

de vill levandegöra stoffet. De tycker att en roman ger en djupare bild av ett histo-

riskt skeende än vad läroboken kan göra. Det största hindret lärarna ser som gör att 

de inte använder skönlitteratur är att de tycker att tiden inte räcker till.  

Beträffande facklitteraturen används den inte i så stor utsträckning i undervis-

ningen eftersom en del lärare menar att också det tar för mycket tid i anspråk. När 

den typen av litteratur ändå förekommer sker det i syftet att belysa en specifik hän-

delse, mycket av facklitteraturen läggs på eleverna själva att läsa.  

Andra texter än just de skönlitterära och facklitterära används främst i belysnings-

syfte och då är det vanligt att kortare texter förekommer mer frekvent. Källor och 

autentiska texter används av en del lärare och även då är det i syfte att ytterligare för-

tydliga ett skeende eller ett förlopp. 

Lärarna tar också hänsyn till eleverna själva när de väljer litteratur i undervisning-

en. Elevernas läsförmåga och deras arbetsbelastning är de främsta aspekterna som 

lärarna tar hänsyn till. När det gäller elevernas läsförmåga upplever många lärare att 

det finns ett stort läsmotstånd hos eleverna vilket gör att många väljer att inte alls 
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använda någon skönlitteratur. En lärare säger att det finns en stor samhällsrisk i att 

eleverna inte läser. Andra lärare menar att det handlar om vilka intressen eleverna 

har. Tycker de inte det är roligt att läsa väljer lärarna att inte ta med någon skönlitte-

ratur i undervisningen. Lärarna tar också hänsyn till könsfördelningen i klassen för 

att välja adekvat litteratur. Några av lärarna säger att pojkarna tillgodoses oftare än 

vad flickorna gör. Flera av lärarna menar ändå att läsningen är nyckeln till all kun-

skap och att så mycket hänger på att eleverna kan läsa vilket gör att skönlitteraturen 

används i alla fall.  
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6 DISKUSSION 

Syftet med den här studien var att undersöka om lärare använder annan litteratur ut-

över den traditionella läroboken i historieundervisningen för att ge eleverna en ökad 

kunskap om det historiskt förflutna. Jag intresserade mig också för vilken typ av lit-

teratur som används och av vilka anledningar lärarna använder respektive inte an-

vänder den här litteraturen i undervisningen.  

Den här undersökningen visar att just den skönlitterära genren inte förekommer i 

någon större bemärkelse i historieundervisningen, men att alla de intervjuade lärarna 

ser skönlitteraturens fördelar. Lärarna är överens om att skönlitteratur kan ge elever-

na ett vidare perspektiv på ett historiskt skeende och framför allt ge en mer levande 

bild av det som varit. 

Eva Queckfeldt lyfter fram just den aspekten när det gäller att läsning av en histo-

risk roman kan ge kunskap om att det har funnits ett förflutet. Hon är däremot inte 

lika säker på att en historisk roman alltid speglar den historiska verkligheten, utan 

snarare hur historien borde tolkas.72

Genom den här typen av romaner kan givetvis eleven få kunskap om ett då, nu 

och sedan som Christer Öhman efterfrågar. Han håller med Queckfeldt och menar att 

det oftast är de små detaljerna som skapar förståelse för det förflutna. 

 

Av de intervjuade lärarna är det bara en lärare som aktivt arbetar med den histo-

riska romanen i undervisningen, och i det här fallet handlar det inte om någon äm-

nesintegrering utan litteraturen behandlas endast inom historieämnet. Han låter ele-

verna läsa två historiska romaner för att de sedan ska analysera hur behandlingen av 

epoken i boken stämmer med den verklighet som uppmålas i läroböckerna. Aspekten 

som Queckfeldt nämner om att en del historiska romaner inte alltid speglar verklig-

heten verkar inte den här läraren lägga någon större vikt vid, men uppgiften för ele-

verna är visserligen att undersöka om boken verkligen speglar epoken på ett rättvist 

sätt. Han säger också att anledningen till att eleverna ska läsa två historiska romaner 

är för att de ska kunna jämför vilken bok som bäst speglar det samhälle de skildrar.  

