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Abstract 

I det här arbetet har jag undersökt hur man kan använda en skönlitterär roman och en 
underhållningsfilm i ämnesintegrerad undervisning i syfte att uppnå målen i svenska och historia 
på gymnasiet. Som underlag för mitt arbete har jag använt Steven Spielbergs Schindler´s list och Jan 
Guillous Vägen till Jerusalem. 
     Min undersökning bygger på en tolkning av styrdokumentens intentioner, samt svensk- och 
historielärares åsikter om mediernas användbarhet i ämnesintegrerad undervisning.  
     Undersökningen visade att lärare uppfattade filmens och romanens integrationsmöjligheter 
som mycket väl användbara i syfte att uppnå kursmålen, vilka i sin tur tydligt uttryckte en 
gemensam nämnare mellan svenska och historia, det vill säga som identitetsskapande. Vidare 
återfanns förenande element så som en historisk dimension, en kritisk medvetenhet och språket som 
medium för kommunikation. Genom olika former av diskussioner, analyser och 
fördjupningsarbeten kan eleven, med utgångspunkt i filmen Schindler´s list och romanen Vägen till 
Jerusalem uppnå flera av kursmålen för svenska och historia A och B på gymnasienivå. 
 
Nyckelord: svenskämnet, historieämnet, skönlitteratur, film, integration 
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Inledning 

Oavsett om skolan skall vara en spjutspets mot framtiden eller en spegelbild av samhället krävs 
att undervisningen har en viss form av verklighetsanknytning. Läroplanen betonar att 
undervisningen skall bedrivas så att eleverna kan verka i ett föränderligt samhälle, vilket ställer 
krav på hur eleverna möter kunskaperna. Exempelvis har skolan till uppgift att ”till eleverna 
överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället”.1
     Undervisningen i skolan har kritiserats för att den skapar en fragmenterad kunskapsbehållning 
som leder till att eleverna uppfattar undervisningen som meningslös då helheter och sammanhang 
inte ger förklaringar till varför kunskapen är relevant. Genom ämnesintegrering kan den abstrakta 
och atomistiska reproduktionen av faktakunskaper ersättas av en mer holistiskt 
kunskapsuppfattning som gör anspråk på elevernas alla sinnen och därmed bättre rusta eleven för 
ett samhälleligt liv.2
     Dagens undervisning sker i huvudsak ämnessegregerat och även om många lärare ser 
möjligheterna med ämnesintegrerad undervisning är det få som verkligen praktiserar det 
arbetssättet. Trots att läroplanen uttryckligen menar att ämnena skall integreras, i den mån det 
går, för att på så vis avbilda livet utanför skolan. 
 

Utvecklingen i yrkeslivet innebär bla att det behövs gränsöverskridande mellan olika 
yrkesområden och att krav ställs på medvetenhet om såväl egen som andras kompetens. 
Detta ställer i sin tur krav på skolans arbetsformer och arbetsorganisation.3

 
Som jag ser det, genom dagens allt mer tidspressade tempo, med överarbetade elever och lärare, 
borde man kunna dra nytta av ett ämnesintegrerat arbetssätt då möjligheten till att uppnå flera 
mål i ett arbete innebär mindre arbete för samma kunskap, om inte mer.  
     Mellan ämnena svenska och historia finns flera gemensamma nämnare som genom ett 
ämnesintegrerat arbetssätt skulle kunna ge eleverna en ökad holistisk förståelse och förtrogenhet. 
Ämnesmålen och kursmålen uttrycker tydliga historiska element men betonar framförallt vårt 
språk och vårt historiemedvetande som grunden för den personliga identiteten. 
     Min uppfattning av dagens ämnessegregerade undervisning, trots styrdokumentens påbud, är 
att synen på kunskap skiftar beroende på vilken lärare man frågar.  En essentialisktisk 
utbildningsfilosofisk utgångspunkt skapar en mer ämnessegregerad undervisning än en 
progressivistisk samtidigt som den sistnämnda även till skillnad mot den tidigare utgår från 
elevens intressen och deras erfarenheter. 
    Dagens läroplan betonar att lärarens uppgift är att entusiasmera eleverna och på så vis skapa en 
mer holistisk kunskap. Kunskapsbegreppet kan sägas bestå av två kompletterande dimensioner, 
dels en kognitiv och dels en emotionell. Om kognitivt bearbetad fakta integreras med en 
emotionell dimension kan den emotionella bidra till att man kan se sammanhang och relationer 
samt genom upplevelse förstärka begripligheten. Genom att utgå från elevernas erfarenheter och 
intressen skapar man förutsättningar för ett mer holistiskt lärande till skillnad mot ett mer 
abstrakt då eleverna inte ser sambanden. Underhållningsfilm och skönlitteratur har i flera arbeten 
kommit att poängteras som inspirationskällor för lärande men även för kunskapandet i sig.4 Det 
är utifrån ovannämnda resonemang som jag valt att undersöka hur man kan arbeta 
ämnesintegrerat i svenska och historia utifrån film och skönlitteratur, exemplifierat genom Steven 
Spielbergs Schindler´s list och Jan Guillous Vägen till Jerusalem. 

                                                 
1 ”Läroplan för de frivilliga skolformerna” (Vidare omnämnt som Lpf 94) i Läroplaner för förskolan, det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklass och fritidshem, de frivilliga skolformera, Lärarförbundet, 2001, s. 39. 
2 Se Lindholm och Thavenius. 
3 Lpf 94, s. 39. 
4 Se exempelvis, Per Svälas & Helena Westin, Arbeta ämnesintegrerat på gymnasieskolan: Med film och skönlitteratur som 
utgångspunkt. Examensarbete, Högskolan Dalarna, 2004. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är, att med utgångspunkt i skönlitteratur och film, tydliggöra de 
ämnesöverskridande möjligheterna mellan svenska och historia utifrån en tolkning av 
styrdokumentens intentioner och verksamma lärares åsikter. För att uppnå syftet kommer jag att 
utgå från följande frågeställningar: 
 

 Vilka intentioner kan man utläsa i styrdokumenten, det vill säga läroplanen, ämnesmål 
och kursmål för integration mellan svenska och historia, samt för användandet av film 
och skönlitteratur i undervisningen? 

 Vilka åsikter har verksamma lärare kring filmens och skönlitteraturens 
integrationsmöjligheter och måluppfyllelse? 

 Vilka kursmål i svenska och historia kan man uppnå genom att använda Steven Spielbergs 
Schindler´s list och Jan Guillous Vägen till Jerusalem samt hur kan man praktiskt arbeta med 
medierna i undervisningen för att uppnå målen? 

 
 
Metod och material 

                                                

För att uppnå syftet med undersökningen har jag valt att göra en analys av skolans styrdokument 
för att se hur de ger uttryck för en ämnesintegrerad undervisning i svenska och historia utifrån 
film och skönlitteratur.  
     Vidare kommer en intervju, byggd på enkätfrågor,5 genomföras med en grupp verksamma 
lärare, för att ta reda på hur de uppfattar filmens och skönlitteraturens användbarhet i 
ämnesintegrerad undervisning. Syftet med intervjun är att förankra dokumentanalysen med 
lärares praktiska arbete vad gäller planering av undervisningen innehåll. 
     För att ytterligare konkretisera filmens och skönlitteraturens integrationsmöjligheter, kommer 
en film och en roman analyseras i syfte att påvisa möjligheterna till att utifrån film och 
skönlitteratur uppnå kursmålen i svenska och historia på A- och B-nivå. Medierna kommer att 
studeras utifrån, i undervisning förekomna, arbetsmoment så som romananalys, filmanalys, 
rapportskrivande samt som underlag för argumentationsövningar.   
     De intervjuade lärarna är hemmahörande på en gymnasieskola i Dalarna, vilken präglas av en 
stark progressivistisk anda. Undervisningen sker med eleverna i centrum och innehållet planeras 
av lärare och elever i samråd utifrån styrdokumenten. Valet av skola har skett utifrån 
uppfattningen om att ämnesintegration ingår i den progressiva utbildningsfilosofin och därför 
borde ett tydligare integrationsperspektiv kunna skådas på denna skola, till skillnad mot om 
undersökningen gjort på en mer traditionell skola. Lärarna har valts ut genom deras 
ämneskompetenser i svenska eller/och historia. Det innebar att fyra kvinnliga lärare, en i historia, 
två i svenska och en med ämneskombinationen svenska och historia, ombads att svara på enkäten 
rörande underhållningsfilmers och populärromaners integrationsmöjligheter.  
     Materialet som ligger till grund för arbetet är styrdokumenten för gymnasieskolan det vill säga 
Läroplan för det frivilliga skolväsendet, (Lpf 94), ämnesmål för svenska och historia, samt kursmål för 
desamma på A- och B-nivå. I valet av material för att exemplifiera film och skönlitteratur som 
redskap för ämnesintegrerad undervisning har jag har valt Steven Spielbergs Schindler´s list och Jan 
Guillous Vägen till Jerusalem. Romanen är den första i en trilogi vars handling är förlagd till 
medeltiden. Valet av film och roman grundar sig på att det är framförallt medeltiden och 
världskrigen som vunnit ungdomars intresse,6 samt att medierna ofta förekommer som exempel i 

 
5 Se bilaga 5; Enkät. 
6 Anders Frendin, Erik Lindberg & Nicke Olofsson, Högstadielevers historiebruk: En studie av 100 elevers möte med historia 
utanför skolan, Examensarbete, Högskolan Dalarna, 2002, s. 17, 22. 
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litteraturen.7 De valda medierna är i första hand att se som exempel på en films och en romans 
didaktiska användbarhet.  
   Som underlag för studien av filmens och romanens praktiska användning i undervisningen 
kommer jag att använda mig av dokument utformade som studiehandledningar för eleverna vid 
de tillfrågade lärarnas skola, så som handledningar för hur man skriver filmanalys, romananalys, 
argumenterande texter samt anvisningar för rapportskrivande.8  
 

 
Avgränsningar och förtydliganden  

Jag har valt att fokusera på kurserna i svenska respektive historia på A och B-nivå, vilket innebär 
att jag utesluter, för ämnet historia, historia C och för svenska, svenska C, Litterär gestaltning och 
Litteratur och litteraturvetenskap då dessa i till största del är valbara kurser.  
     Arbetet bygger på kursmålen, vilkas framställning i texten, kan komma att upplevas som 
förvirrande. Därför har jag valt att numrera varje mål och varje kriterium så att det tydligt framgår 
i nothänvisningen var respektive mål eller kriterium återfinns, samt bifogat kursmålen som 
bilagor.9 Kursmålen är hämtade från skolverkets CD-ROM Gymnasieskolan 2000 vilket inte 
kommer att omnämnas i noten då bilagan är det viktigaste. 
     Jag är medveten om att en analys av detta slag, med styrdokumenten som utgångspunkt, 
kommer att bli av en subjektiv karaktär eftersom jag i steg ett måste göra en personlig tolkning av 
kursmålen, och i steg två skall analysera hur jag tolkar att filmen och romanen speglar min 
tolkning av styrdokumentets intentioner.  Men då styrdokumenten just är skapta för unika 
tolkningar ser jag i det avseendet det inte som ett regelbrott att bygga mitt arbete på personliga 
tolkningar. 
 
 
Tidigare forskning 

Ämnesintegrationens vara eller inte vara i den svenska undervisningen har länge diskuterats och 
forskats om. Ämnesintegrering tycks dock vara ett fenomen som kommer och går, vilket även 
kan ses i forskningen, där det på 1980-talet var omdiskuterat för att först under slutet av 1990 
och ta ny fart. Idag ser man, framförallt i den ökade mängden examensarbeten kring integrering, 
att det är något som är av vikt även idag. Under 1980-talet var det framförallt de samhälls- och 
naturorienterande ämnena som ansågs skulle integreras med varandra. Idag fokuserar forskningen 
på att belysa de ämnesintegrerande möjligheterna mellan praktiska och teoretiska ämnen, så som 
textilslöjd och matematik, mellan musik och matematik, och på gymnasienivå undersöks 
fördelarna med att integrera karaktärsämnen med kärnämnen.10     
     Under vårterminen 2004 undersökte Carin Ahlgren & Grete Örnerfors lärarnas inställning till 
ämnesintegrerad undervisning, vilket resulterade i arbetet Integrera mera? Undersökningen visade 
att lärares definition av ämnesintegrerad undervisning skilde sig åt men flertalet ansåg att syftet 
med ämnesintegration var att skapa någon form av helhetssyn och därmed en större förståelse i 
elevernas lärande. Lärarna ansåg att ämnesintegrerad undervisning kan medföra en ökning av 
elevernas kreativitet och utveckling. Nackdelen med integration mellan ämnena visar Ahlgren och 

                                                 
7 Se exempelvis Frendin m.fl. 2002, och Weman 2004:3. 
8 Se bilaga 6-9. 
9 Se bilaga 1-4. 
10 Se exempelvis examensarbetena: Johan Wahlström Infärgning av kärnämnen på yrkesförberedande program., Luleå, 2003. 
Jan-Erik Backman, Infärgningens pedagogik. Luleå, 2005. Kajsa Rönnqvist, Lärares upplevelser av möjligheter till 
ämnessamverkan i matematik och textilslöjd inom grundskolans år 1-6. Linköping, 2005.  
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Örnerfors vara materiella och organisatoriska, så som lokalbrist, tidsbrist samt, en av tradition, 
ämnessegretion.11

     I Ämnesintegrering: Att arbetssätt i svenska och historia undersöker Franziska Christoferson hur 
elever i årskurs 3 på gymnasiet upplever ämnesintegrering i svenska och historia. Utifrån dolda 
observationer, två enkäter och tre skriftliga inlämningsuppgifter fann hon att eleverna generellt 
var positiva till ämnesintegrering. Dock visade resultatet att eleverna uppfattade att 
ämnesintegrering kom att påverka betygen på ett negativt sätt. Christofersons undersökning 
visade även att eleverna uppskattade att läsa olika typer av texter, speciellt skönlitterära, som hade 
relevans för de historiska avsnitten i undervisningen.12

     Sara Bergman och Thomas Lundblom undersöker i Ämnesintegrering: Påverkan på motivation och 
lärande hur skönlitteratur kan höja gymnasieelevernas motivation och lärande för ämnena svenska 
och historia. Utifrån enkäter, djupintervjuer och fortlöpande observationer kom de fram till att 
många elever ansåg att deras motivation höjdes samtidigt som arbetssättet hade en positiv 
inverkan på deras eget lärande.13

     Ett arbete som dock inte generellt fokuserar på svenska och historia utan på ämnesintegration 
genom film och skönlitteratur på gymnasiet är Per Svälas och Helena Westins arbete Arbeta 
ämnesintegrerat på gymnasieskolan: Med film och skönlitteratur som utgångspunkt. Svälas och Westin utgår i 
sitt arbete från lärarnas uppfattning om ämnesintegrerad undervisning med tyngdpunkten vid 
film och skönlitteratur. Resultatet av en enkätundersökning samt tre djupintervjuer visade att 
lärare i stort var positiva till arbetssättet men många ansåg att skolans organisation inte alltid tillät 
ämnesintegrering. Lärarna ansåg även att film och skönlitteratur mycket väl kunde fungera som 
verktyg i undervisningen, om de användes i rätt sammanhang.14  
     Forskningsläget kan sammanfattas med att ett ämnesintegrerat arbetssätt i svenska och 
historia utifrån film och skönlitteratur upplevs som positivt, engagerande och lärande. Men då 
ovannämnda forskning framförallt utgått från ett lärar- eller elevperspektiv kan mitt arbete ses 
som en komplettering till forskningen om integrationsmöjligheterna, i svenska och historia 
genom film och skönlitteratur, framförallt genom mitt tydligare studium av kursmålens 
intentioner samt genom att jag praktiskt exemplifierar hur man kan gå till väga för att uppnå målen. 
 
