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1. Inledning 
 

Iden om att använda serier i historieundervisningen är ingenting nytt och jag själv kommer att 

lyfta fram en rad tidigare forskning som undersökt och framhäver seriers potential i 

pedagogisk verksamhet. Forskning kring serie romanen Maus av Art Spiegelman är inte heller 

något nytt, det finns åtminstone en handledning som belyser hur man kan arbeta med Maus i 

skolan. Denna handledning är dock enbart konstruerad för svenska kurser och avser därmed 

inte att belysa någon historisk kunskap. Det jag avser att presentera med denna studie är en 

tydligare koppling mellan historian som förmedlas i Maus, och den som förmedlas i 

Perspektiv på historien, en lärobok för historia 1a1 för gymnasiet. Jag avser även att ge 

förslag på de områden jag anser Maus kompletterar läroboken genom sin form samt, genom 

det mikrohistoriska perspektivet. 

 

 

1.1 Problemformulering 
 

När det kommer till att undervisa kring förintelsen, eller vilket folkmord som helst för den 

delen, kan det finnas en rad problem. Främst kanske pga. att det är en sån mörk och dyster del 

av mänsklig historia. Hur kan man genom historia undervisningen förmedla förföljelse och 

förintelsens olika skeenden på ett rättvist sätt? Går det ens att föreställa sig hur människorna 

som upplevde förintelsen kände sig? Verkligheten är ofta komplex och det finns mycket som 

faller utanför ramarna för en ordinarie historieundervisning som bara använder sig av 

läroböcker som jag av egen erfarenhet kan konstaterar generellt behandlar historia, oavsett 

vilken, ur ett större och bredare perspektiv.  
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1.2 Syfte 
 

 

 

Syftet med denna uppsats är att belysa mikrohistorian genom att genomföra en serieanalys av 

den grafiska romanen Maus av Art Spiegelman. Analysen kommer främst att beröra den 

grafiska romanens form, vilken historia som förmedlas samt hur denna historia förmedlas. Jag 

kommer även att genomföra en analys av historian som förmedlas i en framtagen lärobok för 

gymnasiet, Perspektiv på historien. Detta gör jag för att undersöka vilken didaktisk funktion en 

serie roman kan ha i historieundervisning på gymnasiet. 

 

1.3 Forskningsfrågor 
 

• Vilken historia om förintelsen förmedlas i den grafiska romanen Maus samt hur 

förmedlas denna historia?  

 

• Vilken historia förmedlas i läroboken Perspektiv på historien samt hur förmedlas denna 

historia? 

 

• Vilken potentiell funktion har den grafiska romanen Maus i historieundervisningen på 

gymnasiet? 
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2 Tidigare forskning 
 

Jag kommer i följande del att presentera en rad tidigare forskning som behandlat serier, dess 

form och dess användning i skolan. Dessa kommer tillsammans att vara den teoretiska 

utgångspunkten för min studie, samtidigt som de är utgångspunkten för min metod. Värt att 

nämna redan här är att jag kommer att belysa Maus ur ett mikrohistoriskt perspektiv, pga. detta 

kommer jag även att belysa tidigare forskning som berör mikrohistoria. 

 

2.1 Michael F. Scholz 
 

Tecknade serier som källmaterial för historisk forskning. 

Jag presenterar denna tidigare forskning för att det i grunden är en kompletterad version av 

följande analysmodell som jag använt i min studie. Följande forskning visar även på 

användning av serier när det kommer till historisk forskning. 

Michel F. Scholz argumenterar i artikeln Tecknade serier som källmaterial för historisk 

forskning för just seriers potential som källmaterial i historisk forskning. Scholz hävdar att 

serier kan skapa utgångspunkter för diskussioner om frågor som är aktuella i vår tid samtidigt 

som de kan användas som källmaterial inom en rad olika forskningsområden. Dock lyfter 

Scholz fram fyra problem med att använda serier pedagogiska sammanhang. Det första av dessa 

är den tecknade seriens plats i medievärlden, där Scholz främst diskuterar seriernas utveckling 

och roll i samhället. Det andra problemet berör aktuella trender i serieforskningen. Scholz lyfter 

som exempel fram att serieforskningen under 1990 talet blivit mer akademisk. Det tredje 

problemet är tillgång till arkivering av tecknade serier där Scholz främst framhäver olika 

seriesamlingar och seriearkiv runt om i världen. Slutligen argumentera Scholz kring tecknade 

serien som källa för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med argument som att 

serier återspeglar den tid de skapades i, denna återspegling kan beröra allt från artighetesformer 

till sociala hierarkier. Med seriernas hjälp går det bl.a. att studera historiska händelser, 

minoriteters roll, genus, krig och fiendebilder. Inom historisk forskning kan serier användas 

som en kvarleva som reflekterar sin tid. Dvs. samhällets normer etc. 1 

                                                           
1 Scholz, M. (2007: s. 279) 
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Scholz har konstruerat en serieanalys som till stor del bygger på Mathew Lombards framework 

for studying comic art. Analysmodellen går ut på att identifiera vilken typ av serie materialet 

består av. Här ställs frågor om äkthet, om det är en upplaga, en översatt sådan, osv. Modellen 

går även ut på att identifiera avsändaren och avsändarens ambitioner och syfte med tillkomsten 

av serien, seriens tillkomstsituation samt vilken målgrupp serien riktar mot. 2  

Den andra delen i Scholz serieanalysmodell berör seriens innehåll där det bl.a. ingår en analys 

av bildernas och pratbubblornas struktur samt betydelse. Allt fungerar inte i serier och estetiska 

faktorer spelar en viktig roll. Ännu viktigare är det att analysera bildernas innehållsliga 

aspekter. Den här delen av analysmodellen innehåller frågor om själva handlingen, vad som 

skildras etc. Det ställs även frågor kring seriens språk och uppbyggnad, dess ton, samt vilka 

egenskaper som framhävs i karaktärerna eller samhället som serien utspelar sig i. Scholz hävdar 

att man genom att studera serier som en del av det vardagliga livet kan få tillgång till resultat 

som traditionella källmaterial inte kan ge.3 

 

2.2 Fredrik Strömberg 
 

Genom att ta del av följande tidigare studie avser jag att hitta ytterligare användning för serier 

i skolan, samt komplettera tidigare nämnda analysmodell av Scholz. 

Serier i skolan – lärarhandledning för grundskolan 

Fredrik Strömberg argumenterar för att tecknade serier på många olika plan lämpar sig väl för 

att användas inom skolan och dess värld. Genom handledningen Serier i skolan ger Strömberg 

en genomgång om hur man kan få ut det mesta av tecknade serier i skolans värld. Strömberg 

argumenterar för serier som en konstform som är nära besläktat med bildböcker och animerad 

film. Strömberg definierar serier som sidoställda orörliga bilder i medveten sekvens. Dvs. att 

en serie ska utgöras av flera orörliga bilder av gemensamt underlag som tillsammans bildar en 

sekvens. Dessa egenskaper gör serier till en fristående konstform vars förmåga att kommunicera 

är unikt jämfört med dess besläktade konstformer. Det är i relationen mellan bild och bild samt 

mellan bild och ord där betydelse skapas.4  

                                                           
2 Scholz, M. (2007: s. 286) 
3 Ibid. s. 287 
4 Strömberg, F. (2003: s. 5) 
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Strömberg hävdar att det initiala intrycket av serier som väldigt enkla att förstå kan vara 

missledande då avkodningen som sker när t.ex. streck på papper omvandlas till information är 

en komplicerad process, framför allt när bild efter bild formar en berättelse. Det som avgör hur 

svår själva avkodningen blir för läsaren är serieskaparens skicklighet. En skicklig serieskapare 

lyckas förmedla stora mängder känslor som bygger upp ett relationsdrama som engagerar 

läsaren. 5 

När det kommer till att läsa serier är processen oftast individuell, den kan trots detta innehålla 

gemensamma drag. Strömberg menar att de flesta serieläsarna först bildar sig en 

helhetsupplevelse genom att titta på form, färger, antal rutor osv. Sedan fokuserar läsaren på 

den första rutan. Samtidigt som avkodningen av den första rutan sker finns helhetsbilden kvar 

i minnet, läsaren blir även ständigt påmind om den då den finns i den perifera synen. När serien 

upptar en hela sida finns det större möjlighet för serieskaparen att skapa en vis stämning för 

läsaren, vilket kan göra bl.a. genom rutornas storlek, placering, färg osv. Detta förstärks 

ytterligare när serien tar upp ett helt uppslag. Det är en av flera möjligheter som är unika för 

tecknade serier. Strömberg hävdar att det trotts den individuella avkodningsordningen som 

finns hos varje läsare, även finns ett generellt mönster där läsaren först tar in helheten i 

bilden/rutan, för att sedan fokusera på mindre olika detaljer, det är efter denna helhetsbild som 

man läser själva texten. Läsaren går inte vidare till nästa bild/ruta förrän hen tagit in all 

information och tagit in varje detalj. Serier utmärks bl.a. som bilder som för sig visar ett fruset 

ögonblick. Strömberg lyfter fram processen som sker mellan bilderna/rutorna. Denna mentala 

process kallas för slutning och innebär att läsaren inte kan låt bli att tolka sin omgivning. Detta 

innebär att när information saknas, som mellan rutorna i en serie, sker en mer eller mindre 

omedveten process hos läsaren där vi fyller i vad som sker mellan seriens olika rutor. Denna 

process sker oavbrutet mellan varje ruta/bild. Det är i dessa kanaler som vi fascineras och hålls 

kvar i serier.6 

Strömberg hävdar att många unga upplever serieläsningen som något positivt. Det finns något 

tilltalande med serieformen som väcker en lust få medier kan. Detta i kontrast till den negativa 

känslan som kan uppstå när elever känner sig påtvingade att läsa vanlig prosa. 7 

Strömberg lyfter fram en studie gjord av Gorg Mallias som själv är serieskapare och har gjort 

flertalet studier på hur vi tar till oss information beroende på hur denna information förmedlas 

