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Abstrakt 
 

Denna studie undersöker skönlitteraturens potentiella möjlighet att utveckla 

historiemedvetande hos elever på svensk gymnasieskola. Syftet med undersökningen är att se 

om den skönlitterära författaren skapar förutsättningar för historiemedvetande och i så fall hur 

samt visa på hur skönlitteratur kan användas i en ämnesövergripande svensk- och 

historieundervisning enligt Gy11. Två romaner undersöks, den historiska romanen Boktjuven 

samt science-fiction-romanen Hungerspelen. Dessa romaner dekonstrueras med hjälp av 

analysschemat Inomvetenskaplig och utomvetenskaplig historieskrivning för att se om 

romanerna kombinerar historieförmedlande och skönlitterära grepp i en växelverkan mellan 

distans och närhet, något som enligt Carina Renander kan leda till ett potentiellt utvecklat 

historiemedvetande. Resultatet från denna analys kopplas sedan samman med Gy11 och 

exempel på undervisningssituationer presenteras. Resultatet av undersökningen är att den 

historiska romanen Boktjuven potentiellt kan utveckla elevers historiemedvetande i sig självt 

medan science-fiction-romanen Hungerspelen genom sina skönlitterära grepp kombinerat 

med ett annat medie med historieförmedlande grepp kan uppnå samma effekt. Hungerspelen 

har även andra kvaliteter än Boktjuven i egenskap av dystopi då Hungerspelen kan fungera 

som sedan, en tänkbar framtidsversion, i historiemedvetandets då, nu och sedan. Både 

Boktjuven och Hungerspelen kan användas i ämnesövergripande svensk- och 

historieundervisning enligt Gy11, detta på ett sätt som levandegör och dekonstruerar historien 

samt inspirerar till vidare kunskap. 

Nyckelord: Historiemedvetande, skönlitteratur, historisk roman, science-fiction, 

framtidsdimension 
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1. Inledning 

Som nybliven student på lärarutbildningen var valet av mina två framtida 

undervisningsämnen enkelt, svenska och historia har alltid varit de ämnen som intresserat mig 

mest under min egen skolgång. Den för mig tydliga kopplingen mellan de två ämnena, 

berättelsen (såväl fiktiv som icke-fiktiv), ligger till grund både för mitt intresse för ämnena 

samt för mina framtida planer att jobba ämnesövergripande mellan mina två ämnen. Jag ska 

därför i denna uppsats undersöka just den kopplingen mellan berättelser i svenskämnet och 

historieämnet. 

1.1. Problembeskrivning och forskningsöversikt 

 

Fiktionens koppling till historieämnet har varit mer eller mindre tydlig genom historiens gång. 

Ulf Zander och Lars Andersson skriver i Om ”Om-berättelser”. Historia, fiktion och 

kontrafaktisk historieskrivning (1999) att det funnits ett stort motstånd bland historieforskare 

under stora delar av 1900-talet mot att använda fiktion, detta på grund av den skärpning av 

källkritiken som slog igenom vid förra sekelskiftet. Det historiska idealet under denna period 

var objektivistiskt och empiristiskt, och man menade att användningen av fiktion hotade 

historieämnets proffesionalisering. Under senare år har dock fiktionens status vuxit igen tack 

vare the Linguistic turn och poststrukturalismen. I dagens historieforskning är det svårt att 

inte se kopplingen mellan historieämnet och fiktion. 

1.1.1. Varför skönlitteratur? 

 

En sorts fiktion är skönlitteraturen, och i Varför läsa litteratur? frågar sig Magnus Persson 

(2007), docent i svenska vid Lärarutbildningen vid Malmö högskola och fil dr i 

litteraturvetenskap, just detta. Han har kartlagt legitimeringar för skönlitteraturläsning från 

skolans svenskämne, den akademiska disciplinen litteraturvetenskap samt 

svensklärarutbildningen och kommit fram till en mängd olika svar. De olika legitimeringarna 

kan vara att läsning av skönlitteratur ger upplevelser och kunskap, är språkutvecklande, ger 

goda kulturvanor och läsvanor samt att man blir mer empatisk och tolerant av att läsa 

skönlitteratur, litteraturen kan alltså användas för demokratifrämjande syften. Persson menar 

att litteraturläsningen ofta är sammanvävd med det nationella och brukar förknippas med 
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svenskt kulturarv och värdegrund och han ser att läsning av skönlitteratur ibland legitimeras 

som en form av assimilerings- eller integreringsredskap. Men håller dessa legitimeringar? 

Persson menar att det är problematiskt att anta att skönlitteraturen gör en människa god, eller 

assimilerad eller integrerad för den delen. Läsning av skönlitteratur erbjuder ingen sådan 

garanti. Persson efterlyser en mer kritisk läsning av skönlitteratur, något som saknats i 

kursplanerna gällande svenskt utbildningsväsende. Varför ska man då, enligt Persson, läsa 

skönlitteratur? Det finns många olika svar, men också många konkurrenter till mediet boken i 

dagens samhälle. En av den skönlitterära bokens starka sidor menar Persson är att den i sin 

långsamhet kan fungera som en skarp, kritisk tolkare av de snabba förändringarna i vårt 

samhälle. 

1.1.2. Historievetenskapen och skönlitteraturen 

Kopplingen mellan historieämnet och fiktionen är som tidigare nämnt ingen okänd företeelse. 

Christer Ahlberger och Tomas Nilsson skriver i Historikernas historier – Om den sköna 

litteraturen som källa till historien (2009) att få historiker aldrig har använt skönlitteratur som 

källa, men hur man har värderat den, precis som tidigare nämnts, har skiftat. En del av 

historikerna har sett skönlitteraturen som en opålitlig källa, att som en berättande källa klarar 

inte skönlitteraturen av att granskas källkritiskt. Andra har sett skönlitteraturen som en 

illustration av vad annat material redan har eller kan slå fast. De menar att skönlitteratur kan 

synliggöra nya vinklar och frågeställningar som sedan kan undersökas med andra källor, en 

form av inspiration alltså. Det finns de som menar att skönlitteratur kan skildra människors 

inre bättre än annat skriftligt källmaterial. Det finns även en grupp historiker som menar att 

man ska se skönlitteraturen som en självständig källa och behandla texten som en kvarleva, 

till exempel genom att se textens spridningsvägar för att kunna säga något om hur textens 

uppfattades av samtiden. Litteratur uppfattas av många historiker idag på just detta 

sistnämnda sätt, som en pålitlig källa, och de menar att litteraturen är användbar på många 

olika sätt. 

 

Torbjörn Nilsson trycker också på användningen av skönlitteratur som bland annat kvarleva i 

Skönlitteratur som tidsanda och historieteori (2009) och menar att skönlitteratur är en utmärkt 

källa för att undersöka tidsandan från den tid då boken skrevs. Skönlitteraturen säger ofta mer 

om tiden den skrevs i än tiden den skildrar enligt Nilsson. Skönlitteratur kan även fungera 

som en källa vid studier av historiebruk, romaner kan ha fungerat som inlägg i olika debatter. 
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Nilsson menar att ”Fiktionen är faktiskt en verklig hjälp för historiker som söker förstå och 

förklara det icke-fiktiva” (s. 226). 

1.1.3. Skolans historieämne och skönlitteraturen 

Kopplingen mellan historieämnet och skönlitteraturen syns även i skolans värld. Tidigare 

forskning har kommit fram till främst tre olika styrkor i att läsa skönlitteratur i 

historieundervisningen: 

1. Levandegöra och skapa sammanhang i historien. 

Nilsson menar att troliggöra det historiska skeendet genom att visa på mentala tillstånd hos 

olika individer är en av skönlitteraturens största styrkor i undervisningen. Även Eva 

Queckfeldt är inne på samma spår i Det var en gång… (2004). Hon menar att genom att 

författaren beskriver ljud, ljus och dofter samt låter eleven möta människors tankar, drömmar 

och förhoppningar kan romanen levandegöra historiska händelser och få läsaren att känna 

samhörighet med historiska personer över tid och rum. I en gymnasieklass kan det till 

exempel vara ett bra sätt att introducera ett förflutet samhälle genom att låta eleverna läsa en 

skönlitterär bok om detta samhälle som en gång skildrat sin samtid. Monika Vinterek jämför 

läroböcker och historiska romaners förtjänster i artikeln Fakta och fiktion i 

historieundervisningen (2000) och kommer fram till att den historiska romanen erbjuder 

eleven stort sett lika mycket faktaupplysningar som läroboken, men att skönlitteraturen 

genom upplevande subjekt dessutom kan gestalta viktiga ekonomiska, sociala och politiska 

sammanhang och tankeliv. Vinterek menar att den historiska romanen kan innehålla en mängd 

etiska ställningstaganden där eleverna får fundera på om de hade handlat likadant i frågor som 

kan vara lika aktuella idag. Det finns i den historiska romanen en tyngdpunkt på inlevelse och 

identifikation som läroboken saknar. Vinterek menar att skönlitteraturen till större del 

uppfyller målen för historieundervisningen än läroböckerna och att skönlitteraturen i 

historieundervisningen därför inte ska ses som ett komplement utan en nödvändighet. 

