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Abstract: I denna studie presenteras en undersökning om hur elever i årskurs 1 kan utveckla 
historisk empati genom användandet av historisk skönlitteratur i historieundervisningen. Genom 
en effektstudie med deduktiv ansats har empiriskt material samlats in genom intervju med elever i 
grupp och individuellt. Studiens resultat pekar på ett antal faktorer som utgår från elevens 
individuella förutsättningar som visats vara beroende av varandra. Till viss del visar studiens 
resultat på att elever i årskurs 1 kan utveckla historisk empati genom skönlitteratur. I vissa fall 
visas att samtal i gruppdiskussion kan vara fördelaktigt medan samtalet i andra fall inte kan 
relateras till att direkt resultera i att eleven utvecklar historisk empati. Dessutom pekar studiens 
resultat på eventuella negativa följder för elevens historiska förståelse vid användandet av  
historisk skönlitteratur. Mina slutsatser är att det inte kan fastställas om historisk skönlitteratur 
utvecklar historisk empati hos elever i årskurs 1 utifrån vald metod som eventuellt inte är 
tillräcklig för att dra sådana slutsatser. Istället tyder resultaten på att det är högst individuellt samt 
att samtalet kring historisk skönlitteratur kan bygga upp elevens förförståelse så att historisk 
empati kan utvecklas. När eleven har en god förförståelse finns möjligheten till att 
kontextualisera som i sig möjliggör förmågan till historisk empati. 

 
 
 
Nyckelord: Historisk empati, kontext, historisk skönlitteratur, historieundervisning, reception, 
historiedidaktik, grundskolans lägre åldrar 
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1 Inledning 
Det huvudsakliga syftet med ämnet historia i skolan kan illustreras med följande citat hämtat från 
Skolverkets Kommentarmaterial till kursplanen i historia ”Historia är till för att skapa sammanhang 
mellan det förflutna, nutiden och framtiden. Det övergripande syftet med undervisningen i 
historia är därför att utveckla elevernas historiemedvetande”1 Skolverket förklarar begreppet 
historiemedvetande och kopplingen till historisk empati är följande: ”Elevernas 
historiemedvetande utvecklas när de lär sig något om det förflutna, samtidigt som 
de får en insikt i vetenskapliga metoder och kan reflektera över hur deras tolkningar färgas av 
egna erfarenheter och värderingar”.2 Citatet kan tolkas som att när eleven får perspektiv på 
samtiden kan hon även förhålla sig till historien och därmed utvecklas ett historiemedvetande. 
Likväl menas att en väg för att uppnå ett historiemedvetande kan vara att undervisa eleven till att 
först utveckla historisk empati. Därmed kan det tyckas att historiemedvetande kan vara en del av 
vad begreppet historisk empati behandlar som också nämns i samma text från Skolverket som 
uttrycker: 

 
I de historiska källorna får eleverna möta människors berättelser och kan därmed 
leva sig in i förhållanden och värderingar som rådde förr. Denna dimension av 
tidsbundenhet är central för att utveckla det historievetenskapen kallar historisk 
empati. Detta uttrycks i kursplanens syftestext som förståelse för att varje tids 
människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar. Samtidigt är det 
viktigt att förstå att historisk empati inte på något sätt fråntar samtidens 
människor rätten att föra etiska resonemang om och ifrågasätta handlingar och 
värderingar under tidigare perioder i historien.3 

 
Som framgår av citatet är inte historiedidaktik ett okomplicerat område. Innebörden av historiska 
aktörers val anses ibland inte förnuftiga eller konkreta utifrån dagens perspektiv. Kunskap kring 
begreppet historisk empati kan föra undervisningen framåt mot målet, att eleven medvetandegörs 
om att historiens perspektiv har sett olika ut. Utifrån perspektivet kan eleven utveckla en djupare 
förståelse i historieämnet. För att återgå till skolan som verksamhet och när historisk empati ska 
utvecklas, kan det sociokulturella perspektivet tillämpas för att skapa förståelse. Perspektivets 
karaktäriseras av gruppdynamiska faktorer som verkar i positiv bemärkelse för elevens lärande. 

Historiedidaktik är ett område som intresserar mig, och historisk empati är ett intressant 
begrepp ur didaktisk synpunkt. Kunskaper kring begreppets innebörd möjliggör undervisning 
med betoning på förståelsen för historia, som kan uppnås på ett djupare plan genom att historisk 
empati utvecklas hos eleven. 

Ett arbete inleddes med att definiera samt undersöka vad som utvecklade och aktiverade 
begreppet historisk empati enligt nationell forskning. Vad som framgick i en tidigare studie4 som 
jag genomfört var att förståelsen av begreppet historisk empati kunde delas in i två kategorier 
vilka representerade olika forskares syn på vad som aktiverar och definierar begreppet historisk 
empati. En av kategorierna kallar jag för kategori känsla vilket Monika Vinterek menar i Fakta och 
fiktion i historieundervisningen kan kopplas samman med skönlitteratur som i sin tur verkar positivt 
för elevens utvecklande av en historisk empatisk förmåga.5 Vidare framgår i litteraturstudien att 
forskare har skilda meningar angående vilken roll känslor spelar i definitionen av begreppet 

 
 

 

1 Skolverket, 2011b. Kommentarmaterial till kursplanen i historia s.6 
2 Skolverket, 2011b. Kommentarmaterial till kursplanen i historia s.9 
3 Skolverket, 2011b. Kommentarmaterial till kursplanen i historia s.9 
4 Jenny Lundin, ”Historisk empati i svensk historiedidaktisk forskning- En systematisk litteraturstudie om 
begreppet historisk empati” examensarbete 1 på grundskollärarprogrammet, Högskolan Dalarna, 2015. 
5 Monika Vinterek, 2000. Fakta och Fiktion i historieundervisningen s.18 
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historisk empati.6 Fortsättningsvis kommer jag att fokusera på hur en historisk empatisk förmåga 
kan utvecklas i praktiken med utgångspunkt i hur historiedidaktiska forskare beskrivit hur en 
sådan utveckling kan ske. Studiens syfte är att deduktivt undersöka effekten av användandet av 
historiskt skönlitteratur när ett nytt innehållmässigt avsnitt introduceras för eleven i årskurs 1. 
Undersökningen ska ur ett sociokulturellt perspektiv analysera hur en historisk empatisk förmåga 
kan utvecklas hos eleven i grundskolans klass 1 genom användandet av skönlitteratur. 

 
1.1 Syfte 
Syftet är att undersöka hur elever i grundskolans årskurs 1 kan utveckla historisk empati genom 
användandet av och samtal kring historisk skönlitteratur samt dess effekt på elevens förståelse för 
historia. 

 
1.2 Frågeställningar 

 
1. Hur kan en historisk empatisk förmåga utvecklas hos elever i årskurs 1 genom historisk 

skönlitteratur? 
2. Hur kan historisk skönlitteratur påverka elevens förståelse för historia? 
3. Hur kan förmågan till en historisk empatisk förmåga skönjas i praktiken i historieämnet 

hos elever i årskurs ett? På vilket sätt kan lärande ske i historia genom nyttjandet av 
historisk skönlitteratur? 

4. Vilken roll spelar elevens förförståelse för utvecklandet av historisk empati? 
5. Hur kan samtal kring historisk skönlitteratur påverka elevens historisk empatiska 

förmåga? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 Jenny Lundin, ”Historisk empati i svensk historiedidaktisk forskning- En systematisk litteraturstudie om 
begreppet historisk empati” examensarbete 1 på grundskollärarprogrammet, Högskolan Dalarna, 2015. 
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2 Bakgrund 
Kapitlet inleds med en redovisning av aktuellt forskningsläge kring historisk empati. Följande 
visas hur historisk empati kan relateras till skolans verksamhet samt hur det sociokulturella 
perspektivet kan knytas teoretisk till undersökningen och området historisk empati. Dessutom 
anses det relevant att klargöra innebörden av begrepp som historisk skönlitteratur, historisk 
empati och historisk empati i praktiken. Avslutningsvis visas hur styrdokument och historisk 
empati kopplas samman på ett relevant sätt för undersökningen. 

 
2.1 Internationellt forskningsläge 
Forskare som Stephane Lévesque7 och Keith Barton8 med flera för fram internationell forskning 
om begreppet historisk empati som beskrivs i en tidigare skriven litteraturstudie.9 Syftet med 
litteraturstudien var att definiera samt finna vad som utvecklade samt aktiverade begreppet 
historisk empati. Jag delade in forskares olika syn på vad som utvecklade begreppet historisk 
empati i två kategorier som benämndes kategori känsla och kategori kontext och kognitiv förmåga. Det 
var en skillnad mellan vad forskare ansåg var tillåtet eller giltigt när det blev tal om vad som 
utvecklade begreppet historisk empati. I den första kategorin hamnade forskare som Keith 
Barton. Han menar att det finns fördelar med att tillåta eleven bli känslomässigt engagerad vilket 
menas att ett intresse för historien genererar en kontextuell kunskap i ämnet. Med den 
kontextuella kunskapen menas sedan att eleven kognitivt har möjligheten till att förstå och tolka 
historiska aktörers agerande samt dåtida samhällen. 10 Forskare i den andra gruppen tillerkände 
inte känslan som det som utvecklar historisk empati främst. Det kan tolkas att forskare som 
Stephane Lévesque, vars åsikter i ämnet placerade honom inom kategorin kategori kontext och 
kognitiv förmåga, istället anser att emotionella inslag inte kan motiveras som en del i att historisk 
empati kan utvecklas. 11 Vad som kan beskrivas som förklaring till begreppet eller användningen 
av begreppet historisk empati är att eleven genom antingen intresse/känsla i kombination av 
förkunskap (kontext) kognitivt kan ställa relevanta frågor för att förstå historia utan att tolka 
historiska händelser utifrån dagens perspektiv för att sätta sig in i historiska aktörers kontext. Vad 
som även karaktäriserar förmågan till att ha en historisk empatisk förmåga är att utesluta ett 
nutida perspektiv eller synsätt för att på ett djupare plan förstå historiska händelser eller varför 
historiska aktörer tog beslut som med nutida perspektiv eller kunskap visat sig vara felaktiga12, det 
vill säga att undvika vad som kallas för presentism. 