                                                           
5 Strömberg, F. (2003: s. 5ff) 
6 Ibid. s. 10 
7 Ibid. s. 15 
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till oss. Genom att framställa information på tre olika sätt, ren textform, illustrerad text, samt 

serieform, som Mallias sedan kopierade och delade ut till sina studenter, kunde han bl.a.  göra 

en utvärdering på vad studenterna minder. Studenterna fick fritt välja mellan de tre olika 

versionerna. Mallias första observation blev att högen med kopior på serie versionen av 

informationen var den hög som tog slut först, efterföljd av den illustrerade versionen. När 

studenterna sedan fick svara på att frågeformulär, kunde han konstatera att trotts att det fanns 

mindre text i den illustrerade versionen, framför allt i serieversionen, mindes studenterna 

ungefär lika mycket, oavsett vilken version av informationen de valt. Mallia lyfter fram att detta 

kan bero på den mer lustfyllda situationen som uppstår när man läser en serie, framför allt i 

kontrast till en löpande textform, leder till att informationen fastnar hos studenterna. En annan 

förklaring kan även vara att en stor del av befolkningen har enklare att minnas något om de kan 

förknippa minnet i fråga med en bild, så kallade bildmänniskor.8 

Dagens samhälle skulle kunna beskrivas som ett bildsamhälle där förmågan att avkoda bild i 

kombination med ord blir alltmer viktig. Strömberg hävdar att läsförståelsen, bildtolkningen 

samt associationsförmågan stimuleras genom serieläsandet. Pga. tidigare nämnda metod för att 

läsa serier måste läsaren, genom att tolka seriens layout, design och uppslag etc. själv sätta 

samman de olika rutorna till en berättelse. En annan stor fördel med serieläsandet är att de går 

relativt snabbt att läsa dem och att man kan ta sig igenom en serieroman på bara några timmar. 

I klassrummet möjliggör detta för bl.a. tid för en analys av serien. Frågor som tematik, visuellt 

berättande kan lyftas fram. Om man låter en hel klass läsa en serie tillsammans i klassrummet 

kan man skapa en miljö där alla känner sig inkluderade. Genom serier kan även lässvaga elever 

uppleva att de deltar.9 

Strömberg menar att många som precis börjat lära sig att läsa, eller har olika former av 

lässvårigheter kan ha stor hjälp av bilder som stöd till texter då bilder ofta kan hjälpa läsaren 

räkna ut vad som stor i pratbubblan. Detta skapar engagemang hos läsaren och kan ge lässvaga 

elever motivation vilja och lust att ta sig igenom och förstå materialet. Strömberg hävdar att all 

läsning, oavsett om man läser en text eller en bild, föder en önskan om att få läsa mer.10 

Strömberg påpekar att man på enklast sätt kan inkludera serier i den pedagogiska verksamheten 

genom att använda sig av korta serie strippar. Detta främst för att väcka elevernas 

uppmärksamhet. Dock belyser han även att denna metod knappast utnyttjar seriernas potential. 

                                                           
8  Strömberg, F. (2003: s. 15) 
9  Ibid. s. 16 
10 Ibid. s. 17 
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En mer avancerad form är att använda sig av hela verk som komplement till den ordinarie 

verksamheten. Strömberg menar att det är viktigt att ta reda på och kartlägga elevernas 

förkunskaper om serier och hur man läser serier. Att läsa serier är trotts allt en färdighet som 

man tränar upp och för någon som ej läst serier innan kan det vara svårt , inte minst för de elever 

som har en kulturellbakgrund utanför Sverige. Eleverna kan själva få berätta om sina 

upplevelser kring serier och därmed kan man få igång en diskussion. Viktigt för pedagogen är 

att inte förutsätta att eleverna har allt för stora förkunskaper.11 

Strömberg lyfter fram att klassrummet är en väl lämplig miljö för att diskutera serier, deras 

innehåll och form. Strömberg menar att det finns flera serier som är baserade på historiskt 

källmaterial som kan användas för att komplettera den traditionella undervisningen i historia 

ämnet. Vidare hävdar Strömberg att serier även lämpar sig att använda vid språkinlärning. Då 

serier i hög grad kommunicerar genom bilder får läsaren stöd i sin läsning. Även om texten 

innehåller ord som läsaren kanske inte känner igen kan hen räkna ut vad som står i en pratbubbla 

eller en textplatta baserat på själva kontexten. Då serier ofta byggs upp med hjälp av dialoger 

kan elever som håller på att lära sig språket även lära sig hur ett för dem nytt språk talas.12 

 

2.3 Jan-Erik Ander 
 

Tredje språket - kommunikation med flera sinnen.  

Jan-Erik Ander argumenterar i ”Tredje språket” för begreppet integrerad kommunikation. Detta 

begrepp innefattar vikten av samspelet mellan olika uttrycksformer när det kommer till att skapa 

information som är enkel att ta till sig. Ander behandlar främst ord, bild och form i grafiska 

medier men även möjligheter att förstå budskap och hur man på bästa sätt kan använda alla sina 

sinnen när man ska kommunicera. Ander definierar det tredje språket som samspelet mellan 

ord, bild och form. Den lexivisuella informationen, dvs. kombinationen mellan text och bild 

hjälper oss att använda alla våra sinnen när vi kommunicerar. Det är det effektivaste sättet att 

skapa information då vi genom det tredje språket tar del av olika uttrycksformer och deras 

samverkan. Dessa former går hand i hand och förstärker varandra. Ander menar att man genom 

det lexivisuella språket på bästa sätt kan förklara en händelse eller ett förlopp, förutsagt att 

informationen som ges i text, bild och form samverkar. Ander delar in en lexivision i 

                                                           
11 Strömberg, F. (2003: s. 19ff) 
12 Ibid. s. 22ff 
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huvudingredienser. Den text baserade delen ska bestå av en rubrik som väcker intresse, en 

ingress som sammanfattar själva löptexten. Det hjälper om det finns mellanrubriken som delar 

upp texten i överskådliga stycken. Bildtextrubriker ska locka läsaren att läsa bildtexten som i 

sin tur beskriver bilden.13 

När det kommer till bilderna som finns i en lexivision har Ander även delat in dem i 

underrubriker. Dessa består av bl.a. fotografier som visar verkligheten, en fotnot kan tydliggöra 

det som en teckning visar, och kartor som kan hjälpa oss att orientera och hitta rätt. Slutligen 

lyfter Ander fram formatet som avgör hur de samlade materialet ska disponeras, layouten som 

bl.a. avgör storleken och förhållandet mellan de olika delar av lexivisionen, samt typografin, 

som handlar om att göra informationen lättläst genom att bl.a. dela in den i kategorier och 

rubriker.14 

Ander argumenterar kring färger och dess betydelse när det kommer att ta till sig information. 

Eftersom en stor del av de intryck vi tar till oss är visuella, är färg en viktig ingrediens när vi 

tar till oss ny information. Ander kopplar samman färgen svart med ondskan och beskriver den 

som nattens och dödens färg. För många människor kan denna färg uppfattas som dyster och 

fientlig. 15 

Ander lyfter fram att seriernas språk är väldigt varierat och innehåller fler dimensioner än det 

enbart skrivna ordet. Genom serier kan man använda ögat för att höra. Ljudet i serier skapas 

med hjälp av så kallade onomatopoetiska ljud som t.ex. pow och wram. Dessa är ljudhärmande 

ord som kan vara både innanför eller utanför pratbubblan. Genom att bokstäverna i texterna kan 

variera i form och storlek kan vi se hur det låter. Man kan även skapa rörelse i stillbilder genom 

markerande förflyttningar med hjälp av t.ex. fartstreck. Anders menar att rörelser skapas genom 

de olika rutornas storlek samt förändring i små detaljer i själva rutorna. Mellanrummet mellan 

dessa rutor fylls i av läsarens egna fantasi. Textbubblornas olika former leder till att vi uppfattar 

olika känslor och tonfall. Ander menar att pratbubblan har på senare tid utvecklats i utseende 

och form. Med hjälp av pratbubblans utseende och form kan åtminstone en van serieläsare tolka 

olika nyanser och sinnesstämningar som talaren är i, t.ex. om hen talar tyst eller högt. Ander 

påpekar att text i serier kan finnas utanför pratbubblor i form av så kallade textplattor. Dessa 

                                                           
13 Ander, J.E. (2003: s. 25) 
14 Ibid. s. 30 
15 Ibid. s. 146 
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placeras ofta i rutorna men kan även finnas emellan dem för att på så sätt binda ihop de olika 

delarna. De kan även förtydliga och komplettera bildens innehåll.16 

Ander lyfter fram att serietekniken kan användas som ett pedagogiskt hjälpmedel för all typ av 

information och utbildning pga. att man lär sig mer och enklare om det presenteras på ett 

underhållande sätt. I den pedagogiska verksamheten kan man steg för steg bygga upp ny 

kunskap där varje ruta lockar till fördjupad läsning och därmed byggs systematiskt ny kunskap 

upp om ett ämne.17 

 

2.4 Mike Murray 
 

Wich was more importan Sir, ordinary people geting electricity or the rise of Hitler 

Mike Murray är en av flera som forskat kring serier och dess användning i skolan. I sin 

artikel”Wich was more importan Sir, ordinary people geting electricity or the rise of Hitler” 

förklarar Murray hur han använde Ethel en Ernest, en grafisk roman av Raymond Briggs från 

1998, i en klass med lågpresterande elever som bl.a. hade problem med det engelska språket. 

Majoriteten av eleverna i klassen kom från en invandrarbakgrund från arbetsklassen. Murray 

menar att boken förmedlade historia för eleverna visuellt, personligt, och på en helhetsnivå.18  

På så sätt använde Murray den grafiska romanen för att motivera eleverna som annars fann det 

svårt att lära sig i klassrummet. Genom den grafiska romanen expanderades elevernas 

kunskaper om brittisk 1900-tals historia. Elevernas arbete med Ethel and Ernest lede till att de 

fick en ökad förståelse och en bredare kontext kring historian. De utvecklade även läsa och 

talförmåga, samt ordförråd.19 

 

 

 

 

                                                           
16 Ander, J.E. (2003: s. 134) 
17 Ibid. s. 254) 
18 Murray, M. (2002: s.20) 
19 Ibid. s.23 
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2.5 Sally Evans. M.fl. 
 

Please send socks. – How much can Reg Wilkes tell us about the great war? 

