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Abstract 

 

It has been written several papers on the use of comics as source material in history teaching. 

In this study, I focus on a selected title, comic book Kämpa för rättvisa. It claims itself that it 

can teach "about labor history". In a qualitative analysis, with metods from both narrative and 

semiotic fields, I analyze the comic books content and form. Based on the requirements of the 

history curriculum in sweden secondary school, which is materialized in a didactic history 

theory framework, I study the historical knowledge it conveys, how it looks in comparison 

with a traditional textbook and discuss the potential use of the selected comic book for history 

teaching in secondary schools.  

 

In the result of my studies, it appeared that the comic book primarily conveys historical 

factual knowledge of industrialization and democratization in Sweden in 1900, Swedish labor 

history and development of the Swedish welfare during the 1900s. I also found signs that the 

substance abilities in the subject of history, such as the development of students' historical 

awareness, activation of their historical emapti and the ability to discuss (and see) the use of 

history can be worked with in teaching based on the comic books content. In comparison to a 

traditional textbook appeared comic book as more subjective in its communication of 

historical knowledge.  

 

Keywords: History didactics, Narrative method, System of comics, Comics. 
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1.1 Inledning och bakgrund 
 

I historieundervisning är det vanligt förekommande att lärare använder fiktion av något slag 

för att förmedla historisk kunskap till eleverna. Det kan handla om skönlitteratur, som en 

historisk roman eller en film som skildrar en historisk tidpunkt eller person. En verklig 

historisk kunskap förmedlas genom fiktion. Även källmaterial som kan klassas som icke-text 

förekommer, exempelvis bilder, musik och filmklipp. Dessa är då oftast fakta eller källor som 

beskriver eller speglar en historisk verklighet. Dessa påståenden hämtar jag ur min fyra och 

ett halvt år långa erfarenhet som lärarstudent vid Högskolan i Halmstad. Vid olika 

kurstillfällen har olika sorters historiska källor diskuterats och deras användbarhet har 

problematiserats. Under mina VFU-tillfällen har jag sett hur lärare i historia använder både 

läroboken, filmmaterial och textkällor, exempelvis brev eller dagboksanteckningar, för att 

förmedla historisk kunskap till sina elever.  

 Men jag upplever att det alltid är uppdelat, bild för sig, text för sig. Fakta för sig och 

fiktion för sig. Finns det något som skulle kunna fylla det tomrum som uppstår där? En idé är 

att tecknade serier skulle kunna fylla tomrummen mellan såväl bilden som texten och fakta 

eller fiktion, som källor. Idén om att använda tecknade serier i svensk skolundervisning är inte 

ny. Redan 1977 skrev Erling Frick om olika möjligheter och svårigheter som ett användande 

av tecknade serier skulle ge upphov till. Bland annat menade Frick att tecknade serier kan 

skapa intresse för historia hos eleverna. Detta då serieformen kan berätta livfullt och 

lättfattligt om olika historiska händelser.1 Vidare varnade han dock för att låta eleverna arbeta 

med tecknade serier även kan riskera att göra eleverna till passiva läsare. Men att man då som 

lärare måste ställa krav på vilka tecknade serier man tar in i undervisningen. Så att dessa 

svarar på läroplanens olika krav. Den stora potentialen, enligt honom, är hur den till sin form 

kan förmedla mer konkreta skildringar av historiska förlopp och begrepp. Som Frick då menar 

gynnar samtliga elevers inlärning men främst elever som ofta kanske annars riskerar att 

underprestera.2  

 För mig blir fokuset i den här uppsatsens studie att se hur historielärare idag, 2016, kan 

använda en specifikt utvald tecknad serie i historieundervisning på gymnasiet. Nästan 40 år 

efter Fricks idéer tycker jag att det vore lämpligt och aktuellt att åter problematisera 

användbarheten för serier, både utifrån ett innehålls- och formperspektiv.  

                                                
1 Frick, E. (1977: s. 168) 
2 Frick, E. (1977: s. 106f ) 
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Fredrik Strömberg vid Malmöhögskola efterfrågar fler akademiska studier kring tecknade 

serier i Sverige.3 Så även forskaren Michael Scholz som menar att tecknade serier ska 

studeras som historiska källor. Att dessa kan användas för att diskutera aktuella frågor för vår 

tid.4 

 Den norske historiedidaktikern Jan Bjarne Bøe menar att tecknade serier står sig som ett 

fullvärdigt medium bredvid boken. Han argumenterar till och med för att tecknade serier har 

kvaliteter som andra medier saknar. Och att användning av tecknade serier kan komma till sin 

fulla rätt som verktyg för att utveckla elevers historiemedvetande.5 

 Även Skolverket själva pläderar för en utökad användning av tecknade serier i svensk 

skola. I samband med forskning kring läsutveckling har man, enligt Skolverket, kunnat se att 

läsning av tecknade serier har haft en märkbart positivt effekt på att komma igång och läsa. 

Kombinationen av bild och text, inflätade i varandra, är vad de tror sig mena vara grunden till, 

elevers läsframgångar.6 Intressant för min studie är att se hur detta som anses påverkat elevers 

läsning positivt även kan användas kunskapserbjudande inom historieundervisning.  

 

1.2 Syftet 
 

Syftet med uppsatsen blir alltså att studera vilken historisk kunskap som förmedlas genom det 

utvalda seriealbumet Kämpa för rättvisa och vilken didaktisk funktion den därigenom kan ha 

i historieundervisning idag. 

 

Jag vill analysera i relation till läroplanernas formuleringar på lärandekrav (på både 

kunskapsinnehåll och förmågor) och vidare jämföra komparativt med kunskapsinnehållet i en 

aktuell lärobok för historieämnet på gymnasienivå.  

 

1.3 Problemformulering och forskningsfrågor 
 

Den här uppsatsen söker att studera vilken historisk kunskap som förmedlas genom 

seriealbumet Kämpa för rättvisa och vilken didaktisk funktion den därigenom kan ha i 

historieundervisningen idag.  

 

                                                
3 Strömberg, F. (2003: s. 9)  
4 Scholz, M. (2007: s. 279)  
5 Bøe, J. B. (2002: s. 158) 
6 Hernwall, P. (2016)  
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För att kunna studera det här har jag utformat tre forskningsfrågor:  

 

• Vilken historisk kunskap kan seriealbumet Kämpa för rättvisa sägas förmedla? 

• Hur ser historieförmedlingen ut i jämförelse med en traditionell lärobok i 

historieämnet? 

• Vilken historiedidaktisk potential har seriealbumet Kämpa för rättvisa i 

historieundervisning?  

 

För att besvara de två första frågorna använder jag narrativ analys som främsta metod. För att 

kunna besvara frågorna utifrån ett historiedidaktiskt perspektiv har jag konstruerat en 

historiedidaktisk teoriram som utgår från gymnasieskolans nuvarande läroplan i 

historieämnet.  

 

För att besvara den första frågan, om vilken historisk kunskap som förmedlas i seriealbumet 

så använder jag mig av två metoder i analysen: #1 Gérard Genettes narrativa begreppsmodells 

innehållsdel, för att ta reda på vilken historisk kunskap som förmedlas. #2 Thierry 

Groensteens seriesystemsteori för att se hur den historiska kunskapen förmedlas. Även om 

seriesystemsmodellen är mer kopplad till semiotik än narrativ så är det den modell som jag 

anser ligger närmast narrativanalysens formanalys när det gäller tecknade seriers 

meningsskapande och förmedling av berättelser.  

 Vid besvarandet av den andra forskningsfrågan använder jag endast Gérard Genettes 

narrativa begrepps utifrån både innehålls- och formaspekten. Innehållet jag tittar på är utvalt 

utifrån vilken historisk kunskap jag kunde finna i innehållsanalysen av seriealbumet, som är 

den primära empirin för min studie. Detta för att kunna ställa respektive analysresultat 

komparativt mot varandra.  

 Den tredje frågan besvaras i en mer ingående diskussion där analysresultaten, 

teoriramen och utvalda slutsatser från forskningsgenomgången möts för att på så vis, med 

tillägg från övrig litteratur som berör tecknade serier, berättelser och fiktion i 

historieundervisning, svara på vilken historiedidaktisk potential som finns i seriealbumets 

innehåll och form.  

 

2. Tidigare forskning  
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Mitt forskningsläge om tecknade serier består av en svensk doktorsavhandling om svenska 

tecknade serier, en artikel i Historisk tidskrift på svenska om att använda serier som 

källmaterial vid historisk forskning på högskole- och universitetsnivå samt tre engelska 

artiklar om användning av tecknade serier i historieundervisning på gymnasie- respektive 

högskole- och universitetsnivå.  

 

Utöver dessa har jag en svensk licentiatavhandling om fiktion (som film) i svensk 

historieundervisning på gymnasiet samt en svensk artikel om relationen mellan fakta och 

fiktion i historieundervisning och en engelsk artikel om att undervisa i historia utifrån fiktiva 

berättelser.  

 

2.1 Om serier, serier i undervisning och serier i historievetenskapen 
 

I sin artikel Superhero History: Using Comic Books to Teach U.S. History analyserar den 

amerikanska historieläraren Katherine Aiken tre olika superhjälteserier och diskuterar vilka 

trådar som kan plockas upp och användas i historieundervisning om USA:s 1900-talshistoria. 

Hon kommer fram till flera intressanta idéer och förslag på användning av just dessa tre serier 

och seriefigurer, som är Captain America, Wonder Woman och Spider-Man. Hon utgår från 

historikern Bradford Wrights påstående om att ”Comic Books are history” och hur dessa som 

primärkällor från populärkulturen har uppstått ur ett specifikt sammanhang, återspeglar ett 

visst historiskt ögonblicks politiska situation omvärldens fördomar och människors oro vid 

just den tiden.7  

  Sammanfattningsvis så skriver Aiken att det finns många skäl till att tecknade 

serier om superhjältar går hem hos elever. Hon rekommenderar lärare att ta en närmare titt på 

superhjältar i serier för att undersöka begrepp som genus, etnicitet, patriotism och 

förändringsprocesser på ett nytt sätt.8 

 

I sin artikel Teaching History with Comic Books: A Case Study of Violence, War and the 

Graphic Novel presenterar doktoranden Mauricio Castro och universitetsprofessorn Alicia 

Decker en fallstudie som demonstrerar hur grafiska romaner kan användas i 

                                                
7 Aiken, K. (2010: s. 41) 
8 Aiken, K. (2010: s. 47) 
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historieundervisning. De diskuterar frågan om vilka fördelar och utmaningar det finns kring 

att undervisa universitetsstudenter om krig och våld genom användning av serier.9  

 Castros bidrag till artikeln är främst att beskriva hur karaktären Unknown Soldier 

utvecklats mellan 1970-2009 och levererar väl egentligen inget annat än en sorts biografi över 

karaktären och serien. Rent didaktiskt är Deckers bidrag mer intressant då hon analyserar 

Unknown Soldier: Hunted House som undervisningsmaterial och diskuterar dess funktion 

som didaktiskt verktyg.10 

  Resultatet av studien blev att studenterna, mot slutet av kursen, menade att 

serietidningar var ett välkommet inslag i undervisningen. Avslutningsvis förklarar Decker 

varför den grafiska romanen fungerade så bra i fallstudiens undervisning. Exempelvis så 

öppnar texten upp för möjligheten till en större diskussion om historiska problem, studenter 

som i andra fall inte väljer att läsa visade sig i det här fallet mer benägna att läsa ut den 

grafiska romanen och den visade sig göra det enklare för studenter att tänka kritiskt kring vad 

de läste och vad de läste om.11 Utöver det menar Decker och Castro att användandet av serier 

i historieundervisning ska ses som en enkel och effektiv strategi för att berika studenters 

upplevelser i klassrummet.12 

 

I sin avhandling Berättande bilder - Svenska tecknade serier för barn blir litteraturvetaren 

Helena Magnusson den första som skriver på en högre vetenskaplig nivå i Sverige om serier. 

Hon fokuserar på svenska serier. I ett resonemang som liknar ”någonstans ska man ju börja” 

väljer hon ut att fokusera på svenska serier för barn upp till 12 års ålder. Syftet med 

avhandlingen var dels att skriva de svenska barnseriernas historia, dels att ge en karakteristik 

av deras berättarteknik. Hon vill beskriva vad barnserier faktiskt är. Metoden har till stor del 

bestått i en så kallat grundforskning där hon inventerat och kartlagat ett stort och tidigare 

okänt material.  

 Avhandlingen är främst verkcentrerad där titlar och upphovsmakare sätts in i ett 

historiskt och socialt sammanhang med mottagandet och debatten kring titeln.13 Hennes 

frågeställningar rör sig kring narrationens plats, förhållandet mellan text och bild samt 

layouten och dess funktion i berättelsen.14 Hennes teorier är Thierry Groensteens definition av 

serier (seriesystem) och Gérard Genettes narrativa apparat med inriktning på mediets 
                                                
9 Decker, A. C och Castro, M. (2012: s. 169) 
10 Decker, A. C och Castro, M. (2012: s. 170) 
11 Decker, A. C och Castro, M. (2012: s. 181) 
12 Decker, A. C och Castro, M. (2012: s. 182) 
13 Magnusson, H. (2005: s. 22) 
14 Magnusson, H. (2005: s. 24) 
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särskilda förutsättningar.15 Avslutningsvis menar hon att seriemediet kan anses vara särskilt 

intressant för barn i åldern innan de börjar lära sig att läsa. Då bildberättelsen ger en möjlighet 

för dessa läsare att tillgodogöra sig en berättelse på egen hand. Det här kallar hon för en 

inskolning i berättelserna, inte att lära sig läsa rent tekniskt men formellt.16 

 

I sin artikel ”Which was more important Sir, ordinary people getting electricity or the rise of 

Hitler?” Ethel and Ernest diskuterar engelsk- och historieläraren Mike Murray hur han 

använde den grafiska romanen Ethel and Ernest (1998) av Raymond Briggs i en historieklass 

på ett brittiskt högstadium (”year 9”) där majoriteten av eleverna var lågpresterade, hade 

problem med engelska språket och/eller kom från en invandrar- eller arbetarklassbakgrund.17 

Hans mål med användandet av den grafiska romanen i undervisningen var att ge klassen 

tillgång till brittisk 1900-talshistoria på ett varierat sätt.18 Boken, menade Murray, gav tillgång 

till historien för eleverna på tre olika plan: på en visuell, ett personligt och på en helhetsnivå.  

 Sammanfattningsvis så gav Murrays arbete med Ethel and Ernest upphov till frågor hos 

klassen som ledde till en ökad förståelse för den större kontexten som romanens historia 

beskrev. Aktiviteterna i klassrummet utvecklade elevernas förmågor i att läsa, tala och lyssna. 

Och till en viss del även i att träna dem att skriva och förstärka sitt ordförråd.19  

 
I sin artikel Tecknade serier som källmaterial för historisk forskning brandtalar Michael F. 

Scholz om seriers potential som källmaterial i historisk forskning. Som en sorts kvarleva som 

reflekterar sin tids samhällssyn och normer.20  För att kunna använda tecknade serier i 

pedagogisk verksamhet menar han dock att det krävs utökad forskning för att bl.a. veta mer 

om seriers tolkningsram.21  

 Det största bidraget Scholz ger i sin artikel är dock hans modell för serieanalys. En 

modell han utvecklat utifrån Mathew Lombards ”framework for studying comic art”. 

Modellen går ut på att identifiera vilken typ av serier det är materialet består av, resonera 

kring vilka avsändarna är och deras ambitioner med serien, hur tillkomstsituationen såg ut och 

i vilken tidsanda det skedde, vilken målgrupp som serien riktar sig till, syftet bakom hela 

publiceringen, är det helt ekonomiska intressen eller finns det någon pedagogisk ambition? 

                                                
15 Magnusson, H. (2005: s. 22) 
16 Magnusson, H. (2005: s. 276) 
17 Murray, M. (2002: s. 20) 
18 Murray, M. (2002: s. 20) 
19 Murray, M. (2002: s. 23) 
20 Scholz, M. F. (2007: s. 284) 
21 Scholz, M. F. (2007: s. 279) 
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Avslutningsvis menar Scholz att man ska analysera seriens innehåll med dess intrig och 

bildens struktur i fokus, samt textens betydelse i relation till bilden.22 

 Scholz menar att studerandet av tecknade serier i vardagslivet kan generera kunskap om 

historien som annat källmaterial inte har tillgång till.23 

 

2.2 Om icke-textkällor och fiktionstext i undervisning  
 

I sin licentiatavhandling Historien som fiktion. - Gymnasieelevers erfarande av spelfilm i 

historieundervisningen har Maria Deldén syftet att beskriva och tolka tankar och känslor som 

gymnasieelever uttrycker om historisk spelfilm i historieundervisningen.24 

 Denna studie har en livsvärldsfenomenologisk forskningsansats och den placerar sig i 

det tvärvetenskapliga fältet filmreception – historiedidaktik. De teoretiska utgångspunkterna 

är hämtade från filmreception och historiedidaktik. Metoden består främst av intervjuer med 

tolv elever från två olika skolor. Förutom elevintervjuerna har även de två lärare som deltagit 

intervjuats och de aktuella undervisningsmomenten observerats.25 

 Deldén kommer i sin uppsats fram till att eleverna upplever att de förstår och deras 

horisonter vidgas. Erfarandet blir en del av elevernas livsvärldar här och nu. I detta möte är 

samspelet mellan tankar och känslor betydelsefullt för hur det som erfars förstås och tolkas. 