 
2.2.1 Nationellt forskningsläge - Historisk empati i relation till skolans verksamhet 
Magnus Hermansson Adler är förutom lärare också universitetslektor i ämnesdidaktik  med 
särskild inriktning mot historia. I sin bok13 beskriver  han hur historiedidaktik kan utveckla 
historisk empati. Främst tydliggörs Hermanssons syn på historisk empati och en tolkning av hur 
han anser att begreppet aktiveras. I likhet med Barton menar Hermansson att ett intresse eller 
emotionell känsla fungerar i motiverande syfte för elevens lärande. Han benämner det socioemotiv 
kunskap och menar att den är beroende av kognitiv kunskap. En vidare beskrivning av hur eleven 
lär genom socioemotiv kunskap menar Hermansson att lärdomen kommer av känslomässiga 

 
 
 

 

7 Stephane Lévesque, 2008 Thinking historically: educating students for the twenty-first century 
8 Keith Barton och Linda Levstik, 2004 Teaching history for the common good 
9 Jenny Lundin, ”Historisk empati i svensk historiedidaktisk forskning- En systematisk litteraturstudie om 
begreppet historisk empati” examensarbete 1 på grundskollärarprogrammet, Högskolan Dalarna, 2015. 
10 Keith Barton och Linda Levstik, 2004 Teaching history for the common good 
11 Stephane Lévesque, 2008 Thinking historically: educating students for the twenty-first century s.148 
12  Jenny Lundin, ”Historisk empati i svensk historiedidaktisk forskning- En systematisk litteraturstudie om 
begreppet historisk empati” examensarbete 1 på grundskollärarprogrammet, Högskolan Dalarna, 2015.  
13 Magnus Hermansson Adler, 2009 Historieundervisningens byggstenar- grundläggande pedagogik och 
ämnesdidaktik 
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upplevelser och reflektioner. Han skriver ” När eleven lär sig suddas gränserna ut mellan de båda 
kunskapstyperna som förutsätter varandra”14

 

Centralt betonas det sociokulturella perspektivets teoretiska utgångspunkt och vikten av 
interaktion i undervisningen. Hermansson Adler konkretiserar det sociokulturella perspektivet, 
med Vygotskij som pedagog, mot historiedidaktiken genom att tala om interaktion.15 För att 
återgå till hur eleven kan utveckla historisk empati menar han att skönlitterära texter tillsammans 
med facklitteratur kan utveckla historisk empati.16 Han skriver ”skönlitteratur kring en historisk 
händelse förmedlar bättre eller sämre tydliggjorda tankar, motiv och känslor som kan ha präglat 
de aktörer som fattat beslut” 17 vilket kan tolkas att eleven får en fördjupad förståelse för historia. 
Samtidigt menas att förförståelsen i form av fakta måste finnas för att skönlitteraturen ska bidra 
till att historisk empati utvecklas.18

 

Internationella forskare menar att det finns olika arbetssätt som tillsammans kan utveckla 
historisk empati hos elever. Karin Sandberg19 visar att det finns ett samband mellan elevers 
förmågor. Om det visar sig att eleven har en låg förmåga att kontextualisera menas att eleven 
även har en låg källkritisk förmåga samt att den historisk empatiska förmågan är låg.20 Forskare 
som Anders Nersäter21, Karin Sandberg22 och Maria Deldén23 relaterar även ett rikt källmaterial 
till en ökad förståelse. Vilket menas att eleven lär sig tack vare variationen bland källorna, som 
visar olika perspektiv av historien. Cecilia Johansson diskuterar hur historisk empati utvecklas 
genom diskussion. Hon förklarar att interaktionen med andra möjliggör lärandet. 24

 

 
2.2 Klargörande av begrepp 
Inledningsvis är det relevant att klargöra framträdande begrepp i undersökningen som historisk 
skönlitteratur samt innebörden av historisk empati och historisk empati i praktiken. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

14 Magnus Hermansson Adler, 2009 Historieundervisningens byggstenar- grundläggande pedagogik och 
ämnesdidaktik s.49 
15 Magnus Hermansson Adler, 2009 Historieundervisningens byggstenar- grundläggande pedagogik och 
ämnesdidaktik s. 36 
16 Magnus Hermansson Adler, 2009 Historieundervisningens byggstenar- grundläggande pedagogik och 
ämnesdidaktik s. 132 
17 Magnus Hermansson Adler, 2009 Historieundervisningens byggstenar- grundläggande pedagogik och 
ämnesdidaktik s. 165 
18Magnus Hermansson Adler, 2009 Historieundervisningens byggstenar- grundläggande pedagogik och 
ämnesdidaktik s. 168 
19 Sandberg, Karin (2014). Möte med det förflutna: digitaliserade primärkällor i historieundervisningen. 
Licentiatavhandling Umeå : Umeå universitet, 2014 s.30 
20 Sandberg, Karin (2014). Möte med det förflutna: digitaliserade primärkällor i historieundervisningen. 
Licentiatavhandling Umeå : Umeå universitet, 2014 s.30 
21 Nersäter, Anders (2014). Att konstruera historiska förklaringar: Vad elever kan behöva lära för att kunna 
resonera om orsak samt tolka och använda källor inom gymnasieämnet historia. Lic.-avh. Jönköping : 
Högskolan i Jönköping, 2014 s.30 
22 Sandberg, Karin (2014). Möte med det förflutna: digitaliserade primärkällor i historieundervisningen. 
Licentiatavhandling Umeå : Umeå universitet, 2014 s.17-18 
23 Deldén, Maria (2014). Historien som fiktion: gymnasieelevers erfarande av spelfilm i historieundervisningen. 
Licentiatavhandling Umeå : Umeå universitet, 2014 s.34 
24Johansson, Cecilia (2014). Högstadieungdomar skriver historia på bloggen- Undervisning, literacy och 
historiemedvetande i ett nytt medielandskap. Lic.avh.Umeå : Umeå universitet, 2014 s.119 
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2.3.1 Historisk skönlitteratur 
Med historisk skönlittertur syftar jag på en narrativ berättelse som utspelar sig i en historisk 
kontext med historiska aktörers perspektiv. Hermansson menar att diskussion kring och samtal 
om historisk skönlitteratur förmedlar kunskap.25

 

Monika Vinterek menar att elevers utvecklande av förmågan till en historisk empatisk förmåga 
kan kopplas  till skönlitteratur. Vinterek argumenterar  för  att  den historiska skönlitteraturen 
kräver mycket av läraren som har ansvaret att medvetandegöra den fiktiva historien för eleven 
samt att det är en balansgång när det gäller valet av att använda historisk skönlitteratur och andra 
källor i undervisningen. Vinterek hävdar att ”Det är en fiktion man skall förhålla sig kritisk till, 
samtidigt som man låter berättelsen beröra och mana till ställningstaganden”.26

 

Skolans läroplan (Lgr11) visar hur användningen av historisk skönlitteratur kan utveckla elevens 
förståelse för livet förr, genom skrivelsen i det centrala innehållet för undervisning för årskurs 1-3 
under rubriken skildringar av livet förr och nu.27 Eleven får lära känna karaktärer ur olika perspektiv 
och utvecklar då en förståelse för kontexten. 
Vinterek beskriver att när en jämförelse görs mellan studiemedel och en historisk skönlitterär bok 
hur informationen presenteras och uttrycker sig som följer: 

 
Det som främst skiljer hur dessa fakta når läsaren är den skönlitterära textens 
förmåga att genom ett upplevande subjekt gestalta viktiga ekonomiska, sociala 
och politiska sammanhang och tankeliv.28 

 
Hon visar på den skönlitterära textens förmåga att beröra livet kring miljö samt historiska aktörer 
på ett sätt som ger eleven möjlighet till att förstå det historiska perspektivet.29 Här nämns det som 
har relevans i min undersökning det vill säga om historisk skönlitteratur kan få eleven att förstå 
bronsåldersmänniskor ur deras perspektiv. 
Mary Ingemansson understryker i sin avhandling Skönlitterär läsning och historiemedvetande hos barn i 
mellanåldrarna elevers historiemedvetande genom May Bylocks skönlitterära texter. 
Mary Ingemansson menar att: 

 
Läsning utan samtal om texter i mellanåldrarna verkar ge mycket liten effekt på 
utveckling av historiemedvetande[---]En slutsats är också att ju lägre 
läsförståelseförmåga eleven har, desto mer samtal behövs.30 

 
Hon skriver även ”att skönlitterär läsning i kombination med samtal är något som också ger kraft 
åt det totala kunskapstillägnandet. Den skönlitterära läsningen har startat ett tänkande som inte 
hade kunnat komma igång genom läsning av läroböcker utan upplevande subjekt och spännande 
händelser”.31 Det kan tolkas med relevans till studien som att den historiska skönlitteraturen får 
agera som språngbräda för elevens samtalsämne och utvecklande av förmågan att kontextualisera. 

 
2.3.2 Historisk empati 
Stephane Lévesque32 beskriver hur begreppet historisk empati kan förstås: 

 
I själva verket är empati i historien mycket mer som en prestation: det är att veta 
vad någon (eller någon grupp) trodde, värderade, kände och försökte uppnå. Det 

 
 

25 Magnus Hermansson Adler, 2009 Historieundervisningens byggstenar- grundläggande pedagogik och 
ämnesdidaktik s.165 
26 Monica Vinterek, 2000 Fakta och fiktion i historieundervisningen s.11 
27 Skolverket, 2011a Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet s.173 
28 Monika Vinterek, 2000 Fakta och fiktion i historieundervisningen s.18 
29 Monika Vinterek, 2000 Fakta och fiktion i historieundervisningen s.18 
30 Mary Ingemansson, 2007 Skönlitterär läsning och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna s.98 
31 Mary Ingemansson, 2007 Skönlitterär läsning och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna s.99 
32 Stephane Lévesque, 2008 Thinking historically: educating students for the twenty-first century 
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är att vara i stånd att underhålla (inte nödvändigtvis att dela) dessa föreställningar, 
och att vara i stånd att ta hänsyn till effekterna av dessa känslor (inte 
nödvändigtvis känna dem).33 

 
Han menar att förmågan till historisk empati ligger i kontextuella kunskaper vilka i sig möjliggör 
en förståelse för historisk tid. 
Barton och Levstik34 menar att historisk empati kan utvecklas genom att tillåta eleven känna med 
historiska aktörer. Att känna med en historisk aktör och att sympatisera med en historisk aktör är 
inte samma sak menar de. Känslan kan vara motiverande då eleven blir intresserad och aktivt 
söker ytterligare information om kontexten. 
Skolverket uppmärksammar begreppets syfte på följande vis: 

 
Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras 
villkor och värderingar, det vill säga historisk empati[…]Det är då viktigt att eleverna 
kan göra den dubbla tankeoperationen att försöka förstå hur den tidens 
människor tänkte utifrån sin tids villkor och värderingar samtidigt som de 
förhåller sig etiskt och moraliskt till detta utifrån vår egen tids värderingar.35 

 
Min tolkning av Skolverkets text är att begreppets syfte är att öppet diskutera och problematisera 
olika synsätt och människors perspektiv på omvärlden för att på djupet förstå orsaker och val 
som tagits i en historisk tid. 

 
2.3.2.1 Historisk empati i praktiken 
I svensk nationell forskning anses att multimodala arbetssätt där ett samarbete mellan eleverna 
aktiverar individers historiska empati.36 Studien visade även att motivationen genom att 
emotionellt bli berörd utvecklade en historisk empatisk förmåga hos elever.37 Cecilia Johansson 
undersökte elever i högstadiet som skrev blogg i historieundervisningen. Resultat som visas när 
eleven i jagperspektiv bland annat beskrev bombningar i Hiroshima och Nagasaki är menar 
Johansson med inlevelse ur olika perspektiv. Ett inlägg som visar historisk empati lyder: 

 
[D]et är väldigt orättvist att han [en hemförlovad kamrat] får åka hem och bli 
hyllad av hela USA, få alla damer och bara stå på scen och prata om hur ”enkelt” 
det var att döda ”gulingarna”. Det är helt sjukt, att det är så hela USA ser dem, 
bara ett gäng apor som det är lika bra att döda. De är exakt lika mycket värda som 
oss, de är krigare som slåss för sitt land och folk, inte för att komma hem 
levande.38 

 
Ett annat inlägg illustrerar även det historisk empati trots att det skildras ur ett annat perspektiv 
”USA har precis släppt några nya bomber över Japan och de har tillslut gett upp. De utplånade 
två hela städer, men det blev nog bäst så, annars hade vi behövt döda varenda en av dem, de gav 
aldrig upp”.39  Johansson beskriver hur arbetssättet där eleven tillsammans med andra tvingas att 

 
 

 

33 Stephane Lévesque, 2008 Thinking historically: educating students for the twenty-first century s.148 (min 
översättning) 
34 Keith Barton och Linda Levstik, 2004 Teaching history for the common good 
35 Skolverket, 2011b. Kommentarmaterial till kursplanen i historia s.41 
36 Johansson, Cecilia (2014). Högstadieungdomar skriver historia på bloggen- Undervisning, literacy och 
historiemedvetande i ett nytt medielandskap s.119 
37 Jenny Lundin, 2015 ” Historisk empati i svensk historiedidaktisk forskning- En systematisk litteraturstudie om 
begreppet historisk empati” Examensarbete 1, Högskolan Dalarna 
38 Johansson, Cecilia (2014). Högstadieungdomar skriver historia på bloggen- Undervisning, literacy och 
historiemedvetande i ett nytt medielandskap s.97 
39 Johansson, Cecilia (2014). Högstadieungdomar skriver historia på bloggen- Undervisning, literacy och 
historiemedvetande i ett nytt medielandskap s.97 
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motivera historiska karaktärers handlingar utifrån kontexten utvecklar elevens förmåga till 
historisk empati. 