Sally Evans, Chris Grier, Jemma Phillips och Sarah Colton kom som lärarstudenter över ett 

stort material som en soldat vid namn Reginald Wilkes, som deltog i första världskriget lämnat 

efter sig. Detta material bestod bl.a. av dagböcker, fotografier och kanske framför allt brev som 

Wilkes skrivit på fronten för att skicka till sin familj. Genom att ta del av detta material 

konstruerade Evans m.fl. lektioner som tydligt sammanflätar Wilkes individuella erfarenheter 

och perspektiv av kriget med det generella stora perspektivet. Genom materialet uppmuntras 

eleverna till att handskas med förstahandskällor och skapa mening ur dessa, de möter inte bara 

källor som beskriver hur förhållandena var i skyttegravarna, utan även källor som skrevs i 

samma skyttegravar.20 

Evans m.fl. menar att Wilkes individuella erfarenheter av kriget bör sättas i sitt sammanhang, 

källornas värde är trotts allt deras kontext. Individens berättelse i sig erbjuder eleverna mer 

insikt i första världskriget men för att denna insikt ska vara effektivt ska den kunna placeras i 

den generella historian om första världskriget. Detta kan göras genom att arbetet med källorna 

fortlöper längs en konstruerad tidslinje som tydligt kopplar samspelet mellan den stora och den 

lilla historien. Genom att använda sig av Wilkes perspektiv går det att undersöka olika aspekter 

av det första världskriget. Evans m.fl. hävdar att historia är som mest inspirerande när den 

förverkligas. 21 

 

2.6 Anna Götlind  
 

Historisk tidskrift Tema mikrohistoria.  

Anna Götlind, verksam på historiska institutionen på Stockholms universitet har länge forskat 

om kulturhistoria och inriktat sig på mikrohistoria. I en inledningsartikel till temat mikrohistoria 

i Historisktidskrift diskuterar Götlind vad i den mikrohistoriska berättelsen som lockar och som 

på senare år gjort att mikrohistorian fått mer uppmärksamhet. Ett kort svar på detta är att 

forskare som inriktat sig på mikrohistorian ofta arbetar med källor som rättsmaterial. Dvs. källor 

som ofta berättar om dramatiska händelser som i vissa fall kan ge perspektiv på existentiella 

                                                           
20 Evans, S. et.al (2004: s. 7) 
21 Ibid. s. 9 
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förhållanden i människors liv. Götlind lyfter fram att begreppet mikrohistoria är varken enkelt 

eller entydigt. Det finns inte något enkelt svar på frågan om varför vissa mikrohistoriska arbeten 

har nått så många läsare, även utanför den akademiska världen. Trotts det lyfter Götlind fram 

en rad exempel på vad det kan bero, bl.a. att vi i mikrohistoriska verk får möta andra människor 

vars livsöden vi kan relatera till, trotts avstånd i tid och rum, och att historien blir lättare och 

mer engagerande för läsaren om berättelsen har sin utgångspunkt i vanliga människors vardag. 

Det kan också vara så att det växande intresset för mikrohistoria även kan förklaras genom att 

den ofta är på gränsen till skönlitteratur. 22 

 

2.7 Anna Götlind. Helena Kåks.  
 

Mikrohistoria - En introduktion för uppsatsskrivande studenter.  

Götlind definierar i sin bok Mikrohistoria. En introduktion för uppsatsskrivande studenter 

mikrohistoria som ett perspektiv på historien. Detta perspektiv innebär bl.a. att vi försöker 

komma nära de människor som genom sina liva och handlingar skapat historien. Götlind lyfter 

fram ett av flera argument för att utgå från det mikrohistoriska perspektivet. Nämligen att 

studier av det lilla och unika ger kan ge oss kunskaper om det förflutna som inte gått att få på 

andra sätt. När vi låter individer träda fram ur det historiskt kollektiva och ej länge betraktar 

dem som representanter av ett historiskt förlopp, kan vi se individuella variationer på mänskliga 

erfarenheter. Götlind lyfter fram hur man genom mikrohistoria, dvs. det enskilda och unika, 

kan svara på historiens stora frågor. Genom det mikrohistoriska perspektivet kan man 

exemplifiera, konkretisera och även problematisera det som generellt uppfattas som den stora 

historien. Genom att reducera det som ska undersökas till mikronivå kan man ge liv åt den stora 

historien, och på så sätt även belysa dess giltighet.23 

Ett annat drag för mikrohistoria som Götlind lyfter fram är synen på vanliga människor som 

självständiga aktörer. Individers agerande är inte bara ett resultat av rådande strukturer i 

samhället utan även en följd av individuella överväganden och utgångspunkter. Genom 

mikrohistorian ger man platts åt människors egna handlingsutrymmen och föreställningar. 

Mikrohistorian ger möjlighet för individer att träda fram bland ansikten i mängden.24 

                                                           
22 Götlind, A. (2017: s. 347.ff) 
23 Götlind, A. och Kåks, H. (2014: s. 21) 
24 Ibid. s. 23 
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3 Metodbeskrivning 
 

Scholz serieanalys är uppdelad i olika delar och redan innan min analys blev det tydligt för mig 

att alla delar ej är nödvändiga för mitt syfte. Dessa delar berör tillkomstsituation, äkthet, vilken 

målgrupp verket riktar sig mot osv.. Pga. detta kommer jag inte heller lägga fokus på dessa 

delar av serieanalysen. Den andra delen av Scholz analys berör bl.a. innehåll och form och är 

väldigt användbar för mitt syfte, både för att analysera historian som förmedlas i Maus, men 

även dess form. Frågor som finns i denna del av Scholz serieanalys kommer jag även att 

komplettera med ytterligare frågor som rör form. Dessa har jag formulerat fram efter att jag 

tagit del av tidigare forskning från Fredrik Strömberg25 samt Jan- Erik Ander26.  

För att besvara hur historia förmedlas i den grafiska romanen Maus utgår jag från den del som 

berör form i Scholz27 serieanalys. Här undersöker jag frågor kring seriens språk, uppbyggnad, 

ton, samt egenskaper som framhävs, både hos karaktärerna och samhället som berättelsen 

utspelar sig i. Dessa analysfrågor har jag kombinerat med egna frågor som konstruerat dels 

utifrån Fredrik Strömbergs28 lärarhandledning Serier i skolan. Men även vad Jan Erik Ander29 

belyser om serier, dess form och potential. Sist men inte minst kommer jag att göra en koppling 

mellan mikrohistorian och Maus. Främst för att senare jämföra och diskutera den lilla kontra 

den stora historian i diskussion delen.  

För att ta reda på vilken historia som förmedlas utgår jag här enbart från innehålls delen av 

Scholz30 serieanalys. Jag använder mig av de frågor som rör själva handlingen, vad som skildras 

osv. Händelserna i Maus är många, syftet med min uppsatts är varken att ge en sammanfattning 

eller recension på verket. De händelser jag främst lyfter fram är de jag anser var mest relevant 

för att besvara min frågeställning. För att förenkla min analys har jag ställt upp relevanta 

analysfrågor i punktform (Bilaga31) och utgått från dessa när jag läst igenom Maus och 

Perspektiv på historien.  

För att analysera lärobokens form utgår jag från Jan- Erik Anders32 definition av det som 

beskrivs som den lexivisuella informationen. Dvs. samspelet mellan text och bild i 

                                                           
25 Strömberg, F. (2003) 
26 Ander, J.E. (2003) 
27 Scholz, M. (2007: s. 287) 
28 Strömberg, F. (2003) 
29 Ander, J.E. (2003) 
30 Scholz, M. (2007: s. 287) 
31 Bilaga 1 
32 Ander, J.E. (2003: s.26) 
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kommunikation, främst pga. att det är via dessa former historieförmedligen i Perspektiv på 

historien sker. Utifrån Anders uppdelning av huvudingredienser som en lexivision består av, 

analyser jag formen på de sidor i läroboken som behandlar förintelsen. Dessa 

huvudingredienser är uppställda i punktform (bilaga33) för att på ett tydligt sett kunna 

genomföra min analys av lärobokens form. I samband med detta kommer jag att belysa vilken 

historia som förmedlas, för att senare kunna jämföra detta med Maus. 

För att kunna besvara min sista frågeställning kommer jag att använda mig av resultatet från 

min två tidigare frågeställningar, men främst belysa den historia som både förmedlas i Maus 

och Perspektiv på historien. För att ytterligare besvara vilken funktion den grafiska romanen 

Maus kan ha i historieundervisningen kommer jag tillägga argument och resultat från tidigare 

forskning. Dessa knyter jag sedan samman med resultaten av mina egna frågeställningar. 

 

4 Analys/resultat 
 

I följande del kommer jag att presentera resultaten av min analys. Resultaten presenteras i 

löpnade text utifrån min frågeställning och inte i punktform utifrån mina analysfrågor. Detta 

är främst för att ge läsaren en sammanhängande text, men även pga. att analysfrågorna 

utformats i punktform för att förenkla själva analysen för mig själv.  

 

4.1 Vilken historia om förintelsen förmedlas i den grafiska romanen Maus samt hur 

förmedlas denna historia? 
 

4.1.1 Kontext 
 

Götlinds definition av mikrohistoria är att det är ett perspektiv på historien som bl.a. innebär att 

vi utgår från den lilla och unika berättelsen när vi studerar historia. 34  Maus berättar historien 

om författaren Art Spiegelmans polska judiska pappa Vladek och hans erfarenheter under 

förintelsen. I serieform får vi följa Vladeks historia, hans handlingar och föreställningar när han 

är på flykt från nazisterna och satt som fånge i olika läger. Parallellt med denna historia får vi 

följa en annan, nämligen den som den första historia utgår ifrån. I denna historia får vi följa Art 

                                                           
33 Bilaga 2 
34 Götlind, A. och Kåks, H. (2014: s. 21) 
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och hans far Vladek i nutid och se hur historian berättades för Art samt följa deras relation.35  

Historian som förmedlas i Maus stämmer väl in på vad Götlind36 definierar som mikrohistoria. 