2. Visa den mångfasetterade historien (för det finns inte en sanning). 

En annan förtjänst som skönlitteraturen kan ha i historieundervisningen enligt Nilsson är att 

den kan fungera som arbetsmaterial vid en teori- och metoddiskussion, till exempel genom att 

dekonstruera historiska romaner utifrån sanningsbegreppet. Även Queckfeldt tar upp detta och 

menar att den historiska romanen kan visa på att det finns olika aktörer i romanen och olika 

åsikter om händelseförloppet liksom i historieforskningen. Det finns alltid en subjektiv 
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författare både inom skönlitteraturen samt historieskrivningen, det finns ingen objektiv 

sanning. Eleverna kan därför få ställa källkritiska frågor till den historiska romanen. Den 

historiska romanen kan genom att ge skilda versioner av ett och samma händelseförlopp 

spegla den mångfasetterade historiska verkligheten som den är.  

3. Inspirera till vidare kunskap. 

Den tredje styrkan i att läsa skönlitteratur inom historieundervisningen är enligt Queckfeldt att 

den kan inspirera till vidare kunskap. Skönlitteratur erbjuder en enklare väg in i kunskaperna 

för många elever jämfört med publikationer med historieforskning. Med kunskaper från en 

historisk roman kan man lättare förstå bakgrunden till samt vilja fördjupa sig i historiska 

händelser.  

1.1.4. Historiemedvetandet och skönlitteraturen 

En diskussion som varit särskilt aktuell gällande skönlitteratur i historieundervisningen är den 

om skönlitteraturens potential att aktivera, utveckla och fördjupa elevers historiemedvetande, 

detta då historiemedvetande är ett centralt begrepp i både Lgr11 och Gy11 enligt bland annat 

Fredrik Alvén. Alvén har i sin avhandling Historiemedvetande på prov: en analys av elevers 

svar på uppgifter som prövar strävansmålen i kursplanen för historia (2011) genomfört och 

bedömt undervisning för elever i årskurs 9 i syfte att utveckla deras historiemedvetande. 

Alvén kommer fram till att elever som fick bra resultat på arbetsområdet också hade bra 

resultat inom svenskundervisningen. ”Lärare i svenska betygsätter främst förmågorna att läsa 

och förstå skönlitterära texter, berätta och skriva berättelser och uttrycka egna tankar. Mycket 

av detta är förmågor som är genomgående i det utvecklade narrativa historiemedvetandet” (s. 

214). Alvén menar dock, tvärtemot till exempel Vinterek, att historieundervisningen kan klara 

sig utan skönlitteraturen, att samma effekter kan uppnås med annat historiskt material. Enligt 

Alvén handlar det istället om frågorna som vi ställer till materialet. 

 

Mary Ingemansson har i sin doktorsavhandling ”Det kunde lika gärna ha hänt idag". Maj 

Bylocks Drakskeppstrilogi och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna. (2010) 

planerat och genomfört ett arbetsområde där elever i 10- och 11års åldern läste historiska 

romaner, hade boksamtal med läraren samt skrev en egen historisk berättelse som slutuppgift. 

Ingemansson kommer fram till att utan skönlitteraturen, boksamtalen och bearbetningen av 

sluttexten syns inget utvecklat historiemedvetande inom arbetsområdet. De tre elever som 
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finns med i avhandlingen har alla olika förförståelse från början men har i slutet av 

arbetsområdet utvecklat sitt historiemedvetande samt sina faktakunskaper. Eleverna kan se 

samband mellan vikingatidens människor och sig själva, resonerar om olika värderingsfrågor 

till exempel slavarbete och barnarbete och olika behandling av flickor och pojkar. 

Ingemansson menar att en utveckling av historiemedvetande ofta sker då emotionellt 

engagemang finns eller vid en jämförelse mellan den historiska perioden och elevernas egen 

vardag. Ingemansson kommer också fram till att elevernas olika läsförståelsekapacitet 

påverkar utvecklingen av historiemedvetandet och att eleverna fokuserar på då-nu med få 

kopplingar till framtiden. 

 

Carina Renander har i sin avhandling Förförande fiktion eller historieförmedling?: Arn-

serien, historiemedvetande och historiedidaktik (2007) undersökt hur en text är konstruerad 

för kunna aktivera, utveckla och fördjupa läsarens, och då speciellt elevers, 

historiemedvetande. Renander menar att det finns få undersökningar om undervisningsformer 

och metoder med målet att aktivera, utveckla och fördjupa elevers historiemedvetande. Hur 

lärare konkret kan arbeta med detta är nästan outforskat och denna avhandling är då hennes 

bidrag till denna diskussion. Avhandlingen är uppdelad i två delar, och i temaanalysen av 

romanserien kommer Renander fram till att den historiska romanen har potential att med hjälp 

av gestaltningen av romanpersonerna sätta igång tankeprocesser hos läsaren om likheter och 

skillnader mellan då och nu.  Guillous historiska romanserie kan medverka till att aktivera 

läsarens tankeprocesser om då, nu och sedan genom att växla mellan att använda 

romantekniska grepp (som medverkar till att belysa en romanperson ur ett nära perspektiv) 

och historieförmedlande grepp (som medverkar till att belysa en romanperson ur ett 

distanserat perspektiv). Undervisning utifrån en historisk roman kan bygga på att eleven får 

göra olika jämförelser mellan då, nu och sedan, till exempel genom att jämföra två karaktärer 

i den historiska romanen, jämföra två karaktärer i två olika historiska romaner, jämföra 

karaktärens plats i samhällshierarkin med nutida föreställningar eller föreställa sig sin egen 

identitet i en annan historisk kontext. Renander menar att elever kan uppnå viktiga mål för 

skolans alla ämnen genom ett sådant arbetssätt, till exempel att eleverna lär sig om demokrati. 

 

För att sammanfatta tidigare forskning rörande skönlitteraturens potential att aktivera, 

utveckla och fördjupa elevers historiemedvetande så har tidigare forskning främst fokuserat 

på sambandet mellan tempusformerna nu och då med hjälp av historiska romaner medan 
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framtidsdimensionen av historiemedvetandet har varit mindre uppmärksammat. Fokuset har 

till viss del också varit på grundskolan. En genomgång av aktuellt forskningsläge visar att det 

finns få studier om hur man kan lägga upp undervisning för att aktivera, utveckla och fördjupa 

elevers historiemedvetande. De studier med mer praktisk inriktning som finns är inte heller 

direkt knutna till de aktuella styrdokumenten för svensk gymnasieskola, Gy11. 

1.2. Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna uppsats är att ge exempel på hur skönlitteratur kan användas i 

ämnesövergripande svensk- och historieundervisning på svensk gymnasieskola, och då 

speciellt gällande skönlitteratur inom genrerna historisk roman samt science-fiction 

kombinerat med historiemedvetande. Jag vill med andra ord se om den skönlitterära 

författaren bygger upp och skapar förutsättningar för historiemedvetande, och i så fall hur. 

Detta vill jag se genom att besvara: 

 Hur kan skönlitterära texter inom genrerna historisk roman och science-fiction vara 

konstruerade för att utveckla elevers historiemedvetande? 

 Hur kan skönlitterära texter inom genrerna historisk roman och science-fiction 

användas i ämnesövergripande svensk- och historieundervisning enligt Gy11? 

1.3. Historiemedvetande 

Ett centralt begrepp i min uppsats är således begreppet historiemedvetande. Klas-Göran 

Karlsson skriver i Historiedidaktik: begrepp, teori och analys (2004) att historiemedvetande 

även har haft en central roll i styrdokument för historieämnet i svensk skola sedan 1994. 

Karlsson menar att historiemedvetande inte är ett färdigutvecklat och entydigt koncept, hur 

man definierar begreppet är därför inte självklart utan skiljer sig åt mellan olika tolkningar. 

Han definierar dock historiemedvetandet som att alla människor har ett historiemedvetande 

som de reflekterar utifrån och integrerar historien genom i sin identitetsbildning och sina 

handlingar. Detta sker sällan öppet, utan är mer av en tyst kunskap som ofta är omedveten. 