Hermansson Adler tillämpar skönlitteratur i undervisningen för att utveckla historisk empati, 
han visar det i fyra steg: 

 
Upplevelsen av berättelsen, Inlevelse i aktörens situation, Förståelse av aktörens 
känslor utifrån dennes villkor och Ansvarstagande med handlingsberedskap 
utifrån känslan och förståelsen av aktören.40 

 
Han visar hur eleven utifrån berättelsen kan känna och förstå historiska aktörer. 

 
 
2.3 Styrdokument 
I Sverige finns en statligt framställd läroplan Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011 som all undervisning inom den kommunala skolan som i friskolor ska utgå från för att 
säkerställa att alla elever får en likvärdig undervisning.41 I läroplanen kan man inom ämnet 
historia läsa att elever ska utveckla en förståelse för andra identiteters perspektiv såväl i nutid som 
i andra tidsepoker, vilket kan bli möjligt genom begreppet historisk empati.42 I Skolverkets 
kommentarmaterial till kursplanen i historia beskrivs hur begreppet har en plats i det  centrala 
innehållet för grundskolans äldre åldrar som formuleras ”Hur historia kan användas för att förstå 
hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar, det vill säga historisk 
empati”43 vilket motiverar till att kunskaper om begreppet och arbetssättet startar redan i yngre 
åldrar eftersom undervisningen ska sträva mot gemensamma mål. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

40 Magnus Hermansson Adler, 2009 Historieundervisningens byggstenar- grundläggande pedagogik och 
ämnesdidaktik s.132 
41 Skolverket, 2011a Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet s.8 
42 Skolverket, 2011a Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet s.172 
43 Skolverket, 2011b Kommentarmaterial till kursplanen i historia s.41 
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3 Metod 
Metodavsnittet innehåller dels en presentation av metodansats och teoretisk perspektiv samt en 
förklaring till hur en aspekt av historisk empati kan tillämpas på materialet. Vidare kommer jag att 
redogöra samt motivera för valet av historisk skönlitterär bok. Urval och avgränsningar som 
etiska aspekter beskrivs i samma ordning. 

 
3.1 Ansats och övergripande teoretiskt perspektiv 
Jag undersöker barns historiska förståelse med hjälp av historisk skönlitteratur genom en 
effektstudie med en deduktiv ansats. Betydelsen av effektstudie är i detta fall att undersöka om 
historisk skönlitteratur har betydelse för elevens förståelse för historia, samt hur förmågan till en 
historisk empatisk förmåga kan skapas i samband med läsning av historisk skönlitteratur. Den 
teoretiska utgångspunkten som undersökningen grundas sig på är det sociokulturella perspektivet. 
Det är ett perspektiv som grundats av Lev Vygotskij som visar på den kommunikativa 
genomslagskraft samtal och interaktion har för elevens lärande.44

 

Jag inledde undersökningen genom att intervjua elever i årskurs 1 för att ta reda på elevens 
förförståelse om bronsåldern. Efter högläsning av historisk skönlitterärtext ställdes åter samma 
frågor till eleven för att undersöka en eventuell effekt av elevens förståelse för kontexten. 
Andreas Fejes och Robert Thornberg skriver i Handbok i kvalitativ analys hur en deduktiv ansats 
undersöker om en teori eller påstående kan bekräftas, som i denna undersökning gör sig gällande 
undersökningens syfte med är att utreda om användning av historisk skönlitteratur utvecklar 
historisk empati hos eleven i årskurs 1.45 Elevens svar kommer att analyseras utifrån deras 
förmåga att kontextualisera för att undersöka om elever i årskurs 1 kan utveckla historisk empati 
genom historisk skönlitteratur. Hermansson Adler talar om hur elevers uttalanden ska bedömas 
och uttrycker ”Det blir då ett avtryck för elevens förtrogenhet med att bruka svaret inom 
undervisningsavsnittet”46 vilket beskriver hur undersökningens empiriska material tolkas. Vilket 
innebär att resultatet består av tolkningar baserade på elevens förståelse av intervjuens innehåll. 

 
3.2 En aspekt på historisk empati 
Att särskilja de båda kategorier jag skapade i litteraturstudien47 är inte oproblematiskt och därför 
har valet gjorts att tolka materialet genom kontextaspekten. Detta för att konkretisera begreppet i 
arbetet varpå att jag analyserar elevens förmåga att kontextualisera. Karin Sandberg menar i Möte 
med det förflutna: Digitaliserade primärkällor i historieundervisningen att kontextualisering innebär att 
”eleverna måste sätta samman de uppgifter de får fram i [den historiska skönlitterära 
litteraturen][---] med kunskaper de redan har om tidsperioden”.48 I min undersökning undersöks 
elevens förförståelse och deras förmåga att använda sig av den historiska skönlitterära texten med 
målet att skapa en djupare förståelse för kontexten, det vill säga kontextualisera. 

3.2.1 Exempel på aspekter av historisk empati 
Keith Barton och Linda Levstik49 menar att det är en skillnad mellan att sympatisera och att 
känna med en historisk aktör. I likhet med Hermansson Adler50 skriver även Barton och Levstik 
hur historisk empati kan förstås, samt hur en historisk förståelse kan utvecklas. Samtliga menar 

 
 

44Magnus Hermansson Adler, 2009 Historieundervisningens byggstenar- grundläggande pedagogik och 
ämnesdidaktik s.35-36 
45 Andreas Fejes och Robert Thornberg, 2015 Handbok i kvalitativ analys s.24 
46 Magnus Hermansson Adler, 2009 Historieundervisningens byggstenar- grundläggande pedagogik och 
ämnesdidaktik s.50 
47 Jenny Lundin, 2015 ” Historisk empati i svensk historiedidaktisk forskning- En systematisk litteraturstudie om 
begreppet historisk empati” Examensarbete 1, Högskolan Dalarna 
48 Karin Sandberg, 2014 Möte med det förflutna: Digitaliserade primärkällor i historieundervisningen s.22 
49 Keith Barton och Linda Levstik, 2004 Teaching history for the common good 
50Magnus Hermansson Adler, 2009 Historieundervisningens byggstenar- grundläggande pedagogik och 
ämnesdidaktik 
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att eleven kan utveckla en historisk empatisk förmåga genom att bli känslomässigt engagerad och 
ser vinsten i att bli motiverad av den känslan till att på så sätt skapa kunskaper om kontexten som 
leder till att förstå historia och orsaker till historiska beslut som tagits.51

 

Stephane Lévesque uttrycker i Thinking historically: educating students for the twenty-first century att en 
god förförståelse är avgörande när en annans perspektiv ska kunna förstås. Vidare menar han att 
kunskaper om kontexten möjliggör att en förståelse för historia kan uppnås genom att nutida 
perspektiv sätts åt sidan för att istället ge plats åt objektiva perspektiv. Perspektiv som är byggda 
på kontextuella kunskaper och ifrågasättande av orsaker till att aktörer tagit beslut utifrån deras 
dåtida perspektiv visar hur historia kan förstås menar Lévesque.52

 

 
3.3 Boken 
Den historiska skönlitterära text som valts ut är skriven av Anders Liegnell och heter Folke på 
äventyr i bronsåldern. Innehållsmässigt handlar texten om en pojke som kan resa tillbaka i tiden med 
hjälp av sina magiska suddgummin. Boken är en del i en serie som ges ut av förlaget Sanoma 
utbilding. 

Det finns flera anledningar till att just den här boken valdes ut. Två av dessa är att texten är 
skriven ur ett barns perspektiv men även att tiden (bronsåldern) är en period som den svenska 
läroplanen53 nämner i det centrala innehållet som en del av undervisningen för eleverna som 
undersökningen vänder sig mot. Ett avsnitt som jag valt att läsa för barnen är Forntidsbio som 
beskriver hur Folke trevar sig fram genom den svarta natten när skenet från facklor leder honom 
vidare till mötet med bronsåldersmänniskorna som under spänd tystnad lyssnar till 
medicinmannens berättelser. 

Mycket kan dock sägas om hur författaren väljer att visualisera tiden kring bronsåldern för 
eleven. Han blandar in nutida element som forntidsbio i berättelsen vilket kan försvåra förståelsen 
för hur människan levde förr i tiden. Avsnittet kräver att eleven har en förförståelse för tiden 
vilket kan försvåras av uttrycket forntidsbio. Vidare beskrivs hur Folke uppfattar sin omgivning 
genom meningar som ”Vinden susar kring hans bara ben. -Jaså, byxorna är inte uppfunna än, 
mumlar Folke” och ” Det är alldeles kolsvart”54 vilket kan hjälpa eleven att relatera till hur det 
eventuellt kunde ha varit själv att befinna sig på bronsåldern. Avsnittet kan få eleven att eventuellt 
förstå genom att föreställa sig och känna hur det var att treva sig fram i mörkret samt att känna 
vinden susa omkring benen. Att boken är beskriven ur Folkes perspektiv, det vill säga barnets 
perspektiv är en god anledning till varför jag använde mig av detta kapitel. En förhoppning är att 
eleven ska kunna relatera till Folke i större grad samt att en ökad förståelse ska komma ur detta. 

Ytterligare exempel på avsnittets innehåll är när Folke ser hur ”hela stenytan är täckt av bilder 
som i det flammande ljuset ser ut att få liv!” vilket ger en inblick i hur kunskaper förmedlades 
muntligt med hjälp av hällristningar samt vad bronsåldersmänniskornas liv kretsades kring. 
Presentationen av kunskapsinnehållet kan tyckas spännande vilket kan spela på elevens naturliga 
nyfikenhet vilket leder till en ökad kontextuell kunskap om tidsperioden. 

Nästa kapitel som jag läste för eleverna var Hemma hos Gemel där boplatsens viktigaste platser 
som husen samt gravplatsen men även båten presenteras. Dåtidens möjligheter till att bygga utan 
dagens utrustning visas när Folke uttrycker en förundran kring gravhögen som består av stora 
stenar ”han kan inte förstå hur någon kan ha rubbat dem utan grävmaskin”.55 Avsnittet har som 
syfte att visa att historiska aktörer inte var okunniga eller för att motverka presentism. Det tredje 
avsnittet heter Offersjön och beskriver hur Folke som blivit oskyldigt beskylld för stöld placeras på 
en glänsande metallsköld för att offras till solgudarna. Höstfesten där offertåget beskrivs som en 

 
 

 

51 Keith Barton och Linda Levstik, 2004 Teaching history for the common good s.208, 228 
52 Stephane Lévesque, 2008 Thinking historically: educating students for the twenty-first century s.150 
53 Skolverket, 2011a Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
54 Anders Liegnell, 2004 Folke på äventyr i bronsåldern s.5 
55 Anders Liegnell, 2004 Folke på äventyr i bronsåldern s.15 
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festlig händelse ”vid sidan av tåget gör akrobater konster och unga kvinnor dansar”56 byggs en 
förståelse för hur central offerriten var i bronsåldern. 