Eleverna problematiserar dock endast i liten utsträckning spelfilmernas berättarspråk och 

deras etiska hållning. Eleverna tycker att de lärt känna de enskilda karaktärerna och får då en 

större förståelse för hur historiska händelser och skeenden griper in i enskilda människors liv 

och hur människor agerar i sin samtid.26 

 Studien visar, menar Deldén själv i sin sammanfattning, att historisk spelfilm har 

potentialen att engagera eleverna tanke- och känslomässigt i det historiska lärandet och öka 

motivationen för historiska studier. Samtidigt behöver de redskap och kunskap att analysera, 

tolka och utvärdera filmerna i relation till det förflutna.27 

 

I sin artikel Making connections with historical fiction ger Kathy Nawrot en inblick i 

möjligheter och utmaningar med att använda fiktiva berättelser i historieundervisningen. 

Hennes artikel består av en litteraturstudie. Nawrot inleder med att påpeka att lärare kan 

                                                
22 Scholz, M. F. (2007: s. 285ff) 
23 Scholz, M. F. (2007: s. 287) 
24 Deldén, M. (2014: s. 6) 
25 Deldén, M. (2014: s. 30f) 
26 Deldén, M. (2014: s. 126) 
27 Deldén, M. (2014: s. 127) 
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använda ”historisk fiktion” för att tillfredställa elevers historieintresse samtidigt som de får en 

rik litterär upplevelse upptill.28  

  I sin litteraturstudie visar Nawrot på flera olika möjligheter med att använda 

fiktion i historieundervisning. Men hon kommer även med några varningar. Då handlar det 

om problem som att elever kan uppfatta allt de får läsa som sanning och därför menar hon att 

den text läraren lägger fram åt eleverna måste vara historisk korrekt.  Hon förmanar alla lärare 

att se till så att eleverna får intryck från flera olika perspektiv som varieras i undervisningen. 

Hon menar att även om skönlitteratur inte är det mest effektiva att använda i 

historieundervisning så kan den anses vara den mest effektfulla, då elever får en förståelse för 

hur dåtid, nutid och framtid hänger samman.29 

 

I sin artikel Fakta och fiktion i historieundervisningen jämför Monika Vinterek två läroböcker 

i historia med två historiska romaner som bägge behandlar Sverige på 1600-talet. Vinterek 

vill belysa de möjligheter som finns att nå historieämnets mål i styrdokumenten LPO-94. Med 

hjälp av David Carrs teori om det bara är genom berättelser som verkligheten kan framträda 

och Paul Ricoeurs teori kring att vår uppfattning om tid konstrueras i mötet mellan den 

upplevda och kosmiska som sker genom berättelsen.30  

 Sammanfattningsvis vill Vinterek poängtera att hon inte menar att historia ska läras ut 

enbart med historiska romaner och skönlitteratur. Men att läroböckernas strukturella fakta 

ibland kan behöva ge plats för berättelseformens upplevelsebaserade dimensioner.31 

Avslutningsvis frågar hon sig ifall historisk fikton inte kan anses ”sannare” än fakta som 

presenteras i en lärobok?32 

 

3. Historiedidaktiskt teoriramverk 
Den här uppsatsens syfte är att studera vilken historisk kunskap som kan förmedlas av 

seriealbumet Kämpa för rättvisa samt vilken potential denna har som läromedel utifrån de 

kunskapskrav som omnämns i läroplanen för historieämnen på gymnasiet. Därför kommer 

min teoretiska ansats att grunda sig på ett historiedidaktiskt teoriramverk som utformats för 

att konkretisera läroplanen i historieämnet. Varje historiedidaktisk teori kommer nedan att 

beskrivas samt relateras till motsvarande delar ur läroplanen för historieämnet på gymnasiet.   

                                                
28 Nawrot, K. (1996: s. 343) 
29 Nawrot, K. (1996: s. 346) 
30 Vinterk, M. (2000: s. 11) 
31 Vinterk, M. (2000: s. 20) 
32 Vinterk, M. (2000: s. 21) 
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3.1 Historisk kunskap 
Historisk kunskap kan delas upp i fakta, tolkning och medvetande, enligt Klas-Göran 

Karlsson. Eleverna måste ha kunskap om vissa historiska fakta innan de kan analysera eller 

tolka dem, förmågan att kunna tolka historiska fakta är i sig en förutsättning för att kunna 

skapa mening av historien och utveckla ett historiemedvetande.33 

 

Vilken historisk kunskap efterfrågar då läroplanen i historieämnet på gymnasiet? Vilka 

historiska fakta respektive vilka förmågor ska eleverna kunna i varje kurs i historieämnet? 

Överlag handlar det om faktakunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och 

personer utifrån olika tolkningar och perspektiv. Och ämnesförmågor kring att kunna använda 

det förflutna som referensram för att besvara frågor om nutid och framtid, kunna använda 

olika teorier/begrepp för att tolka det förflutna, kunna använda olika källor i sina tolkningar 

och kunna studera historiebruk i det förflutna.34 Utöver faktakunskaper förväntas eleverna 

alltså utveckla sitt historiemedvetande, använda sin historiska empati och medvetandegöras 

om olika historiebruk.  

 Det centrala innehållet fokuserar på olika faktakunskaper i respektive kurs. 

Ämnesförmågorna kan överlag sägas vara desamma. Jag ska kortfattat redogöra för vilka 

olika faktakunskaper som tas upp för respektive historiekurs.  

 

Historia 1a1, 1a2 och 1b: Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. 

Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden. 

Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt 

viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, 

resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, 

jämställdhet, men även kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat 

resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika 

historiska förklaringar till dem. Samt olika historiska frågeställningar och förklaringar kring 

långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till 

exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på 

människors värde, på makt och på könsmönster.35 

 
                                                
33 Karlsson, K-G. (2009: s. 220)  
34 Skolverket. (2011: s. 1f)  
35 Skolverket. (2011: s.8) 
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Historia 2a: Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för 

individer, grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och 

kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på jämställdhet och människors värde samt 

resursutnyttjande och människors förhållande till naturen.36 

 

Historia 2b: Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för 

individer, grupper och samhällen ur ett kulturhistoriskt perspektiv, till exempel 

idéströmningar, mentaliteter och världsbilder, konstarternas utveckling samt de skiftande 

kulturella formerna för kommunikation genom tiderna.37 

 

Historia 3: Någon global förändringsprocess under 1800- och 1900-talen. Dess konkreta 

förlopp samt konsekvenser för samhällen, grupper och individer på regional eller lokal nivå.38 

 

3.2 Historiemedvetande 
Vi som människor är både en del av historien och vi skapar historia. Historien har funnits före 

vår egen existens och har skapat den värld vi lever i idag. Samtidigt orienterar vi oss och 

tolkar in världen vi lever genom ett historiskt perspektiv. Dessa två historiemedvetanden delas 

upp i genetiskt och genealogiska perspektiv.39 Det genetiska perspektivet kan kortfattat 

sammanfattas som att grunda sig på en framåtsyftande syn på historien. Där läser man in 

historien kronologiskt och söker orsaks- och verkanssamband för att svara på hur det förflutna 

påverkat vår nutid. Man ställer frågor till det förflutna och söker efter förklaringar och svar på 

dessa. Det genealogiska perspektivet kan på motsvarande sätt sammanfattas som en 

tillbakablickande syn på samma historia. Då utelämnar man den kronologiska ordningen och 

fokuserar på ett meningskapande utifrån individens självförståelse och frågor om moral och 

värderingar. Här söker man efter hur vi använder historien för att skapa vår identitet. Svaren 

är inte det intressanta utan själva användandet av historien i processen att skapa sin identitet.40 

 Historiemedvetande är den mentala process som människor orienterar sig i tid utifrån 

historiska erfarenheter och kunskaper. Med förväntningar om en specifik framtida utveckling. 

Det förflutna är inte primärt fokus i den här processen utan istället handlar det om 

förbindelsen mellan människor och samhällen idag och det förflutna och med framtiden. 

Alltså, relationen mellan dåtid, nutid och framtid. Hur dessa ömsedigt påverkar och samspelar 
                                                
36 Skolverket. (2011: s.11) 
37 Skolverket. (2011: s.14) 
38 Skolverket. (2011: s.17) 
39 Karlsson, K-G. (2009: s. 44ff) 
40 Eliasson, P. (2009: s. 319ff) 
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med varandra. Våra förväntningar på framtiden färgas av vår tolkning av historien och 

förståelse av nutiden.41  

 Enligt Magnus Hermansson Adler kan fiktiva narrativ, i form av exempelvis 

skönlitteratur, ge elever möjlighet till att skapa en begriplig helhet av olika historiska 

handlingar. Vidare menar han att den historiska berättelsen, med både fakta och fiktion, kan 

bidra till att utveckla elevers historiemedvetande. Den kan ses som en språklig handling som 

tydliggör dåtiden som låter sig förklaras med nutidens perspektiv. En historisk berättelse med 

fiktiva inslag genererar en möjlighet för eleverna att möta skilda perspektiv på samma 

historiska skeende.42 

 Historiemedvetande kan, enligt Niklas Ammert, som hänvisar till historiedidaktikern 

Bernard Eric Jensen, komma till uttryck i fem olika processer. Dessa är: identitet, mötet med 

det annorlunda, i socio-kulturella läroprocesser, värde- och principförklaring och i berättelsen. 

Historiemedvetande fungerar som grund för vår identitetsbildning och förståelse för oss 

själva, för vår omvärld och för mötet med omvärlden, menar Ammert. Vidare kan då även 

historiemedvetandet fungera som en tolkningsram för hur andra människor agerar och de 

värderingar/normer, i form av exempelvis principer, som deras handlingar grundas på. 

Slutligen är ett historiemedvetande även basen för vår förståelse av tid, i form av kontinuitet, 

förlopp, händelser och förändringsprocesser. I den här delen menar Ammert att berättelsen 

och elevernas så kallat narrativa kompetens, spelar en stor roll. Ammert hänvisar till Jörn 

Rüssens tre principer för hur narrativ kompetens byggs upp. Dessa är konkretion (beröra 

mottagaren), kontinuitet (samband mellan då, nu och sedan) samt kontext (enskilda händelser 

knyts ihop i ett större sammanhang).43  

 

I läroplanen för historieämnet på gymnasiet återkommer man flera gånger till elevernas 

historiemedvetande som både utgångspunkt och förmåga att utveckla i ämnets syfte:  

 

“Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar 

sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk 

metod och förståelse av hur historia används. Eleverna ska därigenom ges möjlighet att 

utveckla sin förståelse av hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på 

nutiden och uppfattningar om framtiden. … I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att 

                                                
41 Karlsson, K-G. (2009: s. 49f) 
42 Hermansson Adler, M. (2014: s. 196ff) 
43 Ammert, N. (2009: s. 302ff)  
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arbeta med historiska begrepp, fråge- ställningar, förklaringar och olika samband i tid och 

rum för att utveckla förståelse av historiska samhällsförändringar.”.44 

 

3.3 Historisk empati 
Det här begreppet berör hur vi förstår historia utifrån varje tids egna villkor. Forskare 

intresserar sig för hur vi kan förstå människors handlingar utifrån den historiska kontexten 

dessa levde i, utan att döma eller göra felaktiga tolkningar grundade på våra nutida normer 

eller värderingar. 45 Termen ”empati” betyder i det här fallet inte en känslomässig, sympati, 

utan en rationell förståelse av det förflutna och dess människor.46 John Tosh kallar det ett 

inkännande som han menar behövs för att ”… penetrera forna mentaliteter som 

ofrånkomligen ligger helt utanför våra egna erfarenheter.”.47 Hermansson Adler menar att 

både fakta och fiktion kan utveckla historisk empati hos eleverna. Vid en förening mellan 

saklig fakta och fiktionens fantasi kan den historiska tiden och det historiska rummet förenas 

för att på så vis öva eleverna i att förena människors handlingsmotiv med historiska orsaker 

till handlingens kontext.48 Vidare menar han att där historisk fakta skapar förståelse av faktum 

och samband kring händelser, låter fiktionen eleverna istället att förstå syftet och tankarna hos 

personerna bakom. I kombination ger dessa två aspekter av historien en faktabas som kan 

framkalla en känslomässig reaktion, av historisk empati, hos eleverna.49 

 

I läroplanen för historieämnet på gymnasiet manifesteras kravet på att arbeta med elevernas 

förmåga till historisk empati i ämnets syfte med: ”Eleverna ska också ges möjlighet att 

utveckla förståelse av olika tiders levnadsvillkor och förklara människors roller i 

samhällsförändringar. Undervisningen ska bidra till insikt i att varje tids människor ska 

förstås utifrån sin tids villkor och värderingar.”.50 

 

3.4 Historiebruk 
Historiebruk handlar om människors sökande efter mening och sammanhang. Dessa kan ske 

på olika sätt av olika grupper beroende på behov och intressen. Olika grupper, som skriver om 

eller läser historia, använder historien på olika sätt. Karlsson redogör för en typologi över 

bruket av historia: Vetenskapligt bruk, där man söker efter att tolka historien. Existentiellt 
                                                
44 Skolverket. (2011: s. 1)  
45 Barton, K. C. och Levstik, L.S. (2004: s. 207)  
46 Barton, K. C. och Levstik, L.S. (2004: s. 207), Tosh, J. (2011: s. 26)   
47 Tosh, J. (2011: s. 28) 
48 Hermansson Adler, M. (2014: s. 194f) 
49 Hermansson Adler, M. (2009: s. 120) 
50 Skolverket. (2011: s. 1)  
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bruk där man strävar efter att minnas eller glömma i sin orientering i historien. Moraliskt bruk 

som vill återupptäcka historien. Ideologiskt bruk som vill konstruera historien. Det finns 

vidare ett icke-bruk av historien som kan ses som motsatsen till det ideologiska där man vill 

utplåna historien. Sedan finns det politiskt-pedagogiska bruket som vill illustrera och 

offentliggöra historien samt det kommersiella bruket där man vill använda historien för att 

göra egna ekonomiska vinster på den.51 Enligt Tosh består all historisk fakta av olika 

historikers subjektiva urval. Och han ser det nödvändigt att identifiera de kriterier som 

använts vid urvalet.52 

 

I läroplanen för historieämnet på gymnasiet konkretiseras arbetet med att identifiera olika 

historiebruk i ämnets syfte med: ”Undervisningen ska därför ge eleverna möjlighet att 

utveckla förståelse av och värdera hur olika människor och grupper i tid och rum har använt 

historia, samt möjlighet att reflektera över kulturarvets betydelse för identitets- och 

verklighetsuppfattning.”53 

 

4. Empiribeskrivning 
 

4.1.1 Kämpa för rättvisa 
Materialet som ska analyseras i den här uppsatsen är Magnus Knutssons och Ulf Janssons 

seriealbum Kämpa för rättvisa från 1989. Ett verk som redan i sin egen paratext påstår ”att 

den kan lära oss något om arbetarrörelsens historia.”. Seriealbumet är standardformat på 48 

sidor, kategoriseras av Libris under barn-/ungdomslitteratur och består av två olika berättelser 

som utspelar sig bland Stockholms arbetare under perioden 1890 till 1910. Här och var sticker 

författarduon in olika faktarutor som berör och historiska händelser, begrepp och personer 

som beskrivs i berättelsen. Hela seriealbumet är uppdelat i två olika berättelser som utspelar 

sig 1890 vid en murarstrejk på en byggnadsarbetsplats i Stockholm och sedan första maj 

1909, när arbetarrörelsen växt och arbetarnas villkor förbättrats men det fortfarande finns fler 

rättigheter att kräva och slutligen Sveriges första storstrejk och lockout första augusti 1909 till 

första december 1910. 