Begreppet tillhör de trögrörliga mentala och kulturella strukturer som inte förändras så ofta, 

utan det är något som varje individ bär med sig under en längre period, kanske hela livet. Alla 

människor har alltså ett historiemedvetande, vi kan inte existera som individer eller i ett 

samhälle annars. Karlsson menar att genom sitt historiemedvetande kan man söka kunskaper 

för att få svar på frågor om identitet, sociala relationer, liv och död samt ansvar och handlade. 

De tre tempusformerna då, nu och sedan är centrala i begreppet historiemedvetande och 
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samspelar hela tiden med varandra. När nuet förändras rör sig historien och framtiden i våra 

föreställningar med detta nu, man ser alltså alltid historien genom sina nutida glasögon, aldrig 

objektivt. Även tolkningen av vad som hänt förr påverkar vår syn på nuet. De förväntningar vi 

har på framtiden färgas alltså av både vår historietolkning och vår förståelse för nuet. Det 

finns två framträdande tema i de texter i vilka historiemedvetande tydligast syns; 

Identitetstemat - Vem är jag/vi? Vem är den/de andra? samt lärprocessen – Vad kan jag/vi lära 

av historien i nuet inför framtiden? Historiemedvetandet har vissa framställningsformer som 

underlättar tankeprocessen som knyter samman då, nu och sedan, till exempel den historiska 

berättelsen. Genom bearbetning kan historiemedvetandet utvecklas, detta genom att 

kombinera de två insikterna att människan är skapad av historien och tvärtom. Karlssons mer 

kortfattade definition av begreppet historiemedvetande är: ”Den mentala process genom 

vilken den samtida människan orienterar sig i tid, i ljuset av historiska erfarenheter och 

kunskaper och i förväntning om en specifik framtida utveckling” (s. 45-46). Det är också 

denna definition jag kommer att använda mig av i min undersökning. 

Flera forskare delar upp historiemedvetandet i olika delar, till exempel Renander skiljer på 

aktiverat, utvecklat och fördjupat historiemedvetande (s. 25-26). Denna undersökning 

kommer inte att diskutera de olika delarna av ett historiemedvetande och därför kommer 

begreppet utvecklat historiemedvetande att innebära samtliga tre aspekter av 

historiemedvetande. Valet av utvecklat före aktiverat och fördjupat beror på att i Ämnets syfte 

för historia i GY11 nämns både utvecklat och fördjupat historiemedvetande (s. 66), men inte 

aktiverat. Slutligen valdes utvecklat eftersom det är den vanligaste benämningen i den 

forskning rörande historiemedvetande som jag tagit del av. 

1.4. Utopi och dystopi 
 

Queckfeldt väljer att inte fördjupa sig i den skönlitterära genren fantasys möjligheter att 

utveckla historiemedvetande med motiveringen: ”Det bör också påpekas att de romaner som 

behandlas skall ha historisk autencitet, eller åtminstonde ge intryck av sådan. ’Fantasy’ 

kommer alltså inte att tas upp, även om romaner inom denna genre ofta utspelas i någonting 

som skulle kunna vara en historisk miljö” (s. 74). Menar Queckfeldt att för att skönlitteratur 

ska kunna användas för att utveckla historiemedvetande, måste skönlitteraturen ge intryck av 

historisk autencitet? Hur skulle det fungera om eleverna läste skönlitteratur ur genren science-

fiction med syftet att utveckla framtidsdimensionen i sitt historiemedvetande? 
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Begreppsparet utopi och dystopi kan vara relevant i diskussionen. Enligt Michael D. Gordin, 

Gyan Prakash och Helen Tilley i Introduction: Utopia and Dystopia beyond Space and Time 

(2010) är både utopier och dystopier berättelser om vår samtid. Genom att måla upp en bättre 

eller sämre framtid kan man som författare visa på problem i samtiden tydligare. Utopier och 

dystopier kan fungera både som lockbete och piska till förändringar och visa vad som kan 

hända om eller om inte vi agerar nu. Utopier och dystopier är inte varandras motsatser som 

man kan tro. En motsats till utopin är ett samhälle som antingen är helt oplanerat eller planerat 

för att vara fruktansvärt, medan dystopierna ofta snarare är en utopi som gått fel eller en utopi 

som bara fungerar som en utopi för en del av samhället. Gordin, Tilley och Prakash menar att 

det finns en stor potential i att arbeta med begreppen utopi och dystopi för att se förhållandet 

mellan det förflutna, nutiden och framtiden. Enligt dem kan förhållandet mellan det fiktiva 

och det icke-fiktiva skapa en länk mellan samtiden och det framtida alternativet. Både utopier 

och dystopier är populära teman i genren science-fiction. 

1.5. Metod 
 

För att kunna visa på hur en skönlitterär text eventuellt kan utveckla historiemedvetande hos 

elever kommer jag att göra en textanalys på två olika skönlitterära ungdomsböcker, en bok 

inom genren historisk roman och en bok inom genren science-fiction. Jag kommer att 

dekonstruera texterna med hjälp av ett analysschema konstruerat av Renander för att visa på 

texternas uppbyggnad. På detta vis hoppas jag kunna peka på vilka element i litteraturen som 

kan ge potential för ett utvecklat historiemedvetande, till nytta både för mig själv i min egna 

framtida lärarkarriär såväl som för andra lärarstudenter och verksamma lärare. Efter att jag 

har analyserat de båda böckernas konstruktion, kommer jag även att ge exempel på hur de kan 

användas i en ämnesövergripande undervisning mellan svensk- och historieämnet enligt 

Gy11. Detta tillvägagångssätt har jag valt eftersom Renander, som har dekonstruerat en 

historisk roman i syfte att undersöka dess potential att utveckla historiemedvetande och 

koppla sina resultat till historieundervisning i svensk skola, själv har arbetat delvis enligt 

denna metod och kommit fram till vad som behövs i en skönlitterär bok för att aktivera, 

utveckla och fördjupa elevers historiemedvetande. Min undersökning kommer på grund av 

tidstillgången inte att bli lika omfattande eller djup som Renanders avhandling, jag har därför 

valt ut delar av hennes metod att använda mig av i min undersökning. Mitt bidrag till 

forskningsläget blir alltså fler exempel på om och hur skönlitteratur kan utveckla 
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historiemedvetande hos gymnasielever samt en prövning av skönlitteraturens potential 

gällande den hittills relativt outforskade framtidsdimensionen.  

 

De två böckerna kommer att analyseras med hjälp av nedanstående analysschema. Schemat är 

till största del konstruerat av Renander, dock har jag tillfogat begreppen närvarande och 

frånvarande berättare. Detta genom att ha plockat ut delar från resterande begrepp som berör 

berättaren och sammanfogat detta till ett nytt begreppspar. Det rör sig alltså fortfarande om 

Renanders definitioner av begreppen, definitionerna är bara presenterade i en ny konstellation. 

Jag har också valt att ändra i vilken ordning begreppsparen presenteras i analysschemat, till 

exempel så presenteras distans och närhet i min version sist istället för först som i Renanders. 

Denna anpassning av schemat för min undersökning gjordes för att det enligt min åsikt 

förtydligar schemat och begreppsparen, och därför analysen. 

 

Inomvetenskaplig och utomvetenskaplig historieskrivning 

 

(efter Renander, 2007. s. 44) 

 

Begreppen förstärker varandra och skapar tillsammans en enhet som kombinerar grepp från 

populariserad historievetenskap och skönlitteratur/romaner. Texter kan pendla mellan dessa 

motsatser och kombinera de olika begreppen på olika sätt. Nedan följer en presentation av de 

olika begreppen, definierade av Renander men som tidigare nämnt delvis omsorterade av mig: 

 

Inomvetenskaplig       Utomvetenskaplig 

historieskrivning        historieskrivning -> 

 

Avhandling - Syntes - Populariserad historievetenskap - Historisk roman – Roman 

 

Yttre --------------------------------- Synvinkel –---------------------------- Inre 

Vetenskapsspråk <------------------------ Språk ------------------- Erfarenhetsspråk 

Retrospektiv ---------------------- Tidsperspektiv --------------------- Prospektiv 

Närvarande --------------------------- Berättare ---------------------- Frånvarande 

Distans -------------------------------- Avstånd ----------------------------- Närhet 
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Synvinkel (s. 40-41) 

Yttre synvinkel: En yttre synvinkel syns genom dialogen mellan karaktärer i texten. 

Skildrandet av dialog skapar distans och tvingar läsaren att utifrån flera karaktärers uttalanden 

och argument försöka komma fram till insikt om karaktärens samtids föreställningsvärld och 

historiska kontext.  