Sista kapitlet som lästes för eleverna var Ovanliga offergåvor som beskrev vad offren kunde bestå 
i samt att de offrade till solguden ”–Tack du mäktiga solgud för årets gåvor, säger han 
(hövdingen) med stark röst, medan han lyfter armarna mot himlen. Nu vill vi tacka dig. Kom 
tillbaka till oss i vår och sprid din värme och ditt ljus”.57 Föregående mening syftade till att ge 
eleven en inblick i hur nära naturelementen bronsåldersmänniskorna var och hur starkt de trodde 
på kopplingen mellan offerriterna och solens återkomst om våren. 

Vad som kan tolkas som negativt med bokens innehåll är hur författaren försökt att 
känslomässigt få eleven till att kunna relatera till dagens samhälle genom nutida element som 
forntidsbio, eller att byxorna inte hade uppfunnits än. Ytterligare beskrivs detaljerade festligheter i 
samband med offerriter. Ett känslomässigt engagemang kan få eleven till en felaktig förståelse 
samt till presentism, det vill säga att eleven inte erkänner annat än nutiden som verkligt eller att 
dåtidens människas tankar fördöms som felaktiga. 

 
3.4 Urval och avgränsning 
Undersökningen koncentrerar sig till en klass och vänder sig till elever i årskurs 1. Motivationen 
till att strikt begränsa undersökningen till elever i årskurs 1 är att förförståelsen ska vara på 
samma villkor för samtliga deltagande elever. En eventuell skillnad mellan elevers förförståelse 
beror inte på tidigare undervisning, vilket skulle kunnat vara fallet om undersökningen skulle 
genomföras i ett senare skede i grundskolan. Nu beror istället elevens förförståelse på yttre 
faktorer utanför skolan. Bedömningen görs att tillräckligt empiriskt material kan samlas från 
elever från en klass under den begränsade tid som undersökningen ska genomföras på. 

Via ett missivbrev kontaktades huvudmannen. När undersökingens syfte och metod blivit 
godkänt att genomföra gick ett missivbrev ut till samtliga vårdnadshavare med information om 
undersökningen, samt en förfrågan om elevens frivilliga deltagande i undersökningen. Efter 
skriftligt godkännande valdes slumpvist tre flickor och tre pojkar ut. Samtliga elever är av samma 
etniska bakgrund samt bor i skolans direkta närområde. Efter att ytterligare två flickor 
uttryckligen bett om att få medverka kom även de att innefattas i undersökningen under dag två. 
Totalt fördes samtal med fem flickor och tre pojkar i grundskolans årskurs 1. Den strikta 
avgränsningen beror dels på tidsperioden som jag har till förfogande samt att valet gjordes att 
bedriva undersökningen med elever i årskurs 1. 

 
3.4.1 Etiska aspekter 
Undersökningens syfte är att undersöka hur elever i årskurs 1 resonerar kring historia. Under 
samtalen tillkännager elever personliga erfarenheter kring resor samt personliga åsikter som av 
etiska aspekter inte transkriberas utan bortses från i sin helhet. Undersökningens resultat bygger 
endast på elevens kommunikativa förmåga att förmedla sin förståelse för kontexten som 
presenteras i den historiska skönlitteraturen. Eleven har genom ett missivbrev fått information 
om studiens syfte och metod och därefter valt att frivilligt delta i studien eller inte. Dessutom har 
eleverna fått veta att de helt kan avbryta delaktigheten när som helst utan anledning. Innan varje 
samtal tillfrågas varje elev om de vill medverka, för att undvika att eleven ska känna obehag eller 
känna sig tvingad till att medverka mot sin vilja. Samtliga deltagare är anonymiserade och empirin 
används endast i vetenskapligt syfte. Undersökningens frågor vänder sig inte till eleven som 
person utan till elevens förståelse av tidsperiodens (bronsåldern) seder och bruk och den 
historiska kontexten. Därmed uppfyller underökningen samtliga etiska aspekter som 
Vetenskapsrådet tagit fram.58  Valet att intervjua eleverna i grupp görs för att undvika att eleven 

 
 

56 Anders Liegnell, 2004 Folke på äventyr i bronsåldern s.34 
57 Anders Liegnell, 2004 Folke på äventyr i bronsåldern s.35 
58 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska aspekter. Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. 
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uppfattar att en maktsituation ska uppkomma av att de som barn ensamma ska prata med mig 
som vuxen. Undersökningens andra dag förs intervjuerna trots allt enskilda eftersom jag anser att 
undersökningens syfte kräver att elevens enskilda svar blir tydliga, vilket inte var möjligt i en 
gruppdiskussion. 

 
3.4.2 Reliabilitet och validitet 
Ann Kristin Larsen likställer reliabilitet med tillförlitlighet i Metod helt enkelt – En introduktion till 
samhällsvetenskaplig metod och menar även att en annan forskare ska kunna  göra  om 
undersökningen och komma fram till samma resultat.59 Viktigt att nämnas är att elevens möjlighet 
till att verbalt förmedla sin förståelse kan stå i konflikt med min förståelse vilket kan resultera i 
felaktiga resultat. För att uppfylla kraven på att studien ska ha en hög reliabilitet finns samtligt 
empiriskt material tillgängligt samt att det på ett tydligt sätt redogörs för hur analysen är 
genomförd för att metoden ska vara transparent och noggrant beskriven. Validitet kan även 
uttryckas som att studien är transparent och tydligt beskriven enligt Andreas Fejes och Robert 
Thornberg och syftar på att tala om kvalitet inom forskning.60

 

 
3.5 Analys 
Genom en deduktiv metod undersöks om eleven kan utveckla en historisk empatisk förmåga 
genom effekten av historisk skönlitterära texter. Analysen kommer att göras genom att undersöka 
om eleven har förmågan att kontextualisera. Med en uppfattning av att elever med god 
förförståelse har förmåga att läsa av kontexten ska det undersökas om det finns en koppling 
mellan god förförståelse och historisk empati hos elever i årskurs 1. För att pröva om elevens 
resonemang förändras genom undersökningen har intervjuerna delats upp i ett före och ett 
efteravsnitt. 

 
3.5.1 Intervju som datasamlingsmetod 
Insamlingen av materialet kommer att inspireras av Larsens bok Metod helt enkelt61 där en 
användning av samtalsintervjuer av ostrukturerad karaktär kommer att ske. 
Larsen menar att innebörden av ostrukturerade intervjuer står i kontrast till en fast frågeordning 
av fast framskrivna frågor. Den ostrukturerade intervjun utgår även den från en bestämd 
frågelista eller utifrån stödord men styrs utifrån svaren från den som blir intervjuad.62 Följdfrågor 
som följer Aidan Chambers metod kan med fördel ställas för att få så uttömmande svar för att 
informantens tankar ska framträda.63

 

Larsen skriver även om samtalsintervjuer och menar att användningen av samtalsintervjuer 
med fördel sker genom att samtalet ljudinspelas. Samtalet har också syftet att låta informanten 
utveckla sina svar för att även här säkerställa att elevens svar blir så utförliga som möjligt. 
Ljudinspelningen syftar på att i efterhand ha möjlighet att transkribera svaren inför analys.64

 

 
3.6 Genomförande av intervju 
Första mötet med eleverna sker i klassrummet, där presenteras jag och min undersökning. 
Eleverna ställer frågor till mig för att få dem att känna sig trygga med mig som person. Elever 
som lottats ut till undersökningen ropas upp och det första mötet hålls i ett mindre rum som 
angränsar till elevernas ordinarie klassrum. Inledningsvis inleds ett samtal. Samtalet där frågor 
ställs om bronsåldern spelas in och eleverna visar stort intresse och engagemang. Bokens två 
första avsnitt läses för eleverna varpå följdfrågor ställs och eleverna diskuterar och delger sina 

 
 

59 Ann Kristin Larsen, 2009 Metod helt enkelt – En introduktion till samhällsvetenskaplig metod s.42, 81 
60 Andreas Fejes och Robert Thornberg, 2015 Handbok i kvalitativ analys s.259 
61 Ann Kristin Larsen, 2009 Metod helt enkelt – En introduktion till samhällsvetenskaplig metod s.84-85 
62 Ann Kristin Larsen, 2009 Metod helt enkelt – En introduktion till samhällsvetenskaplig metod s.84 
63 Aidan Chambers, 2014 Böcker inom och omkring oss. S.227 
64 Ann Kristin Larsen, 2009 Metod helt enkelt – En introduktion till samhällsvetenskaplig metod s.84 
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tankar. Efter mötet då jag börjar arbetet med transkription upptäcks svårigheter i att höra 
samtliga barns åsikter och tankar genom att föra samtal med sex barn samtidigt och beslutet tas 
att fortsätta med enskilda samtal dagen därpå. 

Följande dag möts jag åter av intresserade elever som i undantag av ett samtal hålls enskilda. 
Samtalet startar med ett sammanfattande samtal från gårdagen och fortsatte med att jag läser 
avsnitt tre och fyra för eleven som avslutas med ytterligare frågor och diskussion. Under andra 
dagen tillkommer två elever eftersom de uttryckligen önskar att få medverka. Deras samtal följer 
samma struktur med undantaget av en inledande gruppdiskussion. 

 
3.7 Databearbetning 
Samtal fördes med åtta elever i klass 1 under två tillfällen med syftet att se hur eleven resonerade 
om historia med bronsåldern som specifik tidsperiod före och efter att en historisk skönlitterär 
bok lästs högt. Första samtalet fördes under förmiddagen den 17 september 2015 med samtliga 
elever i grupp utom med elev 6 och 7 som intervjuades under nästkommande dag då det andra 
samtalet skedde, den 18 september 2015. Anledningen till att beslutet togs att föra nästa samtal 
med eleven enskilt var att transkriberingen skulle underlättas samt att varje elevs resonemang 
skulle kunna följas utan risk att avbrytas av en annan elev. 

Till en början har de inspelade samtalen transkriberats i sin helhet med undantag för 
personliga åsikter eller berättelser ur elevens liv. Jag har valt att dela upp intervjuerna i ett innan 
och efter att boken lästs för att eventuellt se en förändring i elevernas svar, därmed effektstudien. 
En anledning till att jag vill hålla isär vad eleven sagt som bygger på sin egen förkunskap eller 
slutledningsförmåga från diskussion med andra och kunskaper som utvecklats från historiska 
skönlitteraturen, är att en jämförelse eller utvecklande av resonemang ska kunna upptäckas i 
analysen av samtalen. 

Analysen kommer att presenteras i sin helhet för att sedan analysera elevens förmåga att 
kontextualisera för att undersöka om eleven kan utveckla en historisk empatisk förmåga genom 
historisk skönlitterära texter. 
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4 Resultat 
Inledningsvis redovisas elevers utsagor vilka är uppdelade i ett avsnitt före boken lästs och ett 
avsnitt efter att boken lästs. Vidare analyseras hur eleven har förmåga att kontextualisera varpå 
studiens frågeställningar besvaras. Slutligen redovisas resultatet i en sammanfattande text. 