 

En anledning till att jag valde ut just det här seriealbumet är att jag hade det tillgängligt i min 

egen ägo. En annan att jag, som lärarstudent, länge varit nyfiken på dess anspråk av att kunna 

                                                
51 Karlsson, K-G. (2009: s. 59)  
52 Tosh, J. (2011: s. 192f)  
53 Skolverket. (2011: s.1)  
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lära ut något om historia och ville undersöka vilken historia som förmedlas, i vilken 

utsträckning och hur dess innehåll och uttryckssätt kan användas i historieundervisning på 

gymnasiet. En tredje anledning är utifrån författarduon. Som tidigare i sin karriär gjort flera 

pedagogiska tecknade serier och även själva deltagit i den svenska debatten kring serier och 

hur tecknade serier ska definieras. 

 

En kritisk del i ett så avgränsat urval som bara ett seriealbum är att det resultat jag får i min 

studie inte är generaliserbart på användning av tecknade serier i historieundervisning utan 

endast på användning av just det utvalda seriealbumet. I mina analyser kring seriealbumets 

historiedidaktiska förmedling av innehåll krävs det även att jag förhåller mig källkritiskt till 

just innehållet som förmedlas eftersom författarduons perspektiv och motiv bakom är så strikt 

kopplat till att berätta om arbetarrörelsens och socialdemokraternas historia. Tendenser och 

propagandistiska vinklingar är något som jag behöver ha i bakhuvudet under hela 

analysarbetet.   

 

4.1.2 Kort författarpresentation av Magnus Knutsson och Ulf Jansson 
I seriealbumet Kämpa för rättvisas paratext beskriver förlaget Carlsen Comics dess författare 

Magnus Knutsson och tecknare Ulf Jansson som ”två av den svenska seriens 

förgrundsfigurer”.54 Knutsson har kallats för en av Sveriges mest fruktsamma 

seriealbumsförfattare och var en av grundarna bakom Seriefrämjandet 1968. Samarbetet 

mellan Knutsson och Jansson anses som det främsta, för deras karriärer, även om Knutsson 

arbetat med andra tecknare. 55 Knutsson ses som en tongivande debattör om serier under 1960 

till 1970-talet.56 I efterhand har Knutsson uttalat sig kritisk kring den svenska seriedebatten. 

Som han menar bestod i en sorts vänsterideologisk kritik mot tecknade serier, som Knutsson 

var motståndare till, som då ansågs sprida amerikanska imperialistiska värderingar som skulle 

göra barnen till kapitalister bara genom att läsa Kalle Anka-serier. Knutsson själv menar att 

barn inte påverkas av tecknade serier på det sättet. Utan att det bara fungerar som 

nöjesläsning.57 1974 gav dem ut, på uppdrag av LO, häftet Att vara med åsikter med reklam 

för att det ska bildas studiegrupper för att befolkningen ”ska skaffa sig åsikter om 

samhället”.58 I Hanna-serien försökte duon tidigt producera så kallat pedagogiska serier redan 

                                                
54 Knutsson, M. och Jansson, U. (1989: s. 50)  
55 Strömberg, F. (2010: s. 74) 
56 Strömberg, F. (2003: s. 87) 
57 Sveriges Radio (2015: TC 00:24:45 – 00:26:25) 
58 Frick, E. (1977: s. 198), Seriesams guide: http://www.seriesam.com/cgi-
bin/guide?s=Att+vara+med+%E5sikter+(1974) (hämtad: 2016-12-08)  
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1976. Hanna-serien spred samhällskunskap bland förskolebarn som kombinerats med 

illustrerade berättelser och färgbilder från andra upphovsmakare. De gavs ut av ett strikt 

läromedelsförlag och seriedelen bestod av en tredjedel av innehållet. Förlaget menade då att 

”Serieformen har valts med tanke på att denna kombination av text och bild har visat sig 

pedagogiskt överlägsen. Många barn får tidigt erfarenhet av serietidningar och är således 

förtrogna med formen och uppskattar den.”.59 1990 gav Knutsson ut Resan till Topilien 

tillsammans med tecknaren Charlie Norrman. Det hade även ett undervisande syfte, nu att, i 

fiktiv form, illustrera olika politiska teorier.60 Samtidigt under 1990-talet ger Knutsson och 

Jansson ut flera serier i en mer komisk äventyrsanda.61 Enligt Helena Magnusson ska Magnus 

Knutsson skrivit flera serier med anknytning till arbetarrörelsen och socialdemokraterna.62 En 

av dessa är Kämpa för rättvisa, seriealbumet som ska studeras i den här uppsatsen. Vilka de 

andra är framgår inte av Magnussons påpekande. Knutsson själv har i flera år varit aktiv som 

socialdemokratisk lokalpolitiker med olika kommunuppdrag.63  

 

4.2 Alla tiders historia 1b 
Läroboken Alla tiders historia 1b av Hans Almgren, Börje Bergström och Arne Löwgren från 

2012 används i den här studien som ett sorts referensverk. Det får tala för vilket i innehåll och 

form som historisk kunskap traditionellt sett eleverna möter i historieundervisningen. Den här 

läroboken är skriven för att passa kursen Historia 1b och har tidigare givits ut som Alla tiders 

historia A utifrån den gamla läroplanen. Enligt mig, är det troligt att innehållet och formen 

varit ganska konstant under en längre tid och mer bara förändrats i detaljer utifrån den nya 

kursplanen 2011. Så den här utvalda läroboken bör kunna anses representativ för den historia 

och historieförmedling som elever möter i historieundervisning idag 2016.  

 

5. Metodbeskrivning 
 
5.1 Mitt tillvägagångssätt för att analysera seriealbumets innehåll och form. 
I den första analysen studerar jag seriealbumets innehåll och form. Innehållet analyseras 

utifrån narrativa analysfrågor som jag tagit från Johanssons bok Narrativ teori och metod.64 

Jag tittar både på vad seriealbumets bildrutors bild- och textinnehåll förmedlar för 

beskrivningar av handling, karaktärer, miljö och tid. Själva läsningen börjar med att jag läser 
                                                
59 Frick, E. (1986: s. 135), Magnusson, H. (2005: s. 210f)  
60 Magnusson, H. (2005: s 241) 
61 Magnusson, H. (2005: s. 244)  
62 Magnusson, H. (2005: s. 319). 
63 Sveriges Radio (2015: TC 00:51:18 – 00:51:22) 
64 Analysfrågor finns i bilaga #1.  
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seriealbumet och för anteckningar utifrån Johanssons analysfrågor. Med ett historiedidaktiskt 

teoretiskt perspektiv kopplar jag sedan detta förmedlade innehåll till historieämnets syfte, 

centrala innehåll och kunskapskrav. Detta för att se vilken sorts historisk kunskap, 

faktakunskaper såväl som ämnesförmågor, som kan anses komma ur en läsning av 

seriealbumet. För att analysera seriealbumets form använder jag inga analysfrågor utan tittar 

istället på hur det lever upp till Groensteens strukturbegrepp. Detta för att se vilka delar i 

serieformen som påverkar vad och hur vi läser in den förmedlade historiska kunskapen ur 

seriealbumet. Även detta kopplades sedan samman med det historiedidaktiska perspektivet för 

att kunna se hur förmedlingen av historia var kopplad till historieundervisning och 

läroplanens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav. 

 

5.2 Mitt tillvägagångssätt för att jämförande analysera seriealbumets och lärobokens 
innehåll och form.  
I den andra analysen studerar jag seriealbumets innehåll och form i jämförelse med 

lärobokens innehåll och form. För att analysera innehållet jämför jag analysresultatet ur min 

narrativa innehållsanalys av seriealbumet med i vilken omfattning läroboken förmedlar 

motsvarande innehåll. I båda fallen jämför jag narrativ med narrativ. Svårare blir det vid 

jämförelsen mellan seriealbumets form och lärobokens form. Detta då metoden för att 

analysera seriealbumets form grundar sig på främst semiotik och endast har en liten del 

narrativ metod medan analysen av lärobokens form är helt narrativ. Så i den analysen syftar 

jag till att studera likheter och skillnader på hur respektive medium förmedlar samma 

innehåll. Ur ett historiedidaktiskt teoretiskt perspektiv kopplar jag denna jämförelse av 

förmedlingsformerna till hur det påverkar vilken historisk kunskap som eleverna kan tänkas ta 

till sig.  

 

Resultaten från analyserna av seriealbumets innehåll och form blir betydelsefullt senare i 

diskussionskapitlet för att komma fram till hur, de i relation till varandra, och i relation till 

lärobokens innehåll och form, lärandepotentialen hos seriealbumet ser ut 

historieundervisning. Vilket historiskt kunskapsinnehåll och hur det förmedlas av 

seriealbumet, dess relation till den jämförande läroboken och hur väl förmedlingen svarar mot 

gällande kunskapskrav blir avgörande faktorer i min kommande bedömningsdiskussion kring 

seriealbumets potential som historiedidaktiskt läromedel.  
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5.3 Teoriramverkets funktion i analyserna 
I analyserna strävar jag efter att studera hur seriealbumets och lärobokens historieförmedling 

kan svara mot läroplanens krav på fakta- och ämneskunskaper. För att kunna se det så tittar 

jag i analyserna på empirins innehåll och form utifrån historiedidaktiska teorier om historisk 

kunskap, där den aktuella kunskapen definieras utifrån historiekursernas syfte och centrala 

innehåll. Jag tittar också på hur empirin kan utveckla elevers historiemedvetande, aktivera 

deras historiska empati eller aktualisera diskussioner kring olika historiebruk.  

 

5.4 Historia som narrativ.   
Ordet narration kommer från det latinska orden gnarus, som betyder att veta och ordet narrõ 

som betyder berätta.65 Berättande är på samma gång en skildring av en händelse och en 

kunskap. Under lång tid har berättelser och narrativ kunskap varit underordnande 

vetenskaplig kunskap. Den moderna vetenskapen skulle visa upp verklighetens sanna och 

objektiva status. Men under de senaste decennierna har kunskapens narrativa karaktär börjat 

erkännas. Nu ser forskningen mer på berättelser som en representation av en verklighet. Att 

narrativitet är grundläggande för att se hur den sociala verkligheten ser ut, samt hur vi kan få 

veta mer om den.66 Narrativitet är tvärvetenskapligt och har sina tydligaste kopplingar till 

skolans svensk- och historieämne. Både litteratur och historia kan ses som berättelser. Under 

1900-talet började forskare se på historia som en rekonstruktion med fiktiv karaktär. Man 

betonar inom det perspektivet på historia likheten mellan historiska och skönlitterära 

berättelser. Att dessa förstås på samma sätt. Hayden White visade att den historiska kunskap 

som vi ser som fakta är skapade med hjälp av litterära medel. Att vi efterfrågar att verkliga 

händelser ska ha en dramaturgi som påminner om berättelsens, början, mitt och slut. ”Historia 

är inte en direkt återgivning av verkligheten utan en berättelse om verkligheten” skriver Anna 

Johansson i boken Narrativ teori och metod.67 

 

5.5.1 Metoder för analys av innehåll och  form.  
Jag kommer använda mig av två sätt att analysera empirins narrativ: det kategoriskt-

innehållsliga och det kategoriskt-formbaserade sättet att analysera på. Denna uppdelning av 

narrativanalys har jag tagit från Göran Bergströms och Kristina Boréus bok Textens mening 

och makt. I innehållsanalysen har på förhand definierade kategorier valts ut och sedan plockar 

jag ut enskilda delar i empirin som klassificeras och samslas ihop inom kategorierna. I 

                                                
65 Johansson, A. (2005: s. 41)  
66 Ibid.  
67 Johansson, A. (2005: s. 62f)  
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formanalysen fokuseras skilda stilistiska karaktärsdrag hos bestämda enheter i empirins 

narrativ.68 

 

För att kunna analysera innehållet och formen behöver jag använda begrepp som kan beskriva 

hur dessa delar ser ut i min empiri. I boken Narrativ teori och metod presenterar Anna 

Johansson en beskrivning av termen narrativ uppdelad i tre olika funktioner. Dessa är 

hämtade från Gerald Genettes forskning. Han delar upp dem i följande modell: berättelsens 

innehåll, form och berättandet som handling. Alltså handlar en narrativ analys om att studera 

vilket innehåll som finnas i en berättelse, hur berättelsens förmedlar innehållet och vem som 

berättar berättelsens för vem.69 Begrepp som är aktuella för att analysera narrativt innehåll är 

tagna från S. Chatman och Gerard Prince definitioner av narrativ berättelse. Genette själv 

levererar aktuella begrepp för att analysera narrativ form.  

 

För att kunna analysera seriealbumets motsvarighet till kategoriskt-formbaserad narrativ 

analys krävs det att jag kompletterar den narrativa analysmetoden tvärvetenskapligt med 

perspektiv från semiotiken och från narrativ metod. Begrepp för att analysera tecknade series 

form är tagna från Thierry Groensteens system över tecknade seriers meningsskapande 

struktur.     

 

Begrepp kring narrativt innehåll och form fann jag i Anna Johanssons bok om narrativ teori 

och metod. Sedan har jag för säkerhetsskull gått till de engelskspråkiga utgåvorna av 

Genettes, Chapmans och Princes verk som Johansson refererar till. Detta för att själv kunna 

bilda mig en uppfattning om att Johansson gjort en korrekt beskrivning av begreppen. 

Begrepp från Groensteens Seriesystem har jag hämtat ur Helena Magnussons avhandling om 

tecknade serier, Berättande bilder. Precis som med Johansson så har jag gått tillbaka till den 

refererade författarens engelskspråkiga utgåva för att kunna bilda mig en egen uppfattning. I 

fallet med Groensteen bör jag påpeka att Magnusson läst det franskspråkiga originalet och jag 

den engelska översättningen av hans Systems of comics.  

 

5.5.2 Aktuella begrepp för analys av narrativt innehåll. 
Enligt Johansson så menar Chatman att en berättelses centrala delar är: Handling, karaktärer, 

miljö, tema och poäng. Berättelsens handling består av de händelser som utvecklar 

                                                
68 Robertson, A. (2012: s. 237)  
69 Johansson, A. (2005: s. 131), Genette, G. (1980: s. 25ff)   
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berättelsen. Varje händelse i handlingen leder till en ny situation som för handlingen framåt 

mot en upplösning där läsarens alla frågor om texten slutligen förväntas vara besvarade. 

Karaktärerna i en berättelse agerar och skapar handlingens olika händelser.70 Johansson 

hänvisar till Prince som menar att en berättelse att organiseras runt någon form av konflikt 

som karaktärerna agerar utifrån. Dessa konflikter kan vara av yttre eller inre sort. 

Miljöaspekten är tudelad och innefattar både tids- och rumsmiljö. Den första handlar om när 

karaktärerna agerar och den andra om var någonstans karaktärerna agerar.71 Kring 

berättelsens teman menar Johansson att de händelser som berättas, ordningen de berättas i 

väljs utifrån teman. Med begreppet teman menas här de idéer, värderingar och föreställningar 

om världen som avsändaren har med sig in i berättandet. Slutligen innefattar en berättelse en 

slutlig poäng. Om temat i en berättelse är övergripande så kan poängen förklaras som själva 

skälet i fråga till varför berättelsen berättas.72  

 

5.5.3 Aktuella begrepp för analys av narrativ form.  
Genettes formaspekt i sin narrativa analysteori är utformad utifrån skillnaden mellan 

berättelsens tense, mood och röst. Enligt Johansson handlar tense om tidsordning, varaktighet 

och frekvens. Mood om avstånd och perspektiv på vad som berättas och berättelsens röst om 

relationen mellan berättaren och berättelsen.73 

 

Att studera berättelsens tens handlar om att jämföra den följd händelserna är arrangerade i 

med följden dessa händelser har i berättelsen. Skillnader som hur lång tid som går i 

berättelsen och hur lång tid det tar att berätta. Om man berättar i kronologisk eller icke-

kronologisk ordning.74 Med frekvens ser man på hur många gånger en händelse nämns i 

berättelsen. Ju större frekvens på hur många gånger en enskild händelse berättas desto större 

betydelse får den.75 

 

Berättelsens mood refererar till avståndet och perspektivet som förmedlar innehållet.76 

Avståndet handlar om hur identifierbar berättaren är i berättelsen, hur långt avstånden är 

mellan berättaren och det som berättas.77 Perspektivet från berättarens håll brukar kallas för 

                                                
70 Johansson, A. (2005: s. 131f), Chatman, S. (1993: s. 20f, 58f, 273f) 
71 Johansson, A. (2005: s. 133), Prince, G. (2003: s. 15, 88, 90, 94) 
72 Johansson, A. (2005: s.134), Chatman, S. (1993: s. 273f, 11)  
73 Johansson, A. (2005: s. 135), Genette, G. (1980: s. 29ff) 
74 Johansson, A. (2005: s. 135ff) , Genette, G. (1980: s. 33ff, 86) 
75 Johansson, A. (2005: s. 135ff) , Genette, G. (1980: s. 113f), Chatman, S. (1993: s. 23ff)  
76 Johansson, A. (2005: s. 137f), Genette, G. (1980: s. 161f) 
77 Johansson, A. (2005: s. 137f), Genette, G. (1980: s. 162f) 
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fokalisering. Vid en intern fokalisering berättar man genom en av karaktärerna och får ta del 

av dess tankar och känslor. Motsatsen råder då vid en extern fokalisering, där man berättar om 

karaktärerna och beskriver utseende och miljö.78  

 

Berättelsens röst behöver inte nödvändigtvis vara författarens/berättarens, karaktärernas röster 

kan även berätta, hela eller delar ur, berättelsen. På motsvarande sätt kan mottagaren av 

berättelsen och läsaren av den vara olika personer.79 

 

5.5.4 Aktuella begrepp för analys av seriesystematisk form.  
Groensteen fokuserar på hur ”berättelsen mediespecifikt manifesteras som serie: vari det 

narrativa och meningsbärande ligger”. Seriens yta får i hans teorier en central plats. Dess 

egenart ligger i den dubbla läsningens kontrast mellan den linjära berättelsens och den fysiska 

sidans överblickbara samtidighet.80 En övergripande indelning av systemet för serier är gjord 

enligt bildernas relation till varandra. Spatiotopi och artrologi. I spatiotopi kopplar man 

samman yta och plats, bildernas förhållande till varandra på ytan. I artrologin handlar det om 

bildernas semantiska relation, tolkningen av vad som sker i bilderna. Dessa två kan sägas 

motsvara ytans och historiens fördelning i serien.81  

 

Spatiotopiskt har den tecknade serien till sitt förfogande ytan som ska formas och fyllas med 

innehåll. Bildrutan är en viktig utgångspunkt. Den bestäms utifrån tre parametrar, form, 

storlek och placering. Rutan bestäms av ramen.82 Ramen har flera funktioner, såsom 

åtskiljande, rytmisk, strukturerande, expressiv och läsangivande.83 Inom serier gör man 

skillnad på enskilda delar och verkets helhet. Dessa kallas hyper- respektive multiram.84 Prat- 

och  tankebubblan är en annan viktig yta. Den är tvetydig då den kan vara en del av både 

textens och bilden på en och samma gång.85 

 

Artroligiskt sker en tecknad series meningsskapande vid läsarens sammanfogning av bilder. 