 
Bakgrund 

Ämnesintegrationens historik  

Frågan man kan diskutera är vilken undervisningsform som bäst är lämpad för att ge eleverna de 
kunskaper de behöver för att verka i samhället. Väcker ämnesintegration elevernas intresse och 
skapar en mer sammanhängande form av kunskap, eller skapar integration endast en ökad 
splittrad uppfattning och motverkar möjligheten till helhetssyn?15 Vilket svar man får beror på 
vilken lärare man frågar. Läraren som förespråkar ämnesintegration betonar integrationens roll 
för elevernas utveckling till ansvarsfulla medborgare, medan den lärare som förespråkar 
ämnessegregation anser att elever endast kan utvecklas till funktionella samhällsindivider genom 
goda baskunskaper vilket krävs för möjliggöra en nationell tillväxt.16

     Ämnesintegrationens vara eller inte vara handlar till största delen om en konflikt mellan en 
traditionell undervisningsfilosofi och en undervisningsfilosofi med en önskan om att förändra.  
                                                 
11 Carin Ahlgren & Grete Örnerfors, Integrera mera? Lärares inställning till ämnesintegrerad undervisning. Examensarbete, 
Högskolan Dalarna, 2004. 
12 Franziska Christoferson, Ämnesintegrering: Ett arbetssätt i svenska och historia. Examensarbete, Luleå, 2000. 
13 Sara Bergman & Thomas Lundblom, Ämnesintegrering: Påverkan på motivation och lärande. Examensarbete, Luleå, 1999. 
14 Svälas & Westin, 2004. 
15 Gunilla Svingby, ”Integration eller ämnesläsning – en fråga om kunskapssyn”, i Kunskap och begrepp, red. J. 
Naeslund, Stockholm, 1986, s. 125. 
16 Birgitta Sandström, När olikhet föder likhet: Hur ämnesövergripande kunskapsområden formas och tar plats i skolans praktik. 
Lund, 2005, s. 63.  
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Uppfattningen om att ämnesintegration är någonting nytt, något som kommit med dagens allt 
mer elevaktiva – progressiva undervisningsfilosofi, överrensstämmer inte med verkligheten om 
man ser skolutvecklingen i ett historiskt perspektiv. Redan vid sekelskiftet 1900 diskuterade man 
behovet av att integrera ämnena för att på så vis knyta an den kunskapsfilosofiska riktningen med 
tidens utvecklings- och inlärningspsykologiska utgångspunkter, vilka menade att barn inte 
upplevde världen uppdelad i ämnen utan i helheter.17  ”De flesta människor väljer, av övertygelse 
och instinkt, helhet i stället för splittring, samling framför skingring, integration före 
fragmentisering”, skriver Lars Ingelstam i Snuttifiering, helhetssyn, förståelse.18 Han liknar kunskapen 
som ryms inom de traditionella disciplinerna vid en gles mosaik, där bitarna dessutom trängs på 
samma utrymme.19 En splittrad undervisning kan i värsta fall leda till en djup kulturell skada hos 
eleverna, menar han.  
 

Om nämligen stora grupper av människor ständigt förses med intryck och upplysningar som 
är svåra eller omöjliga att sätta in i ett sammanhang, ligger det nära till hands att de skaffar sig 
den föreställningen att världen faktiskt är omöjlig att förstå. Verkligheten hänger inte ihop 
och det är heller ingen idé att försöka få den att göra det.20  

 
Debatten om ämnesintegration eller segretion har genom åren kommit att föras utifrån olika 
perspektiv. Från 1946 års skolkommission fram tills idag har samlad undervisning varit mer eller 
mindre fokuserad.21 Under mitten av 1940-talet ingick ämnesintegrationens diskussion i ett vidare 
integrationsprojekt vilket strävade efter att utjämna de sociala klyftorna och skapa en ”skola för 
hela folket”, där en ämnesmässig integration skulle ”underlätta en social integration.”22 I 
läroplanen för 1969 kom elevens personlighetsutveckling att betonas, genom att den progressiva 
utbildningstanken fick genomslag. Undervisningen skulle bedrivas genom ämnesövergripande 
och ett elevaktivt arbetssätt.23I 1980 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet och i 
kursplaner och timplaner utgick man från ett integrationsperspektiv grundat på två ämnesblock, 
ett naturorienterat (fysik, teknik, biologi, kemi) och ett samhällsorienterat (historia, geografi, 
religion, samhällskunskap), genom samlad undervisning och betygsättning. 1980-talets 
ämnesintegrering genom block kom att kritiseras av så väl elever som föräldrar. 24   
     I 1994 års läroplan för det frivilliga skolväsendet finner man ett antal ställen i texten som ger 
uttryck för ett ämnesintegrerat arbetssätt. Ämnesintegrationen, enligt  Lpf 94, syftar främst mot 
ett kommande arbetsliv, vilket eleven skall förberedas inför genom skolans arbetsformer. 
 

Utvecklingen i yrkeslivet innebär bla att det behövs gränsöverskridande mellan olika 
yrkesområden och att krav ställs på medvetenhet om såväl egen som andras kompetens. 
Detta ställer i sin tur krav på skolans arbetsformer och arbetsorganisation.25

 
Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband. Skolan 
skall ge eleverna möjligheter att få överblick och sammanhang, vilket fordrar särskild 
uppmärksamhet i en kursutformad skola.26

 

                                                 
17 Svingby, 1986, s. 102. 
18 Lars Ingelstam, Snuttifiering – helhetssyn – förståelse: En tänkebok om kunskap i informationssamhället. Lund, 1988, s. 10. 
19 Ingelstam, 1988, s. 46. 
20 Ingelstam, 1988, s. 48. 
21 Ingelstam, 1988, s. 57. 
22 Ingelstam, 1988, s. 59. 
23 Lena Åhman, En värdefull skola? Religionslärares uppfattningar om kunskap och fostran och förhållningssätt till styrdokumenten. 
D-uppsats. Högskolan Dalarna, 2003, s. 9. 
24 Ingelstam, 1988, s. 61. 
25 Lpf 94, s. 39. 
26 Lpf 94, s. 40. 
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Till skillnad mot den tidigare fokuseringen på so- och no-ämnena genom block och blockbetyg 
under 1980-talet betonar Lpf 94 svenskämnet och historieämnets ämnesintegration i skolans 
ämnen. 
 

Förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det svenska språket skall befästas genom 
undervisningen i många av skolans ämnen.27

 
Trots de olikheter i fokusering vad gäller ämnesintegration utgår både 1980 års läroplan och Lpf 
94 utifrån en önskan om att undervisningen skall ske mer ämnesintegrerat i syfte att sätta eleven i 
centrum och skapa en helhetsbild av lärandet.  
      Kring åren 2000 har ämnesintegrerade studier kommit att intressera allt fler lärarstudenter. 
Det uppmärksammas främst, som antytts, i och med den mängd examensarbeten i ämnet 
ämnesintegration. Nu har det skett ytterligare en förskjutning av vilka ämnen som ur ett 
integreringsperspektiv uppfattas som relevanta, intresseväckande och av betydelse för elevers 
lärande. Idag ligger fokus på att tydliggöra de ämnesöverskridande möjligheterna mellan praktiska 
och teoretiska ämnen. 
      De undersökningar som gjorts de senaste fem åren har till största delen visat att lärare är 
positiva till ämnesintegrerad undervisning. Eleverna lär sig se kunskapen i ett större sammanhang 
vilket kan leda till ökad kreativitet och utveckling.28 Trots den över lag positiva inställningen 
nämner flertalet lärare de problem som hindrar dem att anamma arbetssättet. Det är framförallt 
tidsbristen, organisatoriska problem och upplevelsen om att det egna ämnet inte tillförs något 
som ses som ett bekymmer.29 Samtidigt visar undersökningarna att lärares inställning till 
ämnesintegration varierar beroende på vilken syn på undervisningen de har, vilket förklarar varför 
integration mellan ämnen förekommer i så olika grad. 
 
 
Utbildnings iloso iernas cementering  f f

                                                

Undervisningen i skolan sker inte utifrån ett segregerat tillstånd utan bedrivs inom ramen för 
lärarens egna värderingar och traditionella faktorer.  Vilken undervisningsfilosofi som man som 
lärare knyter an sin undervisning till, har mer med egna värderingar att göra, än vilket 
utbildningsparadigm samtiden befinner sig i.  
     Utbildningens historia går dock från ett förflutet patriarkaliskt paradigm mot ett mer 
demokratiskt och sociokulturellt. Den patriarkaliska utbildningstanken byggde på fostran till 
underdånighet inför Gud och Fosterlandet och där kristendom och historia som ämnen fanns i 
fokus. Den patriarkala utbildningstanken var rådande fram till efterkrigstiden då den kom att 
ersättas av ett mer vetenskapligt-rationellt sätt att uppfatta undervisningens syfte och innehåll. 
Den vetenskapligt rationella utbildningstanken hade matematik och de naturvetenskapliga 
ämnena som ideal. Både den patriarkaliska och den vetenskapligt rationella utbildningstanken 
utgick från att det som skall läras ut/läras in är förutbestämt, men där den sistnämnda, liksom 
den demokratiska utbildningstanken var en reaktion mot den patriarkaliska tanken, vilken 
förnekade den lärandes rätt och möjligheter att utveckla en självständig uppfattning. Den 
demokratiska utbildningstanken utgår från uppfattningen om att lärandet sker i ett socialt 
sammanhang. Undervisningen skall bygga på kommunikation där olika åsikter och perspektiv 
möts vilket speglar den verklighet som råder i samhället.30

     Men trots att man ur ett historiskt perspektiv kan se en förändring från ett patriarkaliskt till ett 
demokratiskt utbildningsperspektiv, skiljer sig lärares undervisningsfilosofi åt av de olika 

 
27 Lpf 94, s. 37. 
28 Se bl. a. Ahlgren & Örnerfors, 2004. 
29 Sandström, 2005, s. 64.  
30 Tomas Englund, ”På väg mot undervisning som det ordnade samtalet”, i Kunskap. Organisation. Demokrati. red. G. 
Berg, T, Englund & S. Lindblad. Lund, 1995, s. 60-67. 
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utbildningsfilosofiska ståndpunkterna, essentialism, perennialism, progressivism och 
rekonstruktivism.31  
     Essentialismen och perennialismen sätter ämnet i centrum och betonar vikten av att förmedla 
färdiga kunskaper utifrån en strikt ämnesindelning. Det som skiljer de båda utbildningsfilosofiska 
riktningarna åt är att där essentialisterna fokuserar på vetenskapliga sanningar, utgår 
perennialisterna från bildning genom kunskaperna om kulturarvet och de eviga värdena.32 
Progressivisterna och rekonstruktivisterna däremot sätter eleven och elevens erfarenheter i 
centrum och relaterar undervisningen till problem som eleven söker svar på och till helheter som 
överskrider skolämnena.  
     Det är lätt att vilja placera in de olika utbildningsfilosofiska ståndpunkterna i någon form av 
tidsperspektiv, i syfte att förklara skolundervisningens utveckling, där essentialismen och 
perennialismen placeras först i kronologin och därmed samtida med den patriarkaliska 
utbildningssystemet som var rådande fram till efter andra världskriget, och där efter inplacera 
rekonstruktivismen och sist dagens moderna progressivistiska filosofi. Men faktum är att den 
sista i ordningen, progressivismen hade sitt intåg i den svenska undervisningsfilosofin redan på 
1920-talet och essentialismen uppstod i opposition mot den, medan perennialismen hade sin 
storhetstid i läroplanen under 1980-talet.  De utbildningsfilosofiska teorierna kan alltså inte 
knytas till en bestämd tidpunkt eller till en bestämd person utan kan snarare ses som parallella 
och ständigt rådande beroende på hur man som lärare uppfattar skolans syfte och mening.   
 

I stora drag skulle man kunna beskriva utvecklingen fram till idag i termer av en tvekamp 
mellan en utbildningsfilosofisk progressivism å ena sidan, artikulerad i läroplanernas 
målbeskrivning, och en ämnesgrundad essentialism, kryddad med perennialism, å andra 
sidan, artikulerad i läroplanernas kursplansavsnitt och betygskriterier.33

 
Den ämnesintegrerade diskussionen ger alltså en dubbel bild där det handlar om att bryta upp ett 
traditionellt ämnestänkande samtidigt som kravet på goda färdigheter i basämnena kvarstår.34

 
 
Ett förändrat ämnesinnehåll 

Allteftersom undervisningstanken kom att förändras ändrades även ämnesinnehållet. 
Historieämnets innehåll och funktion har genomgått stora förändringar i samklang med de 
utbildningsfilosofiska ståndpunkterna, vilket kan ses utifrån tre undervisningsteorier, den 
klassiska, den objektivistiska och den metodiska. Den klassiska är den som existerat under längst 
tid och dess funktion var att hos eleverna utveckla attityder. Genom att lyssna, inspireras och 
engageras av lärarens återberättelse av det förflutna, om de ondas straff och de godas belöning, 
skulle elevernas moraliska egenskaper stärkas.35 ”Där finner man hur de som har varit fromma 
och visa har handlat och levt, vilken lön de har fått, och hur de har levt som varit onda och 
oförståndiga, och hur de har återgäldats”,36 skrev Martin Luther redan 1539 vilket kom att vara 
historieämnets syfte i skolan även in på 1900-talet. Historia var historier om framförallt enskilda 
människor, vilka under 1800-talets nationalism och fosterlandskärlek kom att representeras av det 
egna landets stora personer. Där det inte fanns några historiska människor som kunde 
exemplifiera önskvärda egenskaper, var det lätt att hänvisa till skönlitteraturens heroiska 
personer.37

                                                 
31 Englund, 1995, s. 51, 57.  
32 Åhman, 2003, s. 8-9. 
33 Åhman, 2003, s. 9. 
34 Sandström, 2005, s. 63. 
35 Knut Kjelstadli, Det förflutna är inte vad det en gång var. Lund, 1998, s. 260-261. 
36 Citat av Martin Luther, 1539, i Det förflutna är inte vad det en gång var, av Knut Kjelstadli, Lund, 1998, s. 260. 
37 Jan Bjarne Bøe, Faget om forntiden: En oversikt over det historiedidaktiske området. Oslo, 1995, s. 75. 
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     Som en reaktion mot den klassiska utbildningsteorin slog under mellankrigstiden en 
objektivistisk teori igenom. Skolan fick till uppgift att förmedla den vetenskapliga kunskapen till 
eleverna. Till det gamla stoffet lades nya vetenskapliga resultat, så som utomeuropeisk historia 
och kvinnohistoriska aspekter. Fokus fortsatte att ligga på den nationella historien medan den 
klassiska teorins årtal, kungar och krig kom att nedtonas.38 Under 1960- och 1970-tal skedde 
ytterligare en förändring av historieämnets innehåll och funktion. Medan de två tidigare 
undervisningsteorierna varit materiella, det vill säga fokuserat på ämnet och dess innehåll kom 
den metodiska teorin att utgå från eleverna, där historieämnet skulle utveckla vissa egenskaper 
och färdigheter hos dem. Man hade kommit till insikt om att den historiska kunskapsmängden 
var alltför ofantlig för att man skulle kunna behärska den. Därför kom man istället att fokusera på 
att skapa ett källkritiskt medvetande hos eleverna, för att på så vis komma att skärpa deras 
vaksamhet mot så väl historiskt material och propaganda som dagens massmedia.39

     Till skillnad mot historieämnets förändrade innehåll och syfte, har inte ämnet svenska 
genomgått någon större förändring vad gäller ämnets grundstenar, det vill säga språket och 
litteraturen. Under 1950-talet låg språket och litteraturen i fokus precis som idag. 
 