 
4.1 Möte i grupp innan bok dag 1 
Innan texten lästs för eleverna inleds det första mötet med frågan om vad de kände till om 
bronsåldern och om de vet vad brons är för något. Elev 1 kan inte svara medan elev 5 låter farlig 
på rösten och säger ”Är det monster såhär?”.65 Elev 1 fortsätter att berätta vad brons är och säger 
”Det är typ getingar”.66 Elev 2 utbrister att ”man kan vinna priser som heter brons. Medaljer och 
sånt”.67 Elev 4 säger att ”det är ett ämne”68 och ”det är metall”69 menar elev 3. Jag berättar att 
brons består av koppar och tenn och elev 2 säger ”ja sånna man dricker ur”70 medan elev 4 
korrigerar och säger ”nej metallen koppar”.71 Elev 4 fortsätter att dela med sig av sina kunskaper 
angående koppar och säger att ”man kan göra vaser av det och kastruller. Det kan bli konstig färg 
nästan som repigt”.72  Elev 3 berättar vad brons används till och säger ”till verktyg”73  och elev 1 
tillägger ”till yxor tror jag”74 vilket leder till att elev 5 säger ”ja till svärd”75 och fortsätter att 
gestikulera med kroppen samtidigt som han tillägger ”om man hade en bronsyxa och det kom en 
drake då kunde man bang bang bang”.76  Här visas hur det gemensamma samtalet ökar elevernas 
förståelse för kontexten och att det görs möjligt genom diskussionen. Intresset för bronsåldern är 
stort bland eleverna som ställer frågor som ”Fanns det mycket brons på den tiden”77 och ”kunde 
man ha bronskläder”78 men även frågor som ”fanns det vikingar”79 och ”hur såg lamporna ut?”.80 

Frågorna utvecklas till diskussioner där elev 4 säger ”de hade facklor istället, inte lampor”.81 Elev 
8 förklarar att ”det finns ingen el”82 vilket får elev 4 till att berätta om hur elden tänds ” Jag vet 
hur de gör elden, de tar pinnar och gnider mot varandra”.83

 

Diskussionen fortsätter med att elev 2 tar ordet ”eller så slog de stenar mot varandra och hade 
mossa och pinnar. Mossan måste vara torr. Annars fungerar det inte”84 vilket får elev 4 att säga 
”Nej det måste vara torrt”.85 Elev 3 utbrister ”det är därför de har grottor. Då kommer det inte in 
vatten”.86

 

 
 
 
 

 

65 Elev 5, 2015-09-17 
66 Elev 1, 2015-09-17 
67 Elev 2, 2015-09-17 
68 Elev 4, 2005-09-17 
69 Elev 3, 2015-09-17 
70 Elev 2, 2015-19-17 
71 Elev 4, 2015-09-17 
72 Elev 4, 2015-09-17 
73 Elev 3, 2015-09-17 
74 Elev 1, 2015-09-17 
75 Elev 5, 2015-09-17 
76 Elev 5, 2015-09-17 
77 Elev 8, 2015-09-17 
78 Elev 3, 2015-09-17 
79 Elev 1, 2015-09-17 
80 Elev 1, 2015-09-17 
81 Elev 4, 2015-09-17 
82 Elev 8, 2015-09-17 
83 Elev 4, 2015-09-17 
84 Elev 2, 2015-09-17 
85 Elev 4, 2015-09-17 
86 Elev 3, 2015-09-17 
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Eleverna besvarar frågan om hur de trodde att man bodde på bronsåldern och elev 5 menar 
att ”man bodde i grottor”87 medan elev 8 anser att ”de bor i byar inte ett hus här och ett här utan 
ganska tätt”88 elev 4 tillägger ”väggarna var jättetjocka och gjorda av lera”.89

 

Nu ställer jag frågan om vad man hade för kläder på bronsåldern och elev 8 sa ”sån hära sån 
hära ull”90 medan elev 4 uttrycker ”jag tror man hade skinn”.91 Elev 2 upprepar ”skinnkläder”92 

och elev 4 tillägger ”ja och tunna material. De hade typ fladdriga byxor utan sån här som vi har 
nu(pekar på grenen) utan typ bara som kjolar som hölls uppe av en grej över axeln”.93 Elev 3 sa 
istället att ”päls hade man”94 och får medhåll från elev 8 som berättar att ”päls kunde man ha som 
mattor också”.95 Elev 4 berättar ”de satte det på en pinne och grillade det”96 varpå elev 8 
beskriver en lägereld kantad av stenar. Elev 2 sa ”man dödade djur”97 och elev 4 tillägger ”ja det 
heter slakta djur”98och elev 1 inflikar ”de jagade djuren”.99 Avslutningsvis säger elev 5 ”ja de sköt 
djuren pang pang pang”.100 Elev 8 menar att ”nej de jagade och huggde”101 och elev 3 tillägger 
”..med brons”102, elev 5 lade till ”med svärd”.103 Elev 2 tror istället att ”de kanske kastade spjut på 
djuren”.104 Jag ställer en följdfråga för att se om de vet vad djuren användes till mer än till mat 
och elev 4 säger ”de gjorde täcken av dem och kläder”105 och ”päls”106 menar elev 3. Elev 8 
utbrister ”man käkade inte päls”.107

 

 
4.1.2 Möte i grupp efter bok dag 1 
Efter att de två första kapitlen lästs i boken om Folke för eleverna diskussioner i munnen på 
varandra och från transkriptionen är  det omöjligt att avgöra vem som säger vad. Eleverna 
diskuterar hällristningarna och pratar om motiven som visas på bilderna i boken. Elev 4 säger 
”Ibland så använde de de där blodet till att göra för att visa man får mat och att slakta djur”.108 

Eleverna fortsätter att prata i munnen på varandra och säger ”Det här förställer båtar. En annan 
elev frågar ”Varför har de båtar då”109 och får svaret ”De åkte till andra öar”.110 Elev 4 känns igen 
på rösten och hon berättar ”Om de inte har jobbat ordentligt med pälsen så kanske de inte vill ha 
den  och  då  fick  de  åka  tillbaka  hem  och  göra  om  det”111   vilket  inleder  ett  samtal  kring 

 
 
 

 

87 Elev 5, 2015-09-17 
88 Elev 8, 2015-09-17 
89 Elev 4, 2015-09-17 
90 Elev 8, 2015-09-17 
91 Elev 4, 2015-09-17 
92 Elev 2, 2015-09-17 
93 Elev 4, 2015-09-17 
94 Elev 3, 2015-09-17 
95 Elev 8, 2015-09-17 
96 Elev 4, 2015-09-17 
97 Elev 2, 2015-09-17 
98 Elev 4, 2015-09-17 
99 Elev 1, 2015-09-17 
100 Elev 5, 2015-09-17 
101 Elev 8, 2015-09-17 
102 Elev 1, 2015-09-17 
103 Elev 5, 2015-09-17 
104 Elev 2, 2015-09-17 
105 Elev 4, 2015-09-17 
106 Elev 3, 2015-09-17 
107 Elev 8, 2015-09-17 
108 Elev 4, 2015-09-17 
109 Okänd elev, 2015-09-17 
110 Okänd elev, 2015-09-17 
111 Elev 4, 2015-09-17 
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byteshandel. Det leder till att en elev frågar hur de pratade på den tiden. Den gemensamma 
diskussionen leder till att eleverna utvecklar sin förståelse för bronsåldern.112

 

 
4.2 Enskilda möten innan bok med elev 6 och 7 dag 2 
Det första samtalet med elev 6 genomförs enskilt under dag två och på frågan om vad hon vet 
om bronsåldern svarar hon ”neej..men jag kanske vet några saker. Jag vet eller eftersom det låter 
som brons så är det något med metall. Då uppfanns metallen, metallen var en grej som var 
väldigt stark bara i höga temperaturer blir det så man kan smälta den”.113 På frågan om vad brons 
används till svarar hon ”för länge sedan så använde man det inte till fina saker utan man använde 
det till hjälmar, saker som fanns för länge sen helt enkelt”.114

 

Elev 7 intervjuas även hon enskilt och frågan om vad hon vet om bronsåldern besvaras genom 
att hon säger ”hmm att man inte fanns så mycket mat”.115

 

När frågan ställs om hur de tror att de bodde till elev 6 blev svaret ”De hade inte så mycket 
pengar då så man byggde sina egna hus, högg ved och så och tog blad och granris till tak”.116 Elev 
7 trodde att bronsåldersmänniskan bodde ”i kojjor av grenar”.117

 

På frågan om vilka kläder de hade på bronsåldern svarar elev 7 sa ”det är svårt att beskriva, typ 
sånna kläder som jesus hade”.118  Elev 6 besvarade frågan genom att resonera sig fram till att ”de 
hade på stenåldern, så visste de inte man fick inte ha riktigt, du vet, sånt där djurtyg. Jag trodde de 
hade lite tjockare kläder för det var ganska kallt. Jag tror att det kallades för bronsåldern för att de 
hade kläder gjorda av brons och av metall”.119 Jag frågade vad eleverna trodde att man åt för mat 
under bronsåldern och hur maten lagades till och elev 6 sa ”jag vet att man lagade mycket soppa 
för det fanns mycket vatten då! Och så brukade de döda djuren för att äta mat”.120  Elev 7 sa 
”kött”121. medan elev 7 sa ”man letade och jagade”122  Näst sista frågan som ställdes innan den 
skönlitterära boken lästes för eleverna var hur de trodde att det såg ut på bronsåldern och elev 6 
menade att ”Hmmm… Jag tror att det var ganska mycket jobb och bråk och sådana saker”.123 

Slutligen frågade jag vad eleverna trodde att bronsåldersmänniskan trodde på och elev 7 log och 
sa ”på dinosaurier”124  medan elev 6 sa ”hmmm jag har hört talas om en som heter M och hans 
mamma var slav”.125

 

 
4.2.1 Enskilt möte efter bok dag två 
Intervjuerna med elev 6 och 7 har en litet annat upplägg mot övriga elevers. Det beror på att hela 
intervjun görs i en session. Ett svar på hällristningarnas syfte ger elev 6 och menar att 
”grottmänniskorna brukade rita på väggar för att berätta vad som hänt. För de visste inte hur 
man skrev bokstäver”.126 Elev 7 säger att hällristningarna finns ”för att visa saker som har hänt 
innan”127 och på frågan om varför de ristade det på berget svarade hon ”det fanns inga 

 
 

 

112 Skolverket, 2011b Kommentarmaterial till kursplanen i historia s. 41 
113 Elev 6, 2015-09-18 
114 Elev 6, 2015-09-18 
115 Elev 7, 2015-07-18 
116 Elev 6, 2015-09-18 
117 Elev 7, 2015-09-18 
118 Elev 7, 2015-09-18 
119 Elev 6, 2015-09-18 
120 Elev 6, 2015-09-18 
121 Elev 7, 2015-09-18 
122 Elev 7, 2015-09-18 
123 Elev 6, 2015-09-18 
124 Elev 7, 2015-09-18 
125 Elev 6, 2015-09-18 
126 Elev 6, 2015-09-18 
127 Elev 7, 2015-09-18 



16  

papper”.128 Elev 6 tittar på bilderna av hällristningarna i boken och säger ”jag tror det är båtar, det 
finns farliga djur då kunde de fly med båten”.129

 

På andra dagen intervjuas eleverna enskilt med undantag av elev 4 och elev 1 som intervjuas 
tillsammans. Intervjun inleds med att eleverna ombeds att blunda, medan jag räknar ner från fem. 
Eleven ska samtidigt låtsas att han/hon åker tillbaka till bronsåldern och berätta hur livet ser ut 
på den tiden. 