Detta uppstår på tre nivåer: klippning, sidlayout, sammanflätning. Klippning och sidlayout är 

en del av seriens linjära relationer och hör till en begränsad artrologi. Sammanflätningen faller 

                                                
78 Johansson, A. (2005: s. 137f), Genette, G. (1980: s. 189ff) 
79 Johansson, A. (2005: s. 139), Genette, G. (1980: s. 259ff) 
80 Magnusson, H. (2005: s. 42), Groensteen, T. (2007: s. 22f) 
81 Magnusson, H. (2005: s. 42f), Groensteen, T. (2007: s. 25f) 
82 Magnusson, H. (2005: s. 43), Groensteen, T. (2007: s. 28ff) 
83 Magnusson, H. (2005: s. 43), Groensteen, T. (2007: s. 39) 
84 Magnusson, H. (2005: s. 44), Groensteen, T. (2007: s. 30ff) 
85 Magnusson, H. (2005: s. 43), Groensteen, T. (2007: s. 60f) 
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under den allmänna artrologin.86 Klippningen handlar om bildrutornas relation i linjär följd 

och sammanflätningen om dess relation i icke-linjär följd kan man förklara det som. 

Klippningen delar upp handlingen i självständiga enheter. Varje del bildar en sekvens som 

utformas så att läsaren kan göra en rekonstruktion av handlingens helhet. Seriens text 

komplimenterar narrationen men kan även fungera dramatisk, realistisk och rytmisk.87 Där 

klippningen fastlagt innehållet arrangerar sidlayouten rutorna på sidan. Dessa två bestämmer 

ömsesidigt varandra. Sidlayouten utgår från vad som är praktiskt möjligt på den tilldelade 

ytan och att underlätta läsningen men även utifrån skapande och estetiska principer. Man tar 

handsyn till de rutorna, helheten samt till den aktuella sidans förhållande till övriga sidor i 

verket.88 Sidlayouten är antingen regelbunden eller inte, diskret eller uppseendeväckande. 

Dessa fyra faktorer definierar sedan vilken sidtypen är. En kategorisering av sidan som rör 

förhållandet mellan innehåll och form, om sidan ska läsas eller betraktas. Den regelbundna 

sidan består av ett konstant rutnät, den dekorativa sidan har det estetiska som viktigast aspekt, 

den retoriska sidan anpassar formen efter innehållet och den producerande sidan uppstår när 

formen bestämmer handlingen istället.89 Sammanflätningen av bildrutor kan vara antingen 

kompakt, där alla rutor är synliga på en gång, eller in absentia, där kopplingen är utspridd 

genom hela verket. Rutorna kan aktiveras hur som helst och utelämnas. Men första och sista 

rutan i berättelsen har en större betydelse för sammankopplingen. Det är rutorna som kopplas 

samman oavsett om kopplingen sker utifrån bildens innehåll, rutornas form, text eller annat.90 

 

2011 publicerade Groensteen en uppföljare till sin bok om hur seriers meningskapande 

fungerar och ser ut. Då Magnussons avhandling publicerades 2005 så har inget av innehållet i 

Groensteens bok kommit med i hennes beskrivning av hans seriesystemsteori.91 Relevant för 

den här uppsatsen är hans två tillägg till sin egen teori. Groensteen har den här gången tagit in 

perspektiv från narrativ teori istället för semiotisk. Han beskriver även den tecknade seriens 

berättare och karaktärernas subjektivitet. 

 

Berättaren beskriver han som den som adresserar läsaren. Berättaren har tre olika funktioner. 

Den som berättar (narrator), den som formulerar (enunciator) och den som påvisar 

                                                
86 Magnusson, H. (2005: s. 43) 
87 Magnusson, H. (2005: s. 45), Groensteen, T. (2007: s. 100ff) 
88 Magnusson, H. (2005: s. 45f), Groensteen, T. (2007: s. 79ff) 
89 Magnusson, H. (2005: s. 45f), Groensteen, T. (2007: s. 84ff, 114f) 
90 Magnusson, H. (2005: s. 46f), Groensteen, T. (2007: s. 122ff) 
91 Groensteen, T. (2013: s. 4f)  
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(monstrator).92 Den som berättar i serien kan identifieras som antingen författaren, berättaren 

eller en karaktär i berättelsen. Beroende på vilken identitet berättaren har behöver man ta 

hänsyn till det som läsare.93 Den formulerande funktionen är kopplad till vad som skrivs ut i 

den tecknade serien. Den här berättarfunktionen tar sig form som den berättarröst vi läser i 

serien (the reciter).94 Den formulerande berättaren syns i exempelvis seriens textboxar och 

förklarar handlingen vidare.95 Den kan vara neutral eller subjektiv, pålitligt eller opålitlig. 

Berättarösten är alltså inte samma som författaren.96 Den påvisande handlar om den tecknade 

seriens visuella berättande. När serien visar en karaktärs ageranden istället för att återberätta 

och förklara dem.97 Det som läsaren ser är resultatet av vad tecknaren av serien har valt att 

visa.98 Det som den påvisande berättaren inte kan förmedla visuellt presenterar den 

formulerande berättaren. På så vis kompletterar de varandra.99 

 

Karaktärers subjektivitet handlar om hur tankar och känslor förmedlas till läsaren. Groensteen 

menar att just den tecknade serien har en utmärkt form för att gestalta karaktärers inre värld 

med direkt tilltal genom tankebubblan som visar något som övriga karaktärer är omedvetna 

om men som läsaren får ta del av.100 Genom indirekt tilltal från den formulerande berättaren 

(the emanciator) kan den tecknade serien förmedla karaktärers känslor genom dess 

reciterande beskrivning av vad hen faktiskt känner eller tänker på.101 Slutligen kan den 

tecknade serien även förmedla känslor via det visuella berättandet. Serien visar grafiskt hur 

karaktären mår. Ofta genom användning av metaforer, som till exempel stjärnor runt huvudet 

för smärta.102 

 

6 Analysresultat. 
 

6.1.1 Narrativ innehållsanalys av seriealbumet Kämpa för rättvisa:  
Kort kan jag säga att seriealbumet kan sägas förmedla många olika historiska kunskaper till 

elever, både i sitt innehåll och utifrån serieformen. Både explicita fakta om och implicita 

                                                
92 Groensteen, T. (2013: s. 81) 
93 Groensteen, T. (2013: s. 98) 
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skildringar av begrepp, personer och händelser ur det förflutna. Ämnesmässigt kan 

seriealbumet framförallt sägas behandla industrialiseringen och demokratiseringen i Sverige 

under sekelskiftet 1900, arbetarrörelsens historia och utvecklingen av svenska 

välfärdssamhället mellan 1889-1989. 

 

Jag ska i den här innehållsanalysen dela upp vilka explicita, respektive implicita historiska 

kunskaper jag funnit i seriealbumets innehåll utifrån mitt teoretiska ramverk.  

 

6.1.2 Historisk kunskap 
Explicita förmedlingar av fakta 

De mesta rena faktakunskaperna som återfinns i seriealbumet förmedlas genom antingen att 

en karaktär förklarar för en annan om olika begrepp som exempelvis hur klassamhället 

uppstod från skråväsendets hanverkare och gesäll till industrialiseringens kapitalist och 

arbetare, och den ojämlikhet som uppstod mellan de två grupperna.103 Eller exempel på en 

beskrivning av förändringsprocessen kring när Sverige gick över till industrialisering och 

olika syn på människors värde. Andra faktakunskaper som explicit förmedlas i berättelserna 

är en beskrivning av socialism där det görs kopplingar till franska revolutionens tre slagord 

frihet, jämlikhet och broderskap och medborgerliga rättigheter.104 I läroplanens kunskapskrav 

står det att eleverna ska få ta del av viktiga globala förändringsprocesser och händelser. 

Exempelvis mänskliga rättigheter, jämställdhet, konflikter och ökat resursutnyttjande. Punkter 

som alla förmedlas i Kämpa för rättvisa. Även begreppet strejk förmedlas genom att en av 

berättelsernas karaktärer förklarar för andra, och då även för läsaren, hur de två olika sidorna 

av samma konflikter tänker och agerar.105 Läroplanens krav på att ta upp långsiktiga 

historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till 

dem, skulle kunna menas förmedlas genom det stycket. 

 

Även om det på tre olika ställen förekommer att karaktärer i berättelsen förklarar historiska 

begrepp så är det främst berättaren som genom ett direkt tilltal till läsaren beskriver och 

förklarar olika historiska fakta genom tydliga faktarutor. Förmedlingen sker på samma sätt 

som de ovan beskrivna där den externa berättaren tar upp olika historiska begrepp som vad en 

agitator var, vem personen August Palm var, när 1:a majfirandet startade, internationellt 

samarbete mellan olika arbetarrörelser, storstrejken 1909, Ungsocialisterna, personen Hinke 
                                                
103 Knutsson, M. och Jansson, U. (1989: s. 11f) 
104 Knutsson, M. och Jansson, U. (1989: s. 28f) 
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Bergegren, personen Hjalmar Branting, begreppet revolutionär, konsekvenserna av 

storstrejken slut 1910, missförhållanden under första världskriget, statligt våld mot 

demonstranter fram till Ådalshändelserna 1931, problematiken med det tidiga röstsystemet, 

kravet på allmän lika rösträtt, rädslan för revolution i Sverige, 8 timmarsarbetsdag, personen 

Per Albin Hansson, svensk välfärdspolitik, folkpension, 12 dagars semester, 

arbetslöshetsförsäkring, tanke bakom ”folkhemmet” beskrivs, andra världskrigets 

samlingsregering, personen Tage Erlander, utvecklingen av välfärdsstaten med införande av 

barnbidrag, sjukförsäkring och tjänstepension, beskrivning och jämförelse mellan 

kommunism, kapitalism och planhushållning, samt personerna Olof Palme och Ingvar 

Carlsson.106   

 

Implicita förmedlingar av fakta 

En stor del av seriealbumet består av berättelser i form av fiktiva narrativ. De fakta som kan 

förmedlas genom den är betydligt mer tolkningsbara eftersom den skildras genom 

karaktärerna, händelserna, miljön och tiden.  

 Det börjar med att familjen Fredriksson vaknar upp i sin etta i ett arbetarkvarter i 

Stockholm. De består av huvudpersonen Lars ”Stadslasse” Fredriksson, pappa Nils 

”Blekingenisse” Fredriksson, Lars mamma, hans lillasyster och lillebror Oskar samt familjens 

inneboende ”Skåne”. Det är trångt och alla sover där det finns plats, alla har inte ens riktiga 

sängar.107  Redan här kan jag se en historisk förändring som förmedlas implicit: 

urbaniseringen av Sverige. Just urbaniseringen, alltså när folk börjar befolka städerna och 

vilka levnadsvillkor som uppstod för olika samhällsgrupper, i det här fallet fiktiva personers 

olika levnadsvillkor, ser jag som relaterat till läroplanens kunskapskrav på att eleverna ska få 

lära sig om industrialisering under 1800- och 1900-talet. Där läroplanens förslag kring 

migration, resursfördelning och ökat välstånd skulle kunna anses ingå. Eller läroplanens 

efterfrågan på att låta eleverna ta del av historiska frågeställningar och förklaringar kring 

långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till 

exempel befolkningsutveckling då.  

 Vidare skildras hur arbetarnas villkor i samhället såg ut. Arbetsgivaren vägrar betala ut 

lönen vid avtalad tidpunkt så då tar arbetarna rättvisan i egna händer och går hem till honom, 

tar hans värdesaker och pantsätter dem för att få ut motsvarande lön. Sedan ger de tillbaka 
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pantkvittona till arbetsgivaren.108 Ett exempel på hur seriealbumet visa exempel på både 

konflikter under industrialiseringen samt hur maktförhållandena börjar förändras. Andra 

skildringar av villkoren för arbetarna som ges är hur arbetsgivaren får stöd från polisen under 

arbetarnas första strejk i seriealbumets första berättelse. Hur strejkbrytare och strejkande 

arbetare konfronterar varandra med olika perspektiv. Särskilt tydligt blir de olika perspektiven 

på strejkandet då arbetarnas term ”strejkbrytare” möts av arbetsgivarens ”arbetsvilliga”.109 

Den beskrivningen av en och samma konflikts olika sidor kan kopplas till läroplanens krav på 

att ta upp exempel på händelser under 1800-talet som belyser olika sidor av 

industrialiseringen.  

 Under strejken lever huvudpersonen Lasses familj under allt svårare förhållanden då 

mamman till slut inte längre kan köpa någon mat i butiken då även de pengar hon själv drar in 

har tagit slut.110 Läroplanens krav på tematiska fördjupningar, i Historia 2a, kring historiska 

frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen kring exempelvis synen på 

människors värde och vårt resursutnyttjande ser jag gestaltas i den här delen av seriealbumet.  

 I seriealbumets andra berättelse har det gått 19 år sedan den förra och Lasse är en vuxen 

man. Istället är huvudpersonen den unge Frans som nu lever i ett samhälle där arbetarrörelsen 

blivit allt starkare. Filip är en yngre socialist och vill ha fram en stor förändring av samhället 

snabbt. Han ser inga problem med att bruka våld.  

 I den här berättelsen gestaltas mer stora förändringsprocesser mot i den första som var 

mer inriktad på den enskilda individens villkor.  

 Den här berättelsen börjar under ett 1:a maj-firande 1909. Huvudpersonen Frans går 

med i ett demonstrationståg där vissa av budskapen är mer radikala än andra. Polisen som 

övervakar menar att ett av dem, ”Inte en man. Ej ett öre åt militarismen.”, är olagligt och 

försöker göra en insats för att stoppa det. Yttrandefriheten för arbetarna finns inte ännu 

1909.111 Den här skildringen kan gestalta det som läroplanen eftersöker kring demokratisering 

under 1900-talen i Sverige med exempel på förändringsprocesser kring mänskliga rättigheter 

och jämställdhet.  

 Några månader senare i samma berättelse är Frans och hans kompis Fridolf med i den så 

kallat Storstrejken. Nu hamnar fokus i seriealbumet på både individ- och samhällsnivå. Frans 

representerar den mer radikala delen av arbetarrörelsen, med influenser från ett pyrande 

missnöje och revolution som beskrivs som en gängse bild från i alla fall borgerligheten om 
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vilka värderingar arbetarrörelsen stod för. Hans vän Fridolf får sägas representera den andra 

sidan i arbetarrörelsen, den som vill skapa förändring genom mer demokratiska processer.112 

Läroplanens krav på att visa långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden 

och olika historiska förklaringar till dem, bör den här delen kunna sägas vara applicerbar på. 