Undervisningen i modersmålet har till uppgift att utveckla elevernas förmåga att tala 
naturligt, vårdat och tydligt, att uttrycksfullt läsa upp vers och prosa, att tillgodogöra sig 
muntlig och skriftlig framställning av skilda slag samt att enkelt, klart och korrekt uttrycka sig 
i tal och skrift. I samband med att deras språkkänsla på detta sätt odlas, bör de någon insikt i 
modersmålets byggnad. Undervisningen avser vidare att lära eleverna att med god behållning 
använda böcker i olika ämnen, bland annat uppslagsböcker, giva dem kännedom om svensk 
litteratur och svenska författare samt förmedla någon bekantskap med de nordiska 
frändefolkens språk och litteratur.  
     Undervisningen skall så bedrivas, att den väcker intresse för svenskt språk och svensk 
litteratur och för god läsning i allmänhet.40  

 
Men i samklang med den mer demokratiska utbildningstanken har även svenskämnet genomgått 
en förändring. Det innebär att det har skett en förskjutning från ämnescentrering mot 
elevcentrering där man utgår från elevernas intressen, önskemål och behov. Språk och kunskap 
hänger samman med erfarenheter och språket utvecklas i kommunikation. En annan skillnad är 
det förändrade textbegreppet vilket kommit att ge ämnet ett ökat innehåll av alternativa 
studieobjekt. En text definieras inte endast, som tidigare, som en litterär sådan utan även som 
bild, film reklam och musik. Det förändrade innehållet i svenskämnet sker i första hand utifrån 
tanken om dess centrala funktion i undervisningsprocessen och då framförallt som utgångspunkt 
för elevernas engagemang.41 Det handlar alltså inte längre om att som under det tidiga 1800-talet 
att genom undervisningen i det svenska modersmålet forma deras karaktärer genom språkets 
exakta regler. 
 

[…]från början slarf och halfhet, till oreda och håglöshet, minnet tappar sin hålltång, tanken 
sin spänstighet och lynnet själf sin fasthet och kärna. Deföre böra form och regel icke blott 
inpreglas, utan de böra tatueras in i det unga sinnet, så att det sitta qvar för lifstiden.42

 
     Den skarpa uppdelningen mellan hög- och lågkultur i svenskämnets litteraturundervisning har 
även den fått ge vika i och med det förändrade textbegreppet där populärlitteraturen kommit att 
bli att allt starkare inslag som motpol mot de traditionella författarna och deras texter.43  
                                                 
38 Kjelstadli, 1998, s. 262-263. 
39 Kjelstadli, 1998, s. 265. 
40 Undervisningsplan för rikets folkskolor, 1955, s. 61. 
41 Gun Malmgren, ”Svenskämnets identitetskriser – modernisering och motstånd”. I Svenskämnets historia, red. J. 
Thavenius, Lund, 1999, s. 106, 109. 
42 Citat av Tegnér 1827 i Svenskämnets historia, red. J. Thavenius, Lund, 1999, s. 22. 
43 Jan Thavenius, ”Inledning”, i Svenskämnets historia, red. J. Thavenius, Lund, 1999, s. 8. 
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Film och skönlitteratur som utgångspunkt för lärande 

I en jämförelse mellan 1800- och 1900-talet kan man se den förra som litteraturens århundrade 
medan den sistnämnda kommit att bli filmens.44 Därför är det inte förvånansvärt att dagens 
ungdomar, i betydligt större utsträckning än tidigare generationer ägnar sig åt film, video och TV 
på sin fritid, vilket gett forskare anledning till att hävda TV och filmen som de främsta 
kunskapskällorna för dagens barn och ungdomar. Med det i åtanke kan det tyckas att film, video 
och TV borde få en betydligt större plats i undervisningen och då framförallt i 
historieundervisningen. Få läromedel kan ge en så god konkretion och kan få eleverna att leva sig 
in i olika historiska situationer och miljöer, och knappas något ger en så stark emotionell 
påverkan.45  
     ”Om den ‘vanliga’ historieundervisningen i skolan upplevs som tråkig och fantasilös, så kan 
man använda sig av filmer,” skriver Anders Frendin, Erik Lindberg och Nicke Olofsson i 
Högstadieelevers historiebruk: en studie av 100 elevers möte med historia utanför skolan. 46 Deras 
undersökning visar att elevers möte med historia är så mycket mer än den traditionella 
skolundervisningen. Hela 90 procent av de tillfrågade eleverna använde det audiovisuella mediet 
för sitt historiebruk, så som historiska dokumentärer och filmer med historiska teman.47  
     Att använda populärhistoriska filmer i undervisningen är inte en alldeles oproblematisk ansats. 
Populärhistoriska filmer där handlingen förlagts i förfluten tid kritiseras ofta för sin inkorrekta 
historieförmedling. Om detta skriver Mats Weman om i artikeln ”Glöm det där med historisk 
sanning” i tidsskriften Zoom. Kritikerna, skriver Weman, ser filmerna som förskräckliga brott mot 
historien och som orsaken till ungdomars historielöshet.48 Artikeln bygger på en intervju med 
filmprofessorn Erik Hedling vid Lunds Universitet, vilken anser att Hollywood har ett stort 
inflytande över vilken uppfattning som tittarna får av västerlandets historia. Som exempel nämner 
Hedling Steven Spielbergs Schindler´s List, vilken han menar skapade en renässans för Förintelsen, 
som bland annat ledde till bildandet av det svenska projektet Levande Historia. Weman ser många 
fördelar med Schindler´s List, men menar dock även att man kan ha vissa synpunkter på den 
historiska inkorrektheten. Men Hedling menar bestämt att ansvaret för den historiska 
verklighetsuppfattningen ligger hos publiken och inte hos filmskaparna.49

     Trots kritiken mot den historiska inkorrektheten har filmen kommit att komplettera 
historieboken, i strävan efter att motverka vår tids historielöshet bland dagens ungdomar. Filmen 
kan användas för att skapa en känsla av sammanhang och ses som en utgångspunkt för 
diskussioner.50  
     Under 1980-talet kom barn och ungdomar att utpekas som ”TV-narkomaner” och 
”bokdroppare”. Det senaste kvartsseklet har karakteriserats av ”litteraturkris” och där skolan 
kommit att ta död på eleverna läsintresse. Trots det trycks det fler böcker än långt tidigare vilket 
måste, enligt principen tillgång och efterfrågan, betyda att det även läses mer böcker än tidigare.51 
Till exempel fann Frendin, Lindberg och Olofsson i sin undersökning om högstadieelevers 
historiebruk att 40 procent av eleverna valde att läsa någon form av historisk roman, biografi eller 
memoarer utanför skolan.52

     Den skönlitterära romanens didaktiska möjligheter kan ses utifrån olika perspektiv, så väl ett 
faktamässigt, språkligt som upplevelsemässigt perspektiv. Men skönlitteraturen kan även bidra till 
att eleverna får en förståelse för världen och sig själva, då romanernas innehåll ofta speglar frågor 
                                                 
44 Ulf Zander, ”Det förflutna på vita duken”, i Historia är nu: En introduktion till historiedidaktiken, red. K-G. Karlsson 
& U. Zander, s. 125. 
45 Lars Terner, Bild, ljud, film och drama i historieundervisningen. Uppsala, 1990, s. 21. 
46 Frendin m.fl. 2002, s. 23. 
47 Frendin m.fl. 2002, s. 20, 22. 
48 Mats Weman, ”Glöm det där med historisk sanning”, i Zoom, 2004:3, s. 24. 
49 Weman, 2004, s. 25. 
50 Svensk filmindustris hemsida. ”Zoom, det filmpedagogiska verktyget.” 
51 Jan Thavenius, ”Skriftkultur och mediekultur”, i Svenskämnets historia, red J. Thavenius, Lund, 1999, s 147. 
52 Frendin m.fl. 2002, s. 17. 
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som är gemensamma för alla tider.53 Att använda skönlitteratur i undervisningen kan initiera ett 
intresse hos eleverna som uppmuntrar dem till ett vidare kunskapssökande, så som exempelvis 
den historiska romanens möjligheter.54 Den historiska romanen anses dock vara en fiktiv 
berättelse utan verklighetsförankring, men samtidigt bygger den historiska romanen ofta på fakta 
som är belagt av forskare. Men oavsett om den är skriven av en historiker eller inte är det 
omöjligt att säga vem som lyckas gestalta en objektiv sanning.55 En evigt giltig sanning om det 
förflutna kan varken yrkeshistoriken eller romanförfattaren nå fram till oavsett källkritik, men 
däremot visar de båda olika versioner av det som varit.56 Den historiska romanen kan därför ses 
som utmärkta redskap i undervisningen genom gestaltningen av det förflutna där fiktionen ofta 
möjliggör att läsaren kan identifiera sig med de historiska personerna och känna samhörighet 
över tid och rum.57

 
Bland det en historisk roman kan förmedla förut den rent litterära upplevelsen av 
intellektuell njutning, spänning eller underhållning, är dels medvetandet om att det funnits ett 
förflutet, dels kunskap om denna förflutenhet.58

 
 
      
Svenska och historia i integration 

Analys av styrdokumenten 

Svensk- och historiemålens samstämmighet  

I analysen av målen för svenska och historia på A- och B-nivå kan man urskilja två delar, var av 
den ena rör färdigheter och den andra, kunskaper utifrån ett mer faktamässigt perspektiv. För 
svenska A handlar målen i första hand om färdigheter så som att tala, läsa, skriva, diskutera, 
värdera och ta ställning. Vidare skall eleven kunna söka information via bibliotek och databaser.  
Ur ett faktamässigt kunskapsperspektiv handlar det om att eleven skall ”känna till några vanliga 
myter och motiv i litteraturen, vilka speglar frågor som har sysselsatt människor under olika 
tider”. I svenskämnets B-kurs skall A-nivåns färdigheter fördjupas, det vill säga elevens förmåga 
att tänka, tala och skriva. På denna nivå ligger fokus på mer faktamässiga kunskaper så som 
litteraturhistoriska, språkhistoriska och språksociologiska kunskaper. 59  
     För ämnet historia finner man denna kunskapsfokusering på A-nivån med eleven skall ”känna 
till grundläggande drag i den historiska utvecklingen”, ”förstå innebörden av vanliga epokbegrepp 
och andra centrala historiska begrepp”, men även kunskaper om historiska förändringsprocesser 
samt att kunna beskriva det historiska skeendet utifrån olika perspektiv. Först på B-nivå är syftet 
att hos eleverna öva upp historieämnets färdigheter så som att eleven skall ”kunna visa hur olika 
slags historiesyn ger olika historiska bilder” samt hos eleverna skapa en källkritisk medvetenhet. 
Dock förekommer även här att eleven måste ha faktakunskaper för att kunna skildra och jämföra 
händelser och företeelser i dagens värld samt ”kunna göra historiska jämförelser över tid och 
rum”. 60

     Vid en analys av uppnåendemålen för svenska och historia på A- och B-nivå finner man, dock 
olika klart, uttalat den kritiska och källkritiska aspekten. I svenska A finns målet som syftar till att 
                                                 
53 Gunilla Molloy, Att läsa skönlitteratur med tonårigar. Lund, 2003, s. 301. 
54 Eva Queckfeldt, ”Det var en gång: Om historiska romaner och romaner som blivit historiska” i Historien är nu, red. 
K-G. Karlsson & U. Zander, Lund, 2004, s. 85. 
55 Queckfeldt, 2004, s. 74. 
56 Queckfeldt, 2004, s. 79. 
57 Queckfeldt, 2004, s. 75-77 
58 Queckfeldt, 2004, s. 69. 
59 Se bilaga 3, Svenska A: bla. mål 7, och bilaga 4, Svenska B: bla. mål 3, 4, 5, 6. 
60 Se bilaga 1, Historia A: bla. mål 1, 2, 3, och bilaga 2, Historia B: mål 2, 3, 4, 5. 
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eleven skall ”kunna formulera egna tankar och iakttagelser och göra egna bedömningar vid 
läsning av saklitteratur och litterära texter från olika tider och kulturer” vilket kan ses som ett 
första steg mot ett kritiskt tänkande. Vidare återfinns ett mål som uttrycker att eleven skall kunna 
inhämta, värdera och ta ställning till information, vilket tydligare knyter an till utvecklandet av ett 
kritiskt medvetande. På B-nivån uttalas inte i målen den kritiska aspekten utan den återfinns först 
som ett kriterium för betyget VG ”Eleven söker uppslagsrikt på egen hand relevant material för 
skriftlig och muntlig framställning samt granskar och värderar informationen.”61

     I likhet med hur den källkritiska aspekten konkretiseras på de två nivåerna i svenskämnet finns 
inte den källkritiska dimensionen omnämnd bland målen för historia A. Precis som med svenska 
B återfinns källkritiken som ett kriterium först på VG-nivå där eleven skall visa ”prov på kritisk 
hållning i ett resonemang om historiska problem och källor, bearbetar materialet samt motiverar 
sitt ställningstagande”. Den kurs som tydligast och med emfas fokuserar på kritisk medvetenhet 
och då framförallt källkritisk medvetenhet är historia B. Begrepp som ”medvetenhet och kritisk 
hållning”, ”historiesyner” och ”källkritiska komplikationer” genomsyrar kursens mål. Även om 
kursmålen olika tydligt knyter an till kritiskt tänkande finns den kritiska aspekten som ett 
grundelement, som även är relevant i alla ämnen och i samhällslivet.  
 
 
Svensk- och historiemålens uttryck för integration 

Om man studerar målen för historia och svenska finner man vid första anblicken en tydlig 
gemensam nämnare, den historiska dimensionen. I svenskämnet, likväl i de flesta andra ämnen 
finns det en historik som på ett tydligt sätt knyter an till historieämnet. Studerar man kursmålen 
för svenska A finner man ett mål som uttrycker att eleven skall ”känna till några vanliga myter 
och motiv i litteraturen, vilka speglar frågor som har sysselsatt människor under olika tider”.62 I 
svenska B finner man att tre mål med historisk anknytning, i svenskans fall språkhistoria och 
litteraturhistoria.  
 

Eleven skall kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika  
tider och kulturer samt mellan texter med anknytning till vald studieinriktning 

 
 Eleven skall ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska 

och internationella verk och ha stiftat bekantskap med författarskap från  
olika tider och epoker 

 
Eleven skall känna till några väsentliga drag i hur det svenska språket har 
utvecklats från äldsta tider till våra dagar. 63

 
De två övre målen har med litteraturhistoria att göra och knyter även an till myterna i svenska A. 
Det nedre målet har med språkhistoria att göra.  
     Svenskämnet finns mer eller mindre tydligt i såväl historia A som B-nivå i och med språket 
som utgångspunkt för vårt lärande. Kursmålen för historia uttrycker att eleven skall ”förstå 
innebörden av vanliga epokbegrepp och andra centrala historiska begrepp” men även kunna 
analysera, beskriva, diskutera, formulera, jämföra och skildra, företeelser som alla utgår från våra 
språkliga, skriftliga och tankemässiga kunskaper.64  
     Men det finns även andra mål i svenska och historia som lämpar sig mycket väl för en 
ämnesintegration. Vid en analys av ämnesmålen utkristalliseras en gemensam nämnare som 
förenar ämnena, det vill säga målet att ”stärka den personliga identiteten”. Ett av målen för 

                                                 
61 Se bilaga 3, Svenska A: mål 6, 9, och bilaga 4, Svenska B: VG1. 
62 Se bilaga 3, Svenska A: mål 7.  
63 Se bilaga 4, Svenska B: mål 3, 4, 6. 
64 Se bilaga 1, Historia A: mål 1 samt övriga mål, och bilaga 2, Historia B. 
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svenskämnet är att eleven ”förstår språkets betydelse för identiteten och utvecklar förmågan att 
förstå sig själv och andra i ett kulturellt och historiskt sammanhang”. 65 Vår personliga identitet 
stärks och utvecklas dels genom vårt språk, vår förmåga att kommunicera och förstå vår omvärld. 
Vårt förflutna är en del av vår identitet och för att förstå måste vi få kännedom om vår historiska 
tillhörighet.  
     Grundelementen kritisk medvetenhet, språket som medium, den historiska dimensionen och 
den identitetsskapande aspekten i svensk- och historieämnet kan, enligt mig, illustreras och 
konkretiseras med hjälp av följande figur. 
 
 FIGUR: Svenska och historia i integration 
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Svenskämnet och historieämnet betonas i Läroplanen som integrerande i många av skolans 
övriga ämnen så som att: ”Förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det svenska 
språket skall befästas genom undervisningen i många av skolans ämnen”.66 I ämnesmålen för 
historia kan man även läsa att ämnet kan ses som ”en brygga mellan olika studieinriktningar och 
ämnen och kan därigenom skapa synteser och djupare insikter.”67

 
 
Styrdokumenten om film och skönlitteratur som undervisningsredskap 

I ämnesmålet för svenska på grundskolan ger styrdokumentet klart uttryck för filmens och 
skönlitteraturens betydelse för elevernas utveckling och lärande. ”Utbildningen i ämnet svenska 
syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa 
och skriva samt uppleva och lära av skönlitteratur, film och teater”.68 Vidare betonas 
skönlitteraturens och filmens betydelse för identiteten, kulturarvet och dess förmedling av 
kunskaper och värderingar. 
 