Maus berättas genom att skifta fram och tillbaka mellan samtalen som utspelar sig mellan Art 

och hans far Vladek, till själva berättelsen som Vladek berättar. Med det sagt skiftar även 

berättandet mellan Art och Vladek.37 Jag kommer i fortsättningen refererar till samtalen mellan 

Vladek och Art som nutid, och berättelsen som berättas av Vladek som dåtid. Jag kommer även 

att referera till författaren som Art och inte Spiegelman när jag talar om honom som karaktär i 

Maus. Detta för att på ett tydligare sätt kunna redovisa min analys.  

Maus utspelar sig främst i Polen och Tyskland när vi får följa Vladek under förintelsen. Vi får 

följa Vladek när han förföljs av nazismen, tillfångatas och skickas mellan olika läger. Den andra 

delen av berättelsen som rör samtalen mellan Vladek och Art utspelar sig i USA.  

Alla karaktärer i Maus framställs som djur. Vilket djur de framställs som avgörs ofta av 

karaktärens etnicitet. Judarna är möss, tyskarna är katter, polacker är grisar osv. När det kommer 

till ideologier framställs nazismen, främst nazismens konsekvenser på judar men inte bara 

nazismens, utan även samhällets syn på judar i övrigt.38 Rutorna i Maus kan skifta mellan nutid 

och dåtid och består av bl.a. innehåll som bilder och pratbubblor. Dessa bubblor för hela tiden 

handlingen framåt och kan finnas både i och mellan rutorna. Alla dessa dimensioner för 

tillsammans handlingen framåt i Maus.39 

När vi får följa Vladek och Art i nutid består textplattorna oftast av Arts tankar kring hans 

relation med sin far. När berättelsen berättas utifrån Vladeks ord och vi följer den i dåtid, 

fungerar textplattorna som komplement till själva rutornas innehåll. Textplattorna består då av 

Vladek som berättar för Art i nutid om händelsen som rutan och dess innehåll förmedlar. 

Mycket av det som håller fast en i Maus är en kombination av Vladeks berättelse och 

Spiegelmans skicklighet som både berättare och tecknare.40 

För att resultaten kring min analys av formen i Maus ska ha en bättre kontext och relation till 

historian som förmedlas, kommer jag nu att besvara min frågeställning om vilken historia som 

förmedlas i Maus. Under vissa skeenden i Maus har formen varit avgörande för handlingen och 

                                                           
35 Spiegelman, A. (2009) 
36 Götlind, A. och Kåks, H. (2014: s. 21) 
37 Spiegelman, A. (2009) 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
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det är främst vid dessa tillfällen som jag kommer att påpeka formen ytterligare. Händelserna i 

Maus är många och syftet med min uppsatts är varken att ge en sammanfattning eller recension 

på hela verket. De händelser jag främst lyfter fram är de jag anser var mest relevant för att 

besvara min frågeställning. Jag kommer därför här inte att presentera någon analys av de 

händelser som inte förmedlar historia om förintelsen och förföljelsen kring den. Även om det 

hade varit intressant i sig att t.ex. analysera en överlevandes liv efter dessa hemska upplevelser 

och kanske framför allt hur man kan se spår av Vladeks upplevelser i hans beteende som 

gammal. 

 

 

 

4.1.2 Det hela börjar 
 

I början av Maus, får vi följa Vladek i staden Sosnowiec i Polen där han gifter sig med Arts 

mamma Anja. Det har ett relativt välbärgat liv och med hjälp av Anjas familj startade Vladek 

upp en textilfabrik. Anja blir sjuk och de bestämmer sig för att åka till en klinik i 

Tjeckoslovakien för att behandla henne.41 Det första tydliga tecknet av judehatet i Maus är när 

Vladek och hans fru Anja är på väg till Tjeckoslovakien. På vägen passerade de en stad där det 

hängde en nazistisk flagga. Alla judarna på tåget blev rädda och en medpassagerare förklarar 

för de andra i vagnen att han har en kusin i Tyskland och att där säkert sker en pogrom idag. 

Kusinen hade tvingats sälja sin affär och lämna Tyskland utan sina pengar. Mannen förklarar 

att det var mycket svårt och förfärligt för judar i Tyskland. En annan man i vagnen berättar om 

en kusin i Brandenburg som fick besök av polisen och hördes sedan aldrig av igen.42 

Textplattorna förmedlar det Vladek berättar om färden i nutid. En av rutorna som framställer 

medpassagerarnas berättelser innehåller två katter, dvs tyskar, jämte en judisk mus som håller 

upp en skyllt som lyder ”jag är en smutsig jude”. Denna ruta efterföljs av en där katterna slår 

på mössen och en på en stad vars ingång pryds av en banderoll som lyder ”denna stad är fri från 

judar. Rutor med nazister i är mörkare än omkringliggande rutor och de visar även en stor 

svastika i bakgrunden.43 Samspelet mellan rutornas storlek, innehåll och form tillsammans med 

                                                           
41 Spiegelman, A. (2009: s.27) 
42 Ibid. s.35 
43 Bilaga 3 
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Vladeks ord i textplattan från nutid, för hela tiden berättelsen framåt. Tillsammans samspelar 

dessa element även på ett sätt att läsaren själv skapar berättelsen i kanalerna mellan rutorna.44 

När Vladek och Anja återvänder till Polen upptäcker de att deras fabrik blivit vandaliserad. 

Vladek kommer hem en eftermiddag och förklarar för sin granne, som framställs som en gris 

och med det vet vi att hon är polack, att det var bråk på stan. Vladek förklarar att alla hade 

skrikit ut ”med judarna, ut med judarna”, två människor dog och polisen stod bara och såg på. 

Grannens säger att det är nazisterna som hetsar upp människor varpå Anja svarar det behövs 

inte mycket upphetsning för polackerna när det kommer till judar. Efter en kort tid blir Vladek 

1939 inkallade till polska armen för att delta i striderna.45 

Maus följer Vladeks upplevelser när han blev tagen som krigsfånge. I fånglägret fick de judiska 

krigsfångarna stå för sig. Nazisterna skrek åt dem att kriget är deras fel och skickade iväg dem 

att utföra sysslor som var omöjliga att slutföra på den tid de fick. De fick bo och frysa i tält 

medans de polska fångarna fick bo i uppvärmda hus. Fångarna bad ofta tillsammans, dels för 

att det var en tröst men även för att det ej fanns något annat att göra.46 Några veckor senare fick 

fångarna skriva under frigivningspapper och blev lastade på tåg och skickade tillbaka till Polen. 

När Vladek kom fram till Lubin fick han förklarat för sig att några dagar innan hade nazisterna 

tvingat 600 judar in i skogen och dödat dem allihop. Vladek berättar för Art att när han var 

polsk fånge hade han vis skydd av internationell lag. Nu var han en polsk jude som vem som 

helst kunde döda. Hans mål var att ta sig till sin familj och lyckades med hjälp av konduktören 

som även han var polack att smuggla sig in på ett tåg. Viktigt att påpeka är att Vladek nämnde 

bara att han var polack, inte jude. I Maus förstärks detta genom att Spiegelman nu framställer 

sin far med grismask.47 

 

4.1.3 Förföljelse  
 

1943 blev judarna i Sosnowiec och därmed Vladek förflyttade till Ghettot i Srodula. Vladek 

och hans familj fick mindre yta att bo på än tidigare men till skillnad från många andra hade de 

åtminstone tak över huvudet. Varje dag eskorterades de tillbaka till Sosnowiec för att arbeta i 

sina gamla affärer och fabriker som tyskarna nu tagit över. Vakterna som eskorterade dem var 

                                                           
44 Spiegelman, A. (2009: s.35) 
45 Ibid. s.40 
46 Ibid. s.55 
47 Ibid. s.66 
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även de judar, de hade stora påkar och var likadana som tyskarna. Samma vakter låste in Vladek 

i ghettot varje kväll, gång efter gång.48 Genom serie romanens form kan läsaren själv skapa en 

bild om hur en dag såg ut för åtminstone Vladek och andra judar i ghettot i Srodula. Denna 

sida49 består av totalt 7 rutor och någon enstaka konversation men Spiegelman lyckas ändå 

förmedla en hel dag och dess upplevelser i kanalerna mellan rutorna. 

En vårdag skickade tyskarna över 1000 människor från Srodula till Auschwitz.  De flesta var 

barn och av dessa var det många som skrek så högt och mycket att tyskarna tog dem kring 

fötterna, svingade in dem i en vägg så att dessa aldrig skrek igen. Tyskarna började att gripa 

alla, oavsett om det hade papper eller ej och därför byggde Vladek och andra judar bunkrar. 

Handlingen skiftar till nutid. Vladek ritar upp för Art hur en sådan bunker kunnat se ut, bara för 

att ”sådant kan va bra att veta, man vet aldrig.”50 De brukade ofta dölja ingångarna bakom en 

hög med kol så att inte ens hundarna kunde hitta dem. Vladek förklarar att tillsammans med 

dem i bunkern fanns det även maskar vilket gjorde Anya tokig. Men det hade mat för ett par 

dagar så de väntade tills de blev lugnare ovanför dem. Andra hade inte lika bra byggda bunkrar 

och judar blev hittade hela tiden i gettot.51 

Vladek berättar om dagen Anjas föräldrar blev skickade till Auschwitz.52 De hade alla blivit 

hittade av Gestapo och samlats i ett hus i gettot. När Vladek tittade ut genom fönstret kunde 

han se en släkting nere på gården vid vakterna som han ropar efter. Precis som alla andra rop i 

Maus framställs detta genom bokstäver som är större och fetare än kringliggande bokstäver. 