De båda kamraternas skilda syn på vilka i samhället som ska ha makten och hur arbetarna ska 

få vara en del av den.  

 Vidare beskrivs hur kostsamt strejken var för arbetarna medan borgarna kunde ta det 

lugnt i sina hem. Frans och Fridolf försöker samla in pengar till en strejkkassa och får pengar 

från arbetarfamiljer, som själva är med i strejken men när de kommer till dem mer 

välbärgade, borgerliga stadskvarteren, bemöts de av en misstänksamhet. Den borgerliga 

mannen de knackar på hos hör fel och tror att arbetarrevolutionen har börjat. I det här fallet är 

det hans hustru som är den förnuftiga och slutligen är det hon som ger dem ett pengabidrag.113 

Intressant är den korta delen där det är kvinnorna som ger pengar till insamlingen. Både 

ibland arbetarna och i borgarklassen. Skulle det här kunna visa på en förändringsprocess inom 

relationen mellan män och kvinnor i äktenskapet? Jag kan iallafall se att det öppnar upp för 

läroplanens krav på att utforma historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga 

historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel 

olika syn på könsmönster. 

 Avslutningsvis så slutar berättelsen om Frans och Fridolf med att de bråkar om hur 

arbetarna bäst ska fortsätta i sin kamp. Den konflikten som då uppstår skulle kunna ses som 

en representation av att arbetarrörelsen inte var någon homogen grupp. Att olika syn på hur 

förändringsprocesserna skulle se ut fanns. Och där de fiktiva personerna, Frans och Fridolf, 

kan sägas bli en representation för en verklig brytning inom den svenska socialismen.  

 

6.1.3 Historiemedvetande 
Det historiemedvetandet som kan utvecklas hos eleverna av att läsa seriealbumet, menar jag, 

kommer ur ett helhetsintryck från att läsa hela seriealbumet. I det återkommer man till flera 

olika, främst genetiska, perspektiv på historien. Det visar upp orsaker bakom och verkningar 

av händelserna som skildras. Hur vårt samhälle, med mänskliga rättigheter och jämställdhet, 

blivit till vad det är idag. Just mötet med den annorlunda kulturen, som Sverige var 100 år 

sedan, anser jag vara den främsta kategorin som ett historiemedvetande kommer till uttryck i 

Kämpa för rättvisa. Där seriealbumets berättelser och skildringar av människor, händelser och 
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miljöer skulle kunna fungera som en tolkningsram för hur andra människor agerar. Samt de 

normer som deras handlingar grundas på.  

 

Exempel ur seriealbumet på några sådana tydligare möten med det annorlunda kan vara hur 

familjens Fredriksson bor, arbetsvillkoren med 13 timmars arbetsdagar eller polisens 

ingripanden mot strejkande och mot demonstranter.114 Ett exempel som jag vill lyfta fram är 

den episod då arbetargrabbarna Frans och Fridolf försöker samla in pengar till strejkkassan 

och de får pengar från en arbetarhustru som säger att hennes familj klarar sig bra under 

strejken tack vare att de får mat från hennes bror som är bonde.115 Dem här levnadsvillkoren 

kan jämföras med de som familjen Fredriksson lever under i första berättelsens strejk då 

pengarna tagit slut och de bara har bröd kvar att äta till middag. Tack vare en grannkvinna får 

de dock möjlighet att äta sig mätta vid just det tillfället, eftersom hon skickar dit sin son med 

deras rester av ärtsoppa.116 Men just skillnaden i vilka resurser en arbetarfamilj hade kommer 

till uttryck i det här exemplet. Hos den fiktiva familjen Fredriksson skildras 

levnadsförhållanden som eleverna kan förstå och själva kanske dra egna orsaks- och 

verkanskedjor mellan arbetarklassens vardag och kampen för deras rättigheter.  

 

6.1.4 Historisk empati 
Möjligheten att använda seriealbumet för att utveckla elevers historiska empati ligger nog mer 

i själva serieformen än i dess innehåll. Men det finns ändå några exempel som jag vill lyfta 

fram där jag kan se en öppning hos seriealbumets fiktion för att visa av olika tiders 

levnadsvillkor och förklara människors roller i samhällsförändringar. Det mesta sker inte i 

mindre detaljer som kan plockas ut ur helheten, som man skulle kunna göra med bitarna kring 

historisk kunskap. Utan istället är det som med uttrycken för historiemedvetande så att det är 

frågan om ett helhetsintryck av Kämpa för rättvisa som skulle kunna aktivera och utveckla en 

historisk empati. I den första berättelsen så skildras det under 7 sidor hur huvudpersonen 

Lasse går från att vara skeptisk till fackföreningar till att själv bli medlem i en.  Lasses 

anledningar till sin skepsis baseras på andras uppfattningar om vad socialism är men att han 

förändras när han själv utsätts för ojämlikhet och till slut går på ett möte där han får veta vilka 

möjligheter fackföreningarna kan öppna upp för honom i hans situation.117 Lasses 

                                                
114 Knutsson, M. och Jansson, U. (1989: s. 3f, 14,19, 25f,  ) 
115 Knutsson, M. och Jansson, U. (1989: s. 35) 
116 Knutsson, M. och Jansson, U. (1989: s. 21) 
117 Knutsson, M. och Jansson, U. (1989: s. 5-10) 



 33 

levnadsvillkor ställs här upp och läsaren får ta del av hur hans värderingar förändras gentemot 

att som arbetare börja organisera sig.  

 I den andra berättelsen öppnas det upp för en annan sorts historisk empati. Förmågan att 

förstår varje tids människor utifrån deras tids villkor och värderingar. När den radikale Frans 

går förbi en rik man och kallar honom för ”snobbäckel” och Frans insinuerar att han själv, om 

det skulle bli tvunget, kunde mörda borgare i kampen för arbetarnas rättigheter.118 Direkt efter 

följer en händelse där den rike mannen är med om en bilolycka och Frans första reaktion är att 

rädda livet på honom. Först när hans vän Fridolf konfronterar honom, med det motstridiga i 

hans värderingar och hans handlande blir Frans medveten om skillnaden.119 En beskrivning av 

hur en människa kan vara både radikal i sina värderingar men styras av samhällets normer.  

 Ett tredje exempel återfinns även det i den andra berättelsen. Det är episoden, som 

nämnts förut, när Frans och Fridolf kommer till ett borgerligt kvarter för att samla in pengar 

till strejkkassan. Den äldre manliga borgaren sitter hemma och putsar sin revolver. Han 

förväntar sig att arbetarna snart kommer starta revolution och menar då att han måste vara 

beredd. När han råkar höra delar av Frans och Fridolfs konversation utanför fönstret tror han 

att hans egen framtidsvision har blivit verklighet. Mannen får panik och försöker skjuta i 

självförsvar.120 Även om allt är ett missförstånd så kan läsaren ändå förstå utifrån vilka 

principer mannen handlar.  

 

6.1.5 Historiebruk 
En tydlig aspekt som etableras redan i början är hur mansdominerat ”kampen för rättvisa” 

verkar vara när jag analyserar seriealbumets karaktärer och hur de agerar och interagerar. 

Genom hela seriealbumet får vi främst se män som aktiva i arbetarrörelsen, kvinnor som 

arbetar är inte alls med i strejkandet och de flesta kvinnor nämns inte ens vid namn då de 

interagerar med andra karaktärer. I de fåtal fall kvinnor interagerar så är det i funktion av 

stöttande hustru eller medborgare. En kvinna går emot det här beteendet först, Greta, 

arbetarhustru, som först förbjuder sin make att strejka innan huvudpersonen Lasse får idén att 

hans mamma ska ”tala förstånd med henne”.121 Det här kan ses som både en realistisk 

beskrivning av att kampen för jämlikhet över samhällsklasserna fördes av män under 

sekelskiftet 1900. Men i det här seriealbumet så målar författarna upp en bild av kvinnor som 

underlägsna och knappt deltagande i samhället överhuvudtaget. En bild som jag kan se som 
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problematisk. Men istället för att exempelvis avfärda Knuttson och  Janssons skildring så 

anser jag att det skulle kunna användas för att arbeta kring läroplanens krav på att utveckla 

elevernas förståelse av och värdering av hur olika människor och grupper i tid och rum har 

använt historia. I det här fallet hur tecknade serier använt historia och mer specifikt 

författarduon Knutsson och  Jansson. Intressant att poängtera att Knutsson själv redan 1982 

problematiserat hur kvinnliga karaktärer gestaltas i tecknade serier. Där beskriver han 

uttryckligen att kvinnor och män har olika funktioner i serierna. Mannen är aktiv och kvinnan 

passiv, passar upp på mannen.122 Knutsson är alltså fullt medveten om hur kvinnor oftast 

skildras i tecknade serier. Ändå väljer han själv att göra om samma sak. Det här är något som 

jag menar skulle kunna skapa en intressant diskussion i ett historieklassrum på gymnasiet. 

Varför väljer en författare att porträttera kvinnor som underlägsna männen när han själv 

skrivit om att det är ett problem i tecknade serier? Det kan ses som ett icke-bruk från 

författarnas sida. Att välja bort att porträttera kvinnor som aktiva i arbetarrörelsens kamp. 

 

6.2.1 Seriesystematisk formanalys av seriealbumet Kämpa för rättvisa: 
I den narrativa innehållsanalysen låg fokus på att få fram vilken historisk kunskap som 

förmedlades i seriealbumets berättelse. I den här analysen ska jag se hur den historiska 

kunskapen förmedlas genom seriealbumets form. Hur relationen ser ut mellan bildens och 

textens budskap. Vilken historisk kunskap som framkommer enbart genom texten, genom 

bilderna eller i kombination med varandra. Hur sidlayouten kan anses värdera olika fakta för 

läsaren. Vilken historisk kunskap får mest fysiskt platsutrymme i rutorna och i sidlayouten 

och vilken blir tydligast förmedlad?  

 

6.2.2 Historisk kunskap 
Vilken historisk kunskap som är viktig kan utläsas ur seriealbumet på flera sätt. Spatiotopiskt 

framträder bildrutornas storlek som viktiga för den förmedlingen genom hela seriealbumet. 

Rutans storlek varierar men överlag kan sägas att etableringsbilderna är stora, ibland tar de 

upp nästan en hel sida. Dessa stora etableringsbildrutor har överlagda rutor över sig som 

fokuserar på detaljer. Varje gång en ruta är överlagd en annan handlar det om att gå från/till 

helhet/del.123 Att fokusera mellan det stora hela och enskilda detaljer. En annan intressant 

aspekt är hur läsangivelsen, att läsa från vänster till höger, återkommer i hur karaktärerna rör 

sig genom tid och rum. Alla framåtrörelse sker från vänster till höger och tillbakablickar sker 
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åt motsatt håll.124 Genomgående har rutornas textrutor två olika tempusformer: i berättelserna 

är de alltid skrivna i presens, precis som texten i pratbubblorna, men i faktarutorna så skiljer 

det sig. När en karaktär förklarar någon fakta om ett begrepp så skrivs texten i presens och 

ofta finns ett infällt ansikte på den som berättar. Men när författarna kommer med ett direkt 

tilltal till läsaren, och informerar om olika fakta kring, begrepp, historiska händelser och 

personer, så skrivs texten i preteritum. Ofta förekommer så kallat ramlösa rutor på sidorna, i 

dessa sker alltid någon sorts rörelse framåt samtidigt som det förmedlar en känsla av att 

karaktärerna lever ett eget liv och när som helst kan hoppa ut ur seriealbumet. I de ramlösa 

rutorna förekommer någon form av aktiv handling från karaktärerna. Ett exempel på det i 

seriealbumet är när en av arbetarna, i en ramlös ruta, uppmanar de andra att titta längre fram. 

För att i anslutande ruta visa att polisen kommit för att beskydda strejkbrytare. 125 I min 

tolkning ser jag det som att författarna använder den ramlösa rutan för att understryka att det 

som sker i den har betydelse. Då den ramlösa rutan rent utseendemässigt sticker ut från övriga 

rutor på sidan.  Som för att påvisa att nu skildras något som är värt att betrakta.  

  

Den historiska kunskapen som förmedlas genom seriealbumet framkommer i de flesta fall 

dubbla gånger i rutorna. Det finns en återkommande redundans rent artrologiskt i relationen 

mellan text och bild i bildrutorna. Händelser som beskrivs i bilden kommenteras direkt i den 

anslutande pratbubblan av någon karaktär. Ett exempel är när vi ser huvudpersonen Lasse titta 

upp ur sin säng och sedan i den anslutande rutan gnuggar han sig ögonen och hans mamma 

frågar ifall han är vaken.126 Jag ser det här som ett tydligt pedagogiskt grepp från författarna. 

För att läsarna inte ska missa vad som sker i seriens berättelse. I berättelsedelarna 

kompletterar texten bilden narrativt och tillför en realism och en dramatik samtidigt. Texten 

beskriver, både i textrutor och pratbubblor, medan bilden gestaltar och dokumenterar vid 

bildernas klippning. Groensteen menade att bilden i en tecknad serie ska stå för den primära 

budskapet och texten komplettera och stödja. I min analys av Kämpa för rättvisa har jag 

kommit fram till att det i det här fallet är tvärtom. Om det är något negativt eller inte vet jag 

inte. Och jag väljer att inte värdera det utan bara konstatera det att textens budskap, 

genomgående, har en större betydelse för den historiska kunskap som förmedlas. Och att 

bilden fungerar som ett förtydligande och ibland konkretiserande av textens budskap.  

 Sidlayouten är viktig för vilken storlek och placering rutorna ska få och därmed vad 
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som gestaltas där i. Intressant är hur varje handling i berättelserna startar och slutar på en egen 

sida. I princip påbörjas aldrig en ny handling på samma sida som en annan avslutats. Varje 

handling i seriealbumet motsvaras alltså av sina egna multiramar. Varje sådan multiram 

utspelar sig i en miljö. Vid varje ny multiram skiftas så även miljön och berättelsernas 

handling går framåt.  

 Överlag kan seriealbumet sägas ha retoriska sidor, då innehållet i rutorna och rutornas 

storlek anpassas efter vad som ska gestaltas. Även om de flesta sidorna har en någorlunda 

regelbundenhet med ca fyra rader med två till tre bildrutor på sida. Den här regelbundna 

retoriska sidlayouten ser jag som en pedagogisk förstärkning och förtydligande från 

författarna.  

 Serieformens spatiotopiska drag står främst i Kämpa för rättvisa för att värdera de olika 

historiska kunskaperna som förmedlas till läsarna. Genom bildrutornas storlek och 

serielayouten talar författarna om vad som är av betydelse att läsa. Och, på så vis, att 

innehållet är olika viktigt beroende på hur mycket utrymme på sidan det får. 

 Mycket av den explicita faktakunskapen förmedlas genom texten i serierna. Istället är 

det mer implicita fakta som gestaltas i bilderna. Ett exempel på sådana implicita fakta som 

gestaltas bildmässigt är hur en arbetarfamiljs hem såg ut. I seriealbumet återkommer familjen 

Fredrikssons arbetarlägenhet och varje gång får den många och stora rutor att beskrivas i.127  

Se exempel i bilaga #2 på hur familjen Fredrikssons lägenhet introduceras i seriealbumet.  

Bilderna är mer detaljerade då än när texten har större betydelse. Textens bärande av budskap 

är stor när karaktärer interagerar med varandra. Exempelvis vid de olika konflikterna mellan 

arbetare och arbetsgivare eller vid diskussionerna om arbetarrörelsens kamp.128 

 Explicit förmedlas historiska fakta lägger störst vikt vid texten som är realistisk. 

Serieformen läggs åt sidan och bilden fungerar endast som antingen illustrerande eller 

förtydligande. I faktarutorna, oavsett om det är en intradiegetisk berättare eller en 

extradiegetiskt, eller en formulerande eller påvisande, så är det texten som agerar 

meningsskapande och bilden fyller en mer dekorativ funktion på sidan. De flesta explicita 

fakta som presenteras använder inte heller bildrutor utan texten är i fokus och bilderna ger en 

sorts pedagogiskt redundans. Samma sak som nämns i texterna upprepas i bilden. Ett 

intressant exempel är när en karaktär berättar för Lasse om kapitalism.129 Samtidigt som han 

berättar för Lasse om hur världen gått från hantverkarskrået med mästare och gesäll till 
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industrialiseringens kapitalister och arbetare så går de båda karaktärerna förbi både textrutor 

och illustrerande bilder. Vid ett tillfälle tar de till och med tag om två infällda serierutor och 

betraktar dess innehåll. Detta samtidigt som de går runt i sidans tomrum, kanalen. Här stannar 

berättelsen om Lasse upp i texten och ersätts av faktaredovisning, men visuellt fortsätter 

berättelsen om Lasse i bilderna.  