Skönlitteraturen, filmen och teatern öppnar nya världar och förmedlar erfarenheter och 
upplevelser av spänning, humor, tragik och glädje. Skönlitteratur, film och teater hjälper 
människan att förstå sig själv och världen och bidrar till att forma identiteten. Skönlitteratur,  
film och teater ger möjligheter till empati och förståelse för andra och för det som är 
annorlunda och för omprövning av värderingar och attityder. Därigenom kan motbilder 

                                                 
65 Gymnasieskolan 2000. Ämne; Svenska.  
66 Lpf 94, s. 37. 
67 Gymnasieskolan 2000. Ämne; Historia. 
68 Skolverkets hemsida, Grundskolan, kursplan: Svenska. 
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formas till exempelvis rasism, extremism, stereotypa könsroller och odemokratiska 
förhållanden. När ungdomar möter skönlitteratur, film och teater innebär det också 
möjligheter för dem att tillägna sig litterära mönster och förebilder. 
     Skönlitteratur ger kunskaper och barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika 
tider och i olika länder. Litteraturen ger också perspektiv på det nära och vardagliga. Såväl 
det gemensamma utbytet som den individuella erfarenheten i arbetet kring litteraturen bidrar 
till att ge svar på de stora livsfrågorna. 
     I arbetet med skönlitteratur, film och teater i ämnet svenska kan skilda kulturella 
erfarenheter mötas och eleverna ges möjlighet att utveckla ett eget förhållningssätt till kultur 
och kulturella värderingar.69

 
 
För eleverna på gymnasiet har filmens betydelse tonats ner betydligt. Ändock är dess relevans 
tydligt uttryckt i ämnesmålen. 

 
Inom svenskämnet skall eleverna få rikligt med tillfällen att använda och utveckla sina 
färdigheter i att tala, lyssna, se, läsa och skriva och att möta olika texter och kulturyttringar.70  

 
Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan även avlyssning, 
film, video etc. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter även 
bilder.71

 
Skönlitteraturens plats uttrycks dock mer självklart, i alla fall i svenskämnet, då främst i de 
litterära studierna så som exempelvis litteraturhistoria. Men det är först endast som ett kriterium i 
svenska B på VG-nivå som kravet på att eleven gör ” iakttagelser om bildbaserade mediers 
uttrycksmedel och analyserar självständigt sådana medier”,72 som en annan aspekt av 
textbegreppet konkretiseras.  
     En av de viktigaste uppgifter en lärare har är att skapa intresse och nyfikenhet. Utan det är det 
lätt att kunskapen endast hamnar på en ytlig faktabaserad kunskapsnivå, där eleverna endast 
befinner sig för att, så att säga, tillfredställa läraren och inte det egna lärandet. I styrdokumenten 
återfinns två mål som vardera betonar en estetisk dimension. Ämnet historia ”syftar till att 
stimulera elevernas nyfikenhet och lust att vidga sin omvärld i en tidsdimension”.73 För 
svenskämnet uttrycks att eleven efter avslutad kurs skall vilja ”söka sig till saklitteratur, 
skönlitteratur och övrig kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och glädje”.74  
 
 
Svensk- och historielärare om integrationsmöjligheterna 

Syftet med att fråga verksamma lärare var för att få en generell bild av hur lärare tänker kring 
underhållningsfilmers och populärromaners integrationsmöjligheter. Det handlar alltså inte om en 
vilja att kunna utläsa samstämmighet eller avvikelser utan en sammanfattande bild om hur 
underhållningsfilm och populärromaner kan uppfattas ur ett didaktiskt perspektiv. 
     De tillfrågade lärarna arbetar alla på en skola med mycket utpräglad progressivistisk 
undervisningstanke, där undervisningen ständigt och alltid utgår från eleverna. Varje kursstart 
börjar med att läraren tillsammans med eleverna tolkar kursmålen, för att utifrån dem och 
elevernas intressen, planera kursens innehåll. En viktig del av måltolkningen handlar om att se 
vilka mål som kan integreras med andra ämnen.   

                                                 
69 Skolverkets hemsida, Grundskolan, kursplan: Svenska.   
70 Gymnasieskolan 2000. Ämne; Svenska. 
71 Gymnasieskolan 2000. Ämne; Svenska.  
72 Se bilaga 4, Svenska B: VG5. 
73 Gymnasieskolan 2000. Ämne; Historia. 
74 Lpf 94, s. 44. 
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     Den ovan nämnda beskrivning av skolans arbetssätt kommer tydligt till uttryck i de tillfrågade 
lärarnas svar om underhållningsfilm och populärromaner, exempelvis Schindler´s list och Vägen till 
Jerusalem, som integrationsredskap. Samtliga lärare uppfattade filmer som ett mycket bra redskap 
för ämnesintegration mellan svenska och historia. Ingen av lärarna hade tyvärr läst romanen 
vilket inte hindrade dem från att ha åsikter om romaners integrationsmöjligheter då film och 
skönlitteratur ligger helt nära varandra. Underhållningsfilmers och populärromaners fördelar 
motiverades framförallt utifrån dess möjligheter att väcka intresse, inspirera och motivera 
eleverna, samt att film och skönlitteratur till skillnad mot andra läromedel ger en bättre möjlighet 
till inlevelse och empati. Framförallt svenskämnets möjligheter för ett ämnesövergripande 
samarbete betonades, i och med att muntlig och skriftlig framställning är centralt inom andra 
ämnen, vilket leder eleverna mot många tal- läs- och skrivmål i svenskämnet.  
     På frågan om hur de skulle strukturera undervisningen utifrån film och skönlitteratur, svarade 
lärarna helt i samklang med den progressiva utbildningsfilosofin. Medierna ansågs ha ”minst 
tusen olika sätt” att användas i undervisningen. Framförallt ansågs de kunna användas som 
introduktion inför en fördjupningsuppgift, som utgångspunkt för roman- och filmanalys men 
även som informationsmaterial, det vill säga, som en grund för elevens kunskapsuppbyggande. 
Utifrån ett källkritiskt perspektiv ansågs filmer och romaner fungera som exempel på olika 
textuella skildringar vilket genom jämförande studier skulle kunna tydliggöras. Svensklärarna 
menade även att medierna fungerade utifrån ett litteraturhistoriskt perspektiv, så som att söka 
fakta om författaren och romanens tillkomsttid. Och genom ”bokprat” kunde eleverna få 
möjlighet att visa sina kunskaper inom både svenska och historia. Men framförallt menade lärarna 
att undervisningen skall utgå från eleverna som givetvis måste få vara med och tolka målen, 
planera innehållet och bestämma redovisningsform.  
     Likaså när det gäller möjligheterna att uppnå kursmål är lärarna svar progressivistiskt 
”svävande”, åtminstone till en början. Svensklärarna svarade att man kunde uppnå flera 
svenskmål beroende på vad man gör med en film eller roman. Men i princip kan man uppnå alla 
de muntliga och skriftliga målen samt de litteraturhistoriska för svenska A,75 och likaså för 
svenska B.76 Historielärarna ansåg att det fanns mjöligheter att i historia A, uppnå alla mål utom 
dem rörande historieutvecklingens grundläggande drag och förståelsen av historiska begrepp,77 
medan alla målen för historia B kunde uppnås.78

     Avslutningsvis svarade lärarna på frågan om vilka andra filmer och romaner än de 
exempifierade som de ansåg skulle fungera bra i syfte att nå ämnes- och kursmål. De ansåg att de 
flesta filmer hade något som kunde diskuteras och därmed användas i undervisningen, även 
klichéartade Hollywoodproduktioner, vilka bland annat kunde diskuteras utifrån sin genre. 
Lärarna menade även att möjligheterna till ämnesintegration låg i romanen eller filmen som 
medium och inte i en specifik titel. Men framförallt ansåg lärarna att i valet av film borde man 
utgå från elevernas förslag på lämpliga filmer, vilket alltid uppskattas och eftersom de oftast vet 
mycket om film. 
 
 
Att uppnå målen med Schindler´s list och Vägen till Jerusalem  

Massmordet och Korsriddaren: en presentation 

Vägen till Jerusalem utspelar sig i 1100-talet Sverige där rivaliserande tronpretendenter söndersliter 
landet.   Den moderlöse Arn växer upp hos cisterciensermunkarna vid Varnhems kloster där han 
får den bästa andliga och världsliga bildningen samtiden kan ge. Cisterciensermunkarna har dock 
insett att Arn inte är ämnad för att bli munk utan tränas till att som riddare försvara den kristna 
                                                 
75 Se bilaga 3, Svenska A: mål 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
76 Se bilaga 4, Svenska B: mål 1, 2, 3, 4. 
77 Se bilaga 1, Historia A: 3, 4, 5, 6. 
78 Se bilaga 2, Historia B. 
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tron i det heliga landet. Som 17-åring lämnar Arn Varnhems kloster för att uppsöka sin 
fädernegård. Under sin vistelse förälskar han sig i Cecilia Algotsdotter till Husaby, men deras 
kärlek straffar sig och Arn döms till tjugo års botgöring i det heliga landet. 
     Berättelsen om Arn har väckt blandade känslor hos läsare och debattörer. Av ett tjugotal 
recensioner av boken ser 1/3 del romanen som positiv utifrån ett lärandeperspektiv medan 
ytterligare 1/3 del anser det motsatta och pekar på historiska inkorrektheter. Den resterande 1/3 
delen nämner inte den historiska dimensionen alls, utan uttalar antigen ett gillande eller ett totalt 
ogillande av romanen.79 Bakom den medeltida kulissen, med Arn, cisterciensermunkar och kriget 
i Guds namn kan man även se en mer allmängiltig dimension, så som rasism och konflikter på 
grund av oliktänkande.80

     Filmen Schindler´s list är baserad på den verkliga berättelsen om hur den tyske affärsmannen 
Oskar Schindler under slutet av andra världskriget räddade livet på över 1000 polska judar. Från 
att ha utnyttjat kriget och judarnas som gratis arbetskraft i syfte att skapa sig en förmögenhet 
genom att tillverka emaljerade kärl till den tyska armén börjar han systematiskt, genom sin judiske 
revisor Itzhak Stern att rädda judar undan nazisternas utrensning. Genom att muta SS-officerare 
lyckas han fylla sin fabrik med judar som annars skulle ha sänts till koncentrationsläger. När 
Tyskland inser att kriget kommer att förloras ges order om att även Schindlers judiska arbetare 
skall sändas till Auschwitz gör Schindler och Stern upp en lista över arbetare som de påstår är 
oumbärliga för fabrikens produktion. Med de pengar han tjänat på kriget köper Schindler judarna 
med i syfte att använda dem vid sin nya fabrik för tillverkning av granater. Den verkliga avsikt är 
dock att skapa en fristad för judarna till kriget är över.  
     Trots att filmen bygger på tidigare intervjuer med omkring femtio av de överlevande så kallade 
Schindlerjudar, dess svartvita foto och ansatsen till att skapa största möjliga autenticitet genom att 
låta handlingen filmas i befintliga miljöer i och utanför Krakóv, har filmen kritiserats för sina 
historiska felaktigheter. Den huvudsakliga kritiken ligger i filmen som genre och de kommersiella 
krav som ligger bakom en storfilmsproduktion. Handlingen har förenklats och komprimerats för 
att på så vis skapa en mer spännande och engagerande film. Schindler framställs som hjälten som 
besegrar den onde motståndaren lägerkommendanten Amon Goeth. Verklighetens Schindler 
kanske inte så heroisk som filmen framställer honom. Till exempel lär han vid ett tillfälle ha 
skickat en kvinnlig bekant för att tillbringa en natt med en högt uppsatt officer för att på så vis 
vinna förhandlingarna om judarna.81  
     Filmen kritiseras även för sin skildring av Förintelsen, då det är de överlevande som fokuseras 
och inte de människor som mördades. Verklighetens massmord kommer i skymundan vilket gör 
att berättelsen om Schindler inte kan sägas vara representativ för det öde som drabbade 
majoriteten av judarna under andra världskriget.82  
     När nu Schindler´s list och Vägen till Jerusalem kommit att kritiseras, framförallt för sin fiktion 
och förvrängning av det förflutna, hur kan man då använda dem i svensk- och 
historieundervisningen? Här nedan följer en analys av filmen och romanen, utifrån dess 
möjligheter att uppnå kursmålen, samt exemplifierat hur man praktiskt kan gå tillväga i 
undervisningen. Analysen grundar sig på den ovangjorda studien av svensk- och historieämnenas 
integrationsskapande grundelement, historisk dimension, kritisk medvetenhet och språket som medium. 
 
 
Historisk dimension: två bilder av det förflutna 

Den historiska dimensionen i svenska och historia handlar om att ge eleverna kunskaper om 
litteraturens och språkets historia samt insikt i världshistorien från forntid till nutid. Eleverna skall 

                                                 
79 Boksidan (Internet) 
80 SVT´s hemsida.  
81 Svensk filmindustris hemsida. Clas Österholm, ”Schindler´s list: Filmhandledning”. s. 21-23. 
82 Svensk filmindustris hemsida. Österholm, s. 6, 21.  
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ha insikt i de historiska epokerna, kunna jämföra dem med varandra samt knyta an det förflutna 
med nuet. Eleverna skall även kunna tolka orsakerna till förändringar i historien. 
     Vägen till Jerusalem skildrar det sociala, politiska, ekonomiska, kulturella och religiösa livet 
under medeltiden, vilket lägger en grund för att eleverna skall kunna uppnå målet i historia A, 
vilket uttrycker att eleven skall kunna beskriva det historiska skeendet utifrån olika perspektiv.  
     Romanens författare redogör genomgående för hur och varför samt vilka konsekvenser skilda 
företeelser kom att få för sin samtid och ibland även för vår tid. Guillou berättar om hur det 
andra korståget organiserades, hur och vilka konsekvenserna blev av den kristna härens val att 
först erövra Damaskus i stället för Edessa, etc,83 vilket ger en överblick för läsaren att fundera 
kring historiska problem och orsakssammanhang bakom förändringsprocesser vilket återfinns 
som mål för historia A. 
     Författaren skapar sin berättelse kring historiskt levande personer, händelser och traditioner, 
så som exempelvis kung Sverker och hans drottningar, Erik den helige och hans hustru Kristina 
och deras motstånd till grundandet av ett cistercienskloster, invigningen av Skara domkyrka 1150, 
påven Alexander III konflikt med Fredrik I Barbarossa, Bernhard av Clairvaux och 
Stephan/Stefan, Sveriges förste ärkebiskop etc. Även Arns mor Sigrid är av författaren hämtad ur 
en historisk verklighet, likaså farbrodern Birger Brosa. Romanen innehåller även flera medeltida 
begrepp, så som kloster, korståg, lekbroder, munkar, nunnor, hirdmän, träl etc vilket knyter an till 
målet om att förstå innebörden av vanliga epokbegrepp. 
     Ur ett litteraturhistoriskt perspektiv knyter romanen an till målen för svenska B i och med 
Fader Henris lektion om samtidens, det vill säga medeltidens, litteratur och dess 
tolkningsmöjligheter. Genom Arn får läsaren ta del av litteraturhistoriens litterära drag, 
idéströmningar och bildspråk som återfinns fördelade över kriterier för att uppnå betyg på såväl 
G-nivå som VG- och MVG-nivåerna för svenska B.84

 
”Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty Du är med mig”, rabblade 
Arn snabbt. ”Innebörden måste vara generell, tror jag. Om jag befinner mig i stora 
svårigheter, om jag är i närheten av döden […]så fruktar jag intet därför Gud är med mig. 
Ordet dödsskugga måste ju vara allegorisk, döden kastar inte bokstavligen sin skugga 
någonstans och det finns ingen särskild dal där jag skulle kunna gå under denna skugga. Och 
även om den fanns... rent teoretiskt, så skulle det ju inte bara vara på denna platsen som jag 
kunde känna förtröstan. Inte ens i den mörkaste dal, det vill säga i mörka stunder, i sorg eller 
i fara, behöver jag förtvivla. Ungefär så?”85

 
Genom Fader Henri får läsaren även en uppfattning om vilken litteratur som lästes under 
medeltiden, i alla fall i klostren. Här nämns författare som Ovidius med verk som Metamorfoser 
och Ars amatoria, Horatius Epistulae och Ars poetica och Vergilius Aeneis.86  
     För att uppnå de litteraturhistoriska målen krävs även att eleven känner till några ”myter och 
motiv i litteraturen, vilka speglar frågor som har sysselsatt människor under olika tider”.87 I 
romanen speglas tidlösa motiv, genom temat kärlek och Arns svårigheter att förstå vilken synd 
han gjort genom, att som oblat88 längta efter och drömma om en flicka.89 Eller ett lika tidlöst 
tema, som ofta skildras i myter och sagor, att göra rätt och inte fel. I romanen försöker Arn förstå 
hur rätten att döda skiljer sig åt, beroende på utifrån vilket perspektiv man handlar.  
 