73

                                                 
72 Queckfeldt, E (2004) s 77 
73 Öhman, C (1986) s 67 

 I historiska 

romaner kan det finnas ett myller av små detaljer, allt ifrån kläder till vilken typ av 

mat man åt. 
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Queckfeldt menar att det oftast är den ”goda” historiska romanen som förekom-

mer i undervisningen med Vilhelm Mobergs utvandrarserie och Per Anders Fogel-

ströms Stockholmsskildringar som exempel.74

Queckfeldt lyfter fram samtidsskildringen som kanske det bäst lämpade valet av 

litteratur och menar att det finns gott om litteratur som är skrivna i den tid de skild-

rar.

 En av lärarna medger att det har hänt 

att eleverna någon gång fått läsa något utdrag ur Fogelströms Stockholmsskildringar. 

Som historisk roman är kanske Fogelströms Stockholmsskildringar ett ypperligt ex-

empel då de speglar den enkla människan. Detaljerna som Öhman talar om är särskilt 

påtagliga i Fogelströms romaner där arbete och hälsa är några av aspekterna som äg-

nas ett ansenligt utrymme.  

Att romaner som Fogelströms böcker är ett vanligt inslag i undervisningen kan fö-

refalla helt logiskt eftersom han själv ägnat sig åt ett gediget forskningsarbete för att 

kunna skildra verkligheten så korrekt som möjligt. 

Bland lärarna i den här studien är det bara en av sju som över huvud taget nämner 

Fogelström. Hur det kommer sig ska jag inte vidare spekulera i här, men det är an-

märkningsvärt att så få lärare verkligen utnyttjar historiska romaner som de här för 

att belysa händelser och levnadsförhållanden i den svenska historien. 

Alla lärarna menar att skönlitteratur förekommer i undervisningen men att det inte 

sker särskilt frekvent. Det är också vanligt att just skönlitteraturen avhandlas i andra 

ämnen och då främst svenskämnet. Den ämnesövergripande undervisningen tycks 

vara vanlig bland lärarna och flera av lärarna menar att de vid ett flertal tillfällen ar-

betat med en kollega där skönlitteraturen i huvudsak avhandlats i svenskämnet och 

den historiska epoken i historieämnet.  

75

                                                 
74 Queckfeldt (2000) s 93 
75 Queckfeldt (2004) s 80 

 Några av lärarna menar att de använder samtidsskildringar i undervisningen, 

och en lärare säger att han ofta själv läser samtidsskildringar för att kunna använda 

det i undervisningen. Han medger att det inte är så ofta som eleverna själva läser den 

typen av skönlitteratur i historieämnet. Queckfeldt menar att samtidsskildringen i 

första hand kan användas till att låta eleverna bekanta sig med en speciell händelse 

eller epok. Hon menar att det också finns fler vinster med den här typen av skönlitte-

ratur då den kan ge svar på hur en samhällsklass levde. Genom den samtidsskildring-

en kan man också få svar på vilka samhällsfrågor som diskuterades och man kanske 
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också får information om vad som pågick även utanför bokens handling.76 Louise M 

Rosenblatt menar att de främmande miljöer som kan återfinnas i litteraturen kan ska-

pa en förståelse för det förgångna och att det kan ge eleverna en insikt i hur författa-

ren har formats av sin samtida miljö.77

Två av lärarna nämner Ibn Fadlan i samband med samtidsskildringar och båda 

menar att just hans text om mötet med vikingarna är särskilt uppskattat. En av dem 

brukar diskutera hur en begravning gestaltas utifrån den texten, medan den andra lä-

raren använder texten för att visa hur en tvättning gick till. Att med litteraturens hjälp 

ytterligare beskriva och belysa en särskild händelse är precis vad Rosenblatt menar 

och på det här sättet kan litteraturen verkligen hjälpa eleverna att skapa en förståelse 

för det förgångna.