 Ett tydligt exempel på när text och bild kompletterar varandra är då seriealbumet i en 

faktaruta förklarar skillnaden mellan begreppen, kommunism, kapitalism och 

planhushållning. Där förklarar texten begreppet och bilderna konkretiserar.130 

 

6.2.3 Historiemedvetande 
För att se hur ett historiemedvetande kan utvecklas med hjälp av serieformen behöver man, 

som jag ser det, ta in hela seriealbumet.  

 Över hela sammanflätas olika rutor av miljön och karaktärerna in absentia. Samma 

miljöer och karaktärer återkommer och skapar en kontinuitet som för handlingen framåt. Där 

den historiska kunskapen var mer beroende av seriemediets spatiotopiska drag ser jag att 

utvecklandet av elevers historiemedvetande kan använda sig mer av de artrologiska dragen 

hos Kämpa för rättvisa.  Klippningen mellan bildrutorna och sammanflätningen av 

bildrutorna genom hela verket skapar, tillsammans med seriemediets direkt överblickbarhet 

på varje sida, en tydlig beskrivning av olika händelsers orsak och verkan. En sorts genetiskt 

historiemedvetande.  

 Mötet med den annorlunda dåtiden förmedlas mycket genom serieformen. Både bild 

och text gestalter ett Stockholm som ser annorlunda ut mot idag. Stadsbilden, husen, hur folk 

var klädda, hur arbetsplatserna såg ut skildrar en annan, historisk värld, som skiljer sig från 

vår värld idag. Men för att utveckla ett historiemedvetande måste bilden kompletteras med 

text för att förtydliga vad som var annorlunda. Men serieformen, kombinationen bild och text, 

kan förstärka bilden av det förflutna som annorlunda samtidigt som likheter framträder. 

Familjeförhållanden, möten och demonstrationer som gestaltas i seriealbumet är inte direkt 

annorlunda mot hur det ser ut idag.  

 Även Orsaker och verkan framträder främst i seriealbumet utifrån dess text. Men även 

här menar jag att serieformen, med bild som gestaltar och text som förklarar, förstärker och 

konkretiserar orsakerna bakom till exempel att arbetarna strejkar och vilka konsekvenser det 

får, framförallt på kort sikt när familjen får det svårare att få tag på mat.131 Se exempel i 
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bilaga #3.  

 

6.2.4 Historisk empati 
Villkoren för människors levnad gestaltas ofta genom bilderna i seriealbumet. Det kan 

exempelvis handla om hur en arbetarfamiljs bostad ser ut och sedan hur en borgarfamilj har 

det. Både har många detaljer i sig och visar storlek på bostaden, vilka saker de äger och vilka 

kläder de har på sig.132 En annan aspekt, som jag kopplar till den historiska empatin, är hur 

karaktärernas reaktioner i serien gestaltas visuellt. Det som Groensteen kallar för 

karaktärernas subjektivitet. Varje karaktär är enkelt ritade men de reagerar nästan alla på 

varandras interaktioner och uttalanden. Ofta beskrivs reaktioner och känslor med placering av 

ögonbryn och formen på munnen. Detta i kombination med gester, kroppshållning och 

rörelser. I sådana sammanhang kan bild och text båda sägas fungera narrativt i serierutorna. 

Vid skildrandet av karaktärernas känslor kan jag vidare se att texten får en sekundär betydelse 

och bildberättandets visuella drag får störst betydelse. Eleverna får även en inblick i under 

vilka förhållanden dåtidens människor levde och i vilken kontext de agerade utifrån, samt hur 

de reagerade på vad som hände.  

 

6.2.5 Historiebruk 
Hela seriealbumet kan klassas som ett kombinerat politiskt-pedagogiskt och kommersiellt 

historiebruk. Det är någonstans grunden för att det ska kunna existera. Författarna hade en idé 

om att berätta om svensk arbetarrörelses och socialdemokratiska partiets historia. Förlaget 

Carlsen Comics valde att publicera det. Men jag ska inte gå mer in på det historiebruket. 

 I innehållsanalysen kunde jag se hur avsaknaden av kvinnor som aktiva i kampen för 

arbetarnas rättigheter kunde ses som författarnas historiebruk. I serieformen framkommer ju 

såklart även det, kvinnliga karaktärer är antingen hemma och sköter vardagssysslorna, 

handlar, lagar mat och liknande. De få kvinnor som gestaltas som arbetande säger ingenting 

utan bär bara på tegel. På möten, under strejker och i demonstrationståg är inga kvinnor 

aktiva.  

 Samtidigt fann jag ett annat intressant historiebruk från författarna. I slutet av 

seriealbumet förekommer en lång radda med historisk fakta som kronologiskt beskrivs för 

läsaren om vad som hände med Sverige, arbetarklassen och socialdemokratin mellan år 1910-

1989. På en av sidorna tar seriealbumet upp den svenska välfärdsstaten och ”folkhemmet”. I 

samband med det illustrerar en bild en röd stuga med egen trädgård, flaggstånd med svenska 
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flaggan viftandes och framför en kärnfamilj med pappa, mamma och en son och dotter.133 Just 

det här, tydligt visuella, historiebruket borde kunna diskuteras. Varför väljer författarna att 

beskriva en sådan klichéartad bild av ”folkhemmet”? Detta när de i seriealbumets båda 

berättelser inte har visat upp några typiska kärnfamiljer. Då exempelvis familjen Fredriksson 

bestod av mamma, pappa, tre barn och en inneboende. Här finns ett historiebruk som kanske 

mer liknar det moraliska och ideologiska historiebruket.  

 

6.3 Jämförande narrativanalys mellan seriealbumets och lärobokens historieförmedling. 
 

6.3.1 Jämförande narrativ innehållsanalys:  
 
6.3.1.1 Historisk kunskap:  
Den historiska kunskapen som förmedlas i seriealbumet Kämpa för rättvisa överensstämmer 

med den som förmedlas i Alla tiders historia 1b. Inte så att allt som är med i den ena källan 

återfinns i den andra men majoriteten gör det. På inget sätt har jag kunnat se att innehållet i 

seriealbumet skulle kunna anses vara felaktigt vid jämförelsen med hur samma innehåll 

förmedlas i läroboken. Författarnas egna politiska bakgrund och framförallt Magnus 

Knutssons engagemang inom socialdemokratin kan jag inte se några spår av. Inte mer än att 

han kan ha drivits av en ideologisk vilja att berätta om arbetarrörelsens historia i serieform. 

Innehållsmässigt liknar det som berättas i seriealbumet så pass väl vad som förmedlas i 

lärboken att jag inte kan anse att Jansson och Knutssons verk som politiskt tendensiöst. Att 

Knutsson själv som sagt har uttalat sig kritisk till att tecknade serier skulle kunna påverka 

unga läsare ideologiskt stärker min uppfattning om seriealbumet. Jag menar att 

upphovsmännen bakom Kämpa för rättvisa inte försöker påverka läsarna av den på något 

poltitiskt plan med sin historieförmedling. Att deras politiska bakgrund snarare har fungerat 

som en drivkraft för att skapa seriealbumet snarare än att det är något de önskat förmedla 

genom det. Exempelvis så finns det ingenstans i seriealbumet där varken arbetsgivare eller 

borgarklassen demoniseras. Snarare tvärtom, att man på flera ställen visar hur de reagerar på 

vad som sker. Även om läsaren inte får ta del av någon intern fokalisering från det 

perspektivet på arbetarrörelsens kamp så målas ”motståndarna” inte upp överdrivet negativt. 

Jag skulle istället vilja se det som att författarna beskriver två olika intresseläger kring samma 

konflikter. Överlag så är det fler likheter än skillnader i vad som tas upp i dem om 

industrialisering och demokratisering i Sverige under sekelskiftet 1900, arbetarrörelsens 

historia och utvecklingen av svenska välfärdssamhället mellan 1889-1989.  
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 De mest markanta likheterna i vilken historisk kunskap som förmedlas i både 

seriealbumet och läroboken handlar om: arbetarrörelsen, fackföreningsrörelserna, kampen för 

lika jämställdhet och allmän lika rösträtt, levnadsvillkoren för medelklassen och 

arbetarklassen, ökat resursutnyttjande under 1900-talets början, olika syn på könsroller i både 

arbetarklassen och medelklassen, socialdemokratins historia, beskrivningar av agitatorer, 

införandet av 1:a maj-firandet, storstrejken 1909 samt bildandet av LO och SAF. Dessa 

historiska händelser, förändringsprocesser och begrepp överensstämmer i princip helt med hur 

de beskrivs i både seriealbumet och i läroboken.  

 De mest markanta skillnaderna i vad som förmedlas om samma ämne i seriealbumet och 

läroboken är beskrivningarna av: industrialiseringen och mänskliga rättigheter. Beskrivningen 

av industrialiseringen i läroboken fokuserar på att beskriva orsaker bakom och konsekvenser 

av industriella revolutionen och förändringsprocessen bakom den industrialisering som 

skedde i Sverige och varför den skedde så snabbt. I seriealbumet behandlas 

industrialiseringen som något som redan skett i samhället och förklaras inte. I läroboken 

förklaras att det var den borgerligt styrda staten, med ursprung i Tyskland under 1800-talets 

slut, som började utöka arbetarklassens mänskliga rättigheter. I seriealbumet framstår 

arbetarklassen till en början som en väldigt utsatt samhällsgrupp där staten tog parti för den 

styrande medelklassens intressen först och främst.  

 Däremellan finns en del historisk kunskap som förmedlas i både seriealbumet och 

läroboken men med fokus på olika saker. Avskaffandet av skråväsendet, urbaniseringen av 

städerna, konflikter inom arbetarrörelsen och socialdemokratin, liberalernas betydelse för 

införandet av allmän lika rösträtt, Ådalen 1931, migration från Sverige i början av 1900-talet, 

klasskampen, begreppet ”Folkhemmet” samt beskrivningar av de historiska personerna 

Hjalmar Branting, Per Albin Hansson, Tage Erlander och Olof Palme. Alla dessa tas upp i 

både seriealbumet och läroboken. Men vad de tar upp skiljer sig åt. Ofta fokuserar 

seriealbumet endast på att berätta om arbetarklassens bedrifter och fokusera på sådant som har 

betydelse för dess historia. Medan läroboken, mer objektivt, framställer flera olika betydelser 

bakom samma händelse. Med ”mer objektiv” menar jag inte att läroboken kan förhålla sig 

helt hundraprocentigt objektiv till den historiska kunskap som förmedlas. Författarna bakom 

den har ju också valt ut och valt bort vad som ska förmedlas. Men i min jämförelse med 

seriealbumet så anser jag mig ha belägg för att kunna kalla läroboken för åtminstone mer 

objektiv i sin historieförmedling än vad seriealbumet är. Detta då seriealbumet så tydligt 

fokuserar på att återge en mer förenklad bild av samma historia som läroboken oftare 

förklarar utifrån fler perspektiv eller går djupare in på fler begrepp. Exempelvis så framställs, 
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i seriealbumet, klasskampen som något mellan arbetarklassen som slår upp mot 

borgarklassen. I läroboken däremot tas fler perspektiv upp och begreppet problematiseras 

mer. Där klasskampen sker mellan både borgarklass och överklass men också mellan 

borgarklass och arbetarklassen.134 Ett exempel på när seriealbum och lärobok värderar olika 

aspekter av samma historiska händelse är framställningen av Ådalen 1931. Seriealbumet 

fokuserar på konsekvenserna av militärens skjutningar mot demonstranterna medan läroboken 

fördjupar orsakerna bakom själva demonstrationen men tar inte upp att militären sedan 

förbjöds att sättas in vid hotfulla demonstrationer utan att det blev endast polisens uppdrag. 

En annan återkommande karaktäristika hos seriealbumet, som läroboken inte träffas av, är att 

den ofta undviker att beskriva vilken kritik socialdemokraterna fick för sina samhällsreformer. 

I seriealbumet framstår reformerna som bara positiva och bra. Läroboken nyanserar den 

bilden genom att ta upp andra politiska partiers perspektiv på samma frågor.  

 Ämnen som inte tas upp i läroboken men behandlas i seriealbumet är presentationer av 

historiska personerna August Palm och Henke Bergegren. Och skildringar av samhällets 

förändrade syn på människors värde, beskrivning av begreppet revolution, förklaring av 

skillnaderna mellan kommunism, kapitalism och planhushållning samt gestaltningar av 

Stockholm under sekelskiftet 1900. Dessa historiska fakta förmedlas endast i seriealbumet. 

Att exempelvis begreppen kommunism, kapitalism och planhushållning inte utreds i en 

lärobok för historieundervisning förstår jag, då dessa begrepp bör kunna anses höra hemma 

mer i samhällskunskapsämnet än i historieämnet. Skildringar överlag saknas i läroboken då 

fokus ligger mer på att presentera objektiva fakta än subjektiva upplevelser.  

 

6.3.1.2 Historiemedvetande:  
Att utveckla elevernas historiemedvetande är mycket mer framträdande i lärobokens innehåll 

än i seriealbumet. Även om fokus i båda fallen främst handlar om att utveckla elevernas 

genetiska historiemedvetande. Där seriealbumets historiemedvetande innehåll mer hör till 

mötet med det annorlunda ser jag att läroboken mer fokuserar på förståelse av tid, i form av 

kontinuitet, förlopp, händelser och förändringsprocesser. I seriealbumet är innehållet som kan 

utveckla elevernas historiemedvetande inte lika tydligt utskrivet som i läroboken. I läroboken 

står det uttryckligen vad som var orsaker bakom och konsekvenser av de olika historiska 

händelserna. Så även om seriealbumet innehåller beskrivningar som kan utveckla ett 

historiemedvetande så krävs det mer från läsaren för att finna dessa än vad det gör i läroboken 

där läsaren kontinuerligt matas med bl.a. olika orsaks- och verkanskedjor. Seriealbumets 
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innehåll som skulle kunna utveckla ett historiemedvetande hos eleverna måste även i större 

utsträckning utläsas över hela verket medan lärobokens motsvarande kan läsas in över någon 

sida. Seriealbumet innehåller några färre men längre händelser som kan utveckla 

historiemedvetandet hos läsaren. Läroboken innehåller fler men kortare förklaringar av 

samma historiska händelser och förändringsprocesser.  

 
6.3.1.3 Historisk empati:  
Där lärobokens historiska innehåll kan sägas ha en tydligare historiemedvetande funktion har 

jag i jämförelsen mellan det och seriealbumet sett att det senare har ett större innehåll lämpat 

för att aktivera elevernas historiska empati. Genom seriealbumets fiktiva innehåll, där implicit 

historisk kunskap förmedlas kan historisk empati aktiveras. De fiktiva personernas 

levnadsvillkor, normer och värderingar porträtteras både grafiskt och i text för eleverna att 

läsa in. Då läroboken mer består av explicita objektiva förklaringar och beskrivningar av 

orsaks- och verkanskedjor och seriealbumet mer av implicita subjektiva skildringar och 

gestaltningar av människors levnadsvillkor och samhällets normer/värderingar kan jag se att 

seriealbumets innehåll borde lämpa sig bättre för att aktivera historisk empati. Ett exempel på 

där lärobokens innehåll kan sägas aktivera elevernas historiska empati är när det använder en 

bild, med tillhörande bildtext, för att illustrera hur ett borgerligt hem såg ut.135 Denna 

illustration ser jag som lärobokens motsvarighet till seriealbumets visuella skildringar. 

Intrycken vi får av hur ett medelklasshem såg ut vid sekelskiftet 1900 blir densamma i båda 

medierna.  

 I både seriealbumet och läroboken sker en förmedling av historisk kunskap som båda 

skildrar hur levnadsvillkoren för arbetarkvinnor såg ut vid sekelskiftet 1900. I seriealbumet 

ser vi rent grafiskt att kvinnorna hade enkla arbetsuppgifter vid byggarbetsplatsen, att de 

jobbar som så kallade murarsmäckor. Mamma Fredriksson berättar att hon jobbar hemifrån 

med att sy skjortor. Beskrivningar av kvinnors arbeten som återfinns nästan exakt i 

lärobokens beskrivningar av arbetarkvinnornas vardagliga liv.  

 

6.3.1.4 Historiebruk:  
Vid jämförelsen mellan seriealbumets och lärobokens förmedlade kunskaper ser jag att 

lärobokens mer objektiva innehåll inte öppnar upp för samma diskussion som seriealbumets 

mer subjektiva innehåll. Läroboken tar upp fler perspektiv i sitt innehåll än vad seriealbumet 

gör. Dock kvarstår fortfarande kvinnans betydelse för arbetarrörelsens kamp och i 
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samhällslivet i början av 1900-talet som liten även i läroboken. Ett historiebruk som jag 

menar är värt att ta upp för diskussion och problematisering i klassen. Så även om 

historiebruket, att kvinnor inte deltog i arbetarrörelsen och knappt i arbetslivet, är tydligare i 

seriealbumet så förekommer den synen även i lärobokens beskrivningar av arbetarrörelsen. 