                                                 
83 Jan Guillou, Vägen till Jerusalem, Stockholm, 1998, s. 138-142. 
84 Se bilaga 4, Svenska B: G4, VG3, MVG2. 
85 Guillou, 1998, s. 112. 
86 Guillou, 1998, s. 106. 
87 Se bilaga 3, Svenska A: mål 7. 
88 Enligt romanen ett barn som växer upp i kloster för att formas och tas upp som munk. Se Guillou, 1998, s. 86. 
89 Guillou, 1998, s. 165. 

19 



 

”Herren Jesus i sin outsägliga mildhet menade förstås att vi inte får dräpa andra Guds barn, 
inte ens romerska knektar, eller danska för den delen. Men det finns ett folk som inte 
omfattas av Herrens förbud och jag tror att du kan gissa vilket?” 
”Saracenerna!” svarade Arn snabbt.90

 
     För att uppnå de språkhistoriska målen krävs dock ett kompletterande material. Annat hade 
det varit om författaren valt att skriva ut dikter, lagtexter etc. i den för samtiden rådande 
språkformen. Dock finns i romanen hänvisningar om det medeltida språket, så som kyrkans latin, 
vilket omnämns höra framtiden till.91

     Schindler´s list utgör inte samma uttömmande redogörelse för 1900-talet som epok, utan 
redogör snarare för en av världshistoriens mest skrämmande händelser, det vill säga massmordet 
på judar under andra världskriget. Men precis som författaren till romanen har Spielberg placerat 
in verkligt förekomna personer så som Oskar Schindler, lägerkommendant Amon Goeth, Itzhak 
Stern, Emelie Schindler och flera av överlevande judar. Genom flertalet textinlägg ges en 
historisk bakgrund till filmens skeenden, exempelvis i början av filmen: 
 

September 1939, the German forces defeated the Polish Army in two weeks. Jews were 
ordered to register all family members and relocate to major cities. More than 10.000 Jews 
from the countryside arrive in Krakow daily.92

 
I slutet av filmen får man, genom en textskylt, som tittare ta del av vad som hände Amon Goeth 
och Oskar Schindler efter krigets slut: 
 

Amon Goeth was arrested while a patient in a sanatarium at Bad Tolz. He was hanged in 
Krakow for crimes against humanity. 
     Oskar Schindler failed at his marriage and several businesses after the war. In 1958 he was 
declared a righteous person by the council of the Yad Vashem in Jerusalem, and invited to 
plant a tree in the Avenue of the Righteous. 
     It grows there still.93

 
Filmen ger en historisk bild av andra världskrigets antisemitism, från att judarna tvingas till att 
leva i getton, förflyttas till arbetsläger för att till sist massavrättas. För historia B återfinns ett 
kriterium på G-nivå att eleven skall kunna visa ”hur ett och samma historiskt fenomen kan 
beskrivas på olika sätt”.94 I Schindler´s list får man ta del av olika perspektiv från representanter ur 
olika grupper ser på behandlingen av judarna. Dels får tittarna ta del av ett nazistiskt perspektiv 
utifrån Goeth där judarna likställs med råttor och ohyra, och dels utifrån ett motsatta, judiskt 
perspektiv genom Itzhak Stern då han berättar för Schindler om Goeths makabra nöje i att skjuta 
judar.95

     I likhet med romanens möjligheter till ett uppnående av målet rörande myter och motiv, 
speglas i filmen det oftast förekomna motivet, kampen mellan det onda och det goda, samt som i 
romanen, valet att göra rätt, gestaltat genom Schindlers val att sätta människoliv framför pengar. 
     Ur ett litteratur- och språkhistoriskt perspektiv krävs ett kompletterande material, 
representativt för 1900-talets första hälft, då filmen inte berör samtidens litteratur över 
huvudtaget.  Inte heller kommer samtidens språkbruk till uttryck. 
     Film och litteratur är starkt bunden till den tid då de tillkommit. De speglar ofta direkt eller 
indirekt samtidens historiska och sociala sammanhang, likväl som den period som handlingen är 

                                                 
90 Guillou, 1998, s. 158. 
91 Guillou, 1998, s. 65. 
92 Spielberg, 1993, disc 1; 1.42 min. 
93 Spielberg, 1993, disc 2; 48.35 min. 
94 Se bilaga 2, Historia B: G2. 
95 Spielberg, 1993, disc 1; 92.40 min, 108.50 min. 
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förlagd till. Varje roman kan sägas gestalta ett samtida vardagsliv och en välbekant 
samhällsproblematik så som korruption, terrorism, rasism etc., 96 och varje film speglar även sin 
samtida produktionskontext.97  
     Om man ser denna företeelse utifrån Vägen till Jerusalem och Schindler´s list knyts det samman 
med mål som att ”eleven skall kunna diskutera några av dagens händelser utifrån ett historiskt 
perspektiv” och ”ha insikt i den historiska kunskapens tidsbundenhet” enligt historia A, samt ” 
kunna skildra och jämföra händelse och företeelser i dagens värld lokalt, regionalt, nationellt och 
globalt utifrån ett historiskt perspektiv” och ”kunna göra historiska jämförelser över tid och rum” 
för historia B.98  Genom att studera filmens och romanens historiska skildring ur ett nutida 
perspektiv kan man diskutera likheter mellan det förflutna och idag.99 Vägen till Jerusalem är en 
skildring av medeltidens korståg men även av Palestinakonflikten, vilken är rådande såväl idag 
som under flera århundraden.100 Filmens skildring av Förintelsen kan med fördel diskuteras 
utifrån ett dagsaktuellt perspektiv om antisemitism och liknande rasistiska ideologier och 
företeelser i nuet och det förflutna. Ur ett antisemitiskt perspektiv knyts filmens och romanens 
innehåll samman och ger möjlighet till att ”kunna göra historiska jämförelser över tid och rum”. 
Filmen i sig är en enda lång skildring av andra världskrigets massmord på judarna medan 
romanen återger hur judar under medeltiden mördades av de kristna, ”på somliga platser intill 
sista liv”.101 Både filmen och romanen lyfter även fram de enskilda människors insatser, Schindler 
i filmen och romanens Bernhard av Clairvaux, för att rädda judarna. 
 

Men nu fick han dessutom anstränga sig hårt för att få stopp på judeförföljelserna och 
upprepade därför gång på gång att vem som än ger sig på en jude för att ta hans liv, det är 
som om han slagit Jesus Kristus själv.102  

 
 
Kritisk medvetenhet: genreanalys och källkritik 

                                                

Den kritiska medvetenheten återfinns i kurserna så som att kritiskt granska olika 
informationskällor, såväl historiska som dagsaktuella, samt kunna visa hur olika historiesyner ger 
olika bilder av det förflutna. 
     Den kritiska medvetenheten kan utgå från två olika håll, dels utifrån ett rent faktamässigt, det 
vill säga, där filmen och romanens innehåll ställs mot andra källor, och dels utifrån en 
genrediskussion. Det sistnämnda har avgörande betydelse för hur eleverna skall kunna kritiskt 
bedöma den litteratur och de filmer de kommer i kontakt med. 
         Då det gäller film och skönlitteratur kan man tala om fyra olika kategorier, (1) undervisning, 
(2) dokumentär, (3) propaganda och (4) underhållning. Det finns egentligen inga klara gränser 
mellan dem, eftersom, exempelvis, den underhållande kategorin mycket väl kan innehålla både 
propaganda och rent dokumentära inslag.103 Men trots de blandformer som kan förekomma kan 
man ändå ställa ett antal frågor till materialet och på så vis kunna urskilja en högre grad av 
historisk återgivning.104

 
  

 
96 Anders Öhman, Populärlitteratur: De populära genrernas estetik och historia. Lund, 2002, s. 34. 
97 Zander, 2004, s. 137. 
98 Se bilaga 1, Historia A: mål 4, 5, och bilaga 2, Historia B: mål 4, 5. 
99 Zander, 2004, s. 144. 
100 Folket i bilds hemsida. Conny Hultgren, ”Jan Guillous nya korståg” i Folket i bild/kulturfront. (Internetutgåva) 
1998. 
101 Guillou, 1998, s. 139.  
102 Guillou, 1998, s. 139. 
103 Terner, 1990, s. 21-22. 
104 David Ludvigsson, ”Den audiovisuella historien”, i Makten över minnet: Historiekultur i förändring, red. Peter 
Aronsson, Lund, 2000, s. 83. 
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1. Är filmen eller boken konstruerad av autentiskt reportagematerial?  
2. Är filmens syfte att återskapa dokumenterade historiska händelser,  
    situationer eller personer?  
3. Används historien endast som en kuliss för en fiktiv berättelse? 

 
I undervisningssyfte anses en blandning av dokumentär och underhållning vara det material som i 
hög grad kan stimulera elevernas intresse och lärande.105 Vidare är det viktigt att medvetengöra 
hos eleverna materialets ursprungliga syfte, såsom undervisande, propagerande, dokumenterande 
eller underhållande. I den sistnämnda kan man se kravet på ekonomisk framgång och den 
primära underhållande funktionen som ett tecken på att den lärande aspekten är av sekundär 
betydelse och där innehållet måste ifrågasättas i högre grad än då det gäller exempelvis reportage 
eller dokumentärer.106   
     Genom att först klargöra med vilket primärt syfte boken och filmen är konstruerade för, har 
man fått en första kritiskt utgångspunkt. Vägen till Jerusalem och Schindler´s list är båda i första hand 
skrivna utifrån kommersiella och underhållande aspekter, vilket gör att filmen och romanen 
tydligast kan placeras in under kategori (4), det vill säga underhållning. Både Guillou och 
Spielberg blandar dock fiktion och verklighet, såsom exempelvis genom en omgestaltning av 
historiska personer så att de bättre passar de krav som publiken ställer på exempelvis en hjälte 
eller hjältinna, i dessa fall Schindler och Arns mor Sigrid.  
      Men en viss gradskillnad finns det mellan romanen och filmen, då berättelsen om Arn nyttjar 
det förflutna så som en kuliss för en fiktiv historia medan filmen vill skildra ett stycke verkligt 
förflutet, vilket trots allt endast är ”en skapad bild inspirerad av verkliga händelser”.107  
     Den källkritiska aspekten utgår från fyra traditionella kriterier så som tid, beroende, äkthet och 
tendens. Den till arbetet knutna gymnasieskolan omformulerar i skolans Att skriva projektrapport: 
handbok för elever på XX-gymnasium kriterierna i frågor som tydliggör för eleverna hur de kan tänka 
kritiskt kring ett medium/material. 
 

Källkritik innebär att man beskriver och värderar aspekter som äkthet, närhet, beroende och 
tendens med hjälp av frågor som t.ex.: Vem/vilka skrev detta (person, företag, institution) 
och är han/hon trovärdig? Är materialet äkta? Bygger författaren på förstahandsuppgifter 
eller är han/hon beroende av andra? Hur långt efter händelsen skriver författaren? I vilket 
syfte är texten skriven och under vilka omständigheter? Vem vänder sig texten till? Vilken 
synvinkel/ställningstagande kan du se i texten? Är författaren trovärdig.108

 
Ur ett rent faktamässigt perspektiv försöker man skilja fiktion från verklighet. Händelser, 
personer, platser och dylikt kontrolleras. Om man studerar Vägen till Jerusalem ur ett källkritiskt 
perspektiv finner man att författaren har använt sig av historiskt levande personer blandat med 
sägner, så som Bländasägnen och Erikssägnen, vilket innebär att personernas handlingar kanske 
inte är fullt så heroiska som källmaterialet påstår. Och även vid en granskning av romanens 
gestaltning av medeltida karaktärer finner man en tveksamhet om vilken sanning som är den 
rätta. Så är fallet med Husfru Sigrid, Arns mor. Enligt romanen skänker hon med glädje sitt arv 
Varnhem till cisterciensermunkarna, medan hon enligt en dansk 1100-tals klosterkrönika skall ha 
ångrat sin gåva, försökt att fördriva munkarna och därför drabbats av spetälska.109 På samma sätt 
kan man se i Schindler´s list hur historiskt levande personer får sina karaktärsdrag omskapade så att 
den historiska sanningen kan ifrågasättas. Så är exempelvis fallet med Oskar Schindler, som i 

                                                 
105 Terner, 1990, s. 22. 
106 Ludvigsson, 2000, s. 87. 
107 Svensk filmindustris hemsida. Österholm, s. 7. 
108 Att skriva projektrapport: Handbok för elever på X X-gymnasium. 2004, s. 5. 
109 Peter Englund, ”Rätt i medeltiden”, i Expressen. 1998-09-17, s. 4. 
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filmen framställs som den gode hjälten som köper loss 1100 judar undan gaskamrarna. Enligt 
vittnen skall många judar istället varit tvungna att köpa sig en plats på Schindlers lista.110         
     Genom att studera romanen och filmen utifrån kritiska aspekter finns möjligheten för eleven 
att uppnå mål som ”eleven skall kunna visa på de källkritiska komplikationerna i en beskrivning 
av såväl dagsaktuella som historiska skeenden och situationer” för historia B samt del av målet  
”eleven skall kunna formulera historiska problem utifrån korta eller långa perspektiv och med en 
medveten och kritisk hållning bearbeta dem”, det vill säga den delen som handlar om en 
medveten och kritiskt hållning.111 Även för svenska A handlar det om möjligheter till att uppnå 
del av mål så som att eleven skall ”kunna formulera egna tankar och iakttagelser och göra egna 
bedömningar vid läsning av saklitteratur och litterära texter från olika tider och kulturer”.112 Här 
handlar det om möjligheten till att uppnå målet genom att göra bedömningar av litterära texter. 
För historia A och svenska B möjliggör en kritisk medvetenhet att, i första hand att eleven kan 
uppnå kriterier på VG-nivå så som svenskkriterierna ”Eleven visar prov på kritisk hållning i ett 
resonemang om historiska problem och källor, bearbetar materialet samt motiverar sitt 
ställningstagande,” samt för svenska B, möjligheten att uppnå en del av VG-kriterium 1, det vill 
säga  ”Eleven söker uppslagsrikt på egen hand relevant material för skriftlig och muntlig 
framställning samt granskar och värderar informationen.”113 Eftersom materialet redan föreligger 
kan eleven inte ”uppslagsrikt på egen hand söka material”, men möjligheten till att granska och 
värdera informationen från det aktuella materialet kvarstår. Att uppnå målet att ”kunna visa hur 
olika slags historiesyn ger olika historiska bilder” i historia B blir dock inte helt enkelt  
 
 
Språket som medium: att tala, tänka och skriva 

Vårt språk kan sägas bestå av tre delar skrift, tal och tanke, vilket kommer till uttryck i 
beskrivningen av svenskämnet. 
 