Utöver detta är själva pratbubblans kantar vassa och taggiga. Släktingen ropar tillbaka att han 

inget kan göra. Vladek signalerar genom fönstret med tecken åt sin kusin att han har pengar och 

kan betala. Varpå släktingen ropar tillbaka att han kommer hjälpa dem. Art avbryter och rutorna 

skiftar tillbaka till nutid där art frågar om släktingen inte hade hjälpt till om det inte varit för 

pengar, varpå Vladek svarar att på den tiden fanns det inte längre något som hette familj, ingen 

tänkte på någon annan än sig själv. Rutorna skiftar tillbaka till dåtid och vi får se att trotts att 

de betalat för att få ut Vladek, Anya samt hennes föräldrar, var det bara Vladek och Anya som 

fick lämna huset. När lastbilarna som skulle transportera fångarna till Auschwitz kom kunde 

                                                           
48 Spiegelman, A. (2009: s.107) 
49 Bilaga 4 
50 Bilaga 5 
51 Spiegelman, A. (2009: s.112) 
52 Bilaga 6 
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Vladek och Anya se hennes fars förtvivlan genom fönstret. Nu var de bara ett tusental judar 

kvar i gettot.53  

Under tiden som Vladek och Anya håller sig gömda i Sosnowiec har de varje gång de var ute 

bland allmänheten på sig grismasker för att smälta in bland polackerna. Vi får följa hur de fick 

hjälp att gömma sig på en gård utanför staden av en polsk kvinna. Under den här tiden fanns 

det en rad polacker som hjälpte Vladek med allt från olika gömställen till mat. Han fick dock 

betala för deras hjälp. Vi får följa Vladek och Anya när de flyr från gömställe till gömställe och 

med hjälp av textplattor som kompletterar rutorna hela tiden fyller Vladeks ord i hur han och 

Anya kände.54 I ett försök att fly till Ungern på ett tåg blev Vladek och Anya tillfångatagna av 

Gestapo som stormade tåget. De blev satta i fängelse i några dagar innan lastbilarna kom. I 

dessa föste tyskarna in 100 tals judar som kördes till Auschwitz, där männen fick gå åt ett håll, 

och kvinnorna ett annat. De hade hört ryktarna om att judar gasade ihjäl och slängdes in i ugnar, 

och nu var de där.55 Till detta får vi se en skiss som föreställer ingången till Auschwitz.56 

 

4.1.4 Auschwitz 
 

När Vladek och Anya anländer till Auschwitz skiljs de åt och delas upp utifrån deras kön. 

Vladek fick tillsammans med andra judiska män gå in i en stor sal. Där han fick förklarat för 

sig av en medfånge att om han hamnat här är tyskarna inte redo att döda honom än, han kommer 

sättas i arbete. När Vladek och hans medfångar väl var inne i duscharna tackar de gud för att 

inte var en gasdusch som de hört så många rykten om. På väg tillbaka från badhuset fick de sina 

lägersuniformer slängda framför sig i snön av andra medfångar som vaktar dem. Vladek blir 

slagen av en vakt när han påpekar att skorna han fick inte passar. Vi kan se att dess vakter är 

polacker då de framställs som grisar. Vladek beskriver en fruktansvärt förfärlig lukt, sötaktig, 

likt bränt gummi och fett.57 Vladek förklarar att det var så trångt i barackerna att det knappt 

fanns platts att röra på sig. Det tog 15 minuter att gå på toaletten och då fick man trampa över 

de som låg och sov på golvet.58 Vladek beskriver hur det varje morgon hölls upprop där tyskarna 

                                                           
53 Spiegelman, A. (2009: s.116) 
54 Ibid. s.140 
55 Ibid. s.148ff 
56 Bilaga 7 
57 Spiegelman, A. (2009: s.186) 
58 Ibid. s.190 
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räknade de döda och levande för att se att ingen hade rymt. Ibland kunde Vladek och de andra 

fångarna få stå ute hela natten medans tyskarna räknade om och om igen.59 

Vladek berättar att han till en början bara kände till Anjas nummer, och att hon var i Birkenau, 

som han sedan förklarar är ett annat läger som var en del av Auschwitz. Vladek förklarar att det 

låg 3 km bort och att där rymdes minst 5 gånger fler fångar. Den delen av lägret som Vladek 

satt i var ett fångläger där fångarna fick arbeta och därmed gjordes de inte av med lika snabbt. 

Hur grymt det än var, så var Birkenau värre. Som exempel var det 800 människor i en byggnad 

som var gjord för 50 hästar. Det var ett dödsläger där judarna inte gjorde annat än att vänta på 

att gasas till döds, och det var där Anya var.60 Mitt på denna sida61 finns en av de största rutorna 

i Maus, nämligen en på en kartliknande bild över Birkenau. Den här rutans syfte är att spegla 

avståndet och skillnaderna i storlek mellan de två lägren. De stora rökpelarna som ryker från 

Birkenau förstärker Vladeks ord om att det är en dödsfabrik. Återigen kan man här se 

Spiegelmans skicklighet som berättare och tecknare. 

Art frågar sin far om han någonsin talade med vakterna varpå Vladek svarar att fångarna inte 

ansågs som människor nog att göra det. Men där fanns en tysk vakt som brukade tala med 

honom, som även visade lite medkänsla. En gång var denna vakt borta i några dagar, när han 

kom tillbaka tyckte Vladek att han såg blek ut varpå han frågade om han var sjuk, nej svarade 

vakten och förklarade att han jobbat i Birkenau. Vladek säger att han har hört vad som försiggår 

där varpå vakten skriker åt honom att hålla käften.62 

Vladek berättar om så kallade selektioner som skedde i lägret. Dessa var när läkarna valde ut 

det svaga som skulle dö. Vladek fick stå där naken medans Dr. Mengele gjorde sitt urval. 

Tyskarna tittade efter sår eller utslag på kroppen. De undersökte om man var allt för utmärglad 

av att vara utan mat. Var man tillräckligt frisk att arbeta fick man leva en stund till. I sista rutan 

på den här sidan finns en textplatta där Vladek förklarar att de som var för svaga fick sina 

nummer uppskrivna av SS och skickades till andra sidan.63 

Vladek berättar för sin son om ett av de fyra krematorierna, det han en gång besökte. En av 

fångarna som arbetade där berättade för Vladek om att de hade särskild statuts, t.ex. fick de 

bättre bröd. Sidans olika rutor innehåller bilder som ska föreställa Birkenau och dess olika delar. 
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Människor trodde på riktigt att det var att badhus med duschar för det var vad man sa till dem. 

I ett stort omklädningsrum som såg ut som just ett sådant fick de ta av sig sina kläder innan de 

fick gå in och trängas i duschrummet där dörren stängdes efter dem och ljuset släktes.64 

Vladek får berättat för sig av en medfånge att de fick flytta på kroppar vars fingrar var brutna 

pga. att de försökt klättra upp för väggarna, armar hade slitits ur leder och skallar blev krossade. 

Vladek påpekar åt fången att det räcker så, han vill inte höra mer. Men han fortsätter med att 

berätta att de släpade upp kropparna i krokar med hjälp av hissar. Där kropparna brändes i 

ugnar, ofta två till tre kroppar i varje ugn. Judar från Ungern kremerades inte i ugnar utan i stora 

gropar som hade grävts fram. De som dog i gaskammaren innan de slängdes ner i gropen hade 

tur. Det fanns det som brändes upp i gropen levande. I en deskriptiv ruta kan man se hur 

fångarna drar runt i döda kropparna med någon i bakgrunden som häller bensin över kropparna 

i gropen. Sista rutan på den här sidan innehåller en bild med en massa möss som brinner, med 

textplattan som beskriver att fett från de brända kropparna återanvändes och hälldes ner i gropen 

igen så att det skulle brinna bättre. Art avbryter sin far i berättande och vi får återigen följa dem 

en stund i nutid. Art frågar sin far varför judarna inte gjorde motstånd varpå Vladek svarar att 

de var så rädda, svaga och trötta att de inte ens trodde på vad de såg med sina egna ögon. 

Dessutom fanns för vissa judar hoppet om att ryssarna skulle hinna komma innan. 65 

 

4.1.5 Befrielse  
 

Onomatopoetiska ljud visar sig bl.a. i en ruta där Vladek och andra fångar som ser trötta och 

veka ut befinner sig ute på gården, i rutan kan man även se en vagn fylld med döda kroppar. 

Himmelen är nattsvart och vid horisonten kan man se en stor explosion med det 

Onomatopoetiska ordet BOOM. Jag säger att man ser explosionen, men utan det 

onomatopoetiska ljudet hade detta varit svårt, om ens möjligt för Spiegelman att teckna. Någon 

ruta efter får Vladek förklarat för sig att tyskarna börjar bli rädda. I samma ruta kan man se en 

tysk soldat med en flaska i handen som ytterligare förmedlar en känsla av orolighet bland tyskar. 

Som på många andra ställen i Maus kompletteras handlingen av olika element som en ruta och 

dess närliggande rutor kan bestå av.66 
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Vladek berättar om när de evakuerades från Auschwitz. Gestapo gav varje fånge en bit bröd, 

en korv, och sparkade ut dem genom grinden. De marscherade genom skogen och Vladek såg 

flera människor dö under marschen. Till slut nåde de ett läger i Gross-Rosen där tyskarna även 

samlat tusentals fångar från andra läger. Fångarna blev slagna hela tiden och förvirringen var 

stor. På morgonen slängde tyskarna fångarna i tågvagnar. Vladek hade en bit tyg som han 

hängde upp i krokarna som en hammock och kunde därmed vila och andas. Tåget rullade vidare 

men ingen av dem viste vart. Ibland stannad tåget till, nån gång i över en vecka. Vladek lyckades 

överleva främst genom positionen han hade men även för att han kunde komma åt vagnens tak 

och ta snö därifrån, snö som han även kunde byta med andra fångar mot t.ex. socker. Några 

gånger när tåget stannade till blev de beordrade av tyskarna att tömma vagnar på de döda innan 

de överlevande fångarna slängdes in igen. Så småningom fick de reda på att de var på väg till 

Dachau.67  

Vladek förklarar att det var i Dachau hans svårigheter började på riktigt. De stängdes in i 

baracker där de fick ligga på halm och väntade på att dö. I halmen fanns nämligen löss, som i 

sin tur gav en tyfus. Vladek fick en infektion i handen som han försökte göra värre för att hamna 

på sjukavdelningen där man bl.a. fick 3 gånger så mer mat. Där försökte han stanna så länge 

han kunde genom att riva upp såren i handen. Till slut blev han rädd för att förlora handen och 

lät den läka. Så småning om fick Vladek tyfus och var för svag för att kunna äta brödet som 

gavs till honom. Istället gömde han brödet under sin kudde och använde det för att betala intill 

liggande fångar för hjälp. Dessa hjälpte även honom när de fick reda på att de skulle 

transporteras till schweiziska gränsen för att bytas ut mot krigsfångar.68  

Efter att ha samlat ihop av tyska soldater runt en sjö träffade Vladek bland annat en gammal 

vän. Där satt de och väntade med tyskarnas maskingevär riktade mot dem. Nästa morgon märkte 

de att alla de tyska soldaterna var borta. Kriget var över och tyskarna hade flytt. Så småningom 

hittade Vladek och hans vän ett hus som de gömde sig i tills amerikanerna hittade dem.69 Efter 

att ha blivit fritagen hamnade Vladek så småningom i Belsen där han träffade två flickor som 

han kände från sin hemstad. De berättade för honom att inte åka tillbaka till Polen då de 

fortfarande dödas judar där, men viktigast av allt berättade de för honom att Anya levde. Vladek 

avbröt allt han gjorde och reste tillbaka till Sosnowiec för att träffa sin fru.70 
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4.2 Vilken historia förmedlas i Perspektiv på historien och hur förmedlas denna 

historia? 