  

78 I detta hänseende kan texten av Ibn Fadlan vara ett ypperligt ex-

empel på vad Queckfeldt menar med att gå direkt till källorna, en text som är skriven 

i sin samtid och skildrar densamma.79

En av lärarna menar att fördelarna med att ta in skönlitteratur i undervisningen är 

att eleverna kan identifiera sig med personerna i boken. Hon menar att det är viktigt 

att eleverna kan relatera det som var då till det som är nu. Både Louise M. Rosenblatt 

och Gunilla Molloy menar att identifikation är viktigt vid litteraturläsning. De menar 

att läsaren för med sig egna erfarenheter in i litteraturen och att läsaren på ett ibland 

omedvetet plan identifierar sig med någon fiktiv person i boken.

 En av lärarna påtalar dessutom att texten inte 

är särskilt lång och att den mycket väl lämpar sig att läsa på en lektion.  

De intervjuade lärarna ser både fördelar och nackdelar med att föra in skönlittera-

turen i historieundervisningen. Men alla lärarna är positiva till skönlitteraturen och 

tycker att en roman kan levandegöra en händelse eller epok mycket bättre än vad lä-

roboken gör.  

80

Lärarna uppger flera anledningar till varför de inte för in annan litteratur än de 

traditionella läromedlen i undervisningen, och de nämner dels tidsbristen, dels ele-

vernas arbetsbelastning som de största hindren. Johannesson och Åkesson menar att 

lärarna i deras studie framhöll att tidsbristen var den avgörande orsaken till att skön-

litteratur i undervisningen inte förekom i större utsträckning. Lärarna menade också 

  

                                                 
76 Queckfeldt (2004) s 82 
77 Rosenblatt (1995) s 195 
78 Rosenblatt (1995) s 195 
79 Queckfeldt (2004) s 80 
80 Rosenblatt (1995) s 45, Molloy (1996) s 98 



37 

att det tog mycket tid i anspråk för planering av att arbeta med skönlitteratur i histo-

rieundervisningen.81

Gymnasieämnet historia är uppdelat i tre kurser där historia A och historia B varit 

aktuellt i den här studien. Historia A bygger på grundskolans kurs och ska ge sam-

manhang och bakgrund för hela historien från forntiden fram till idag. 

  

82 Lärarna i 

studien menar att den mycket komprimerade A-kursen inte ger något vidare utrymme 

att föra in så mycket litteratur förutom de gängse läromedlen. Många menar också att 

litteraturläsningen skulle stjäla tid från annat som de tycker är viktigare. Detta gäller 

således både den skönlitterära genren som övriga genrer. Carina Persson skriver att 

lärarna i hennes studie menade att det viktigaste med A-kursen i historia är att ge 

eleverna grundkunskaperna och att det inte finns tid att läsa historiska romaner för att 

främja elevernas intresse för historieämnet.83

Dilemmat för dagens historielärare är att historieämnet i första hand genom åren 

har tilldelats färre och färre timmar, vilket har inneburit att allt mer stoff ska behand-

las på kortare tid. Bengt Nilsson framhåller exempelvis att innan övergången till pro-

gramgymnasium 1993 hade historieämnet på den humanistiska linjen 250 klocktim-

mar historia. Dagens historia A har idag omkring 80 klocktimmar att röra sig med 

och det är fortfarande samma stoff som ska behandlas idag som det var i det gamla 

linjegymnasiet.

 

84

En av lärarna framhåller att han hellre väljer att låta eleverna läsa artiklar än ren 

facklitteratur och att han föredrar att låta eleverna arbeta med texter som de lättare 

 Med detta i åtanke tycks lärarna i den här studien vara mer fokuse-

rade på att ge eleverna kunskap om de stora förloppen och att det är det som tycks 

vara det viktigaste och litteraturläsningen får stå åt sidan till förmån för de faktabase-

rade läroböckerna. 