Språket är av grundläggande betydelse för lärandet och en väg till kunskap. Genom språket 
sker kommunikation med andra och genom läsning och eget skrivande tillägnar sig eleverna 
nya begrepp och lär sig att se sammanhang, tänka logiskt, granska kritiskt och värdera. 
Genom språket bildas kunskap och genom språket görs kunskapen synlig och hanterbar. 
Förmågan att reflektera över, förstå, värdera och ta ställning till företeelser i omvärlden 
växer.114

 
De språkliga målen i svenska A och B kan sammanfattas så som att eleven efter avslutade kurser 
skall ha utvecklat kommunikativa färdigheter i tal och skrift, samt utvecklat en förmåga att 
formulera sina egna tankar och åsikter genom att läsa och lyssna till vad andra har att säga. Med 
utgångspunkt i Schindler´s list och Vägen till Jerusalem utgör roman- och filmanalysen närmast 
självklara val. Genom att analysera filmen eller boken, med hjälp av frågor om så önskas, tränas 
elevens förmåga att reflektera, beskriva, diskutera och argumentera för sina tankar antingen i tal 
eller i skrift, det vill säga i princip, alla färdigheter som svenskämnet och historieämnet strävar 
mot. Att analysera Vägen till Jerusalem utifrån romananalysmodellen115 innebär att eleven dels gör 
en objektiv granskning av romanen för att sedan studera den utifrån ett mer subjektivt perspektiv. 
Den objektiva granskningen berör handlingen, berättarperspektiv, personskildringar och språket 
medan den subjektiva analysen utgår mer från elevens personliga upplevelse så som tankar, 
känslor och åsikter. 

                                                 
110 Svensk filmindustris hemsida. Österholm, s. 7. 
111 Se bilaga 2 , Historia B: mål 3 och 1. 
112 Se bilaga 3, Svenska A: mål 6. 
113 Se bilaga 1, Historia A: VG 3 och bilaga 4, Svenska B: VG1. 
114 Gymnasieskolan 2000. Ämne; Svenska. 
115 Se bilaga 7; Romananalys. 
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     Trots att Schindlers list är en film, fungerar den minst lika bra som romanen att analysera så 
som en litterär text. Men en filmanalys fördjupar analysen genom att fokusera på det 
dramaturgiska116 och olika berättarkomponenter, så som kameravinklar, rekvisita, färgsättning och 
ljudeffekter.117  Fördelen med att göra en filmanalys av Schindler´s list är att den rent filmiskt är full 
av intressanta aspekter så som den svartvita fotografering med sina få inslag av färg så som 
prologen och epilogen samt den lilla flickan i röd kappa.118 Filmen består även av skarpa 
kontraster mörker och ljus så som exempelvis i scenen då Schindler befinner sig hos lägerchefen i 
Auschwitz för att köpa tillbaka de judiska kvinnorna. Lägerchefens ansikte befinner sig till hälften 
i mörker, som för att öka känslan av hotfullhet som vilar över situationen, medan Schindler 
befinner sig i ljuset.119 Utifrån ett dramaturgiskt perspektiv kan filmens motsättningar och likheter 
analyseras så som exempelvis hjälten Schindler och hans antagonist eller scenen då Schindler 
flyttat in i den välbärgade judiska familjens hem och uttrycker förnöjt att: - ”det kunde inte varit 
bättre”, samtidigt som den till gettot fördrivna judiska frun utbrister ”det kunde vara värre”.120

     Genom att analysera romanen och filmen utifrån romananalysmodellen får eleven även 
möjlighet att fundera kring de litteraturhistoriska aspekterna i och med ”koppling till litterär 
epok”. 
     De känslor, frågor och åsikter som romanen och, kanske i detta fall, framförallt filmen väcker 
kräver utrymme för diskussion. Vid ett diskussionstillfälle finns möjligheter för eleven att uppnå 
mål i såväl historia som svenska. I målen för historia A uttrycks att eleven skall ”kunna formulera 
sina tankar i historiska frågor” och på B-nivå skall eleven ”kunna formulera historiska problem 
utifrån korta och långa perspektiv,” 121 vilket givetvis kan ske både i enskild tanke eller vid en 
muntlig diskussion. I svenskämnet skall eleven ”kunna förmedla åsikter, erfarenheter och 
iakttagelser i tal och skrift på ett sätt som är anpassat efter situationen och mottagaren” och 
”kunna delta i samtal och diskussioner med olika syften”. B-nivån, uttrycker i princip det samma 
som på A-nivå men med tillägget att eleven även skall kunna ”föra fram argument” på ett tydligt 
sätt.122 En uppgift som både kan ske muntligt och skriftligt är att formulera en argumenterande 
text, exempelvis en insändare123 utifrån de frågor och tankar som väckts av filmen eller romanen. 
Genom att använda mallen för hur man skriver en insändare får eleven formulera sina tankar i 
ord, träna sig i att argumentera och underbygga sina åsikter samt vidareutveckla sitt språk genom 
exempelvis användandet av olika stilmedel. 
     Ämnesmålen för svenska och historia kan sammanfattas som att kurserna skall anpassas till 
elevens val av studieinriktning samt att eleven skall ges möjlighet till fördjupning utifrån egna 
behov.124 Utifrån det kan rapportskrivandet ses som både en möjlighet för eleverna att visa sina 
förvärvade kunskaper och färdigheter vad gäller så väl den historiska dimensionen som den 
källkritiska medvetenheten, och som ytterligare ett tillfälle att ställa sina frågor till det förflutna. 
Handledningsmallen Rapport - en kortfattad handbok ger instruktioner för hur man skriver en 
rapport, utifrån syfte och frågeställningar, bakgrund och resultat med ett tydligt krav på 
källhänvisning och källkritisk medvetenhet.125 I samband med rapportskrivande kan filmen och 
romanen utgöra en introduktion samt fungera som intresse- och tankeväckare. Eleven får även 
vid rapportskrivande, möjlighet att utifrån den valda studieriktningen, fördjupa sig utifrån eget 
intresse. Det kan exempelvis handla om ideologier och samhällsomvälvningar, den enskilda 
människan, det sociala, ekonomiska, kulturella, politiska eller det religiösa livet under medeltiden 

                                                 
116 Dramaturgi betyder läran om det dramatiska berättandet 
117 Se bilaga 8; Filmanalys. 
118 Spielberg, 1993, disc 1; min, disc 1; 66:00 min och disc 2; 2:08 min, samt disc 2; 49.12 min.  
119 Spielberg, 1993, disc 2; 24.35 min.  
120 Spielberg, 1993, disc 1; 19.45 min, 19:48 min. 
121 Se bilaga 1, Historia A: mål 6 och bilaga 2, Historia B: mål 1. 
122 Se bilaga 3, Svenska A: mål 1, 5 och bilaga 4, Svenska B: mål 1. 
123 Se bilaga 6; Argumenterande text: att skriva insändare. 
124 Gymnasieskolan 2000. Ämne; Svenska och Historia. 
125 Se bilaga 9; Rapport – en kortfattad handbok. 
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eller 1900-talets världskrig. Eleven får i sin rapport, ytterligare en möjlighet till att uppnå mål i 
såväl historia som svenska, genom samtal, diskussion, argumentation, analys, beskrivning, 
formulering, reflektion, skrift etc. och genom det uppnå fakta, förståelse, förmåga och 
förtrogenhet med det svenska språket och det förflutna. 
 
 
 
Sammanfattande diskussion och slutsatser 

Jag ville med mitt arbete undersöka hur man kan använda underhållningsfilm och 
populärlitteratur i ämnesintegrerad undervisning i syfte att uppnå målen för svenska och historia. 
Utifrån en analys av skolans styrdokument, så som läroplan, ämnesmål och kursmål fann jag att 
dokumenten tydligt uttrycker möjligheter för ämnesintegration samt betonar filmens och 
skönlitteraturens användbarhet i undervisningen. Som huvudkomponent för ämnesintegration 
mellan svenska och historia fann jag ämnenas identitetsskapande uttryck så som att vår personliga 
och kulturella identitet stärks och utvecklas genom språket och kännedomen om vårt förflutna. 
Vidare fann jag tre delelement som jag anser tydligt anser knyter samman de båda ämnena, det 
vill säga, den historiska dimensionen, den kritiska medvetenheten och språket som medium för 
kommunikation. Kurs- och ämnesmålen uttrycker tillsammans den historiska dimensionens 
betydelse för att vi skall förstå vår omvärld, vilket även är ett centralt element i alla ämnen. Den 
kritiska medvetenheten återfinns i ämnena i så väl en källkritisk aspekt så som ett kritiskt 
ställningstagande inför dagens informationsflöde, vilket är av avgörande vikt för att kunna förstå 
samhället och människors levnadsmönster.  
     För filmens och skönlitteraturens plats i undervisningen fann jag i dokumentet för 
svenskämnet ”att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan även 
avlyssning, film, video etc”.126 Skönlitteraturens plats uttrycks dock mer självklar, i alla fall i 
svenskämnet, då främst i de litterära studierna så som exempelvis litteraturhistoria. I direktiven 
för svenskämnet för grundskolan ges betydligt större uttryck för filmens och skönlitteraturens 
relevans i undervisningen. Trots att arbetet inte är inriktat mot grundskolan är dokumentet för 
svenskämnet i grundskolan av vikt för diskussionen, då det är den bakgrunden som 
gymnasieeleverna bär med sig in i det gymnasiala ämnesinnehållet. Skönlitteraturens och filmens 
förmåga att bidra till förståelse och kunskap om sig själv och andra människors levnadsvillkor 
under olika tider är egenskaper hos medierna som står fast även för de äldre eleverna. 
     Den generella bild av hur svensk- och historielärare uppfattar integrations- och de 
måluppfyllande möjligheterna utifrån film och skönlitteratur visade sig vara positiv, och de 
exemplifierande medierna Schindler´s list och Vägen till Jerusalem ansågs som mycket väl fungerande 
redskap för ämnesintegration mellan svenska och historia. Mediernas integrationsmöjligheter 
finns främst i de muntliga och skriftliga delarna som är centrala inom alla ämnen. Vidare 
betonades filmers och romaners förmåga att väcka intresse, inspirera och motivera eleverna till 
vidare fördjupningsarbeten. Lärarna ansåg även att möjligheterna till måluppfyllelse var stora, och 
där de flesta mål, i såväl historieämnet som svenskämnet kunde uppnås.  
     Dock uppfattade svensklärarna att det fanns svårigheter med att uppnå de språkhistoriska och 
de språksociologiska målen och historielärarna var tveksamma till möjligheten att nå ”eleven skall 
känna till grundläggande drag i den historiska utvecklingen” samt ”förstå innebörden av vanliga 
epokbegrepp och andra centrala begrepp” Lärarnas sammantagna åsikter om film och 
skönlitteratur i undervisningssyfte uttryckte att de flesta filmer hade något som med fördel kunde 
användas, och att möjligheterna till ämnesintegrerad undervisning inte handlade om specifika 
titlar utan snarare om film och skönlitteratur som medium. 
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     Att svensklärarna är tveksamma till att uppnå de språkhistoriska och språksociologiska målen 
är jag beredd att hålla med om då de exemplifierande medierna inte ger tydligt uttryck för dessa 
aspekter. Om romanförfattaren valt att skriva de medeltida lagarna på samtidens sätt hade 
möjligheterna kunnat vara annorlunda, men självklart försvårat för den underhållande 
dimensionen. Att historielärarna ger uttryck för att romanen inte uppnår de målen rörande 
grundläggande drag och förståelsen av historiska begrepp kan bero på att de inte har läst 
romanen och därför inte är insatta i romanens alla möjligheter.  
     Utifrån lärarnas åsikter och i styrdokumenten funna gemensamma nämnare, analyserade jag 
Schindler´s list och Vägen till Jerusalem i syfte att lyfta fram mediernas möjligheter till uppfyllelse av 
kursmålen i svenska och historia.  I samklang med lärarna fann jag mediernas stora möjligheter 
till att skapa kritisk medvetenhet hos eleverna. Genom att studera filmen och romanen utifrån 
kriterierna för källkritiken och utifrån en diskussion om mediernas genretillhörighet, kan man på 
ett tydligt sätt uppnå de mål som rör, att med en kritisk hållning värdera, granska och ta ställning 
till historiskt material och dagsaktuella situationer.127 Även filmens och romanens möjligheter till 
att bidra till kunskaper och medvetenhet och den historiska dimensionen återfanns som svar hos 
lärarna. Vid min analys av medierna fann jag att både romanen och filmen möjliggjorde för 
uppfyllelse av flera kursmål i respektive ämne, men att romanen till skillnad mot filmen kom att 
beröra de litteraturhistoriska aspekterna genom romanfigurernas diskussioner om samtidens, 
visserligen de i klostren lästa, litterära förgrundsgestalter, så som Vergilius, Ovidius och Horatius. 
Men både filmen och romanen har stor potential då det gäller att skapa kännedom om den 
historiska utvecklingen, förståelse av centrala historiska begrepp samt ligga som grund för 
tidsdimentionella diskussioner och frågeformuleringar vilket är kunskaper och förmågor som 
styrdokumenten uttrycker. Vad gäller de språkliga målen, det vill säga utifrån språket som medium är 
romanen och filmen utmärkta, både enligt tillfrågade lärare och min analys, som underlag för 
analyser, diskussioner och vidare fördjupningsarbeten.  
     Vid en studie av undervisningen på gymnasienivå tycker jag mig se tre centrala delar som 
vardera är viktig för en ämnesintegration, läraren, eleven och styrdokumenten. Lärarens inställning och 
undervisningsfilosofi är avgörande för hur undervisningen kommer att utformas och innehållas. 
Enligt tidigare forskning så som exempelvis Ahlgen och Örnerfors Integrera mera?, har lärares 
inställning till integration visat sig vara positiv, vilket alltså möjliggör det mer progressivistiska 
arbetssättet. Lärare anser även, så som i Svälas och Westins undersökning, att film och 
skönlitteratur är bra integrationsskapande medier.  
     Elevernas inställning till ett ämnesövergripande arbetssätt är minst lika viktigt, eftersom det är 
de som skall motiveras till att prestera och utveckla färdigheter. Även forskning kring elever och 
deras uppfattning om ämnesintegration har visat att elever generellt är positivt inställda till 
arbetssättet, speciellt då integrationen utgick från skönlitteratur vilket kommer till uttryck i 
Christoferssons arbete samt Bergmans och Lundbloms undersökning om ämnesintegrationens 
påverkan på elevers motivation och lärande. 
     Den tredje avgörande faktorn för att skapa möjligheter för ett ämnesintegrerat arbetssätt är 
tolkningen av styrdokumentens intentioner. Min undersökning har kommit att komplettera de 
ovannämnda lärar- och elevfokuserade undersökningarna, genom min analys av skolans 
styrdokument som tydligt uttrycker möjligheter för ämnesintegrerad undervisning och även ger 
uttryck för filmens och skönlitteraturens självklara plats i densamma. I Christoferssons 
undersökning framkom det att eleverna uppfattade att ämnesintegration kunde komma att 
påverka betygen på ett negativt sätt. Men som jag ser det visar min undersökning att 
möjligheterna till måluppfyllelse är stora även i en integrerad undervisningssituation om man läser 
svensk- och historiemålen utifrån en övertygelse om dess möjligheter.  
     En film eller en roman, i det här fallet Schindler´s list och Vägen till Jerusalem, uppfyller självklart 
inte ensamt elevernas möjligheter till att nå målen i svenska och historia. Man kan lägga olika stor 
vikt vid romanens och filmens representativitet. Tyngdpunkten ligger mer på kritisk medvetenhet 
                                                 