Inre synvinkel: En inre synvinkel skapas med hjälp av inlevelse och används för att ge en 

känsla av att uppleva och identifiera sig med en karaktär. Den syns genom att läsaren får leva 

med i en karaktärs tankar och känslor för att mot denna bakgrund reflektera över hans eller 

hennes föreställningsvärld. Genom att placera en inre synvinkel hos flera olika karaktärer får 

läsaren se flera olika sidor av en konflikt, och kan då växla mellan närhet och distans. 

 

Språk (s. 41-42) 

Vetenskapsspråk: Vetenskapsspråket hör ihop med sakprosatexter och talar till läsarens 

förnuft och reflektioner. Vetenskapsspråket kännetecknas av ett språk som är kunskaps- och 

tankeorienterat (logiskt), opersonligt, abstrakt, oberoende av kontext, bildfattigt, bekräftande 

och monologiskt. Författaren förväntar sig att texten ska mottas och tolkas av läsaren så som 

författaren har för avsikt. 

Erfarenhetsspråk: Erfarenhetsspråket hör ihop med skönlitterära texter och talar till läsarens 

inlevelse och känslor. Erfarenhetsspråket kännetecknas av ett språk som är handlings- och 

upplevelseorienterat, personligt, konkret, beroende av en given kontext, bildrikt, nyskapande 

och dialogiskt. Erfarenhetsspråket kräver att läsaren ska leva sig in i texten. 

 

Tidsperspektiv (s. 29-32) 

Retrospektivt tidsperspektiv: Ett retrospektivt tidsperspektiv kännetecknas av att det kan 

användas som en gestaltning av hur en karaktär betraktar sitt liv i en tillbakablick, där 

karaktärens nu, då och sedan är i fokus.  

Prospektivt tidsperspektiv: Ett prospektivt tidsperspektiv kännetecknas av att berättelsen är 

kronologisk. En karaktärs då, nu och sedan är i fokus vid olika tidpunkter som alltid skildras 

med utgångspunkt i karaktärens nu i ett givet rum. Precis som att läsaren inte vet vad som 

kommer att hända imorgon, lever karaktären med ett prospektivt tidsperspektiv i en osäkerhet 

dels om vad som kommer att hända i framtiden, dels om vilka konsekvenser som olika 

handlingar kan få i praktiken. Med ett prospektivt tidsperspektiv finns en potential att 

utveckla läsarens förmåga att konstruera olika framtidsscenarier utifrån det han eller hon har 
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läst. När en karaktär överväger olika handlingsmöjligheter med utgångspunkt i sin samtid, så 

syns det utifrån läsarens samtid som kontrafaktiska scenarier. Genom ett prospektivt 

tidsperspektiv kan därför läsaren spekulera om alternativa möjligheter för handlingen samt få 

synliggjort hur den historiska kontexten bestämmer ramarna för karaktärens möjliga framtid.  

 

Berättare (s. 29-32, 40-43) 

Närvarande berättare - Genom berättarkommentarer i olika former som sätter det skildrade i 

relation till hur det gick sen i en tid som är senare än skildringens nutid hjälper den 

närvarande berättaren läsaren med kunskaper om vad som sedan hände. Genom att berättaren 

kommenterar karaktärerna, den historiska kontexten eller uttrycker allvetande tankar förklarar 

berättaren den historiska kontexten som karaktären lever i sett i ”backspegeln” från 

författarens tid. Berättaren kan med ”facit i hand” kommentera vad som var viktigt för 

karaktären där och då, oavsett om karaktären vet om detta själv än. I berättelsen görs explicita 

samband mellan då, nu och sedan på ett sätt som ofta syns i läroböcker i historieämnet men 

sällan i skönlitteraturen. 

Frånvarande berättare – Genom en frånvaro av allvetande berättarkommentarer om hur det 

gick sen är berättaren frånvarande. Samband mellan då, nu och sedan kan ändå göras av 

författaren, men de är då implicita, det vill säga att de knyter an till skildringen av karaktären 

och hans eller hennes kontext.  

 

Enligt Renander gör en yttre synvinkel, ett vetenskapsspråk och ett retrospektivt 

tidsperspektiv (samt en närvarande berättare) tillsammans att en karaktärs situation i sin tids 

struktur under ett längre tidssammanhang blir belyst, detta leder till distans. När dessa 

begrepp används hjälps läsaren med att dels orientera sig i tid och rum, dels få syn på likheter 

mellan föreställningar och konflikter nu och då, vilket medverkar till att skapa en överblick 

över en längre tidsperiod. En inre synvinkel, ett erfarenhetsspråk och ett prospektivt 

tidsperspektiv (samt en frånvarande berättare) möjliggör tillsammans att läsaren får möjlighet 

att djupdyka in i karaktärernas osäkerhet och reflektioner kring till exempel olika 

handlingsalternativ. På detta vis skildras en karaktär så att hans eller hennes känslor blir 

närvarande för läsaren på ett sätt som ger läsaren närhet. När dessa begrepp används finns det 

en potential att aktivera en förståelse hos läsaren för skillnader mellan nu och då. Renander 

menar att genom att växla mellan de två sidorna i analysschemat växlar författaren fokus på 

aktör och kontext, identifikation och reflektion. Det ”ger läsaren både en upplevelse av 
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inlevelse” (s. 32) med karaktärernas samtid och aktiverar läsarens reflektioner om skillnader 

och likheter mellan då och nu. Detta ger en större potential att utveckla elevers 

historiemedvetande än om texten endast hade byggt på en av sidorna i analysschemat. 

1.6. Material 
 

För att se om den skönlitterära författaren bygger upp och skapar förutsättningar för 

historiemedvetande och i så fall hur samt visa på hur skönlitteratur kan användas i 

ämnesövergripande svensk- och historieundervisning på svensk gymnasieskola för att 

utveckla elevers historiemedvetande, har jag valt ut två aktuella ungdomsböcker att analysera, 

en ur genren historisk roman och en ur genren science-fiction (ibland förkortat sci-fi). 

 

Vad är en historisk roman? Queckfeldt menar att det dels kan vara litteratur som skrivits idag 

och beskriver en historisk tid som ligger bakom oss, dels litteratur som idag är historisk men 

som skrevs ur ett samtidsperspektiv. Den historiska roman som kommer att analyseras i denna 

undersökning är Boktjuven. Boktjuven är en roman som är skriven av Markus Zusak och blev 

publicerad för första gången 2005. Romanen har filmatiserats och hade premiär i Sverige 

februari 2014. Boktjuvens handling utspelar sig i andra världskrigets Tyskland, och vi får 

möta bokens huvudperson, den nioåriga Liesel, precis innan kriget bryter ut och får följa 

henne fram till krigets sista dagar. Lisels föräldrar anklagas för att vara kommunister och ska 

interneras i läger, därför får Liesel flytta till fosterföräldrar som bor strax utanför München. 

På väg till sitt nya hem stjäl Liesel sin första bok och inleder där sin karriär som boktjuv. 

Döden är berättaren i denna roman, och inleder med att berätta om de tre gånger han sett 

Liesel vilket är i bokens början, mitt och slut. Som läsare är man därför medveten om slutet 

redan i början av romanen. 

För att välja historisk roman till min undersökning gick jag till närmsta stadsbibliotek och 

frågade en bibliotekarie vilka historiska romaner de ofta lånade ut till gymnasieelever. Jag 

blev då rekommenderad Boktjuven. Boken har varit väldigt omtalad de senaste åren, och än 

mer sen filmatiseringen gick upp på biograferna. Boktjuven tillhör den första av Queckfeldts 

definitioner av historiska romaner, litteratur som skrivits idag och beskriver en historisk tid 

som ligger bakom oss. Boktjuven innehåller historiska människors föreställningar och det 

historiska samhällets konflikter på ett sätt som möjligtvis kan utveckla elevers 

historiemedvetande. Det finns teman i romanen som är aktuella än idag. 
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Vad är science-fiction? Enligt NE (2014) är science-fiction ”litteratur, film eller tecknade 

serier som bygger på vetenskapliga eller teknologiska spekulationer och ofta utspelar sig i 

framtiden.” Enligt Zander och Andersson uppstod genren kring sekelskiftet 1900 på grund av 

den snabba tekniska utvecklingen. Man hade börjat fundera på om det gick att tillverka 

tidsmaskiner och därför började man också experimentera med historiska förlopp i 

litteraturen. Att förändringar i framtiden kan leda till en annan historia och tvärtom har blivit 

ett populärt grepp inom genren. Ett av science-fictions viktigaste teman är kritiken av 

samtidens politiska, ideologiska och teknologiska utveckling, samspelet mellan distans och 

närhet används för att rikta kritik mot ett speciellt ämne. Detta tema möjliggör distans från 

nutiden samtidigt som den ändå förs upp till diskussion. Ibland kan det vara svårt att se 

skillnad på de två genrerna science-fiction och fantasy, men NE (2014) beskriver skillnaden 

som att:  

 

Science fiction bygger på vetenskap medan fantasy kännetecknas av magi. Science 

fiction-författaren är styrd av den värld och de lagar vi känner till och håller sig inom 

vetenskapens gränser. Berättelserna kan handla om en främmande planet eller en 

framtid med högt utvecklad teknologi, men allting har en naturlig förklaring. 