Som en fråga för männen. Medan kvinnorörelsen stod för kvinnosaksfrågor. En uppdelning 

som mycket väl antagligen stämmer med den historiska verkligheten men som ändå bör 

kunna tas upp för diskussion av författarnas historiebruk. I båda fallen är upphovspersonerna 

bakom både seriealbumet och läroboken samtliga män.  

 

6.3.2 Jämförande narrativ formanalys: 
 

6.3.2.1 Historisk kunskap: 
Hur dem olika historiska kunskaperna förmedlas i seriealbumet och i läroboken skiljer sig 

mer åt än vad det var som förmedlades i dem gjorde. Seriealbumet har ett mer avgränsat 

perspektiv på vad som berättas. I princip beskriver och förklarar de allt utifrån arbetarklassens 

perspektiv. Läroboken förmedlar flera olika perspektiv på samma händelser. Även hur stor 

varaktigheten i de olika förmedlade historiska kunskaperna är skiljer sig åt i respektive 

medium. Ett exempel är att seriealbumet skildrar och beskriver vad en agitator är på tre 

sidor.136 Tre sidor av totalt 47 sidor. I läroboken beskrivs samma begrepp med en bild på en 

halv sida i form av en målning från 1989. Med en förklarande bildtext på två meningar.137 I 

och med det kan jag då se två olika värderande av betydelsen att förstå begreppet agitator.  

 I seriealbumet kunde jag se att värderingen av den historiska kunskapen som 

förmedlades och vägledningen av vad som var viktigt att läsa skedde genom dess 

spatiotopiska drag. Storleken på bildrutorna, deras placering på sidan och sidlayouten. I 

läroboken kan textens och bildens utrymme på sidan sägas motsvara samma 

värderingsfunktion. Alltså lärobokens tense. Hur mycket text, hur stor plats bilden ges, om 

respektive historisk kunskap som återfinns på sidan kan tala om något för läsaren hur viktigt 

det är att läsa. Mycket text, stora bildrutor, innehåller mer historisk kunskap. Antingen 

kvantitativt eller kvalitativt.  

 En intressant likhet i hur den historiska kunskapen förmedlas i både seriealbumet och 

läroboken syns när vi tittar på hur explicit och implicit kunskap förmedlas. Den explicita 

kunskapen i seriealbumet förmedlas ofta via texttunga faktarutor med ett direkt tilltal från 

berättaren. Antingen genom att en extern eller intern fokalisering. Oavsett är förmedlingen 
                                                
136 Knutsson, M. och Jansson, U. (1989: s. 6, 9f)  
137 Almgren, H, Bergström, B. och Löwgren, A. (2012: s. 266)  



 44 

starkt beroende av texten. På samma sätt att större delen av lärobokens förmedling av 

explicita fakta och förklaringar texttunga. I princip allt förmedlas genom text i läroboken. En 

intressant skildring i förmedlingen av explicita historiska fakta och kunskaper är dock att 

seriealbumet både har subjektiva och objektiva berättare. Ibland är det en karaktär som 

förmedlar kunskapen och ibland är det en extern berättare. Eller vad läsaren kan uppfatta som 

författarnas direkta tilltal. I läroboken finns bara författarnas externa och objektiva tilltal. 

Seriealbumets berättare och lärobokens voice både skiljer sig åt och liknar varandra. Medan 

lärobokens mood och seriealbumets berättares avstånd till vad som berättas är det som skiljer 

sig mest åt.  

 En annan likhet, som redan tagits upp i innehållsaspekten men tål att upprepas, är hur 

likt den förmedlade historiska kunskapen är i båda medierna. I båda fallen har jag funnit en 

stark koppling till läroplanens kunskapskrav för kursen Historia 1b. En stor del av 

kunskapskraven har jag i tidigare analys av seriealbumet kunnat se överensstämma med 

innehållet. Hur denna historiska kunskap förmedlas i seriealbumet och läroboken har en 

annan likhet med varandra. I läroboken har det mesta som gäller industrialisering och 

demokratisering i Sverige under sekelskiftet 1900, arbetarrörelsens historia och utvecklingen 

av svenska välfärdssamhället mellan 1889-1989 placerats i samma kapitel.  

 

6.3.2.2 Historiemedvetande:  
Överlag har jag kunnat konstatera att lärobokens mer objektiva förhållning till vad som 

förmedlas ger den ett större värde än seriealbumet för att utveckla elevers historiemedvetande. 

Det är mycket mer explicit vad som är viktigt att läsa om. Samtidigt finns det en intressant 

motsats mellan i vilken ordning respektive medium förmedlar den historiska kunskapen. I 

seriealbumet sker det mesta i kronologisk ordning. Med några fördjupande stopp för 

tematiska förklaringar i form av explicita faktarutor. I läroboken sker förmedlingen uppdelad i 

både kronologisk och tematisk ordning. För att läsa in sig på samma historiska fakta som i 

seriealbumet krävs det av eleven att hen läser in sig i olika kapitel i läroboken. På så vis skulle 

jag kunna argumentera för att seriealbumets kronologiska förmedling kan anses tydligare för 

eleverna. Och att ett kronologiskt och genetiskt historiemedvetande kan utvecklas enklare hos 

eleverna. Men då måste vi ta vidare i beaktning att lärobokens orsaks- och verkanskedjor, som 

redan nämnts, är mycket tydligare och fler än vad seriealbumets är. Jag anser att ordningen 

för berättandet inte är lika viktigt som orsaks- och verkanskedjor för att utveckla 

historiemedvetandet.  
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6.3.2.3 Historisk empati:  
Där lärobokens mer objektiva förmedling öppnar upp för att utveckla elevernas 

historiemedvetande har seriealbumets subjektivitet en starkare koppling till att aktivera 

elevernas historiska empati. Framförallt är det seriealbumets fiktiva narrativ som jag anser 

kan aktiva elevernas historiska empati. Där det jag kallar för implicit historisk kunskap 

förmedlas. Det gäller då oftast hur personer handlar och varför de gör som de gör. Den fiktiva 

individen i seriealbumet är, precis som eleven som läser det, både skapad av historien och 

skapar den historia som förmedlas. Varje karaktär i seriealbumet återberättar och handlar 

enligt sitt förflutna medan de är en del av sin tid. Det som för läsaren är historia är nutid för 

karaktärerna. Läroboken har ett fåtal ställen där jag kunnat se att historisk empati skulle 

kunna få tillfälle att aktiveras. Men dem finns. De har en stor likhet med seriealbumets 

implicita skildringar av historiska händelser och beskrivningar människors levnadsvillkor och 

värderingar. Där seriealbumet förmedlar det här genom främst sina grafiska aspekter och sin 

subjektivitet hos karaktärerna sker det i läroboken genom användning av illustrerande bilder 

och personcitat. I bilderna kan det förflutna skildras och i citerade stycken, både från personer 

och andra historiska källor, kan villkor och värderingar komma till uttryck. 

 

6.3.2.4 Historiebruk:  
Lärobokens och seriealbumets faktiska historiebruk kan analyseras genom att se hur de väljer 

vad som ska berättas och hur de använder språket för att berätta det. Båda har ungefär samma 

urval av vilken historisk kunskap som ska förmedlas. Detta har då till exempel gjort att 

arbetarkvinnan skildras som icke-aktiv i samhällsfrågorna på samma sätt som arbetarmännen. 

Något som inte nödvändigtvis behöver vara felaktigt men som jag, tidigare sagt, anser behöva 

diskuteras med eleverna. Vidare är även språket som används ganska likt. Historiska begrepp 

används i både seriealbumet och läroboken. Vid explicita förmedlingar av kunskap används 

ett mer objektivt och förklarande språk. En skillnad mellan seriealbumet och läroboken är i 

vilket tempus den historiska kunskapen förmedlas. I det första används främst presens, både i 

de implicita skildringarna och de explicita förklaringarna. Endast i några fåtal fall använder 

seriealbumet preteritum. Då när berättaren förklarar något som skett i det förflutna. I 

läroboken används främst preteritum.  

 En tydlig skillnad i författarnas historiebruk är hur objektiva eller subjektiva de tillåter 

sig att vara i sina förmedlingar.  Då seriealbumet har utgivet av ett privat serieförlag är deras 

historiebruk främst kommersiellt och samtidigt har författarna en uttalad pedagogisk funktion 

bakom berättandet. Så seriealbumets historiebruk är både kommersiellt och politiskt-
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pedagogiskt. Även läroboken är utgiven av ett privat kommersiellt bokförlag men verkar helt 

fokusera på den uttalade pedagogiska funktionen. Så läroboken är politiskt-pedagogiskt med 

en viss del kommersiellt historiebruk. Det mer kommersiellt inriktade seriealbumet tillåter sig 

att vara väldigt subjektivt. Det påstår inte heller att det ska vara objektivt. Medan den mer 

politiskt-pedagogiska läroboken satsar på en objektiv förankring hos läsarna.  

 

7. Diskussion av seriealbumet Kämpa för rättvisas potential i 
historieundervisning.  
Med termen ”historiedidaktisk potential”, eller ”lärandepotential”, menar jag då vilka 

möjligheter och svårigheter som det undersökta seriealbumet kan anses generera vid en 

användning av det som läromedel i historieundervisning. Genom analyserna av seriealbumets 

historieförmedling har jag kunnat bilda mig en uppfattning om vilka möjligheter och 

svårigheter som finns med att använda Kämpa för rättvisa i historieundervisning på 

gymnasieskolan. Potentialen hos seriealbumet kan anses som både låg och hög. Det beror på 

hur historieläraren förhåller sig till det som källmaterial i undervisning. I den här 

diskussionsdelen ska jag visa upp några olika möjligheter och svårigheter ur olika 

historiedidaktiska perspektiv. Samt belysa dessa i ljuset av tidigare forskning och övrig 

litteratur som berör tecknade serier, berättelser och fiktion i historieundervisning.  

 

7.1 Förmedling av historisk kunskap  
En av de mest framträdande möjligheterna med att använda Kämpa för rättvisa som 

källmaterial i historieundervisningen är dess innehåll. Som konstaterats i analysresultaten 

finns det tydlig explicit historisk kunskap. Både fakta- och ämneskunskaper som efterfrågas 

av historiekursernas läroplaner. Främst är det dem mer bredare historiekurserna, Hi1a1, Hi1a2 

och Hi1b som jag ser en markant koherens med vad som efterfrågas i kunskapskraven och 

vad seriealbumet ifråga kan sägas förmedla. I sin serieform finns en styrka i tydligheten av 

den historiska fakta som förklaras genomgående i hela seriealbumet. Med sina återkommande 

faktarutor förklaras begrepp, historiska personer och förändringsprocesser på ett tydligt sätt. 

Den grafiska skillnaden mellan hur den explicita fakta och de implicita skildringarna 

förmedlas skulle kunna göra det tydligt för eleverna om vad som är fakta och vad som är 

skildringar. Erling Frick menar att tecknade serier inte ska ses som en perfekt lösning som kan 

användas när som helst och hur som helst. Men ur ett historiedidaktiskt perspektiv så plockar 

han ändå fram en, som jag ser det, stor fördel med serieformen. Han menar att den bäst 
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lämpar sig till att beskriva rörelse i tid och rum.138 Och vad handlar inte historieundervisning 

om inte att röra sig i just dessa två element?  

 Seriealbumet skulle kunna användas som en fördjupning av den historiska kunskap som 

förmedlas i läroböckerna om just Industrialiseringen och demokratiseringen av Sverige under 

sekelskiftet 1900. Just skillnaderna mellan lärobokens och seriealbumets sätt att förmedla 

historia kan bli en styrka. Alicia Deckers studenter välkomnade i hennes fallstudie 

användningen av tecknade serier som källmaterial. De såg den som lättläst och blev 

inspirerade att engagera sig mer i samhällsfrågor.139 Där läroboken snabbt går igenom mycket 

fakta i mindre mängder kan Kämpa för rättvisa användas för att fokusera på att utveckla 

elevernas historiemedvetande genom att få fördjupade kunskaper om det förflutna, viktiga 

förändringsprocesser åskådliggjorda och bidra till att eleverna förstår vilka villkor och 

värderingar människor verkade utifrån på den tiden. Innehållsmässigt i läroplanerna har den 

aktuella tidsperioden och ämnet, Industrialisering och demokratisering under 1800- och  

1900-talet, en helt egen punkt. Alltså skulle vi kunna se en öppning för att behandla en stor 

del av läroplanernas centrala innehåll genom ett och samma källmaterial. Seriealbumet 

Kämpa för rättvisa. Antingen som ett komplement till läroboken eller som ett alternativ till 

användning av skönlitteratur eller filmatiserad historisk fiktion om samma tidsperiod och 

liknande ämnen. Just tecknade serier som ett alternativ till historiska romaner eller 

filmatiseringar finns det en fördel med. Den fördelen kommer ut serieformens överblickbarhet 

och relationen mellan bild- och textinnehållet. Som jag har förstått det så kan 

överblickbarheten på flera sekvenser på samma sida ger eleverna en helt annan skildring av 

orsaks- och verkanskedjor än vad andra medier kan. Elever kan mycket enklare gå tillbaka 

direkt i vad som berättas i en tecknande serie än i till exempel en filmatisering. Relationen 

mellan bild och text i seriens bildrutor är unikt för serieformen. Dessa kan antingen säga olika 

saker samtidigt i samma bildruta eller samma sak och på så vis ge eleverna en pedagogiskt 

tydligare beskrivning än om det bara återgavs i en lärobokstext. Där läroboken förklarar kan 

seriealbumet beskriva och gestalta för läsaren.  

 En annan aspekt av seriealbumets innehåll och form som jag ser som en användbar 

möjlighet är dess subjektivitet. I den jämförande analysen kom jag fram till att den största 

skillnaden mellan seriealbumet och läroboken var just detta. Seriealbumet förhåller sig 

mycket mer subjektivt till den historiska kunskapen som förmedlas än vad läroboken gör. Det 

här kan lärare utnyttja i historieundervisning. Seriealbumet gestaltar både arbetarklassens syn 
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på sekelskiftet 1900 och på sin historia och förväntningar på framtiden. Men även dåtidens 

skilda levnadsvillkor och samhällets värderingar och normer. Det blandar intern och extern 

fokalisering och skapar ett källmaterial som både blir aktuellt att använda och att studera 

kritiskt, just genom sitt subjektiva förhållningssätt till den historiska kunskap som förmedlas. 

Kathy Nawrot såg vidare en fördel med fiktionstexters subjektivitet. Betraktandet av 

händelsers utveckling i realtid och att människors gärningar är aktiviteter som är 

förändringsbara kan vidare sägas vara användbara element ur Kämpa för rättvisa.140 

 

De största svårigheterna med att använda Kämpa för rättvisa i historieundervisning på 

gymnasiet trodde jag först skulle vara att innehållet inte var aktuellt med kunskapskraven i 

läroplanen. Men så visade sig inte vara fallet. Istället är det först och främst vad som inte 

finns med i seriealbumet som jag anser skapa historiedidaktiska problem. Det är ett verk 

skrivet av män om olika män. Kvinnor har, som tidigare tagits upp flera gånger i analyserna, 

en undanskymd position i både berättelsen och i samhället som gestaltas. En bild av kvinnan 

som icke-aktiv i samhällsfrågor ritas upp och hennes funktion är att stötta männens kamp. En 

bild av kvinnan i samhället som nog inte kan ses som särskilt ovanlig. Just att kvinnor inte 

representeras i seriealbumet kan bli ett problem. Det krävs av undervisning att det diskuteras 

källkritiskt. Hur det påverkar seriealbumet som källmaterial, vad som är sant och vad som är 

upphovsmännens uppfattning av vad som är sant.  

 En annan svårighet, som jag inte tror är unik för tecknade serier, är risken för att 

eleverna bagatelliserar den historiska kunskapen som förmedlas. En risk som all annan fiktion 

bör kunna ge. Med det menar jag att eleverna läser seriealbumet utan att uppleva att det är 

skildringar av en historisk verklighet. Även Decker var orolig hur hennes studenter skulle 

uppfatta användning av tecknade serier, i hennes fall en grafisk roman. Decker var osäker på 

ifall de skulle förstå den kontext som den förmedlade historiska kunskapen måste ses i. Eller 

om de bara skulle få sina fördomar förstärka.141 I Deckers fall handlade undervisningen om 

våldskonflikter i Afrika på 1900-talets senare hälft men jag kan ändå se att hennes oro inför 

att använda tecknade serier i historieundervisning är relaterbar till min egen oro. Samtidigt 

menar Nawrot att man som lärare måste tillåta att eleverna i början av sin läsning av historisk 

fiktion närmar sig den utifrån ett, estetiskt, nöjesläsande. Där eleverna slukas upp av 
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berättelsen. För att sedan i andra hand mer efferent, analyserande, söka information ur 

materialet.142 

 

7.2 Utveckling av historiemedvetande 
Seriealbumets implicit förmedlade historiska kunskap bör kunna användas för att utveckla 

elevers genetiska historiemedvetande. Detta då bildrutornas bild- och textinnehåll berättar en 

historia där orsaker bakom och konsekvenser av arbetarrörelsens, socialdemokraternas och 

arbetarklassens kamp för sina rättigheter träder fram. Det förmedlas i kronologisk ordning. 