Perspektiv på historien 50p71, av Lars, Hans och Örjan Nyström är ett läromedel som är 

framtaget för historia 1a1 på gymnasiet. Läroboken inleder med en kort diskussion om ämnet 

historia, en diskussion om källkritik, och en epoköversikt som sträcker sig från de första 

civilisationerna till upplysningen. Sedan utgår läroboken från 1700-talet och sträcker sig 

kronologiskt framåt med följande kapitel: ”Det moderna samhällets framväxt”, ”västerlandet 

erövrar världen”, ”från krig till krig”, ”efterkrigstiden”, och slutligen, ”efter 1989”.   Urvalet av 

lärobok gick till som så att jag själv använt detta och andra läromedel när jag arbetat och haft 

VFU på olika skolor. Efter att bl.a. frågat kollegor samt klasskamrater som arbetat med boken 

om deras uppfattning, anser jag att Perspektiv på historien speglar den historia som generellt 

förmedlas om förintelsen i läroböcker. Perspektiv på historien förmedlar en bred historia om 

förintelsen. Detta görs främst genom löpande text med mellanrubriker som delar upp texten i 

överskådliga delar. Rubrik och underrubrik är färglagda med en rödbrun färg, utöver det är det 

svart text på vitt papper. Texten använder dock några enstaka bilder till sin hjälp. Bilderna och 

dess bildtext samverkar alltid med det som berättas i löptexten. Jag kommer nedan att utgå från 

ovan nämnda mellanrubriker och belysa dess innehåll när jag analyserar historian som 

förmedlas samt under vilka former den presenteras. Perspektiv på historien inleder delkapitlet 

om förintelsen med en stor rubrik som lyder just förintelsen.  I ingressen beskrivs de allierade 

truppernas fasansfulla upptäckt av massgravar i Bergen– Belsen i Tyskland. De överlevande 

beskrivs som så utmärglade att deras skelett endast täcktes av deras huds tunna hinna. Detta 

kompletteras av ett fotografi, med en bildtext som förklarar att det är på befriade fångar i ett 

koncentrationsläger i Evensee i Österrike. 

4.2.1 Antisemitismens historia 
 

Nyström beskriver förloppet till förintelsen genom att inleda med mellanrubriken 

”antisemitismens historia”. Det förklaras att makthavare har flera gånger skyllt ifrån på judarna 

och i östeuropeiska länder var det vanligt med så kallade pogromer, då en uppretad mobb 

tränger sig in i judiska kvarter för att plundra, elda ner samt slå ihjäl judarna. Detta pågick långt 

fram i tiden.72 
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Mot slutet av 1800 talet hade nationalismen vuxit sig stark och rastänkande fick en etablerad 

roll i många länder. Dessa länder ville slå vakt om den egna nationens livskraft och bevara 

”rasens renhet” genom att rensa ut skadliga arvsanlag. Nazisterna tog vara på dessa idéer 

samtidigt som de anklagade judarna för bl.a. den ekonomiska krisen samt hotet från 

kommunismen, för att inte nämna tyskarnas nederlag i första världskriget. 73   

4.2.2 Isolering och utstötning 
 

Under mellanrubriken ”Isolering och utstötning” förklarar Nyström att det i början av 1930 talet 

fanns ca. 600 000 välrotade judar i det tyska samhället. När Nazisterna tog makten blev judarna 

steg för steg av med sina medborgerliga rättigheter. De blev t.ex. utestängda från kvalificerade 

yrken, skolor samt universitet. 1935 förbjöd Nürnberglagarna äktenskap mellan personer av 

”tyskt blod” och judar. Den inledande fasen av förföljelsen kulminerade ”kristallnatten” 1938 

då synagogor och judiska affärer brändes ner av nazister i hela Tyskland. Detta resulterade i att 

judarna isolerades socialt från övriga medborgare. Grannar man levt sida vid sida med var nu 

som främlingar.  

4.2.3 Från massavrättningar till dödsfabrik 
 

Under mellanrubriken ”Från massavrättningar till dödsfabrik” förklarar Nyström att Polen hade 

1939 en judisk befolkning på 3 miljoner. När Polen samma år besegrades av Tyskland inledes 

nästa steg mot förintelsen genom att den tyska ockupationsmakten beslutade att alla judar måste 

lämna sin hem och flytta till så kallade getton. Så småningom fördes judar från andra delar av 

Europa till dessa getton. I dessa getton bodde judarna under hemska förhållanden. Upp till 

femton personer kunde bo i ett och samma rum. Livsmedelsransonerna var långt under 

svältgränsen och för att överleva var judarna tvungna att smuggla in mat utifrån. Tillgång till 

medicin fanns inte och sjukdomar spred sig enkelt bland de undernärda hopträngda 

människorna. Trotts att det var förbjudet kunde de hitta en vis livsnjutning i konserter och 

teaterföreställningar. Judarna anordnade även undervisning och gudstjänster. Nyström 

presenterar en kartliknande bild på Birkenau uppifrån. På kartan finns olika byggnader, vägar 

osv. markerade med nummer som i sin tur matchar tabellen vid sidan. Detta för att man tydligt 

ska se vilken byggnad som är vad.  1941 inledes den systematiska avrättningen av judar. Till 

en början använde nazisterna modifierade lastbilar där avgaserna ledes in i lastutrymmet som 

varv fylld med judar som så småningom dog av kolmonoxidförgiftning för att sedan övergå till 
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insektbekämpningsmedel som innehöll bl.a. cyanväte. Året efter började nazisterna praktisera 

dessa metoder i en stor skala och judar över hela Europa fördes med godsvagnar till Polen där 

de flesta koncentrationslägren låg. Auschwitz var både ett arbets och ett förintelseläger. När ett 

tåg lastat med judar först anländer till lägret får de nya fångarna först träffa en läkare som avgör 

om man ska dö direkt, eller om man är tillräckligt ung och stark för att tvingas arbeta först. 

Judarna tvingades själva utföra många av de sysslor som uppstod i samband med 

avrättningarna. T.ex. fick de anordna köer till gaskammaren, dra ut guldplomber från de döda 

kropparna innan de transporterade dem till krematoriet. Totalt dödades 6 miljoner judar, varav 

hälften i koncentrationsläger. Andra som dödades av nazisterna var romer, homosexuella, 

politiska motståndare och krigsfångar. Bredvid denna löptext visas en bild på vad som i 

bildtexten förklaras vara tusentals vigselringar som samlats in från döda i en källare i 

koncentrationslägret Buchenwald. 74 

4.2.4 Hur var det möjligt? 
 

Under mellanrubriken ”Hur var det möjligt?” förklarar Nyström att antisemitismen inte var 

större i Tyskland än vad den var i andra delar av Europa under den här tiden. De flesta som 

röstade på Hitler gjorde det av andra skäl. Dock var det utvecklingen som skedde i Tyskland 

efter att nazisterna tog makten som gjorde förintelsen möjlig. Då judarna isolerats från övriga 

befolkningen upphörde den kontakt som är essentiell mellan människor när det kommer till 

medkänsla och empati. Den nazistiska propagandan tryckte hela tiden på att rensningen av 

judarna var nödvändig för nationens framtid. Utrotning blev på så vis opersonlig vilket bidrog 

till att många tyskar kände likgiltighet inför judarnas öde. Detta kännetecknar också 

arbetsuppgifterna hos de människor som medverkade i det enorma maskineriet. Det var lätt att 

inrikta sig på sina egna arbetsuppgifter och frånse från det stora hela. Det har visat sig att de 

flesta som arbetade i förintelselägren åtminstone till en början reagerade känslomässigt på 

dödandet. En soldat kunde välja att placeras om ifall de inte ville medverka i förintelsen så hot 

om bestraffning var inte en orsak för en soldat att lyda just dessa order. Det handlade snarare 

om att de inte vill visa sig fega och på så sätt förstöra möjligheten för avancemang inom 

organisationen. De ville inte sticka av mot omgivningen. Nyström menar att mänsklighetens 

mörka natur fick fritt spelrum. 75  

                                                           
74 Nyström, H. et.al (2012: s.192ff) 
75 Ibid. s.195ff 



26 
 

5 Diskussion 
 

I följande del kommer jag att besvara min sista frågeställning genom att föra en diskussion om 

hur Maus kan användas i historieundervisningen på gymnasiet. Detta gör jag genom att använda 

resultaten av mina två tidigare frågeställningar, samt argument från tidigare forskning som 

knyts samman med mina egna resultat. Jag avser här att belysa hur den lilla, individuella 

historian som lyfts fram i Maus kan komplettera den generella, breda historian som lyfts fram 

i Perspektiv på historien.  

 

5.1 Vilken funktion har den grafiska romanen Maus i historieundervisningen på 

gymnasiet? 
 

 

Vladek förklarar för Art efter att ha berättat historian om hur han träffade hans mor, att han inte 

ville att Art skulle ha med det i sin bok eftersom det inte handlar om Hitler eller förintelsen, 

och är varken passande eller respektabel, varpå Art svarar med att det är just det som gör 

historian mänskligare och verkligare.76 Götlind menar att vi i mikrohistoriska verk får möta 

andra människor vars livsöden vi kan relatera till, trotts avstånd i tid och rum, och att historien 

blir lättare och mer engagerande för läsaren om berättelsen har sin utgångspunkt i vanliga 

människors vardag. 77 Genom att jag analyserat historian som förmedlas i Maus har jag kommit 

fram till att man genom denna serie roman kan exemplifiera och problematisera flera av 

händelserna i förintelsen som förmedlas i läroboken Perspektiv på historien. Genom att lyfta 

fram Vladeks individuella upplevelser i form av en grafisk roman ger Spiegelman liv åt sin fars 

berättelse ur ett mikrohistoriskt perspektiv. 