Första frågan är vad eleven nu har på sig för kläder i bronsåldern. Elev 8 har ”skinn, tjockt 
skinn från björnar kanske”.130 Elev 2 är klädd ”päls och skinn”131 och elev 4 har ”kanske en filt 
runt”.132 Elev 1 berättar om djuren ”de gjorde kläder av dem de skrapade skinnet”.133 Elev 5 säger 
att ”de hade små linnen som var gjorda av lite tyg eller ull”134 och elev 3 säger ”ullkläder”.135

 

Jag frågar hur det ser ut på bronsåldern och elev 8 berättar om natten när det är ”mörkt bara 
mörkt”136 hon fortsatte ”det fanns ingen el! De fick ta en pinne och ta eld på den, en fackla”.137 

Elev 5 säger att han inte kan berätta hur det ser ut på bronsåldern, han uttrycker ”jag ser inte det 
jag håller ju för ögonen”.138 Elev 2 beskriver att ”det skulle vara en massa hus. Det skulle vara jag 
vet inte vad det heter men det växer eh vass, vasstak”.139 Elev 1 och elev 4 intervjuas tillsammans 
och elev 4 berättar att ”de använde sig av facklor de hade inga pengar heller så du kunde inte 
köpa något”.140 Jag frågar hur människorna bor och elev 1 och 4 menar att de bor i grottor något 
som även elev 5 svarar, däremot menar han att de bodde i ”grottor eller i bergsväggar”.141 Elev 3 
anser att människorna levde i hus. 

På frågan om vad de äter för mat på bronsåldern, är samtliga elever eniga om att det är kött 
som är basfödan. Elev 8 menar att de äter ”kött, mycket kött”.142 Hon tillägger att maten kan 
förvaras i snön och utbrister när hon får berättat för sig att det inte snöade på bronsåldern att 
”[hon] vill inte leva på bronsåldern men om man var född på bronsåldern så visste man ju inte 
bättre”.143 Elev 5 säger ”eh..kött man sköt djur eller slakta och sånt med yxa eller kanske en 
skiftnyckel så de kunde skruva av benet..[han suckar]”.144

 

På frågan om hällristningarnas syfte och hur de skapats samt deras motiv svarar eleverna 
”dom hade ritat på själva grottan. De hade ritat var djuren och sånna grejer”.145 Elev 8 fortsätter 
att berätta att de använt ”kanske en sten, eller tummarna”146 för att göra hällristningarna med. 
Elev 2 vet inte först varför de gör hällristningar men säger sedan ”de kunde inte skriva så de 
ristade in det de ville berätta om istället”.147 Elev 1 och elev 4 diskuterar hällristningarna och elev 
4 säger ”de hade inga pennor dessutom, ingen blyerts eller målarfärg”.148 Jag frågar om de kunde 

 
 

 

128 Elev 7, 2015-09-18 
129 Elev 6, 2015-09-18 
130 Elev 8, 2015-09-18 
131 Elev 2, 2015-09-18 
132 Elev 4, 2015-09-18 
133 Elev 1, 2015-09-18 
134 Elev 5, 2015-09-18 
135 Elev 3, 2015-09-18 
136 Elev 8, 2015-09-18 
137 Elev 8, 2015-09-18 
138 Elev 5, 2015-09-18 
139 Elev 2, 2015-09-18 
140 Elev 4, 2015-09-18 
141 Elev 5, 2015-09-18 
142 Elev 8, 2015-09-18 
143 Elev 8, 2015-09-18 
144 Elev 5, 2015-09-18 
145 Elev 8, 2015-09-18 
146 Elev 8, 2015-09-18 
147 Elev 2, 2015-09-18 
148 Elev 4, 2015-09-18 
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skriva på den tiden och unisont svarar elev 1 och elev 4 att de inte kunde det. Elev 4 berättar att 
”de berättar med bilder, de ristar bilder och berättar”149 och elev 1 svara detsamma och säger ”de 
kanske ritar och berättar om det”.150 Elev 5 menar att hällristningarna är ”olika ritningar i blod”151 

och att de är till ”för att berätta”.152 Han tillägger att ”de förstod inte så mycket”153 när jag frågar 
om de kunde skriva på den tiden. Han ställer även frågan ”levde du på bronsåldern?”.154 Elev 3 är 
osäker på varför de gör hällristningarna men säger sedan ”de ritade istället för att skriva”155 när 
jag frågar om människan kunde skriva på den tiden. Även elev 2 uppmärksammar bilderna och 
säger ”de åkte till andra länder eller platser. De bytte ut päls mot andra saker som brons”.156 

Likaså berättar elev 3”de fiskade och åkte och bytte saker med andra”.157
 

Sista frågorna behandlar elevernas förståelse av bokens avsnitt som handlar om offerriter och 
folkets tro. Boken tar upp ett stycke där medicinmannen har kontakt med fågelandarna vilket 
samtliga elever uppmärksammar.158 Elev 8 berättar att ”de trodde på fågelgudar”159 och elev 6 sa 
”de verkade tro på fåglarna”160 medan elev 4 uttrycker att de trodde på ”fåglarandar(sic)”.161

 

Lite senare tar boken upp ett scenario där offerriten beskrivs genom att offer slängs i sjön till 
solguden som tackas för årets gåvor. Elev 6 anser att hon vet varför offerriterna skedde och 
uttrycker ”de gör det bara för att det ska bli bättre”.162   Elev 4 beskriver att ”de trodde på 
solguden för de tycker ju om värme”163 och hon förtydligar att solen behövs ”för att leva och för 
att det växer”.164 Även elev 2 säger att ”jag tror man behöver värme så man inte fryser och kanske 
mat”165 när hon får frågan om solguden säger elev 5 ”för att leva värmen behöver man. Det växer 
mat”166. En elev som ställer sig frågande är elev 7 som utbrister ”en solgud vad är det för 
något”.167  Elev 3 säger värderade att de slängde ner saker i vattnet till ”solguden”168  som var bra 
på att ”sprida värme. Annars skulle de frysa”169 och solen behövs för ”mat och blommor”.170 

Elevernas uppfattning om vad ett offer är uttrycks av elev 6 att ”det betyder att de ska säga att de 
har stulit men det har han inte så ska de hitta bevis. På den tiden visste de inte vad bevis var”.171 

Elev 2 tror att offer innebär ”att man blir dödad för man har stjälit(sic) kanske”.172   Boken 
beskriver hur de allra finast gåvor offras i sjön till solguden och om det ställer sig elev 4 frågande 
”man kan väl inte få mer gåvor eller jo kanske”173 och besvarar min fråga om varför offer slängs i 

 
 

 

149 Elev 4, 2015-09-18 
150 Elev 1, 2015-09-18 
151 Elev 5, 2015-09-18 
152 Elev 5, 2015-09-18 
153 Elev 5, 2015-09-18 
154 Elev 5, 2015-09-18 
155 Elev 3, 2015-09-18 
156 Elev 2, 2015-09-18 
157 Elev 3, 2015-09-18 
158 Anders Liegnell, 2004 Folke på äventyr i bronsåldern s.6 
159 Elev 8, 2015-09-18 
160 Elev 6, 2015-09-18 
161 Elev 4, 2015-09-18 
162 Elev 6, 2015-09-18 
163 Elev 4, 2015-09-18 
164 Elev 4, 2015-09-18 
165 Elev 2, 2015-09-18 
166 Elev 5, 2015-09-18 
167 Elev 7, 2015-09-18 
168 Elev 3, 2015-09-18 
169 Elev 3, 2015-09-18 
170 Elev 3, 2015-09-18 
171 Elev 6, 2015-09-18 
172 Elev 2, 2015-09-18 
173 Elev 4, 2015-09-18 
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sjön ”för att ingen annan skulle ta det”174 men funderar sedan och säger ”för att solen ska..för att 
de vill att det ska vara mer sol, för att få mat”.175  En elev som ställer sig frågande om offerritens 
syfte är elev 3 som anslutningsvis frågar ”om de inte skulle ha slängt ner sakerna då, skulle inte 
solen ha skinit då?”.176  Elev 7 säger förskräckt ”offra hästen”177 och säger imponerat ”oj det vill 
jag testa”178 när hon lyssnat till berättelsen om hur offer som hästar och bronsföremål offrats till 
solguden. 

 
4.4 Elevernas förmåga till att kontextualisera 
Frågeställningen kommer att besvaras i tur och ordning och baseras på elevernas svar. Löpande i 
resultatet talas om elevens regression och progression. Begreppen syftar på att beskriva elevens 
förmåga och kvaliteten i det de ska tolka, det vill säga att förmedla sina kunskaper om 
bronsåldern och deras förståelse och därmed inte att kvalitativt mäta elevens eventuella lärande. 

 
4.4.1 Kan en historisk empatisk förmåga utvecklas hos elever i årskurs 1 genom historisk 
skönlitteratur? 
Generella tendenser i gruppen visar på att eleverna har förmåga till att kontextualisera till 
bronsåldern. Elever med god förförståelse, som elev 3 visar hur bokens innehåll kan relateras till 
tiden och eleverna visar prov på att de kan dra utökade slutsatser utifrån bokens innehåll. Ett 
exempel som samtliga elever hade förmågan till att kontextualisera var hällristningarnas syfte. 
Eleverna menar att ristningarna gjordes ”för att berätta”179 och ”visa saker som har hänt innan”180 

men också ”grottmänniskorna brukade rita på väggar för att berätta vad som hänt. För de visste 
inte hur man skrev bokstäver”181 vilket kan relateras till elevens egen ålder och utvecklingsfas. 

Tre elever visar sig sticka ut på ett flertal sätt. Elev 3 har redan innan texten lästs visat sig ha 
en god förförståelse för kontexten. Han beskriver hur jakten efter föda är en central del av livet 
på bronsåldern. I gruppdiskussionen tillägger han att människan smyckade kläderna ”..med 
brons”182 vilket han är den enda elev som har vetskap om inledningsvis innan boken visas och 
lästs för eleverna. Efter att boken har lästs säger han klokt att de slängde ner saker i vattnet till 
”solguden”183 som var bra på att ”sprida värme. Annars skulle de frysa”184 och solen behövs för 
”mat och blommor”.185 Detta uttalande kan innebära att han förstår sambandet mellan tro och 
livet på bronsåldern. Genom att han såg bilden av hällristningar i boken gör han även kopplingen 
att handel skedde vilket tyder på ett mycket god kontextuell förmåga. Han säger ”de åkte till 
andra länder eller platser. De bytte ut päls mot andra saker som brons”.186

 

Hällristningarna visar båtar, jakten och djur och utifrån det uttrycker han ”De fiskade och åkte 
och bytte saker med andra”187 vilket visar att han kan dra slutsatser samt att till viss del förstår 
livet ur ett dåtida perspektiv. Han ser även hur bronsåldersmänniskans syfte med att offra verkar 
logiskt utifrån deras perspektiv dock kan det ifrågasättas om han verkligen förstår att solen inte 
kommer åter beroende på offer eller inte. Han uttrycker ”Om de inte skulle ha slängt ner sakerna 

 
 

 

174 Elev 4, 2015-09-18 
175 Elev 4, 2015-09-18 
176 Elev 3, 2015-09-18 
177 Elev 7, 2015-09-18 
178 Elev 7, 2015-09-18 
179 Elev 5, 2015-09-18 
180 Elev 7, 2015-09-18 
181 Elev 6, 2015-09-18 
182 Elev 1, 2015-09-17 
183 Elev 3, 2015-09-18 
184 Elev 3, 2015-09-18 
185 Elev 3, 2015-09-18 
186 Elev 2, 2015-09-18 
187 Elev 3, 2015-09-18 
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då, skulle inte solen ha skinit då?”.188 Det kan tyda på en naiv syn och bekräftar Vintereks189 

mening i att läraren har ett ansvar i att belysa hur skönlitteraturen ibland behöver en förklarande 
diskussion för att eleven ska förstå innebörden. Hans uttalande kan även tyda på en regression då 
förförståelsen inte möjliggör förmågan till att förstå att solens återkomst om våren inte har en 
koppling till om bronsåldersmänniskan hade offrat eller inte. Eleven går från att ha en god 
förförståelse till att med historisk skönlitteratur visa en progression genom en utökad förmåga till 
att dra slutsatser till att slutligen se en regression i hans resonemang om offerriten.  Med 
regression menas i detta fall att elevens förmåga till att tillämpa sin förförståelse inte räcker till 
utan att förmågan att uttrycka sig begränsas. Plötsligt uttalar eleven sig motsägningsfullt mot 
tidigare uttalanden vilka står i kontrast till uttalanden som tidigare tolkats vara väl underbyggda 
och av god kontextuell förståelse. 