Flera av lärarna menar att facklitteraturen förekommer men inte i någon större ut-

sträckning men att det har hänt att eleverna själva läst facklitteratur och exempelvis 

biografier i samband med något fördjupningsarbete. Några av lärarna menar däremot 

att facklitteraturen är en stor del av deras material i undervisningen och att det då 

främst handlar om litteratur med ett gediget researcharbete bakom sig. Många menar 

också att de väljer bort sådan litteratur som kan upplevas som svåra för eleverna.  

                                                 
81 Johannesson & Åkesson (2007) Skönlitteratur som redskap – för att fördjupa historiemedvetande. 
82 Kursplaner ämnet historia www.skolverket.se 
83 Persson, C (2007) Historiska romaner i historieundervisningen. 
84 Nilsson, B (2004) s 258f 
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kan förstå. Den här läraren nämner bland annat den populärvetenskapliga tidskriften 

Populär Historia som i första hand inte presenterar ny historisk forskning utan snara-

re syftar till att sprida artiklar om historiska händelser på ett lättfattligt sätt till en 

bred allmänhet.85

Peter Aronsson menar att det finns en utbredd historielöshet bland svenskarna och 

att det till största del beror på att historieämnet inte är ett kärnämne på gymnasiet.

 Artiklar av det här slaget kan mycket väl bidra till att elevernas in-

tresse för historia ökar och en vilja att få veta mer.  

86

Rosenblatt hävdar att det är svårt för läraren att kunna uppfylla alla elevers önskan 

om litteratur och menar att läraren helt enkelt får generalisera och bilda sig en upp-

fattning om vad som generellt brukar fungera i en klass.

 

Det innebär att det är många elever i gymnasiet som idag inte läser någon historia 

alls efter grundskolans slut. Aronsson påpekar också att historieämnets innehåll är 

för omfattande för att alla elever ska kunna ta till sig all information, detta är även 

något som de intervjuade lärarna också påpekar.  

Att eleverna har mycket att läsa i andra ämnen verkar historielärarna ta stor hän-

syn till, och det gör att många av lärarna inte låter sina elever läsa någon skönlittera-

tur alls inom historieämnet. De vill helt enkelt inte belasta sina elever med mer läs-

ning än vad lärarna tycker är nödvändigt. En annan anledning som gör att lärarna inte 

lyfter in särskilt mycket annan litteratur än läromedlen i undervisningen är att de 

upplever att eleverna inte klarar av att läsa. Här framhålls främst skönlitteraturen 

men också annan litteratur blir åsidosatt. Många av lärarna uttrycker att de upplever 

ett stort läsmotstånd hos eleverna, men medger att det givetvis beror på vilken klass 

det handlar om.  

87

                                                 
85 www.popularhistoria.se/o.o.i.s/172 
86 Aronsson, P (2000) s 7 
87 Rosenblatt (1995) s 76 

 Två av lärarna vittnar om 

denna generalisering och de säger att de för in litteratur som de vet brukar fungera. 

En av lärarna säger att det oftast är pojkarna som blir tillgodosedda och att det där i 

första hand handlar om krig och kungar. En annan lärare medger också att det är poj-

karna som styr valet av litteratur och han menar att det blir mest tydligt när de läser 

om den fornnordiska historien.  
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6.1 Slutord 

I en studie av denna ringa storlek kan givetvis inga säkra slutsatser dras huruvida det 

finns ett samband mellan de intervjuade lärarna och lärare i andra delar av Sverige. 

Studien syftar istället på att visa hur det kan se ut. 

Studien visar att det förekommer olika former av litteratur i undervisningen och 

att lärarnas ålder och yrkesverksamma tid inte verkar ha någon större betydelse för i 

vilken omfattning annan litteratur än de gängse läromedlen figurerar i undervisning-

en. Det anmärkningsvärda är kanske hur lärarna resonerar kring valet av litteratur i 

undervisningen. Elevernas läsförmåga och arbetsbelastning verkar i större omfatt-

ning styra lärarnas val av litteratur än vilken historisk epok som behandlas. Studien 

visar tydligt att den skönlitterära genren och facklitteraturen inte förekommer i större 

bemärkelse. Autentiska texter som rapporter och andra urkunder förekommer i större 

utsträckning hos vissa lärare och de menar att de används för att på ett bättre sätt be-

lysa en händelse.  