Scholz hävdar att serier kan användas som källmaterial inom en rad olika forskningsområden 

och att det med seriernas hjälp går att bl.a. studera historiska händelser, minoriteters roll, krig 

och fiendebilder.78 Min innehållsanalys visar att alla dessa punkter är närvarande i Maus. 

Strömberg hävdar att klassrummet är en väl lämplig miljö för att diskutera serier, deras innehåll 

och form och att det finns flera serier som är baserade på historiskt källmaterial som kan 

                                                           
76 Spiegelman, A. (2009: s.55) 
77 Götlind, A. (2017: s. 347) 
78 Scholz, M. (2007: s. 279) 
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användas för att komplettera den traditionella undervisningen i historia ämnet.79 Strömberg 

lyfter fram att man på enklast sätt kan inkludera serier i den pedagogiska verksamheten genom 

att använda sig av korta serie strippar men belyser även att denna metod knappast utnyttjar 

seriernas potential. En mer avancerad form är att använda sig av hela verk som komplement till 

den ordinarie verksamheten. 80 Då Maus är ett större verk som inte bara behandlar förintelsen 

utan även Spiegelmans relation med sin far, anser jag att det blir nödvändigt att plocka ut de 

delar som utspelar sig under förintelsen, specifikt de delar som öppnar för en större diskussion. 

Det är dock viktigt att ta reda på elevernas förkunskaper, både om ämnet men även i hur man 

läser serier.  

Evans m.fl. menar källornas värde är deras kontext och att den individuella berättelsen alltid 

bör sättas i sitt sammanhang 81 Vladeks berättelse erbjuder eleverna mer insikt om förintelsen 

men den kräver att eleverna först har förkunskaper så att det individuella perspektivet får en 

kontext. Detta erbjuds elever genom läroboken Perspektiv på historien. Genom att låta elever 

arbeta med Perspektiv på historien och Maus parallellt och kronologiskt, längs med en 

konstruerad tidslinje kan man skapa en tydligare koppling mellan den stora och den lilla 

historien och på så sett sammanfläta de olika perspektiven och förverkliga historian för elever 

i klassrummet. 

5.1.1 Samspelet mellan den stora och den lilla historian 
 

Genom att arbeta med Maus parallellt med Perspektiv på historien kan eleverna skapa mening 

och utveckla en bredare insikt om förintelsen än om de enbart erbjudets den generella breda 

historien som erbjuds i Perspektiv på historien. En stor del av Vladeks berättelse är dess kontext 

och därför är det viktigt att den sätts i sitt sammanhang. Den lilla berättelsen kräver den stora 

berättelsen för att utveckla ett djupare sammanhang och en tydligare kontext, samtidigt som 

den stora berättelsen kräver den lilla berättelsen för att utveckla en djupare förståelse och 

därmed skapa mening och förverkliga den stora berättelsen. 

Det finns flera väsentliga händelser under förintelsen som förmedlas i Perspektiv på historien 

och genom att arbeta med Maus parallellt kan man inte bara komplettera den bredare historian 

utan även få en fördjupad kunskap om den, dels genom formen serie roman men kanske främst 

genom det mikrohistoriska perspektivet.  
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Vad kan Maus lära oss om hur det var att vara förföljd som jude? 

Några av händelser som återfinns i läroboken och som man genom Maus bl.a. kan få en djupare 

förståelse för är pogromer som lyfts fram i Perspektiv på historien82 och i Maus där vi får följa 

samma händelser ur ett mikrohistoriskt perspektiv och hur dessa påverkade Vladek, hans familj 

och vänner83 Perspektiv på historien belyser hur makthavare flera gånger skyllt saker som 

ekonomin och kriget på judarna.84 I Maus framställs detta när Vladek blivit tillfångatagen i 

kriget och satt i ett fångläger. De judiska krigsfångarna blev annorlunda behandlade än andra 

och tyskarna skrek åt dem att det var de som var ansvariga för kriget. Genom att ta del av den 

lilla berättelsen, i det här fallet Vladeks erfarenheter får vi en inblick som kompletterar den 

generella historian som förmedlas i Perspektiv på historien, som även bortser från detaljer och 

individuella variationer. Något jag hävdar att elever får ta del av genom Vladeks enskilda, unika 

berättelser och genom detaljerna som serieromanens form erbjuder.  

Vad kan Maus lära oss om hur det var att leva som jude i gettot? 

Perspektiv på historien lyfter fram getton som judarna blev tvungna att flytta till. Förhållandena 

var hemska, de fann knappt någon mat och sjukdomar spred sig enkelt bl.a. pga. att det var så 

trångt85 Genom Maus kan elever få en djupare förståelse för hur judarna i flykt höll sig gömda. 

Bl.a. genom den väldigt detaljerade ritningen på en hemmagjord dold bunker som Vladek ritar 

upp åt Art86 

Vad kan Maus lära oss om hur det var för de judiska fångarna i Auschwitz?  

Perspektiv på historien lyfter fram Auschwitz och selektionen som läkarna genomförde på 

fångar, även att fångarna själva fick göra några av de grövsta jobben.87 Genom mikrohistorian 

som berättas i Maus får eleverna möjligheten att få en djupare förståelse för hur det var att 

befinna sig som polsk jude i Auschwitz genom att studera t.ex. selektioner ur ett mikrohistoriskt 

perspektiv.88 Genom Maus kan eleverna genom formen och perspektivet även få en fördjupad 

kunskap om arbetet som utfördes inne i koncentrationslägren, som de sysslor fångar själva fick 

genomföra på sina medfångar.89 

                                                           
82 Nyström, H. et.al (2012: s.190ff) 
83 Spiegelman, A. (2009: s.27) 
84 Nyström, H. et.al (2012: s.191) 
85 Ibid. s.192ff 
86 Spiegelman, A. (2009: s.112 
87 Nyström, H. et.al (2012: s.194) 
88 Spiegelman, A. (2009: s.218) 
89 Ibid. s.230 
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5.1.2 Djupare diskussion 
 

 

Maus öppnar upp kring helklassdiskussioner om bl.a. nazismen, och dess konsekvenser, 

samhällets och dess syn på bl.a. judar. Ett tydligt exempel är när Vladek berättar att fångarna 

inte ansågs som mänskliga nog att tilltala vakterna.90 På flera ställen i Maus framställs det hur 

judarnas rättigheter skiljde det sig från övriga samhället. Eller när Vladek hade mer juridiskt 

skydd som krigsfånge än vad han hade som jude.91 För att vara rättvis är detta en diskussion 

man kan belysa med hjälp av Perspektiv på historien. Men jag anser att diskussionen blir mindre 

abstrakt för eleverna om de har fått ta del av en individs upplevelser, en individ de kan utvecklat 

en viss förståelse för och därmed även empati. Något jag vet att åtminstone jag gjorde när jag 

själv läste Maus. 

Moral och Etik 

Som pedagog kan man belysa moral och etik och uppmana eleverna att diskutera samhällets 

syn, normer och jämföra det med dagens samhälle. Framför allt vad som kan hända med moral 

och etik i ett samhälle. När Art var ledsen över att hans vänner cyklat ifrån honom ifrågasatte 

Vladek begreppet vänner. Vladek säger till sin son att lås in dig själv och dina vänner i ett rum 

utan mat i en vecka så ska du få se vad vänner är.92 

Perspektiv på historien belyser att antisemitismen var stor i Europa och judar isolerades mer 

och mer från övriga befolkningen93 Det framkommer även att grannar man levt sida vid sida 

med blev som främlingar.94 Genom den fördjupade förståelsen om det sociala samspelet mellan 

judar, deras grannar och omgivningen i allmänt som läsning av Maus erbjuder, kan elever även 

diskutera det sociala samspelet och hur detta kan förändras. Den hjälp som erbjöds Vladek hade 

nästan alltid ett pris. I Maus framställs medmänniskor som hjälpsamma så länge de själva tjänar 

på det. Även Vladek agerade på detta sätt i tågvagnen då han var den enda som kunde nå snön 

på taket, och därmed bara gav snö till de som hade socker att erbjuda honom.95  

 

                                                           
90 Spiegelman, A. (2009: s.214) 
91 Ibid. s.63 
92 Ibid. s.6 
93 Nyström, H. et.al (2012: s.195) 
94 Ibid. s.192 
95 Spiegelman, A. (2009: s.241) 
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Ras och etnicitet  

Då Maus framställer de olika nationaliteterna som djur kan man även lyfta fram en diskussion 

om ras i klassrummet. Man kan be eleverna reflektera om varför Spiegelman valt att framställa 

tyskar som katter och judar som möss etc.  Jag vill dock belysa att detta inte är pga. det 

mikrohistoriska perspektivet utan pga. serie romanens form och möjligheten för Spiegelman att 

teckna karaktärerna, och även hans förmåga att göra det. Samtidigt visar Spiegelman genom 

Vladeks berättelse att inte alla katter är onda och inte heller är alla möss goda. Ett exempel är 

fångvakten som visade vis empati för Vladek96 Eller polskan som tog illa vid när Anya påpekar 

att det inte krävs mycket för att elda på antisemitismen i Polen,97 Intressant för en diskussion i 

helklass är även när Vladek och Anya tog på sig grismasker för att smälta in bland polacker.98 

 