Fantasyförfattaren däremot har inga begränsningar utan är totalt fri att skapa nya 

världar, nya varelser och till och med nya naturlagar.  

    (NE, 2014. Fantasy.) 

 

Den roman ur genren science-fiction som kommer att analyseras i denna undersökning är 

Hungerspelen. Hungerspelen är en roman skriven av Suzanne Collins, publicerad för första 

gången 2008 och den första i en trilogi. Romanen har också filmatiserats och hade premiär i 

Sverige i mars 2012. Hungerspelen utspelar sig i det framtida landet Panem som bildas efter 

att ett brutalt krig förstört Nordamerika som vi känner till det idag. Landet delas upp i tretton 

distrikt och en huvudstad med olika uppgifter och status. Huvudstaden lever på distrikten och 

ju högre siffra ditt distrikt har, desto fattigare är du. Ett antal år efter att Panem bildats gör 

distrikten uppror mot huvudstaden på grund av orättvisorna, men huvudstaden segrar och 

utplånar distrikt 13 för att statuera exempel. För att påminna distrikten om att huvudstaden 

bestämmer så har det varje år efter revolten hållits Hungerspel. En pojke och en flicka från 

varje distrikt lottas ut till att åka till huvudstaden och på en TV-sänd arena ha ihjäl varandra 

tills bara en av dem fortfarande lever. Huvudpersonen i romanen, Katniss från det fattiga 

distrikt 12, blir skickad iväg att delta i detta Hungerspel. 
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Jag valde Hungerspelen till min analys eftersom det är en väldigt spridd och populär roman 

bland gymnasieelever idag, och de som inte har läst romanen har med stor säkerhet sett 

filmen. Hungerspelen kategoriseras ofta som science-fiction, samt som dystopi på grund av 

orättvisaspekten i Panem. I romanen finns det aktuella teman som kastar ljus över och speglar 

aktuella problem i dagens samhälle, t.ex. moralproblematiken med dagens TV-tablå 

innehållandes dokusåpor. 
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2. Analys och resultat – Då, nu och science-fiction 

Min undersöknings första del består av en narrativ analys av den historiska romanen 

Boktjuven och science-fiction-romanen samt dystopin Hungerspelen, detta för att se om 

texterna är konstruerade för att potentiellt utveckla gymnasieelevers historiemedvetande och i 

så fall hur. Den andra delen består av ett avsnitt med didaktiska reflektioner rörande hur man 

som lärare på en svensk gymnasieskola skulle kunna arbeta med dessa romaner i 

ämnesövergripande svensk- och historieundervisning, med utgångspunkt i den första delen av 

undersökningen. 

2.1. Narrativ analys av Boktjuven och Hungerspelen 
 

Både Boktjuven och Hungerspelen handlar om en flicka som på grund av diktatoriska 

övermakter faller offer för tragedier. Flickorna gör på sitt sätt uppror mot orättvisorna. Båda 

böckerna har ett tema gällande makt och förtryck, och läsaren får genom att alla karaktärer är 

inplacerade i tid och rum, se maktsystemet i karaktärernas kontext. I Boktjuvens fall belyser 

författaren Tyskland från stormakt till förfall och likaså i Panem i Hungerspelen, om än inte 

lika omfattade förfall. 

2.1.1. Yttre och inre synvinkel 
 

I Boktjuven beskrivs ett stort antal människors olika tankar, känslor och attityder, detta med 

hjälp av berättaren Döden. Det finns både dialog mellan karaktärer sedd i ett distanserat 

perspektiv, vilket kan visa en yttre synvinkel, samt möjlighet att identifiera sig med en 

karaktär, vilket kan visa en inre synvinkel, då den allvetande berättaren har tillgång till alla 

karaktärers tankar och känslor samt deras då, nu och sedan. Den inre synvinkeln är spridd 

mellan många karaktärer vilket leder till att man får se olika sidor av en relation eller en 

konflikt, man kan som läsare växla mellan distans och närhet på detta sätt. Berättelsen i 

Hungerspelen berättas genom huvudpersonen Katniss. Författaren bygger med hjälp av en 

inre synvinkel upp inlevelse och möjlighet att uppleva samt identifiera sig med Katniss, som 

till exempel i nedanstående citat: 
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Peetas händer är inslagna i bandage. Jag kan inte låta bli att få dåligt samvete. 

Imorgon ska vi in på arenan. Han gjorde mig en tjänst och jag gengäldade den med 

att skada honom. Kommer jag behöva stå i skuld till honom för alltid? 

    (Collins, 2012. s. 116.) 

 

De andra karaktärerna syns endast genom hennes beskrivningar eller kommer till tals genom 

att själva berätta som sina egna erfarenheter för Katniss. Dialog finns även i Hungerspelen, 

och med den kan läsaren ana sig till vad de andra karaktärerna känner. Det är dock fokus på 

den inre synvinkeln i Hungerspelen för även i dialogerna syns spår av den inre vinklen. 

Katniss repliker kommenteras ofta med hur hon känner medan övriga karaktärers repliker 

kommenteras med hur de ser ut eller vilket tonfall de använder, sådant som är synligt för 

Katniss och på det viset hon ser ser det vill säga: 

 

Hur skulle man kunna se det? svarar Peeta, Sådana knäppa kläder de har här. Kunde 

inte du heller sova? 

Hjärnan gick på högvarv, säger jag. 

Tänkte du på din familj? frågar han. 

Nej, erkänner jag lite skuldmedvetet.    

(Collins, 2012. s. 119.) 

2.1.2. Vetenskapsspråk och erfarenhetsspråk 
 

Hungerspelen består uteslutande av erfarenhetsspråk. Språket är personligt, bildrikt och 

dialogiskt: 

Nyheten sjunker in. I år kan två spelar avgå med segern. Om de är från samma 

distrikt. Båda får leva. Båda av oss får leva.  

(Collins, 2012. s. 202.) 

 

I Boktjuven blandas däremot vetenskapsspråk och erfarenhetsspråk, vilket inbjuder till 

kontraster för läsaren. Berättaren Döden har ibland ett liknande vetenskapsspråk då han 

upplyser läsaren om berättelsens då, nu och sedan. Krigets gång skildras oberoende av kontext 

och bildfattigt om man jämför med språket i resten av boken. Men det är ändå inte vad som 

skulle kunna kallas ett rent vetenskapsspråk då det även i dessa delar finns stora inslag av 

erfarenhetsspråk: 

 

 



17 

 

Du förstår, folk kanske säger till dig att Nazi-Tyskland byggdes på anti-semitism, en 

aningen övernitisk ledare och en nation med hatfyllda fanatiker, men det skulle blivit 

platt ingenting av alltihop om det inte hade varit för att tyskar hade en förkärlek för en 

viss aktivitet: att bränna.     

(Zusak, 2008. s. 94.) 

 

Boktjuven visar i de allra flesta fall ett väldigt inlevelsefullt och känslofullt erfarenhetsspråk 

fullt av bildrikdom, nyskapande och personlighet: 

 

Det sipprade rök ur Liesels krage. Ett pärlhalsband av svett hade lagt sig runt hennes 

hals. Under uniformen höll en bok på att äta sig genom huden.   

    (Zusak, 2008. s. 134.) 

 

Tyngdpunkten gällande språket i Boktjuven ligger alltså trots inslag av vetenskapsspråk på 

erfarenhetsspråk. 

2.1.3. Retrospektivt och prospektivt tidsperspektiv 
 

Boktjuven är uppbyggt runt ett retrospektivt tidsperspektiv där Döden betraktar övriga 

karaktärers då, nu och sedan och förmedlar detta till läsaren i en form av cirkelkomposition. 

Redan från första sidorna berättar Döden om de tre tillfällen han såg Boktjuven för läsaren, 

som sett i backspegeln på hans tidigare erfarenheter. Handlingen hoppar därefter fram och 

tillbaka i karaktärernas kronologiska berättelse genom hela boken: ”Snabbt hopp framåt i 

tiden, till källaren i september 1943.” (Zusak, 2008. s. 109.) eller:  

 

Vi ger honom sju månader. Sedan kommer vi tillbaka och ser hur det går. Och oj, oj, 

det blir inte nådigt, ska jag säga.    

(Zusak, 2008. s. 141.) 