Studien tycks ha uppmuntrat lärarna till att vidga sina perspektiv. Två av lärarna, 

D och E, blev mer positiva till att utnyttja olika litterära genrer mer i undervisningen. 

Lärare D noterade att samtalet under intervjun inspirerade henne att se litteraturen ur 

fler perspektiv än tidigare. Lärare E var den lärare som genom hela intervjun var 

mest entusiastisk till att använda olika former av litteratur i undervisningen. Han på-

talade att läsningen är det viktigaste under hela skoltiden för en elev och att han själv 

troligtvis kommer att arbeta mer med textutdrag i fortsättningen. 

 

6.2 Fortsatt forskning 

Under den här undersökningens gång har jag fått upp ögonen för problematiken med 

gymnasieelevers läsning. Det är intressant i det avseendet att många elever inte själ-

va intresserar sig för läsning och i grunden är ju läsningen nyckeln till det väsentli-

gaste kunskapsinhämtandet.  

Det skulle vara intressant att titta närmare på elevernas inställning till läsning och 

mycket är redan gjort, men vad är det som gör att vissa elever i gymnasieåldern bok-

stavligt talat slukar böcker medan andra knappt orkar läsa en artikel i en tidning? Det 

skulle också vara intressant att se på det ur ett genusperspektiv. Hur skiljer det sig 
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mellan pojkar och flickor på gymnasiet? I förlängningen blir det kanske också intres-

sant att väga in vilka program dessa elever går på.  
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BILAGA 1 

INTERVJUGUIDE 
Del 1 

1. Vad har du för utbildning? 
2. Hur länge har du arbetat som lärare? 
3. Hur länge har du varit på den här skolan? 
4. Vilka ämnen undervisar du i förutom historia? 
5. Vilken lärobok använder du i historieundervisningen? 

 
Del 2 

1. Skulle du kunna berätta om vilket material du använder i undervisningen? 
a) Kan du berätta om varför du använder just det materialet?  
b) Finns några särskilda anledningar som gör att väljer just det materialet?  
c) Kan du berätta om hur du använder materialet du väljer?  
d) Kan du berätta om det finns något material du använder mer än andra i un-

dervisningen?  
e) Skulle du kunna ge några exempel?  
f) Kan du berätta om i vilket syfte du väljer att använda just det materialet?  

2. Skulle du kunna berätta om hur du ser på skönlitteratur inom historieundervis-
ningen rent generellt?  

3. Skulle du kunna berätta om hur du ser på annan litteratur än just skönlitteraturen i 
undervisningen?  
a) Skulle du kunna berätta om hur du ser på skönlitterära samtidsskildringar för 

din egen bild av ett historiskt förflutet?  
b) Läser du mycket skönlitteratur själv?  
c) Vilken typ av böcker brukar du läsa?  
d) Kan du berätta om i vilket syfte du läser just den typen av böcker? 

4. Skulle du kunna berätta om hur du ser på att låta eleverna läsa samtidsskildringar 
för att de ska få en ökad kunskap om det förflutna?  
a) Kan du berätta om hur du ser på att låta eleverna läsa annan litteratur än 

samtidsskildringar i undervisningen?  
b) Finns någon genre du i första hand skulle rekommendera dem att läsa?  
c) Kan du ge några exempel och varför rekommenderar du just den genren? 

5. Skulle du kunna berätta om du ser några fördelar eller nackdelar med att låta ele-
verna läsa samtidsskildringar i historieundervisningen? 
a) Skulle du kunna berätta hur dessa fördelar eller nackdelar leder till att du 

använder respektive inte använder samtidsskildringar i undervisningen? 
6. Kan du berätta om vilka erfarenheter du har av att använda skönlitterära samtids-

skildringar i historieundervisningen?  
a) Kan du ge några exempel på titlar?  
b) Kan du berätta om hur du brukar gå till väga när du använder samtidsskild-

ringar i undervisningen? 
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