5.1.3 Språkinlärning 
 

Strömberg lyfter fram seriers potential med elever som precis börjat lära sig att läsa, eller har 

olika former av lässvårigheter. Genom att Maus består av bilder som stöd till texten, eller vice 

versa, kan läsaren räkna ut vad som stor i pratbubblan, dess innehåll och därmed enklare förstå 

berättelsen som förmedlas. Strömberg menar att det är denna möjlighet att förstå sig på 

materialet som kan motiverar eleven att läsa vidare. De går relativt snabbt att läsa och man kan 

snabbt ta sig igenom en serieroman. I klassrummet möjliggör detta för bl.a. tid för en analys av 

serien99  

Jag anser att man som pedagog bör välja ut väl valda delar ur Maus. Då får man dessutom ännu 

mer tid för analys och diskussion i klassrummet. I och med att alla elever läser samma material 

skapar man en miljö där alla blir inkluderade. Strömberg menar att genom serier kan även 

lässvaga elever uppleva att de deltar och argumenterar för att serier även lämpar sig att använda 

vid språkinlärning. Även om texten innehåller ord som läsaren kanske inte känner igen kan hen 

räkna ut vad som står i en pratbubbla eller en textplatta baserat på själva kontexten. Då serier i 

hög grad kommunicerar genom bilder får läsaren stöd i sin läsning.100 Mike Murrays tidigare 

forskning stärker detta argument genom att visa att arbete med grafiska romaner kan motivera 

                                                           
96 Spiegelman, A. (2009: s.214) 
97 Ibid. s.39 
98 Ibid. s.140 
99 Strömberg, F. (2003: s. 17) 
100 Ibid. s. 24) 
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elever som finner det svårt att lära sig i klassrummet. Genom att arbeta med serier i en historia 

klass märkte Murray att elever inte bara utvecklade kunskapers i historia, de stärkte även sitt 

ordförråd.101 Efter min analys anser jag att Maus fungerar som ett läromedel att använda sig av 

om man som pedagog undervisar historia i en klass där många har lässvårigheter eller för en 

klass med nyanlända elever. Detta främst då Maus förmedlar historia genom att använda sig av 

samspelet mellan text och bild och att det ena alltid kompletterar det andra. För att inte nämna 

att intilliggande rutor, formen på bubblorna och tonen allmänt ger insikt i vad som försiggår. 

Mer omotiverade elever kan pga. av serieformen uppleva berättelsen som mer spännande än 

läroboken. Ander lyfter fram att serietekniken kan användas som ett pedagogiskt hjälpmedel 

för all typ av information och utbildning pga. att man lär sig mer och enklare om det presenteras 

på ett underhållande sätt. I den pedagogiska verksamheten kan man steg för steg bygga upp ny 

kunskap där varje ruta lockar till fördjupad läsning och därmed byggs systematiskt ny kunskap 

upp om ett ämne.102 

 

 

5.1.4 Ton 
 

Strömberg hävdar att många unga upplever serieläsningen som något positivt. Det finns något 

tilltalande med serieformen som väcker en lust få medier kan. Detta i kontrast till den negativa 

känslan som kan uppstå när elever känner sig påtvingade att läsa vanlig prosa.103 Jag är dock 

rädd för att Maus inte direkt leder till någon positiv läsning. Det är svårt att hitta någon positiv 

ton i Maus. Ander argumenterar kring färger och dess betydelse när det kommer att ta till sig 

information och kopplar samman färgen svart med ondskan och beskriver den som nattens och 

dödens färg. För många människor kan denna färg uppfattas som dyster och fientlig.104 Trotts 

detta är det väldigt enkelt att fastna i Maus och jag kände under hela tiden ett behov av att läsa 

vidare. Jag anser att mycket av det som höll fast mig i Maus är en kombination av Vladeks 

unika berättelse, och Spiegelmans skicklighet som tecknare och författare. Färgen och tonen 

som Spiegelman får fram genom sitt verk är kanske högst passande för historian som förmedlas. 

Förintelsen är trotts allt en mörk och dyster del av mänsklig historia.  

 

                                                           
101 Murray, M. (2002: s.23) 
102 Ander, J.E. (2003: s. 254) 
103 Strömberg, F. (2003: s. 15) 
104 Ander, J.E. (2003: s. 146) 
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5.1.5 Sammanfattning av resultat 
 

Mina resultat visar att historian som lyfts fram i Maus i stort sett är densamma som lyfts fram i 

elevernas lärobok. Skillnaden är att eleverna genom den individuella berättelsen, dvs. 

mikrohistorian i Maus, samt serieromanens form, kan få en djupare kunskap och förståelse för 

de händelser under förintelsen som lyfts fram. Genom att bl.a. i helklass diskutera frågor kring 

förintelsen, som moral, etik osv. öppnar man får ett klassrumsklimat där även de svaga eleverna 

kan känna att de är inkluderade. 

Perspektiv på historien lyfter fram den generella och breda historian om förintelsen utan att 

belysa detaljer eller individuella variationer, något som tvärtom betonas i Maus genom Vladeks 

unika, enskilda berättelse. Jag anser dock att det är viktigt att poängtera att jag inte 

rekommenderar att man som pedagog endast bör utgå från Maus eller någon mikrohistoria för 

den delen när man jobbar om förintelsen med en klass. För hur bra och givande den enskilda 

och unika historian må vara, bör den sättas in i ett större sammanhang för att bli begriplig. T.ex. 

tillägnar Perspektiv på historien en hel diskussion kring hur förintelsen ens var möjlig. För att 

få en förståelse för detta räcker inte enbart den lilla mikrohistorian. Genom Maus kan man få 

en förståelse för hur Vladek påverkades av förintelsen, både kort och långt efter att andra världs 

kriget var slut. Genom att belysa båda den lilla och den stora historian för elever kan de utveckla 

svar som tillsammans bidrar till en större helhet. Den lilla berättelsen kräver den stora 

berättelsen för att utveckla ett djupare sammanhang och en tydligare kontext, samtidigt som 

den stora berättelsen kräver den lilla berättelsen för att utveckla en djupare förståelse och 

därmed skapa mening och förverkliga den stora berättelsen. De två perspektiven förutsätter och 

kompletterar varandra. 
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6 Vidare forskning 
 

Då mina resultat kring hur man kan använda Maus i historieundervisningen på gymnasiet, är 

baserade på min analysmodell samt tidigare forskning som bl.a. belyser serieanvändandet i 

pedagogisk verksamhet, och inte på någon datainsamlingsmetod, är diskussionen jag för 

teoretisk och egentligen inte mer än spekulationer.   

För att vidare undersöka hur Maus tillämpar sig i pedagogisk verksamhet hade det varit 

intressant med en kvalitativ eller kvantitativ studie där elever faktiskt får arbeta med Maus när 

man som pedagog belyser förintelsen i skolan. Intressant här hade bl.a. varit att undersöka vilka 

faktiska egenskaper som utvecklas genom serie romanens form och det mikrohistoriska 

perspektivet. På så sätt jag kan bepröva resultatet av min studie med data insamlad från 

praktiskverksamhet och därmed även belysa eventuella negativa aspekter med att jobba med 

Maus i pedagogisk verksamhet. 

Det hade även varit intressant att undersöka elevers upplevelser kring olika former av 

mikrohistoria. Detta hade kunnat göras genom att låta en klass komplettera den bredare 

generella historian i läroboken genom att arbeta med den individuella mikrohistorian i Maus, 

medans en annan klass kan arbeta med mikrohistorian i läromedel som film, t.ex. Schindlers 

list. 
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8 Bilagor 
 

Bilaga 1 

Analysfrågor 

Hur förmedlas historia i den grafiska romanen Maus? 

• Hur är serien uppbyggd?  

o Vilka intryck kan man få? 

o Rutor deras storlek och förhållande till varandra 

o Hur stort utrymme har bilder respektive text?  

• Vad förmedlar färgen för ton?  

• Vad förmedlar språket för ton? 

o Är det sakligt, analyserande, övertalande, vitsigt eller känsloladdat?  

o Är det talspråk, dialekt?  

• Hur i Maus kan bilderna komplettera texten för förståelsens skull? 

• Hur framställs handlingen av onomatopoetiska ljud. 

• Hur är textbubblornas olika former och vilka olika känslor och tonfall leder det till.  

• Hur/Hur förmedlas historia i så kallade textplattor.  

Vilken historia förmedlas i den grafiska romanen Maus? 

• Vad är det som skildras?  

• Vilken miljö är det som avbildas?  

• När utspelas det som avbildas (tid på dygnet, årstid, nutid, historisk tid)?  

• Vilken identitet har seriens aktörer  

• Hur gestaltas handlingen?  

• Vad berättas?  

• Vad finns för ton i serien?  

• Vilka idéer och ideologier presenteras?  

• Vilka mönster för ett socialt beteende återspeglas?  

• Vilka egenskaper hos människor och samhälle framhävs?  
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Bilaga 2 

Hur förmedlas historia i läroboken 

• Rubrik som väcker intresse,  

• Ingress som sammanfattar själva löptexten.  

• Mellanrubriker som delar upp texten i överskådliga stycken.  

• Förspel, förlopp, efterspel 

• Bildtextrubriker ska locka läsaren att läsa  

• Bildtexten som i sin tur beskriver bilden. 

• Bilder 

• Fotografier som visar verkligheten,  

• Kartor som kan hjälpa oss att orientera och hitta rätt.  

• Typografin, som handlar om att göra informationen lättläst genom att bl.a. dela in dem 

i kategorier och rubriker.  
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Bilaga 5 
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Bilaga 6 
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Terminologi Fredrik Strömberg 

Grafisk roman:  

Begreppet härstammar från engelskans »graphic novel« och populariserades av serieskaparen 

Will Eisner. Det svenska begreppet är en anglicism och termen serieroman är att föredra.  

Kanal:  

Området mellan två rutor/bilder i en serie. Fungerar inte bara som spatialt åtskiljande utan 

inbjuder även läsaren till att själv skapa sig en uppfattning av vad som sker mellan de två 

bilderna. 

Onomatopoetisk:  

Ljudhärmande ord, till exempel »pang«. Förekommer ofta i serier för att lägga till en känsla 

av ljud, 

inte sällan förstärkt med typografiska effekter.  

Pratbubbla:  

Ett av de utmärkande formelementen för serier. Förmedlar oftast tal från en viss figur, vilket 

indikeras av pratbubblans »svans«.  

Ruta:  

Betraktas ofta som den minsta beståndsdelen i en serie. Kan bestå av en ram som innesluter 

en bild och avgränsar den mot tidigare och senare bilder. Även om rutor är vanliga i serier 

förekommer det dock att bilder avgränsas gentemot varandra på andra sätt. form, eller 

anglicismen grafisk roman.  

Serieroman:  

En term som oftast används för att beteckna längre berättelser, och jämförs med längre 

berättelser i bokform inom litteratur (romaner).  
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