 

Övriga karaktärer i Boktjuven är dock ovetande om sina öden och har ett prospektivt 

tidsperspektiv. I följande citat får läsaren följa Liesels farhågor för vad som ska hända 

härnäst, något som både berättaren Döden och läsaren redan är medvetna om: ”Hon tänker 

tortera mig, fastslog Liesel. Hon tänker ta mig med sig in, tända i den öppna spisen och kasta 

in mig där, med böcker och allt.” (Zusak, 2008. s. 147.) Hungerspelen är, till skillnad från 

Boktjuven, uppbyggd med ett rent prospektivt tidsperspektiv. Handlingen är kronologisk, 

presenterad i presens och både Katniss och läsaren svävar i ovisshet gällande vad hennes 

handlingar ska få för konsekvenser i hennes framtid: 



18 

 

 

Vi kommer på fötter. Peeta drar kniven och jag står redo att skjuta när Cato brakar 

fram ur skogen och springer åt vårt håll. Han har inget spjut, han är faktiskt tomhänt 

och ändå springer han rakt mot oss.    

    (Collins, 2012. s. 273.) 

2.1.4. Närvarande och frånvarande berättare 
 

Boktjuven är skriven i första person genom den närvarande berättaren Döden som tilltalar 

läsaren direkt och berättar övriga karaktärers öden i tredje person: 

 

Nu är det dags för ett scenbyte. Vi har båda haft det lite för lätt fram tills nu, min vän, 

tycker du inte? Vad sägs om att lämna Molching ett litet tag? Det skulle göra oss båda 

gott. Dessutom är det viktigt för berättelsen.    

    (Zusak, 2008. s. 152.) 

 

Det finns ingen berättare som kommenterar Döden själv, denna är frånvarande. Eftersom 

Döden är allvetande kan han hela tiden explicit sätta händelser som händer i karaktärernas 

nutid i samband med karaktärernas dåtid och framtid, något som karaktärerna ibland själva är 

omedvetna om. På detta vis kan berättaren Döden påminna om stilknep som brukar användas i 

historieläroböcker. Det finns ingen explicit, närvarande berättare i Hungerspelen, boken är 

skriven i första person genom Katniss. Som läsare får man inga berättarkommentarer om hur 

det gick sedan, men Katniss kan vid några tillfällen själv berätta för andra karaktärer om eller 

tänka tillbaka på hennes förflutna så att det blir synliggjort för läsaren. 

2.1.5. Sammanfattning och slutsats av narrativ analys - Distans och närhet 
 

Boktjuven berättas genom både en yttre och inre synvinkel, en kombination av något liknande 

vetenskapsspråk och ett utvecklat erfarenhetsspråk, ett retrospektivt och prospektivt 

tidsperspektiv samt en närvarande och frånvarande berättare i olika delar av boken. Boktjuven 

kombinerar därför både historieförmedlande och skönlitterära grepp genom att pendla mellan 

analysschemats motsatspar. Boktjuven växlar därför mellan att belysa romankaraktärerna ur 

ett distanserat och ett nära perspektiv, ett upplägg som enligt Renander kan leda till ett 

potentiellt utvecklat historiemedvetande hos läsaren. Boktjuven har i med sin explicita, 

närvarande berättare mycket gemensamt med upplägget i läroböcker inom historieämnet. 

Hungerspelen använder sig av skönlitterära grepp som inre synvinkel, erfarenhetsspråk, 
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prospektivt tidsperspektiv samt en frånvarande, explicit berättare. Den historieförmedlande 

sidan av analysschemat används inte någon större utsträckning, Hungerspelen fokuserar 

därför på att belysa romankaraktärerna ur ett nära perspektiv. Hungerspelen är inte 

klassificerad som en historisk roman, och enligt denna undersökning uppfyller den inte heller 

kraven som Renander med sitt analysschema ställer på en historisk roman. Hungerspelen har 

däremot visat sig ha typiska drag för skönlitteraturen på ett uppfyllande sätt. 

 

Ett växlande mellan att belysa karaktärerna ur ett distanserat och ur ett nära perspektiv kan få 

läsaren att förstå att karaktärerna är skapare av historien men också skapade av den. Detta kan 

som tidigare nämnt potentiellt utveckla läsarens tankeprocesser om då, nu och sedan, det vill 

säga läsarens historiemedvetande. Eftersom Hungerspelen endast belyser karaktärerna ur ett 

nära perspektiv, till skillnad från Boktjuven som kombinerar distanserat och nära, måste 

Hungerspelen användas ihop med andra medier av historieförmedlande art för att uppnå 

denna effekt. Detta kan till exempel vara läroböcker inom historieämnet eller litteratur som 

kombinerar historieförmedlande och skönlitterära grepp som historiska romaner samt 

biografier. 

2.2. Didaktiska reflektioner 
 

Som tidigare konstaterat rymmer berättelsen som kombinerar historieförmedlande och 

skönlitterära grepp potential att aktivera läsarens känslor och tankeprocesser om såväl 

karaktärerna som sina egna föreställningar om olika teman i tid och rum. Sådana texter 

rymmer potential att möjliggöra för eleverna att se samband, likheter och skillnader, mellan 

karaktärernas situation, historisk eller framtida, och elevens aktuella situation. Jag har kommit 

fram till att Boktjuven kombinerar dessa grepp, medan Hungerspelen använder sig enbart av 

skönlitterära grepp. I kommande avsnitt ska jag dels koppla dessa resultat till de aktuella 

styrdokumenten för svensk gymnasieskola, Gy11, samt komma med exempel på hur man kan 

åstadkomma dessa resultat med hjälp av romanerna Boktjuven samt Hungerspelen. 

2.2.1. Vad säger Gy11? 

I Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (2011), 

de aktuella styrdokumenten för svensk gymnasieskola, finns det grund för att arbeta med 

skönlitteratur i syftet att utveckla elevers historiemedvetande i ämnesövergripande svensk- 
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och historieundervisning både i de mer övergripande texterna för hela gymnasieskolan samt i 

ämnesplanerna för historie- och svenskämnet. Under rubriken Skolans värdegrund och 

uppgifter står följande: ”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till 

inlevelse” (Skolverket,2011. s. 5) samt ”Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de 

får möjlighet att se samband. Skolan ska ge eleverna möjligheter att få överblick och 

sammanhang” (s. 8).  Detta kan härledas till den första av de tre styrkorna som 

skönlitteraturen kan ha i historieundervisningen presenterade i inledningen, Levandegöra och 

skapa sammanhang i historien. I samma sektion i Gy11 står även ”Det historiska perspektivet 

i undervisningen ska utveckla elevernas förståelse för samtiden och beredskap inför 

framtiden” (s. 7) vilket enligt mig pekar på att historiemedvetande är något centralt för hela 

undervisningen i gymnasiet, inte endast historieämnet. 

Även om man ser till historieämnets syfte finns belägg för att använda skönlitteratur för att 

potentiellt utveckla elevers historiemedvetande: ”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” (s. 66). Detsamma 

gäller för svenskämnet: ”I undervisningen ska eleverna få möta olika typer av skönlitteratur 

och andra typer av texter samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen och 

den egna utbildningen” (s. 160). Även här kan man härleda till de tre olika styrkor i att läsa 

skönlitteratur i historieundervisningen som presenteras i inledningen; levandegöra och skapa 

sammanhang i historien, visa den mångfasetterade historien samt inspirera till vidare kunskap. 

2.2.2. Exempel på undervisningsupplägg 

Om man konstaterat att en skönlitterär bok innehåller både historieförmedlande och 

skönlitterära grepp och därför kan användas i undervisningen för att eventuellt utveckla 

elevers historiemedvetande, så sätter bara fantasin gränser för hur man sedan kan lägga upp 

undervisningen. Gällande Boktjuven och Hungerspelen finns en del gemensamma punkter 

innehållsmässigt (Se 2.1. Narrativ analys av Boktjuven och Hungerspelen) samt en del 

aktuella teman att diskutera. Båda böckernas tema med makt, förtryck, orättvisor, rädsla och 

en världs uppgång och fall lämpar böckerna för de flesta arbetsområdena inom en 

ämnesövergripande svensk- och historieundervisning. Historiska perioder som kan komma på 

tal är till exempel, kanske av självklara skäl, andra världskriget samt Kalla kriget på grund av 
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att det är under denna period som Boktjuven utspelar sig och att Kalla kriget är Boktjuvens 

antagliga framtid. Detta hade varit ett tacksamt tema att använda även Hungerspelen till, då 

man kan se Panems uppkomst som ett resultat av ett kärnvapenkrig. Man kan på detta vis 

arbeta med båda böckerna i samma arbetsområde, då man kan se Hungerspelen som 

Boktjuvens framtid samt Boktjuven som Hungerspelens förflutna. Roms fall och 

folkvandringstiden med tanke på Tysklands förlust i andra världskriget skildrat i Boktjuven 

samt landet Panems uppbyggnad efter det stora kriget i Hungerspelen är en annan historisk 

epok som hade kunnat bli aktuell. Det finns även teman som hade kunnat fungera för att binda 

ihop dessa historiska epoker med svenskämnet. Hungerspelen inbjuder till exempel till 

diskussioner om utsugning av andra områden (kolonialism), barnarbete och som tidigare 

nämnt dokusåpor. Genom Boktjuven kan man diskutera razism och nazism, men även 

existentiella frågor tack vare att Döden är berättaren. 