127 Gymnasieskolan 2000. Kursmål; Svenska A: mål 9, Svenska B: VG 1, Historia A: VG 3, Historia B: mål 1.  
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och språket som medium än den historiska dimensionen så vida att dess primära syfte inte är att 
undervisa. Men att säga att mediernas historiska bild skulle vara felaktig och därför oanvändbar i 
historieundervisningen vore missvisande. Det handlar mer om att eleverna får ta del av en 
tolkning av det förflutna. Där romanen har fler historiska dimensioner, kan filmen väcka mer 
känslor och åsikter som genom språket får komma till uttryck. Som min undersökning visar 
behövs ett kompletterande material då vissa mål, helt eller delvis, inte kunnat uppnås med filmen 
och romanen. Ett kompletterande material behövs då det inte i filmen eller romanen skildras 
delar som är av vikt för måluppfyllelse, exempelvis som i det här fallet, de språkhistoriska och de 
språksociologiska målen, och delvis då materialet i första hand är tänkt som ett intresseväckande 
medium. Den källkritiska medvetenheten i samklang med den historiska dimensionen gör att 
filmen och romanen mycket väl kan komma att ses som ämnesinesintegrerande redskap. Den 
förflutenhet som filmen och romanen visar kräver, i likhet med vilket annat material som helst, 
en källkritisk granskning, kunskap om hur olika genrer är konstruerade och ett kritiskt 
medvetande. 
     Även vad som ansetts bäst för barn och ungdomar, att se en film eller att läsa en bok kan 
diskuteras. Daniel Pennac ger i sin bok Som en roman: om lusten att lära följande distinktion mellan 
film och litteratur: 
 

– […] att läsa är förstås något helt annat. Läsa är en handling! 
– Jo, det är riktigt, precis som du säger, läsa är en handling, ”handlingen att läsa”, det är 
mycket riktigt… 
– Men teve, däremot, och filmen med, faktiskt… där får man allt serverat, i en film, 
ingenting behöver erövras, allt är tuggat åt en, bilden, ljudet, dekoren, den 
stämningsskapande musiken, i fall man inte fattat filmmakarens intentioner… 
– Dörren som knarrar för att tala om för dig att nu skall du bli rädd… 
– När man läser får man föreställa sig allt det där… Att läsa är en akt av ständigt skapande.128

 
Som jag ser det har filmen en egenskap som inte romanen har och det är att ge lässvaga elever 
möjlighet till att hänga med resten av klassen eftersom läsningen av översättningstexten 
kompletteras, underlättas och förstärks av bild och ljud. I Svälas och Westins undersökning 
framkom det att elever som har svårt att läsa och tolka in författarnas outtalade budskap mycket 
lättare hade möjlighet till att följa med och ta till sig innehållet i en film, än då de tvingades att läsa 
en bok.129

     Integration eller segretion är en fråga om omständigheter och situation. Som jag ser det 
handlar det inte om att välja mellan antingen eller, utan att se möjligheterna i båda arbetssätten 
vid behov. Jag menar dock att ett ämnesintegrerat arbetssätt skapar en mer verklig bild av den 
kunskapsmassa som finns utanför skolan, där ämnen sällan är skilda från varandra. Det handlar 
framför allt om att se de olika delarna, ämnenas, förenande möjligheter.  Måhända skulle någon 
annan tolka styrdokumenten annorlunda än jag, och finna färre, eller kanske till och med fler 
möjligheter till att uppnå kursmålen utifrån Spielbergs skildring av 1900-talets massmord och 
Guillous medeltida korsriddare. Detta är fullt möjligt eftersom vi i styrdokumenten finner de 
uttryck vi själva strävar efter att se. Utifrån min tolkning av styrdokumentens intentioner har jag 
dock funnit att film och skönlitteratur är utmärkta redskap för att väcka känslor och intresse, 
bringa kunskap och öva upp färdigheter samt genom ämnenas historiska och språkliga 
dimensioner stärka vår personliga och kulturella identitet. 
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Bilaga 1 
Historia A 100 p130

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall 
1 känna till grundläggande drag i den historiska utvecklingen 

 
2 förstå innebörden av vanliga epokbegrepp och andra centrala 

historiska begrepp 
 
3 kunna analysera historiska problem och tolka 

orsakssammanhang bakom historiska förändringsprocesser 
 

4 kunna beskriva det historiska skeendet utifrån olika perspektiv 
med insikt i den historiska kunskapens tidsbundenhet 
 

5 kunna diskutera några av dagens händelser utifrån ett historiskt  
perspektiv 

 
6 kunna formulera sina tankar i historiska frågor. 
 
 
Betygskriterier 
GODKÄND 
G1 Eleven beskriver grundläggande drag i den historiska 

utvecklingen och visar på olika krafter som styrt och styr den 
historiska processen. 

 
G2 Eleven ger bakgrund och sammanhang till några skeenden och 

företeelser i vår tid. 
 
G3 Eleven använder frekventa epokbegrepp och andra centrala 

historiska begrepp. 
 

G4 Eleven formulerar med handledning historiska problem och 
frågeställningar. 

 
G5 Eleven sätter in sig själv i ett historiskt sammanhang. 
 
 
VÄL GODKÄND 
VG1 Eleven sätter samman enskilda fenomen och fakta i det 

förflutna till helhetsbilder och motiverar sina 
ställningstaganden. 

 
VG2 Eleven visar med hjälp av centrala begrepp på förändringar i 

den historiska processen inom såväl svensk och nordisk som 
allmän historia. 
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VG3 Eleven visar prov på kritisk hållning i ett resonemang om 

historiska problem och källor, bearbetar materialet samt 
motiverar sitt ställningstagande. 

 
VG4 Eleven gör jämförelser mellan olika kulturer samt visar hur 

företeelser och händelseförlopp både i nutid och i gången tid 
har en historisk bakgrund och påverkar framtiden. 

 
VG5 Eleven diskuterar betydelsen av olika människors och 

samhällens kulturarv. 
 
 
MYCKET VÄL GODKÄND 
MVG1 Eleven diskuterar utifrån ett historiskt perspektiv dagens 

problem och redogör för det egna samhällets framväxt och 
historiska identitet samt visar därvid medvetenhet om vilka 
konsekvenser skilda förhållningssätt kan få i framtiden. 

 
MVG2 Eleven utgår från centrala historiska begrepp för att klarlägga 

förutsättningar och drivkrafter för människor och samhällen i 
olika tider och i olika kulturer. 
 

MVG3 Eleven anlägger skilda historiska perspektiv på vad som förr 
skett liksom på sin egen omvärld och sig själv. 

 
MVG4 Eleven reflekterar, resonerar och drar slutsatser utifrån 

bedömningar av olika källors och kvarlevors värde. 

32 



 

Bilaga 2 
Historia B 100 p131

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall 
1 kunna formulera historiska problem utifrån korta eller långa 

perspektiv och med en medveten och kritisk hållning bearbeta 
dem 

 
2 kunna visa hur olika slags historiesyn ger olika historiska 

bilder 
 
3 kunna visa på de källkritiska komplikationerna i en beskrivning 

av såväl dagsaktuella som historiska skeenden och situationer 
 
4 kunna skildra och jämföra händelser och företeelser i dagens 

värld lokalt, regionalt, nationellt och globalt utifrån ett 
historiskt perspektiv 

 
5 kunna göra historiska jämförelser över tid och rum. 
 
 
Betygskriterier 
GODKÄND 
G1 Eleven utgår från en enskild händelse eller ett skeende och 

visar vilka olika slags krafter eller faktorer som ytterst kan ha 
varit styrande. 

 
G2 Eleven visar utifrån olika centrala historiska begrepp hur ett 

och samma historiska fenomen eller skeende kan beskrivas på 
olika sätt. 

 
G3 Eleven visar på källkritiska komplikationer i en beskrivning av 

såväl dagsaktuella som historiska skeenden och situationer. 
 
VÄL GODKÄND 
VG1 Eleven visar på bakgrund och sammanhang efter de långa 

linjernas historiska principer. 
 

VG2 Eleven ger sammanhang och historisk bakgrund för studier i 
andra ämnen. 

 
VG3 Eleven diskuterar och förklarar historiska händelser, skeenden 

och personer ur olika perspektiv och aspekter. 
 
VG4 Eleven beskriver och förklarar olika slags historiesyn i nutid 

och i förgången tid. 
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MYCKET VÄL GODKÄND 
MVG1 Eleven klarlägger utifrån olika perspektiv långa linjer i den 

historiska utvecklingen och visar sinne för komplexiteten i 
densamma. 

 
MVG2 Eleven väljer och formulerar egna frågor och problem samt 

söker på egen hand och med tydlig källkritisk hållning relevant 
information i skilda historiska frågor. 

 
MVG3 Eleven knyter samman det lokala och regionala med det 

globala utifrån ett historiskt perspektiv. 
 
MVG4 Eleven klarlägger hur skiftande historiesyn och olika 

förklaringsmodeller kan anläggas på olika texter och 
företeelser eller händelseförlopp. 

 
MVG5 Eleven gör historiska jämförelser över tiden mellan olika 

länder och kulturer samt klarlägger hur skillnader i dag har sin 
historiska förklaring samt anger vilka konsekvenserna kan bli 
för framtiden. 
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Bilaga 3 
Svenska A 100 p132

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall 
1 kunna förmedla åsikter, erfarenheter och iakttagelser i tal och 

skrift på ett sätt som är anpassat efter situationen och 
mottagaren 
 

2 kunna i tal och skrift förmedla förhållanden och kunskaper som 
är viktiga för eleven själv och för den valda studieinriktningen 
 

3 kunna tillgodogöra sig det väsentliga i en text som är relevant 
för eleven själv och för den valda studieinriktningen samt för 
eleven som samhällsmedborgare 
 

4 kunna använda skrivandet som ett medel för att utveckla 
tänkande och lärande 
 

5 kunna delta i samtal och diskussioner med olika syften och 
hålla anföranden inför en grupp på ett sätt som är anpassat efter 
situation och mottagare 
 

6 kunna formulera egna tankar och iakttagelser och göra egna 
bedömningar vid läsning av saklitteratur och litterära texter 
från olika tider och kulturer 
 

7 känna till några vanliga myter och motiv i litteraturen, vilka 
speglar frågor som har sysselsatt människor under olika tider 
 

8 kunna tillämpa grundläggande regler för språkets bruk och 
byggnad samt vara medveten om skillnader mellan talat och 
skrivet språk 
 

9 kunna inhämta, värdera och ta ställning till information och 
kunskap från bibliotek och databaser samt kunna använda 
datorer för att skriva och kommunicera 
 

10 ha fördjupat sina kunskaper inom något område av 
svenskämnet utifrån intressen, behov eller vald 
studieinriktning. 

 
Betygskriterier 
GODKÄND 
G1 Eleven formulerar sig sammanhängande i tal och skrift i både 

formella och informella sammanhang med hänsyn till 
mottagaren. 
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G2 Eleven håller korta muntliga anföranden inför grupp, deltar i 
samtal och diskussioner, följer grundläggande regler och 
bemödar sig om att bli förstådd. 

 
G3 Eleven rådfrågar vid behov språkliga handböcker, använder sig 

i skrift av grundläggande regler för språkets bruk och byggnad 
samt skiljer på talat och skrivet språk. 

G3 Eleven sammanfattar huvudinnehållet i olika slags texter. 
 
G4 Eleven läser både i utdrag och i sin helhet saklitterära och 

skönlitterära texter från olika tider och kulturer, sammanfattar 
innehållet och formulerar egna tankar och iakttagelser kring 
läsningen. 
 

G5 Eleven gör enklare informationssökningar på bibliotek och i 
databaser och resonerar om källornas tillförlitlighet. 
 

G6 Eleven använder dator för att producera egna texter och för att 
kommunicera med andra. 

 
VÄL GODKÄND 
VG1 Eleven argumenterar konstruktivt i gruppdiskussioner och 

håller intresseväckande och väl disponerade anföranden inför 
grupp. 
 

VG2 Eleven skriver i huvudsak korrekt såväl berättande som 
utredande texter där tankegången klart framgår. 
 

VG3 Eleven tillämpar i sitt skrivande sin kunskap om hur en 
skrivprocess går till. 
 

VG4 Eleven läser även mer avancerade texter av olika slag, relaterar 
det lästa till sina kunskaper och erfarenheter och reflekterar 
över innehåll och form. 
 

VG5 Eleven visar initiativ vid valet av olika slags informationskällor 
och granskar källorna kritiskt. 

 
 
MYCKET VÄL GODKÄND 
MVG1 Eleven använder i såväl tal som skrift stilmedel som är 

effektfulla och slående och anpassar sitt budskap så att det både 
berör och förstås av mottagarna. 
 

MVG2 Eleven bearbetar självständigt och insiktsfullt sina texter 
utifrån sina teoretiska kunskaper om språk och litteratur. 
 

MVG3 Eleven gör jämförelser mellan olika tiders sätt att skildra olika 
motiv i skilda kulturer och relaterar dem till sin egen tid och sin 
egen livssituation. 
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Bilaga 4 
Svenska B 100 p133

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall 
1 kunna förmedla egna och andras tankar i tal och skrift, göra 

sammanställningar och utredningar samt dra slutsatser och föra 
fram argument, så att innehåll och budskap blir tydliga och 
anpassade till målgrupp och syfte 

 
2 ha utvecklat skrivandet som ett medel för tänkande och lärande 

och som ett redskap i kommande studier och arbetsliv 
 
3 kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika 

tider och kulturer samt mellan texter med anknytning till vald 
studieinriktning 

 
4 ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska 

och internationella verk och ha stiftat bekantskap med 
författarskap från olika tider och epoker 

 
5 kunna göra iakttagelser av och diskutera språkliga skillnader 

som exempelvis kan bero på ålder, kön, yrke, uppväxtort och 
bostadsort 

 
6 känna till några väsentliga drag i hur det svenska språket har 

utvecklats från äldsta tider till våra dagar. 
 
Betygskriterier 
GODKÄND 
G1 Eleven samlar, sovrar och sammanställer med handledning 

material för muntlig och skriftlig framställning ur olika 
informationskällor, argumenterar och drar slutsatser i en form 
som är anpassad efter målgrupp och syfte. 

 
G2 Eleven tillägnar sig litterära texter från skilda epoker och 

kulturer via böcker, teater och film och påvisar samband och 
skillnader. 

 
G3 Eleven diskuterar innehåll, gestalter och bärande tankar i 

texterna och redovisar sina intryck i tal och skrift. 
 
G4 Eleven redogör för några betydelsefulla författarskap och 

idéströmningar. 
 
G5 Eleven redogör för huvuddragen i utvecklingen av svenska 

språket, gör iakttagelser och reflekterar över historiska och 
sociala språkskillnader och minoritetsspråkens ställning i 

                                                 
133 Gymnasieskolan 2000. Kursmål; Svenska B. 
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Sverige. 
 
 
VÄL GODKÄND 
VG1 Eleven söker uppslagsrikt på egen hand relevant material för 

skriftlig och muntlig framställning samt granskar och värderar 
informationen. 

 
VG2 Eleven planerar i tal och skrift sin framställning väl och 

förmedlar med stilistisk säkerhet i olika sammanhang 
erfarenheter, kunskaper och underbyggda åsikter på ett 
intresseväckande och övertygande sätt. 

 
VG3 Eleven analyserar och tolkar självständigt litterära texter och 

använder sig av litterära begrepp. 
 

VG4 Eleven reflekterar vid läsningen av texter över de samhälleliga 
och kulturella faktorer som format texten och över textens 
giltighet för vår tid. 

 
VG5 Eleven gör iakttagelser om bildbaserade mediers uttrycksmedel 

och analyserar självständigt sådana medier. 
 
VG6 Eleven exemplifierar olika varianter av det svenska språket 

som sociolekter, dialekter och stilnivåer samt redogör för 
minoritetsspråken och deras ställning i Sverige. 

 
VG7 Eleven redogör för grunddragen i de europeiska språkens 

släktskap, ursprung och deras påverkan på svenska språket 
samt påvisar utifrån textstudier likheter och skillnader mellan 
de nordiska språken. 
 
 

MYCKET VÄL GODKÄND 
MVG1 Eleven läser texter av många olika slag och diskuterar och 

analyserar texterna i förhållande till den miljö, den tid och det 
samhälle där de har uppstått. 

 
MVG2 Eleven tolkar bildspråk och uppfattar olika innebörder i lästa 

texter. 
 
MVG3 Eleven analyserar och bedömer i tal och skrift argumentationen 

i olika slags texter och medier och drar egna slutsatser. 
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Bilaga 5 
Enkät 
       
Hej! 