Som tidigare nämnts finns i Kämpa för rättvisa en återkommande upprepning av innehållet i 

bilderna och texterna. Används det här som ett pedagogiskt verktyg kan det fungera 

förtydligande menar jag. När till exempel ett historiskt begrepp förklaras i text så beskrivs det 

även i bild.   

 

En svårighet med att använda seriealbumet för att utveckla elevers historiemedvetande är en 

baksida av möjligheten. Att just förmedlingen av orsaker bakom och konsekvenser av olika 

händelser sker implicit och inte uttryckligen. De blir inte lika tydliga som när elever läser en 

lärobok och kan därför riskera att inte plockas upp och behandlas av eleverna som läser 

seriealbumet. Eller i alla fall riskerar det att bara läsa in det omedvetet. Förmågan att använda 

historien som en referensram för att förstå vår nutid kan gå förlorad. Monika Vinterek 

kommer fram till motsvarande resonemang i sin studie. Lärobokstexter kunde hon se som mer 

informativa med ytliga samband och förklaringar.143 I skönlitterära texter  menar hon istället 

att läsarna kommer närmare dåtidens upplevda värld. Och därmed tvingas in i hur dåtidens 

människor tänkte och resonerade.144 

 

7.3 Aktivering av historisk empati  
Möjligheterna för att aktivera elevernas historiska empati vid läsning av Kämpa för rättvisa 

ser jag komma ur dess implicita förmedling av historisk kunskap. Ur de fiktiva narrativen. 

Berättelserna om fiktiva historiska individer. Fiktionen blir en sorts förmedlare av historisk 

kunskap som fakta inte kan förmedla. Detta just i fiktionens narrativa berättande, skildrande, 

natur. I både bild och text förmedlas olika levnadsvillkor för människor vid samma tidsperiod. 

Både hur vardagen för arbetare och medelklass skiljer sig men även hur resurserna inom 

arbetarklassen kunde skilja sig. Den förklarar vilken roll arbetare hade, till exempel genom att 
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strejka, i samhällsförändringarna som skildras. Själva serieformen kan vidare sägas aktivera 

elevernas historiska empati. Detta just genom hur seriefigurerna gestaltas rent grafiskt. Deras 

uppfattningar om sin omvärld, rent subjektivt, och hur de känner och reagerar skildras mer i 

bildrutornas grafiska bildinnehåll än i den förklarande texten. Även hur vardagslivet såg ut 

skildras tydligare grafiskt, exempelvis hur ett arbetarhem, en arbetsplats eller människors 

kläder såg ut vid sekelskiftet 1900. 

 

Svårigheterna med att arbeta med implicita skildringar istället för explicita förklaringar och 

beskrivningar är att det kräver mer från både lärare och elever. De måste aktivt läsa in och 

tolka det implicita som förmedlas. Annars riskerar det att försvinna. Magnus Hermansson 

Adler menar att narrationer kan fungera som ett organiserande av händelser, handlingar och 

uppfattningar om handlingar.145 

 

7.4 Diskussion kring historiebruk  
Där det för förmedlingen av historisk kunskap kunde ses som ett problem att författarna valt 

att inte gestalta kvinnor som aktiva i arbetarrörelsens kamp för rättvisa kan det även ses som 

en möjlighet för undervisningen. En möjlighet att diskutera historiebruk. Både seriealbumets 

kommersiella och politisk-pedagogiska historiebruk. Och att vi kan lita på vad som är korrekt 

och vad som inte är det. Eller vad som saknas. Just att ett källmaterial kan vara både pålitligt 

och opålitligt vore intressant att använda i historieundervisning. Detta för att eleverna ska få 

använda sina källkritiska förmågor. Förmågor som kan bli användbara när de utanför skolan 

möter källor som kan vara dubbla. Att kunna förhålla sig till sådant källmaterial kommer, 

menar jag, inte att bli en negativ förmåga i framtiden. Inte när så mycket artiklar sprids via 

social medier där sanningshalten kan vara ack så hög men samtidigt sakna flera perspektiv på 

vad som förmedlas.  

 Här återkommer jag igen till seriealbumets subjektivitet. En svårighet i att kritisera 

Kämpa för rättvisa är att det inte ljuger eller talar osanning någonstans. Redan i sin paratext 

förklarar den att den syftar till att förklara arbetarrörelsens historia. Inte kvinnorörelsens eller 

medelklassens eller hela Sveriges historia. Utgiven på ett kommersiellt serieförlag riktar den 

sig inte först och främst till skolans värld. Den påstår inte heller att den kan något annat än att 

berätta en spännande historia för läsaren. Så att kräva att Kämpa för rättvisa ska uppfylla 

samma källkriterier som ett traditionellt läromedel kan göra arbetet med den problematiskt. 

Jan Bjarne Bøe menar att om lärare ska använda tecknade serier i undervisningen så måste det 
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ske i ett utvalt och planerat sammanhang. På så vis kan även den tecknade serien användas 

som läromedel.146 Så även om seriealbumet inte är ett läromedel så finns det en möjlighet att 

behandla det som ett sådant. Det handlar om i vilken kontext det genomförs.  

 
8. Sammanfattning 
Sammanfattningsvis har den här uppsatsen studerat ett specifikt seriealbum, vilka historiska 

kunskaper den kan anses förmedla och hur förmedlingen går till. Utifrån det resultatet och en 

jämförelse med en mer traditionell läroboks förmedling av historisk kunskap har försök gjorts 

att formulera vilken potential seriealbumet skulle kunna ha i en historieundervisning på 

gymnasienivå.  

 

Tidigare forskning och skrivningar om användning av tecknade serier har genom åren varit 

förhållandevis samstämt positiva till det. Min forskning ställer in sig i samma led. Jag har inte 

kunnat finna något som visar på att det skulle vara negativt att använda det aktuella 

seriealbumet på gymnasieskolans historielektioner.  

 

Nedan kommer korta svar på mina tre forskningsfrågor som presenterades i den här 

uppsatsens inledande kapitel.  

 

Vilken historisk kunskap kan seriealbumet Kämpa för rättvisa sägas förmedla? 

 

Seriealbumets innehåll av historisk kunskap, såväl faktakunskaper som ämnesförmågor 

kopplade till elevers historiemedvetande, historiska empati och kritisk granskning av 

historiebruk, kan sägas stämma överens på flera punkter med historieämnets läroplaner. 

Framförallt i kurserna Hi1a1, Hi1a2 och Hi1b. Specifikt kan seriealbumets innehåll delas upp 

i följande historiska ämnesområden: Industrialiseringen och demokratiseringen i Sverige 

under sekelskiftet 1900, arbetarrörelsens historia och utvecklingen av svenska 

välfärdssamhället mellan 1889-1989.  

 

Hur ser historieförmedlingen ut i jämförelse med en traditionell lärobok i historieämnet? 

 

Den mest markanta likheten mellan seriealbumets och lärobokens historieförmedling ligger i 

vad som förmedlas. Den mesta av seriealbumets förmedlade historiska kunskaper återfanns i 
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läroboken. I läroboken återfinns till och med det motsvarande innehållet i nästan samma 

uppdelade kapitel av boken. Den största skillnaden var seriealbumets subjektiva framställning 

av historien mot lärobokens objektiva med fler perspektiv på samma historiska händelser än 

vad seriealbumet förmedlade. 

 

Vilken historiedidaktisk potential har seriealbumet Kämpa för rättvisa i historieundervisning? 

 

Just det faktum att innehållet kunde fastslås som motsvarande vad en lärobok förmedlade om 

samma ämnen gör att jag ser en stor potential hos Kämpa för rättvisa som ett fördjupande 

alternativ till andra kompletterande medier, till exempel film eller skönlitteratur. Och 

skillnaden mellan lärobokens mer objektiva historieförmedling och just det här aktuella 

seriealbumets mer subjektiva gör den intressant att använda. Just det subjektiva berättandet 

kunde även kopplas till att aktivera elevers historiska empati. En förmåga som jag menar att 

läroboken inte på samma sätt kunde anses aktivera.   

 

9. Vidare forskning 
Då den här studien skedde rent teoretiskt har jag endast kunnat komma fram till idéer om hur 

Kämpa för rättvisa skulle kunna komma till användning i svensk gymnasieskola. Men hur 

skulle det fungera i praktiken? Det har visserligen gjorts flera studier internationellt på hur 

elever tar emot tecknade serier som källmaterial i historieundervisning, men jag kan ändå se 

att det skulle vara intressant att forska vidare på hur just det här seriealbumet skulle tas emot. 

Just för att se hur nära mina föraningar om dess användbarhet ligger verklighetens praktik. 

 

En intressant ingång vore att jämföra två liknande klasser där den ena får använda Kämpa för 

rättvisa som källmaterial till historisk kunskap och den andra en vanlig lärobok. Aktiveras till 

exempel den ena klassens historiska empati på mer märkbart sätt än den andras? 

 

Jag kan vidare se att en sådan här vidare forskning skulle kunna öppna upp för att synliggöra 

fler kritiska punkter i användandet av tecknade serier generellt i historieundervisning. Vilka 

svårigheter uppstår när eleverna ska läsa in implicit kunskap till exempel?  

 

 

 

 



 53 

10. Litteraturförteckning:  
 

Aiken, Katherine. 2010, ”Superhero History: Using Comic Books to Teach U.S. History”. 
OAH Magazine of History, vol. 24, no. 2, pp. 41-47. 
 
Almgren, Hans, Bergström, Börje och Löwgren, Arne. (2012). Alla tiders historia 1b. Malmö: 
Gleerup 
 
Ammert, Niklas. (2009). ”Finns då (och) nu (och) sedan?” i Karlsson, Klas-Göran och  
Zander, Ulf (red.). (2009). Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken. Stockholm: 
Studentlitteratur 
 
Barton, Keith C. och Levstik, Linda S. (2004). Teaching history for the common good. 
Mahwah, N.J:L. Erlbaum Associates 
 
Bøe, Jan Bjarne. (2002). Bildene av fortiden: Historiedidaktikk og historiebevissthet. 
Kristiansand: Høyskoleförlaget 
 
Chatman, Seymour. (1993). Reading narrative fiction. New York: Macmillan Publishing 
Company 
 
Decker, Alicia. C, and Castro, Muricio. ”Teaching History with Comic Books: A Case Study 
of Violence, War, and the Graphic Novel”. The History Teacher, vol. 45/no. 2, (2012), pp. 
169-187. 
 
Deldén, Maria. (2014) Historien som fiktion. - Gymnasieelevers erfarande av spelfilm i 
historieundervisningen. Print och media, Umeå universitet, Umeå.  
 
Eliasson, Per. (2009). ”Kan ett historiemedvetande fördjupas?” i Karlsson, Klas-Göran och 
Zander, Ulf (red.). (2009). Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Frick, Erling. (1977). Tecknade serier i undervisning. Malmö: LiberLäromedel 
 
Frick, Erling. (1986) ”Pedagogiska serier” i Haglund, E. och Andreasson, J. (red.). (1986). 
Boken om serier. Johanneshov: Hammarström och  Åberg 
 
Groensteen, Thierry. (2007). The system of comics [Elektronisk resurs]. Jackson: University 
Press of Mississippi 
 
Groensteen, Thierry. (2013). Comics and narration [Elektronisk resurs]. University of 
Mississippi 
 
Hermansson Adler, Magnus. (2009). Framtidens historia: Ämnesdidaktiska utmaningar för en 
ny historieundervisning. Stockholm: Liber 
 
Hermansson Adler, Magnus. (2014). Historieundervisningens byggstenar. Stockholm: Liber 
 
Hernwall, Patrik. (2016). Vad har bilder med läs- och skrivutveckling att göra? [Elektronisk 
resurs]. Stockholm: Skolverket. http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-



 54 

omraden/spraklig-kompetens/tema-las-och-skrivinlarning/vad-har-bilder-med-las-och-
skrivutveckling-att-gora-1.157523 (hämtad 2016-12-08) 
 
Genette, Gérard. (1980). Narrative discourse. An essay in method. New York: Cornell 
University Press 
 
Johansson, Anna. (2005). Narrativ teori och metod. Lund: Studentlitteratur 
 
Karlsson, Klas-Göran. (2009). ”Den historiska kunskapen – Hur utvecklas den?” i Karlsson, 
Klas-Göran och  Zander, Ulf (red.). (2009). Historien är nu. En introduktion till 
historiedidaktiken. Lund: Studentlitteratur 
 
Karlsson, Klas-Göran. (2009). ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys” i Karlsson, Klas-
Göran och  Zander, Ulf (red.). (2009). Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken. 
Lund: Studentlitteratur 
 
Knutsson, Magnus. och Höjer, Johan. (1982). Se mer i serier: handbok. Solna: Esselte 
studium  
 
Knutsson, Magnus och Jansson, Ulf. (1989). Kämpa för rättvisa. Om arbetarrörelsens 
historia. Stockholm: Carlsen Comics 
 
Magnusson, Helena. (2005) Berättande bilder - Svenska tecknade serier för barn. Makadam, 
Stockholm 
 
McCloud, Scott. (1994). Understanding comics: The invisible art. New York: HarperCollins 
Publishers 
 
Murray, Mike. (2002) ”‘Which was more important Sir, ordinary people getting electricity or 
the rise of Hitler?’ Ethel and Ernest”. Teaching History; Jun2002, Issue 107, p20.  
 
Nawrot, Kathy. (1996) ”Making connections with historical fiction.” Clearing House. 
Jul/Aug96,Vol.69Issue6,p343. 
 
Prince, Gerald. (2003). A dictionary of narratology. Lincoln: University of Nebraska Press 
 
Robertsson, Alexa. (2012) ”Narrativanalys” i Bergström, Göran och  Boréus, Kristina (red.). 
(2012). Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 
Lund: Studentlitteratur 
 
Scholz, Michael . F. (2007). ”Tecknade serier som källmaterial för historisk forskning”. 
Historisk tidskrift 2007:2. Stockholm. 
 
Seriesams guide [Elektronisk resurs]. http://www.seriesam.com/cgi-
bin/guide?s=Att+vara+med+%E5sikter+(1974) (hämtad: 2016-12-08) 
 
Skolverket. (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 
gymnasieskola 2011: Historia [Elektronisk resurs]. Stockholm: Skolverket 
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-



 55 

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his/subject.pdf?subjectCode=HISoch tos=gyoch 
lang=sv (hämtad: 2016-12-12) 
 
Strömberg, Fredrik. (2003). Vad är tecknade serier? En begreppsanalys. Malmö: 
Seriefrämjandet 
 
Sveriges Radio. (2015). ”Om moralpanik” i Snedtänkt med Kalle Lind (2015.10.01) 
[Elektronisk resurs]. Malmö: Sveriges radio. (podcast) 
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/625100?programid=4747 (hämtad: 2017-01-16)  
 
Tosh, John. (2011). Historisk teori och metod. Lund: Studentlitteratur 
 
Vinterek, Monika. (2000). ”Fakta och fiktion i historieundervisningen.”. Tidskrift för 
lärarutbildning och forskning. (2000: nr. 4) Umeå universitet tryckeri, Umeå.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

11. Bilagor. 
 

11.1 Bilaga #1 
 
Innehållsfrågor:147  
Vilken är berättelsens handling? Vilka händelser skildras? 
Vilka är karaktärerna? Vem är protagonist respektive antagonist? Hur ser relationerna ut 
mellan karaktärerna? Hur framställs karaktärerna och hur definieras de av händelserna som 
sker?  
Vilka är berättelsen huvudhändelser, den som inbegriper samma personer?  
Vilka är berättelsens placering i tid och rum, dess setting? I vilken setting sker händelserna? 
Var inträffar de situationer och händelser som berättas om? När, under vilka perioder? Var 
befinner karaktärerna sig och när gör de vad? På vilket sätt är tid och rum 
närvarande/frånvarande i jämförelse med varandra? 
Vilka är genomgående, ytliga respektive implicita teman? 
Vilken är berättelsens poäng, det värderande elementet i berättelsen som besvarar frågan: 
”Varför berättas denna historia?” 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
147 Johansson, A. (2005) s. 286 
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11.2 Bilaga #2 
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11.3 Bilaga #3. 
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