 

De exempel för en undervisning som potentiellt utvecklar historiemedvetande genom 

användningen av skönlitteratur som Renander tar upp rör till största del jämförelser mellan då 

och nu för att se samband, hitta likheter och skillnader. Renander tar upp exempel som att 

jämföra två karaktärer i samma roman eller att jämföra två karaktärer i två olika romaner. 

Detta kan man göra genom att till exempel jämföra Liesel och Katniss på det sätt de gör 

uppror mot övermakten, Rudy och Peeta eller Gale i deras roll som flickornas närmsta vänner 

eller skillnaden mellan Liesel och Katniss föräldrasituation. Renander föreslår också att man 

skulle kunna jämföra en karaktärs plats i samhällshierarkin med nutida föreställningar, till 

exempel hur är det att vara barn idag jämfört med i Liesels eller Katniss kontext? På detta vis 

kan eleverna se samband mellan krig, orättvisor och förtryck till exempel, nu, då och möjligen 

sedan. Ett annat tips som Renander ger är att föreställa sig sin egen identitet i en annan 

kontext. Detta kan i undervisningen uppnås genom att eleverna får författa dagböcker utifrån 

Liesels eller Katniss kontext. Eleverna kan då ställa sig frågan hur någon karaktär hade skrivit 

i sin dagbok? Här kan det vara intressant att höra ifrån en karaktär som kanske inte hörs så 

mycket i boken, gällande Hungerspelen till exempel en annan deltagare i spelen eller någon 

som bor i Huvudstaden. Man kan också välja att eleverna ska skriva brev inom vald kontext, 

till exempel att Katniss skriver till Primrose från Hungerspels-arenan eller att Liesels mamma 

skriver brev till Liesel för att berätta vad som hänt i interneringslägret. På detta vis får 

eleverna leva sig in i en vald kontext som på samma gång blir levandegjord för dem. Detta är 

något som efterfrågas i styrdokumenten både för historieämnet: ”Eleverna ska också ges 
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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” (s. 66) samt svenskämnet  ”Undervisningen ska också 

leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter 

samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors 

erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya 

tankesätt och öppna för nya perspektiv” (s. 160). 

 

Skönlitteraturens potential att sätta igång processer om likheter och skillnader mellan olika 

karaktärer och kontexter kan liknas vid begreppen kontinuitet och förändring, centrala i 

historieundervisningen. I historieämnets syfte står det att: ”I undervisningen ska eleverna ges 

möjlighet att arbeta med historiska begrepp, frågeställningar, förklaringar och olika samband i 

tid och rum för att utveckla förståelse av historiska samhällsförändringar” (s. 66). Att konkret 

se likheter och skillnader i en jämförelse kan underlätta för eleverna att förstå abstrakta 

begrepp som kontinuitet och förändring. Att arbeta med skönlitteratur i syfte att utveckla 

historiemedvetande kan alltså även utveckla begreppskompetens. 

 

Som tidigare visat finns många gemensamma beröringspunkter mellan syftet med 

historieämnet och svenskämnet. Jag har dock inte hittills redovisat något som motiverat att 

arbeta ämnesövergripande mellan de två ämnena. Förutom de förtjänster som ofta tas upp i 

diskussionen om ämnesövergripande undervisnings vara eller icke-vara rent allmänt, kan 

svenskämnet bidra med saker som historieämnet inte innehåller. Det som svenskämnet bidrar 

med till syftet att utveckla elevers historiemedvetande gäller det som i inledningen benämndes 

som att visa den mångfasetterade historien. I detta avsnitt nämndes att eleverna med hjälp av 

skönlitteraturen kan dekonstruera historiska romaner utifrån till exempel sanningsbegreppet 

och på så vis ställa källkritiska frågor till materialet. På detta visa kan elever bli medvetna om 

att i ett samhälle finns flera historiemedvetanden, och därför kanske bli medvetna om samt 

ifrågasätta sitt eget. Med hjälp av svenskämnet kan eleverna även dekonstruera texterna efter 

berättartekniska och stilistiska drag. Eleverna ska inom svenskämnet utveckla: ”Kunskaper 

om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i 

film och andra medier” (s. 161), och genom att förstå historien som en berättelse och därför 

analysera historien som en berättelse kan eleverna inte bara potentiellt utveckla 

historiemedvetande utan också uppfylla syftet med både historie- och svenskämnet. Ett sådant 
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arbetsområde skulle kunna kopplas ihop med kunskaper som eleverna ska utveckla inom 

historieämnet: ”Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, 

utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv” (s. 

66). 

 

En tematisk, ämnesövergripande undervisning enligt ovanstående exempel kan enligt 

Renander hjälpa elever att uppnå viktiga mål för skolans alla ämnen, inte bara svenska och 

historia i detta fall. Renander menar att genom att eleven uppmärksammas på att ett samhälle 

består av flera olika historiemedvetanden kan eleverna lära sig om begreppet demokrati och 

hur man är en aktiv samhällsmedborgare. I Skolans värdegrund och uppgifter står det att 

”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” (s. 5) samt att 

”Skolan ska förmedla sådana mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma 

referensramen i samhället och som utgår från grundläggande demokratiska värderingar och de 

mänskliga rättigheterna som alla omfattas av” (s. 6-7). Genom att arbeta med skönlitteratur 

för att potentiellt utveckla elever historiemedvetande kan alltså eleverna alltså även uppnå 

syften gemensamma för hela gymnasieskolan. 

2.2.3. Dystopin Hungerspelen 

Som tidigare nämnt belyser Hungerspelen endast karaktärerna ur ett nära perspektiv, till 

skillnad från Boktjuven som kombinerar distanserat och nära. Därför måste Hungerspelen 

användas ihop med andra medier av historieförmedlande art för att uppnå samma effekt som 

Boktjuven. Detta kan till exempel vara läroböcker inom historieämnet eller litteratur som 

kombinerar historieförmedlande och skönlitterära grepp som historiska romaner samt 

biografier. 

 

Hungerspelen kan fungera som en ”färdigskapad” tänkbar framtidsversion, som en del av ett 

arbetsområde som också använder sig av andra medier med mer historieförmedlande grepp. 

Alla elever har inte fantasin som krävs för att föreställa sig framtiden, och romaner ur science-

fiction-genren kan fungera som en möjlig modell. Eftersom att romaner ur genren science-

fiction samt dystopier kan bidra till en fördjupad förståelse av förhållandet mellan orsaker, 

händelser och följder, då-nu-sedan, kan detta vara en väg att utveckla elevers 

historiemedvetande med hjälp av skönlitteratur. Man kan även arbeta utifrån Hungerspelen 

genom att eleverna får fråga sig själva vad som egentligen ledde fram till uppbyggnaden av 
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Panem och Hungerspelen. Genom att fråga sig själva om vi har de förutsättningar som krävs i 

vårt nutida samhälle för att sluta som Panem kan man arbeta baklänges jämfört med hur man 

brukar arbete inom historieundervisningen. Eftersom dystopier som Hungerspelen är 

berättelser om vår samtid kan man tänka sig att det borde finnas ett samband här, kanske 

kommer eleverna se tecken i vår nutid som kan leda till en framtid liknande Hungerspelen. 

Kanske finns liknande dystopier, planerade för att vara gynna en viss del, det vill säga vara 

utopier för en viss del, i vår nutid? På detta vis kan sambandet mellan då, nu och sedan bli 

tydligt för eleverna. Genom det prospektiva tidsperspektivet får inte läsaren veta före Katniss 

vad som kommer att hända härnäst, därför kan eleverna arbeta hypotetiskt för att utveckla sitt 

historiemedvetande, vad är möjliga framtidsscenarier för Katniss? På detta vis ser eleverna 

tydligare att människan är skapad av historien såväl som skapare av historien. 