Jag har nu kommit till mitt sista moment i min lärarutbildning, det vill säga examensarbetet. Jag 
har valt att skriva om de ämnesintegrerande möjligheter som jag tycker mig se mellan ämnena 
svenska och historia. Som en gemensam nämnare finner jag filmen och litteraturens möjligheter 
då det framförallt gäller att inspirera, engagera och väcka intresse hos eleverna. Den film 
respektive bok som jag stött på flest gånger under mina litteraturstudier är Steven Spielbergs 
Schindlers list och Jan Guillous Vägen till Jerusalem. Därför har jag valt att utifrån dem studera de 
ämnesintegrerande möjligheterna utifrån läroplanen, ämnesmålen och kursmålen, med fokus på 
kursmålen.  
     Det är här jag behöver din hjälp. Jag är intresserad av att veta hur du som verksam lärare i 
svenska eller/och historia, med flera års erfarenhet av undervisningen anser om filmens och 
skönlitteraturens integrationsmöjligheter samt hur du skulle diskutera kring planeringen av ett 
sådant arbete. Mitt syfte är att med dina åsikter som grund skapa ett undervisningsunderlag som 
betonar underhållningsfilm och populärromaners användbarhet som integrationsredskap.  
     Jag är väl medveten om att mina frågor innebär en ökad arbetsbelastning och jag är därför 
mycket tacksam för de svar ni kan ge mig.  
 
 

1. Hur väl tycker du att underhållningsfilm, såsom exempelvis Schindlers list, kan fungera som 
redskap för ämnesintegration mellan ämnena svenska och historia? 

 
Inte alls till viss del           bra mycket väl 

 
Varför? 
 

2. Hur väl tycker du att populärromaner, såsom exempelvis Vägen till Jerusalem, kan fungera 
som redskap för ämnesintegration mellan ämnena svenska och historia? 

 
Inte alls till viss del   bra           mycket väl 

 
Varför? 
 

3. Hur skulle du strukturera undervisningen utifrån en underhållningsfilm, såsom 
exempelvis Schindler´s list? 

4. Hur skulle du strukturera undervisningen utifrån en populärroman, så som exempelvis 
Vägen till Jerusalem? 

5. Vilka mål i svenska och historia anser du skulle vara aktuella för ett integrerat arbetssätt 
utifrån underhållningsfilm, så som exempelvis Schindlers list? 

6. Vilka mål i svenska och historia anser du skulle vara aktuella för ett integrerat arbetssätt 
utifrån populärromaner, så som exempelvis Vägen till Jerusalem? 

7. Vilka filmer eller romaner anser du kan fungera bra i undervisningssyfte för att nå 
ämnesmål och kursmål? 

8. Övriga kommentarer  
 
 
Med vänlig hälsning  
Marie Fritz lärarstudent 
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      Bilaga 6 

Argumenterande text: att skriva insändare 
Bestäm dig för vilken ståndpunkt, tes, du har och skriv sedan en insändare efter det förslag till upplägg som följer. 
Tänk på att insändare i tidningar sällan brukar vara särskilt långa. Du använder ca 200-250 ord för insändaren. Du 
kan räkna orden i din text genom att klicka på Verktyg i menyn i Wordprogrammet och sedan klicka på räkna ord. 
 
Förberedelse: 

1. Bestäm dig för tesen. Vilket är ditt förslag? Påstående? Åsikt? Uppfattning? 
2. Samla argument. Vilka är de 2-3 viktigaste? 
3. Ska du bemöta något motargument? 
4. Behöver du fakta/exempel som stöder din argumentering? 

 
Exempel på upplägg/disposition 

1. Inledning - fånga läsarens uppmärksamhet! 
T ex en retorisk fråga, ett provocerande påstående, slående faktupplysningar… 

2. Bakgrund – beskriv läget! 
T ex en kort saklig faktapresentation eller en beskrivning av läget i samhället… 

3. Tesen – presentera ditt budskap 
Gärna kort och koncist. 

4. Argument 1 – svara på den underförstådda frågan VARFÖR? 
Underbygg med fakta – låt läsaren känna igen sig. 

5. Argument 2… 
6. Ev. motargument 

Presentera ” Nu invänder kanske någon…” bemöt med fakta. 
7. Avslutning 

Sammanfatta budskapet, upprepa tesen, rikta en uppmaning etc. 
 

Språk och stil 
1. Anpassa språket till mottagare och situation. 
2. Skriv informationstätt, koncentrerat och använd sambandsmarkörer. Se Strömquist, Konsten att tala och 

skriva. 
3. Använd gärna stilistiska grepp, t ex upprepningar, liknelser, retoriska frågor eller annat stilmedel.  

 
Stilmedel 
Tretal  För det första, för det andra… 
Retorisk fråga  Fråga som man egentligen har svaret på själv, man förväntar sig inget svar. Vill du 

att dina barn och barnbarn ska kunna andas frisk luft? 
Upprepning Jag har en dröm Upprepa samma inledning vid varje exempel/argument. 
Liknelse Bildspråk, ” Falun så rent som en nytvättad… 
Värdeladdade ord …fiasko att regeringen inte hållit sitt löfte… 
Ironi Säga en sak och mena en annan/tvärtom 
 ” Tisken, vår vackra, rena, glittrande sjö…” 
 
 
Argument 
Fakta, känslor eller orsaker till tesen. Varför? 
 
Faktabaserade 
1. Trygghet- och hälsoargument vår fysiska säkerhet, vårt psykiska välbefinnande… 
2. Nyttoargument  ekonomi… 
3. Auktoriteter lagar och förordningar, religion, historia, etik, undersökningar, 

personcitat… 
 
Känslobaserade 
4. Sinnenas argument syn, luft, smak, hörsel, känsel 
5. Emotioner ( känslor) fruktan, kärlek, glädje, hopp, medlidande… 
6. Gemenskapsargument vi-känslan, grupptillhörighet, statushöjande 
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Bilaga 7 
Romananalys 
Det du skriver om romanen ska omfatta två delar, en mer ”objektiv” undersökning av novellens uppbyggnad (analys) 
och en subjektiv tolkning av författarens budskap samt egna reflektioner kring innehållet. 
    I analysavsnittet ska du behandla alla punkterna nedan, medan frågorna som gäller tolkningen mer kan ses som 
stöd för din tolkning av texten. Tänk på att skriva en sammanhängande, beskrivande text. Frågorna nedan ska alltså 
ses som stöd för tanken kring texten, medan du bestämmer dispositionen av texten utifrån vad som är en lämplig 
struktur ur läsarsynpunkt. 
 
 
Analys av textens uppbyggnad 
Allmänna fakta Bokens titel, författare, utgivningsår, utgivningsland. 
 
Sammanhang  Tid. När och under hur lång tid utspelar sig händelserna? 
  Miljö. Var utspelar sig händelserna, och i vilken social miljö? Hur  

har författaren gjort för att skildra miljön? 
 
Handling  Gör en kort sammanfattningen av handlingen. 
 
Personskildring  Kort presentation av huvudpersonerna. Hur har författaren gjort för  

att beskriva dem? (yttre/inre egenskaper/genom dialog) Är personerna trovärdiga?  
 
Utgångspunkt  Vad har författaren valt för utgångspunkt, d.v.s. vems historia är  

det han/hon berättar? Jag-perspektiv eller allvetande författare? 
  

Stil  Beskriv författarens språk. (vardagligt, korthugget, poetiskt etc) 
 
 
 
Tolkning av romanens innehåll 
Reflektioner  Vad väckte romanen för känslor hos dig? Har du läst eller kanske 

upplevt något som liknar romanens handling eller konflikt?  
Hurdan är huvudpersonen? Vad tycker du om personernas handlingar? Varför tror 
du de handlar som de gör? Vilken tror du är bakgrunden till personernas relationer 
till varandra? etc, etc 
   Här får du alltså skriva om dina personliga tankar, undringar och åsikter. Gör 
gärna jämförelser med andra texter du läst, filmer du sett eller med egna 
erfarenheter. Resonera gärna om etiska aspekter på personerna handlingar - vem 
gör rätt och vem gör fel? Hur borde de gjort och skulle du ha gjort? 

 
Allmängiltighet  Är händelserna i romanen typiska för den tid, den kultur eller de 

personer som skildras, eller är de allmängiltiga? 
 
Budskap  Hur tolkar du författarens budskap i romanen, d.v.s. vad tror du 

han/hon vill ha sagt. Observera att budskapet sällan är uttalat, utan  
att man måste "läsa mellan raderna". 
 
 

Koppling till litterär epok. 
Vad i texten är typiskt för sin litterära epok, för sin tid? Titta på innehållet, kanske 
finns det något typiskt för epoken i t e x budskapet eller kanske i den samhällssyn 
som texten visar. Titta också på författarens stil, d v s det sätt författaren skriver 
på. Sätt sedan detta i samband med den tid som texten tillkommit i. 
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Bilaga 8 
Filmanalys  
När man vill analysera en film tittar man förstås på den på samma sätt som andra litterära texter, och använda 
frågorna för litteraturanalys. Filmen är ju dock ett annat medium, med en egen berättarteknik. Därför kan man 
komplettera sin innehållsliga tolkning med att också analysera film med särskilda filmanalysverktyg. Här är två exempel 
på sådana sätt att se på filmens berättarteknik. De kan gärna kombineras med varandra. 
 
Den dramaturgiska modellen  
Dramaturgi betyder läran om det dramatiska berättandet. Nästan alla filmer är uppbyggda av olika delar, och genom 
att titta på dem kan man ”se” filmen med analytisk blick och gå djupare in i den. 
 
Anslaget 
Filmens början (ett par minuter) med syfte att fånga publikens intresse. Huvudpersonen är ofta i underläge och vi vill 
veta hur det ska gå. Huvudkonflikten presenteras. 
 
Presentationen 
Här får vi en utförligare presentation av personerna i filmen och deras konflikter. Vi får inblick i olika rollfunktioner 
som finns i många filmer. Vanliga är ”Den drivande karaktären”, ofta filmens skurk som sätter igång händelserna och 
driver handlingen framåt. Han/hon förändras inte utan driver sin linje genom hela filmen, och vinner eller förlorar i 
slutet. Vidare brukar det vara ”Antagonisten” den som vill det rakt motsatta, som är jämnstark med den drivande och 
som vinner eller förlorar i slutet.  Det är ofta också ”Huvudkaraktären”, den publiken identifierar sig med. Han eller 
hon har en omöjlig utgångspunkt men arbetar sig mot sitt mål och utvecklas av händelserna. Observera att dessa 
rollkaraktärer inte alltid är personer, utan också kan vara en idé, eller ofta en person som respresenterar en idé (”det 
onda”, ”det goda” etc). 
 
Fördjupning 
Här får vi veta mer om bakomliggande orsaker till deras handlande. Vi förstår nu bättre varför personerna är som de 
är, genom att vi får veta t.ex. familjeförhållanden, drömmar, uppväxt, besvikelser, klasstillhörighet, intressen, 
beteende och livsattityd. 
 
Konfliktupptrappning 
När alla är ordentligt presenterade trappas konflikten upp tills den når sin höjdpunkt. Ofta kan det vara delkonflikter 
som sakta men säkert flyter samman med huvudkonflikten. 
 
Konfliktförlösning 
Filmens upplösning. Allt som dittills hänt har varit en förberedelse för denna nyckelscen. Här avgörs det vilka som 
får varandra eller vem som vinner kampen. Det goda får sin belöning och det onda sitt straff. 
 
Avtoning 
När filmen egentligen är slut får vi tid att ordna anletsdragen, och får ibland veta vad som hände sedan. 
 
Filmens berättarkomponenter 
Ytterligare ett verktyg för att analysera film är att studera filmens berättarkomponenter genom att titta på…
 

1. Människa 
2. Klädsel 
3. Miljö 
4. Rekvisita 
5. Tidpunkt 
6. Bildstorlek (helbild, närbild). 
7. Kameravinklar (grodperspektiv, fågelperspektiv). 
8. Kamerarörelser(åkning, zoomning). 
9. Ljus, belysning. 
10. Klippning 
11. Ljudeffekter 
12. Musik 
13. Dialog 
14. Titel
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Bilaga 9 

Rapport  -  en kortfattad handbok  

En rapport är ett sätt att träna sig i att söka information, redovisa källor och framförallt att självständigt använda sig 
av det material man hittat. Man kan också beskriva det som en personlig faktauppsats med källhänvisningar. Här får 
du också möjligheten att ventilera dina egna tankar kring de fakta du hittar och kring de källor du använder. I en 
rapport är det mycket viktigt att du använder ditt eget språk, dina egna ord. En text formulerad av dig blir för läsaren 
trevligare läsning! Även då du refererar text från någon källa är det viktigt att du använder dina egna ord. 
    När du nu står inför att sätta ihop det material du samlat är det vissa saker i layouten som är viktiga att tänka på. 
Bl.a. så finns det riktlinjer för i vilken ordning man presenterar sitt material. Detta är för att underlätta både för den 
som läser och för dig som skriver. En tydlig layout gör att ditt budskap och dina tankar lättare når fram. 
 
Titelsida 
Ge ditt arbete en titel som beskriver innehållet. Skriv också ditt eget namn på framsidan. 
 
Innehållsförteckning 
Rubriker med sidhänvisning (se sid 213 i Konsten att tala och skriva) 
 
Inledning 
Här berättar du vad du vill göra, d.v.s. vad du vill med din undersökning. Detta kallas för att formulera ett syfte. Det 
kan vara att beskriva vad man vill åstadkomma och vad någon ska kunna använda dina resultat till. Syftet kan t.ex. 
vara att undersöka, förklara, beskriva, förutse, skapa underlag för beslut och handling etc. Med syftet som 
utgångspunkt formulerar du sedan dina frågor. Har man formulerat sitt syfte tydligt så blir det lätt att sedan se vilka 
frågor man behöver söka svar på för att nå detta syfte. 
 
Metod och material 
Här berättar du om din sökhistoria, d.v.s. hur du gått tillväga då du sökt material. Ta också med ev. hinder du stött 
på och vad du ev. skulle kunna ha gjort på ett annat sätt. Sedan är det också viktigt att du beskriver det material du 
använt (böcker, artiklar, intervjuer, Internet m.m.). Beskrivningen ska innehålla titel, författare, utgivningsår samt 
vilken typ av text det är, vem boken riktar sig till osv. Berätta också varför du valt just det materialet. Detta 
handlar alltså om källkritik. 
 
Bakgrund 
Ge läsaren en inblick i ditt ämne, en bakgrund, till det du sedan kommer att undersöka. Berätta om aktuell forskning, 
vad man kanske vet idag. Det är alltså ur denna bakgrund du hämtat inspiration till de frågor du ställer i din rapport. 
I bakgrunden kan man också definiera begrepp och förklara saker som läsaren behöver veta för att förstå syfte och 
frågor. 
 
Resultat, reflektioner och slutsatser 
Här presenterar du den fakta du hittat och valt att använda. Varva fakta med de tankar du slås av då du läser och 
skriver, gör reflektioner och dra slutsatser t.ex. kring orsaker, konsekvenser och åtgärder. Ta med dina egna åsikter, 
håll med eller gå emot. Tyck mycket, men motivera hela tiden ditt tyckande, tala alltså om varför du tycker som du 
gör. Det är nu mycket viktigt att du är tydlig med referatmarkeringar/källhänvisningar i texten, så att den som 
läser det du skrivit hela tiden ska veta om det är dina egna eller någon annans idéer du redogör för (se kapitel 33).  
 
Slutord 
Ja, då var det nästan färdigt. Nu är det dags att runda av arbetet. Här kan du fundera över om du fått svar på de 
frågor du ställde i början. Om inte, varför? Du ska också utvärdera din egen arbetsmetod, materialet och resultatet. 
Vad var bra, vad kunde du ha gjort på ett annat sätt? Och så sist, men absolut inte minst, vad har du lärt dig av detta 
arbete? 
 
Källförteckning 
Böcker: författare, utgivningsår, boktitel (kursiverat), förlagsort. 
Artiklar ur tidningar: författare, artikelns titel, tidningens namn (kursiverat), årgång och nummer. 
Internet: utgivare, hemsidans titel, fullständig adress, vilket datum den gjordes. 
Allt ska ställas upp i bokstavsordning med författarens efternamn först (se sid 216). 
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