Den andra eleven som utmärker sig från gruppen är elev 4 som har en bra förförståelse innan 
boken lästs. Hon  är mycket  delaktig i gruppdiskussionen  och för fram samtalet under fler 
tillfällen. När hon talar efter att texten har lästs så kan en diskrepans visas mellan hur hon talade 
om att bronsåldermänniskan bodde. Tanken att människorna levde i grottor fortsätter trots att 
hon lyssnat till avsnittet där bostadsförhållanden beskrivs vilket eventuellt kan ses som om hon 
inte utvecklar sitt resonemang genom att dra slutsatser utifrån den historiska skönlitteraturen, och 
de kunskaper hon kunde ha fått av den. Här syns en regression i hennes resonemang eftersom 
hon i den inledande diskussionen beskrev att väggarna var tjocka och av lera vilket innebära att 
hon då ansåg att de bodde i hus. Eleven har heller inte förmågan att förstå varför offerriten 
skedde då hon uttrycker ”för att ingen annan skulle ta det”190 som svar på varför offer slängdes i 
vattnet. Hon har inte samma förmåga att utveckla och använda den information i texten för att 
dra slutsatser om syfte och varför offerriter skedde som andra i gruppen. 

Den sista eleven som sticker ut är elev 5. Han är den som avviker från gruppen genom att 
hans förförståelse präglas av inslag av fantasi till skillnad mot andra elever. När diskussionen 
startar kring vad bronsåldern är för något visas att han inte har tillräckliga förkunskaper utan helt 
missar vad frågan berör. Han frågar ”Är det monster såhär?”191 För honom är eventuellt frågan 
alltför abstrakt så den tenderar att bli fantasi. Vad han kan relatera till är att brons kan användas i 
tillverkning av vapen. Han utbrister ”ja till svärd”192 men återgår naivt till att säga ”om man hade 
en bronsyxa och det kom en drake då kunde man bang bang bang”193. Eleven uttrycker att ”man 
bodde i grottor”194 och att maten bestod av kött och att ”ja de sköt djuren pang pang pang”195 

eller dödade dem ”med svärd”.196 Den här eleven skiljer sig från övriga deltagare. När jag ber 
honom att blunda och beskriva hur det såg ut på bronsåldern svarar han ”jag ser inte det jag 
håller ju för ögonen” vilket kan tolkas som att frågan blev alltför abstrakt för honom för att 
besvara. Han beskriver att ”de hade små linnen som var gjorda av lite tyg eller ull” samt att 
människan levde i ”grottor eller i bergväggar”. Han har svårt att få insikt i vilken tid det behandlar 
eftersom han ställer frågan ”Levde du på bronsåldern?” och har tillsynes inte tillräcklig 
förförståelse för att ha förmågan till att förstå kontexten. Eventuellt kan skönlitteraturen 
förstärka eller ökar utrymmet för fantasin vilket uttrycket kan visa ”Eh.. kött man sköt djur eller 
slakta och sånt med yxa eller kanske en skiftnyckel så de kunde skruva av benet…[han suckar]” . 
På frågan om vad människan trodde har han inget svar på men säger ”för att leva värmen 

 
 
 

 

188 Elev 3, 2015-09-18 
189 Monika Vinterek, 2000 Fakta och fiktion i historieundervisningen 
190 Elev 4, 2015-09-18 
191 Elev 5, 2015-09-17 
192 Elev 5, 2015-09-17 
193 Elev 5, 2015-09-17 
194 Elev 5, 2015-09-17 
195 Elev 5, 2015-09-17 
196 Elev 5, 2015-09-17 



20  

behöver man. Det växer mat” vilket kan tolkas som att han kopplar samman solens strålar och 
möjligheten att odla mat. 

 
4.4.2 Hur kan historisk skönlitteratur påverka elevens förståelse för historia? 
Elevgruppen visar ett stort intresse och är mycket vetgiriga. Generellt visar resultatet att historisk 
skönlitteratur genererar ett engagemang och intresse hos eleverna. Elever som påverkas i positiv 
bemärkelse är särskilt elev 3 som visar en progression efter att texten hade lästs. Det vill säga, han 
har förmågan att dra utökade kontextuella resonemang. I positiv bemärkelse påverkas även elev 
1, elev 2, elev 4 och elev 6 som fördjupar sin förståelse för kontexten. För elev 5 och delvis elev 7 
kan den historiska skönlitteraturen en negativ påverkan. För elev 5 som har svårt att 
kontextualisera i stort och som verkar leva i sin egen värld kan den historiska skönlitteraturen 
förstärkt hans fantasier. Elev 7 har goda förkunskaper om bronsåldern men visar ingen 
progression. Istället uttrycker hon en fascination när kapitlet om offerriten lästes för henne. Här 
har hon inte kunskaper som är tillräckliga för att se syftet med att offra en häst men blir 
överraskad över att solen skulle skina om det gjordes och utbrast ”oj det vill jag testa”.197 

Kommentaren kan tolkas som om eleven inte förstår kontexten. Hennes förståelse har inte 
fördjupats genom att den historisk skönlitterära texten har lästs. Hon har inte heller diskuterat 
med andra vilket kunde genererat ett annat resultat. 

 
4.4.3 Hur kan förmågan till en historisk empatisk förmåga skönjas i praktiken i historieämnet 
hos elever i årskurs ett? På vilket sätt kan lärande ske i historia genom nyttjandet av historisk 
skönlitteratur? 
Elev 3 får inleda med ett exempel på hur jag menar att en historisk empatisk förmåga kan 
visualiseras som en bekräftelse på att han kan kontextualisera. Genom att han såg bilden av 
hällristningar i boken gör han även kopplingen att handel skedde vilket tyder på ett mycket god 
kontextuell förmåga. Han säger ”de åkte till andra länder eller platser”.198 Förmågan som elev 3 
har att kontextualisera kan kopplas samman med vad Ingemansson forskat i. Samtalet och 
diskussionen ökar elevens möjligheter till att ha historisk empati menar Ingemansson som skriver 
om ”läsning utan samtal om texter i mellanåldrarna verkar ge mycket liten effekt på utveckling av 
historiemedvetande”.199 Hon skriver också att ”skönlitteraturen är viktig för elevernas tolkning av 
historia och för att de ska tillgodogöra sig nya insikter”.200 Vilket kan innebära att eleven kan få 
ökade kunskaper om historia och om hur det kunde ha varit att leva om en historisk karaktärs 
perspektiv återspeglas. Genom den karaktären kan en emotionell känsla generera en förståelse för 
tiden. Genom att eleven har en bra förförståelse kan eleven kontextualisera och föra resonemang 
som visar förståelse för dåtida perspektiv. 

Vidare uttrycker elev 6 förmåga i att på ett djupare plan tolka frågan om hur hon tror att det 
såg ut på bronsåldern. Eleven är intresserad och har förkunskaper om hur historien under tider 
genomgått krigstider och kopplar frågan till hur samhället såg ut i stort på bronsåldern. Hon 
funderar och säger ”Hmmm… Jag tror att det var ganska mycket jobb och bråk och sådana 
saker”.201 Vad innebörden av mycket jobb skulle kunna syfta på är hur arbetet med hantverk, sådd 
och preparering av kläder tog mycket tid i anspråk vilket i så fall tyder på att hon inser att livet 
förr såg avsevärt mycket annorlunda ut mot idag. 

 
4.4.4 Vilken roll spelar elevens förförståelse för utvecklandet av historisk empati? 
I den gemensamma diskussionen visas att förkunskapen viktig för att föra samtalet framåt. 
Eleven delar med sig av sina kunskaper till andra. Eleverna lärde av varandra. Förkunskaperna är 

 
 

197 Elev 7, 2015-09-18 
198 Elev 3, 2015-09-18 
199 Mary Ingemansson, 2007 Skönlitterär läsning och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna s.98 
200 Mary Ingemansson, 2007 Skönlitterär läsning och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna s.98 
201 Elev 6, 2015-09-18 
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viktiga för att det ska vara möjligt att ha förmåga att förstå kontexten. Konsekvensen av en 
bristande förförståelse blir i ett flertalet fall att eleven missuppfattar frågan. 

För att besvara frågan kommer två exempel att redovisas. Det första citatet kommer från elev 
1 och visar hur viktig förförståelsen är för att eleven ska ha förmågan till att besvara frågan. Han 
resonerar kring vad brons är och säger ”Det är typ getingar”.202 En tolkning kan vara att eleven 
inte har tillräckliga förkunskaper utan tolkar frågan utifrån sitt perspektiv. Att brons och 
bronsåldern istället uppfattas som insekten broms ligger kanske närmare elevens egen livsvärld 
där sommaren precis varit närvarande med allt vad det innebär för ett barn med bad och sol men 
även insekter. 

Det andra citatet kommer från samma elev som nu istället har en bra förförståelse för vad 
frågan behandlar. Innebörden av att teckna ner budskap ansågs inte främmande då 
hällristningarnas syfte stod klart för eleven som menar att ”de kanske ritar och berättar om 
det”.203 Det kan för eleven vara eller tänkas vara en självklarhet, eller i relation till elevens unga 
ålder där skriv och läsförmågan är begränsad eller helt frånvarande, att teckningar är ett verktyg 
eller metod att förmedla budskap. 