2.2.4. Sammanfattning och slutsats av didaktiska reflektioner – Tre styrkor 

Att arbeta med skönlitteratur för att potentiellt utveckla historiemedvetande är ett arbetssätt 

som det finns grund för i Gy 11, detta gäller såväl det övergripande Skolans värdegrund och 

uppgifter som i ämnesplanerna för svensk- och historieämnet. En roman som kombinerar 

historieförmedlande och skönlitterära grepp kan bidra till att levandegöra historien genom 

inlevelse med hjälp av olika jämförelser mellan karaktärer, kontexter och romaner. Romanen 

kan också användas vid olika metod- och teoridiskussioner för att till exempel träna 

begreppskompetens eller dekonstruera historien. Romaner kan också tjäna som inspiration till 

vidare arbete inom svensk- och historieämnet, genom att till exempel erbjuda elever en möjlig 

framtidsvision. Då Hungerspelen endast belyser karaktärerna med hjälp av skönlitterära grepp 

kan den inte kallas för historisk roman och måste därför kompletteras med andra medier som 

använder sig av historieförmedlande grepp för att uppnå samma effekt som en historisk 

roman. Hungerspelen har dock i sin egenskap av roman inom genren science-fiction och i 

egenskap av att vara en dystopi andra kvaliteter som potentiellt kan utveckla 

historiemedvetande hos elever. Genom att elever arbetar hypotetiskt både om Panems orsaker 

och konsekvenser, då och sedan, samt ser samband mellan den möjliga framtid som 

presenteras i Hungerspelen och vår nutid kan Hungerspelen i egenskap av dystopi erbjuda en 

mer konkret grund för arbete med framtidsdimensionen i historiemedvetandet än vad en 

historisk roman som Boktjuven kan göra.  
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3. Sammanfattning av resultat samt diskussion 

Sammanfattningsvis är mitt resultat av denna undersökning att den historiska romanen 

Boktjuven kan potentiellt utveckla elevers historiemedvetande genom att kombinera 

historieförmedlande och skönlitterära grepp i en växelverkan mellan distans och närhet. 

Science-fiction-romanen Hungerspelen kan genom sina skönlitterära grepp kombinerat med 

ett annat medie med historieförmedlande grepp uppnå samma effekt. Hungerspelen har även 

andra kvaliteter än Boktjuven i egenskap av dystopi då Hungerspelen kan fungera som sedan, 

en tänkbar framtidsversion, i historiemedvetandets då, nu och sedan. Både Boktjuven och 

Hungerspelen kan användas i ämnesövergripande svensk- och historieundervisning enligt 

Gy11, detta på ett sätt som levandegör och dekonstruerar historien samt inspirerar till vidare 

kunskap. 

Tidigare forskning, så som till exempel Fredrik Alvén, kommer fram till att det är en bra idé 

att arbeta ämnesövergripande mellan svensk- och historieundervisning i syfte att utveckla 

historiemedvetande hos elever. Alvén konstaterar att många förmågor i svenskundervisningen 

är genomgående i det utvecklade narrativa historiemedvetandet, och min genomgång av 

ämnets syfte i svensk- och historieämnet i Gy11 visar också på många gemensamma 

beröringspunkter. Svenskämnet blir även vitalt för historiemedvetandets utvecklande genom 

att elevers olika läsförståelsekapacitet påverkar utvecklingen av historiemedvetandet enligt 

Mary Ingemansson. Eftersom Klas-Göran Karlsson menar att alla människor har ett 

historiemedvetande som de integrerar historien genom sin identitetsbildning, är läsförståelsen 

därför viktig för en sådan utveckling. Kopplingen syns även genom skönlitteraturens potential 

att ge upplevelser samt att göra läsaren mer empatisk och tolerant, olika legitimeringar för 

skönlitteraturläsning som Magnus Persson har uppmärksammat. Detta är något som 

eftersträvas både i skolans värdegrund samt i svensk- och historieämnets ämnesplaner. Det 

finns dock ingen garanti för att arbetet med skönlitteratur varken gör läsaren mer empatisk 

eller leder till ett utvecklat historiemedvetande.  

Den kritiska dimensionen av skönlitteraturen som Magnus Persson saknar kan eventuellt 

skapas med hjälp av användningen i historieundervisningens källkritik och dekonstruktion, 

detta är något som både Torbjörn Nilsson och Eva Queckfeldt förespråkar. Detta arbetssätt 

kan leda till ett utvecklat historiemedvetande då eleverna dels kan få syn på det som Karlsson 

beskriver som att genom att nuet förändras så rör sig även historien och framtiden i våra 
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föreställningar med detta nu. Man ser alltså alltid historien genom sina nutida glasögon och 

aldrig från en objektiv plats. Dels kan eleverna genom detta arbetssätt få syn på flera olika 

historiemedvetande i skönlitteraturen, något som enligt Carina Renander kan leda till att 

eleverna får en större förståelse för det demokratiska samhället. Men än en gång, det kan. Det 

finns ingen garanti för att skönlitteraturläsning kan leda till sådana resultat. Karlsson menar 

att alla människor har ett historiemedvetande och att vi inte kan fungera varken som individer 

eller i ett samhälle annars. Men hur och hur väl ett samhälle fungerar är alltså 

skönlitteraturläsning ingen garanti för. 

Både Queckfeldt och Monika Vinterek trycker på skönlitteraturens styrka att levandegöra 

historien genom inlevelse och identifikation, en av de tre styrkorna som tas upp i inledningen. 

Även Karlsson håller med om denna förtjänst, att en levandegörande beskrivning ökar 

chansen för att eleven ska se samband mellan då, nu och sedan. Karlsson menar att genom sitt 

historiemedvetande kan man söka kunskaper för att få svar på frågor om identitet, sociala 

relationer, liv och död samt ansvar och handlade. Även Vinterek tar upp denna aspekt. Det 

etiska ställningstagandet är ett aktuellt tema i båda böckerna, men kanske främst 

Hungerspelen. Ingemansson menar att en utveckling av historiemedvetande ofta sker då 

emotionellt engagemang finns eller vid en jämförelse mellan den historiska perioden och 

elevernas egen vardag, detta är alltså något som talar för ett utvecklat historiemedvetande vid 

läsning av Boktjuven och Hungerspelen. 

Enligt Ahlberger och Nilsson har historiker förr sett skönlitteraturen som en illustration av 

vad annat material redan har eller kan slå fast. Men skönlitteraturen har något som annat 

historiskt material saknar, nämligen ett levande subjekt. Trots Hungerspelens brist på 

historieförmedlande grepp, erbjuder boken det levande subjekt som läroböckerna enligt 

Vinterek saknar. Och dessutom en konkret tänkbar framtidsvision som få andra material kan 

erbjuda. Att skönlitteratur kan synliggöra nya vinklar och frågeställningar samt inspirera till 

vidare forskning har för mig blivit tydligt i denna undersökning. Skönlitteratur kan synliggöra 

en karaktär som tidigare förbisetts i forskning samt presentera möjliga orsaker och 

konsekvenser som inte tidigare nämnts. I Boktjuvens fall finns få berättelser inifrån Nazi-

Tyskland, än mer med en liten flicka i huvudrollen. Sci-fi-genren erbjuder som sagt konkreta 

tänkbara framtidsvisioner som få andra material kan erbjuda. 
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Eftersom att jag snart ska ut i den faktiska praktiken vill jag avsluta min uppsats med någon 

praktisk reflektion inom ämnet. Jag tror, efter att jag genomfört min undersökning, att 

skönlitteraturen är en outnyttjad källa i historieundervisningen med tanke på all dess potential 

som tidigare redovisats. Jag skulle vilja våga påstå att detta även gäller ämnen som religion 

och samhällskunskap, och egentligen de flesta andra skolämnen. Jag tror också att det 

egentligen går att arbeta på samma sätt med andra medier med fiktivt innehåll som film eller 

teater. Jag ser därför positivt på mina planer att arbeta ämnesövergripande mellan mina två 

ämnen, svenska och historia. Kanske är det också en förutsättning för att hinna läsa 

skönlitteratur som kan vara relevant för just min framtida elevgrupp och den undervisning 

som bedrivs just då, något som är ett måste för läraren enligt mig. Läraren måste vara 

uppdaterad på ny skönlitteratur och tillåtas att ta tid till att se till att bli det. 

 

Jag skulle vilja säga att min undersökning dels bekräftat, dels kompletterat forskningsläget. 

Jag har visat på att en historisk roman som Boktjuven potentiellt kan utveckla 

historiemedvetande i en ämnesövergripande svensk- och historieundervisning enligt Gy11, 

men också visat på en science-fiction-roman som Hungerspelens kvaliteter i samma ärende. 

För framtida forskning hade det varit intressant att prova resultaten i klassrummet och 

analysera elevsvaren, något som varken jag eller Renander har gjort i våra undersökningar. 
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