 
4.4.5 Hur kan samtal kring historisk skönlitteratur påverka elevens historisk empatiska 
förmåga? 
Intresset för bronsåldern är stor bland eleverna som ställer frågor som ”Fanns det mycket brons 
på den tiden”204 och ”kunde man ha bronskläder”205 men även frågor som ”fanns det vikingar”.206 

Många av frågorna diskuteras i det inledande samtalet och eleverna kommer tillsammans fram till 
gemensamma svar. Samtalet som hölls inledningsvis visade sig vara positivt för elevernas 
förståelse samt resonemang som fördes framåt genom diskussionen. Samtidigt krävs en 
samtalsledare som korrigerar och leder samtalet när det tenderar att hamna i fel tidsepok eller i 
fantasin. Aidan Chambers beskriver hur ”allmänna frågor” kan få samtalet att flyta i Böcker inom och 
omkring oss. Hans samtalsteorier kan hjälpa dels innan en intervju genomförs men även under 
samtalets gång.207 Att vara redo att ställa relevanta följdfrågor är viktigt. Ett exempel på 
kontextuella kunskaper som framkom genom samtalet var när elev 1 ställde frågan om ”hur såg 
lamporna ut?”.208 Den frågan resulterade i att elev 8 sa att ”det finns ingen el”209 varpå elev 4 sa 
”de hade facklor istället, inte lampor”.210 Genom att eleverna tillsammans diskuterar lär de sig att 
få en förståelse för i det här fallet bronsåldern. Mary Ingemansson har i sin avhandling Skönlitterär 
läsning och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna forskat genom att använda historisk 
skönlitterära texter och menar: 

 
Att skönlitterär läsning i kombination med samtal är något som också ger kraft åt 
det totala kunskapstillägnandet. Den skönlitterära läsningen har startat ett 
tänkande som inte hade kunnat komma igång genom läsning av läroböcker utan 
upplevande subjekt och spännande händelser.211 

 
Citatet skulle kunna bekräfta att elev 7 som inte var med i gruppdiskussionen och inte visade 
någon progression jämfört med andra elever som tillsammans förde resonemang som ledde till 
utökade kontextuella kunskaper.    Ingemansson  menar att hon kan dra  en slutsats från sin 

 
 

202 Elev 1, 2015-09-17 
203 Elev 1, 2015-09-18 
204 Elev 8, 2015-09-17 
205 Elev 3, 2015-09-17 
206 Elev 1, 2015-09-17 
207 Aidan Chambers, 2014 Böcker inom och omkring oss s.220, 227 
208 Elev 1, 2015-09-17 
209 Elev 8, 2015-09-17 
210 Elev 4, 2015-09-17 
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forskning och menar ”att ju lägre läsförståelseförmåga eleven har, desto mer samtal behövs”.212 

Läsförståelseförmågan skulle kunna ställas i relation till förförståelseförmågan vilket kan motivera 
Ingemanssons slutsats. 
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5 Diskussion 
Diskussionskapitlet består av två huvudavsnitt. Ett resultatavsnitt och ett metodavsnitt. 
Det första avsnittet innehåller 4 delar, bestående av tre resultat som läggs fram för diskussion 
samt en sammanfattande resultatdiskussion. Metodavsnittet redovisas i löpande text. 

 
5.1 Resultatdiskussion 
För att på ett tydligt sätt redovisa undersökningens resultat har valet gjorts att diskutera elevsvar 
med varandra i jämförande syfte för att motivera resultat som svarar på studiens frågeställning. 
Resultatdiskussionens disposition kommer att bestå av ett antal exempel som har syftet att 
förklara hur resultaten har tolkats. 

 
5.1.1 Resultat 1. I vissa fall kan historisk skönlitteratur utveckla historisk empati hos eleven i 
årskurs1 i kombination av samtal 
Inledningsvis i det första exemplet sker diskussionen kring tre av frågeställningarna. Nämligen: 

 
Frågeställning 1: Kan en historisk empatisk förmåga utvecklas hos elever i årskurs 1 
genom historisk skönlitteratur? 

 
Frågeställning 4: Vilken roll spelar elevens förförståelse för utvecklandet av historisk 
empati? 

 
Frågeställning 5: Hur kan samtal kring historisk skönlitteratur påverka elevens historisk 
empatiska förmåga? 

 
Följande exempel inleds med en tabell vars syfte är att visualisera faktorer som lyfts fram i 
exemplet. Det första exemplet ska diskutera och stärka undersökningens första resultat. 

 
Elev 3 Elev 7 
Han deltog i gruppdiskussionen Hon deltog inte i gruppdiskussionen. 
Han visade förkunskaper. Hon visade förkunskaper. 

Han visade en progression efter att den 
historiska skönlitterära texten hade lästs för 
honom. 

Hon visade inte en progression efter den 
historiska skönlitterära texten hade lästs för 
henne (med undantag för hällristningarnas 
syfte) 

Efter  att  den  historiska  skönlitterära  texten 
lästs kunde en regression upptäckas. 

Efter  att  den  historiska  skönlitterära  texten 
lästs kunde en regression upptäckas. 

 

I det första exemplet jämförs elev 3 och elev 7 att för att skildra studiens första resultat: I vissa 
fall kan historisk skönlitteratur utveckla historisk empati hos eleven i årskurs1 i kombination av 
samtal. I tabell 1 finns faktorer som visar hur elev 3 och elev 7 har resonerat under samtalen. 

Resultatet pekar mot att elev 3 faktiskt har förmågan att utveckla historisk empati genom 
användning av historisk skönlitteratur. Samtidigt kan inte elevens progression enbart tillskrivas 
förtjänst av den historiska skönlitteraturen. Elev 7 visar inte på samma förståelse trots att även 
hon fått ta del av historisk skönlitteratur, dock deltog inte elev 7 i den inledande diskussionen. 

Genom att jämföra elev 3 och elev 7, båda med en god förförståelse framträder att 
diskrepansen kan kopplas samman med delaktighet i gruppdiskussionen. Tabell 1 visar att 
historisk skönlitteratur kan utveckla historisk empati hos elever i årskurs 1 när eleven  får 
möjlighet att diskutera med andra. Här framkommer vad Hermansson Adler framskriver, att det 
sociokulturella perspektivet kan möjliggöra en förståelse genom att eleven interagerar med andra. 
För att förklara hur jag tolkar det hela kan vi se till arbetsordningen. 
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Elev 3 inleder studien med en gruppdiskussion som stimulerar hans tankar kring bronsåldern. 
Efter gruppdiskussionen samt efter att han lyssnat till boken utvecklas ytterligare den redan goda 
förmågan att kontextualisera. Mary Ingemansson visar resultat som pekar på vikten av att elever 
samtalar.213 Hennes resultat visar att elevens tankar blir utmanade av andra vilket jag tillämpar i 
tolkningen att elev 3 utvecklar sina tankar genom att de uttrycks och gemensamt utvärderas. 
Skolverket menar att eleven bildar sig en uppfattning eller förståelse för historiska karaktärer 
genom att använda skönlitteratur i undervisningen.214

 

Innebörden av att han kontextualiserar menas att han använder sina förkunskaper  och 
relaterar det till nya element utifrån texten, om jag tolkat Cecilia Johansson rätt.215 Vad som sedan 
orsakar att elev 3 plötsligt visar regression kan tolkas på två sätt. Efter att han fört ett logiskt 
resonemang om ritens syfte, som jag tolkat som övertygande, samt att han även förklarar varför 
det skedde uttrycker han plötsligt frågan ”Om de inte skulle ha slängt ner sakerna då, skulle inte 
solen ha skinit då?”.216 Tidigare har eleven fört resonemang om bronsåldersmäniskans närhet till 
andevärlden och tron på solgudens förmåga att sprida värme. Utan möjlighet till en ytterligare 
gruppdiskussion efter att boken lästs visas att förkunskaperna inte är tillräckliga hos elev 3 för att 
tolka kontexten kring riten. Den ena orsaken till regressionen kan därmed vara den uteblivna 
gruppdiskussionen, som visat sig vara framgångsrik för elevernas förståelse för kontexten innan 
boken lästes för eleverna. Intressant skulle vara att åter låta elev 3 ingå i en gruppdiskussion för 
att då undersöka samtalets resultat. Eventuellt skulle eleven enligt Ingemanssons teori kunna 
resonera sig fram till att istället visa en progression och möjlighet till att kontextualisera. Gällande 
det sociokulturella perspektivets proximala utvecklingzon, som Hermansson Adler skriver om, 
skulle eventuellt elev 3 ha utvecklat en djupare förståelse för offerriten genom ett ytterligare 
samtal. Det menas att eleven kan behöva föra en konversation med andra för att komma visare i 
sitt resonemang och få en djupare förståelse.217

 

Den andra orsaken kan även vara att elevens förmåga inte räckte till samt att jag tolkat svaret 
felaktigt. Gällande elev 7 och min tolkning att ingen progression upptäcktes, med 
hällristningarnas syfte som undantag, efter att den historiska skönlitterära texten lästs kan även 
den bero på att utebliven gruppdiskussion. En förklarande diskussion om elevernas svar 
angående hällristningarna kommer behandlas under följande avsnitt. Utifrån jämförelsen i 
exempel 1 kan studien visa att detta fall var beroende av samtalet i kombination med historisk 
skönlitteratur för att historisk empati kunde utvecklas i vissa fall hos eleven i årskurs 1. 

I det inledande samtalet som hölls med eleverna i grupp visades att samtalet ledde till en 
förståelse bland eleverna. Lärande skedde genom interaktion och i flera fall visades det avgörande 
för elevens förmåga att kontextualisera. Läroplanen beskriver att elevens ska möta 

 
5.1.2 Resultat 2. Historisk empati utvecklas inte hos eleven i årskurs 1 genom användning av 
historisk skönlitteratur 
Vidare fortsätter diskussionen med ytterligare ett exempel kring utvecklandet av historisk empati 
genom historisk skönlitteratur. Fortsättningsvis i det andra exemplet sker diskussionen kring två 
av frågeställningarna. Nämligen: 

 
Frågeställning 2: Hur kan historisk skönlitteratur påverka elevens förståelse för historia? 

 
 
 
 

 

213 Mary Ingemansson, 2007 Skönlitterär läsning och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna 
214 Skolverket, 2011a Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet s.173 
215 Cecilia Johansson, 2014 Högstadieungdomar skriver historia på bloggen- Undervisning, literacy och 
historiemedvetande i ett nytt medielandskap. 
216 Elev 3, 2015-09-18 
217 Magnus Hermansson Adler, 2009 Historieundervisningens byggstenar- grundläggande pedagogik och 
ämnesdidaktik s.36 
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Frågeställning 4: Vilken roll spelar elevens förförståelse för utvecklandet av historisk 
empati? 

 
 

Följande exempel inleds med en tabell vars syfte är att visualisera faktorer som lyfts fram i 
exemplet. 

 
Elev 5 Elev 7 
Han deltog i gruppdiskussionen. Hon deltog inte i gruppdiskussionen. 
Han hade bristande förkunskaper. Hon visade förkunskaper. 
Han visade inte en progression efter att den 

historiska skönlitterära texten hade lästs för 
honom (med undantag för hällristningarna 
syfte). 

Hon visade inte en progression efter att den 
historiska skönlitterära texten hade lästs för 
henne (med undantag för hällristningarnas 
syfte). 

Hans fantasier ökade efter att den historiska 
skönlitterära texten hade lästs för honom. 

Efter att den historiska skönlitterära texten 
hade lästs för henne syntes en regression. 

 

I andra resultatavsnittet kommer faktorer hos elev 5 och elev 7 att diskuteras kring i samma syfte 
som i tidigare avsnitt, att motivera för resultatet. 

Studiens resultat är inte konsekventa utan pekar också mot att användandet av historisk 
skönlitteratur inte utvecklar historisk empati hos elever i årskurs 1. I tabell 2 görs en jämförelse 
mellan elev 5 och elev 7 där ett annat resultat visas. 

Elev 5 särskiljer sig från övriga elever som deltar i undersökningen. För att redovisningen ska 
följa samma mönster som i första resultatavsnittet beskrivs elevens arbetsordning. 

Liksom elev 3 deltar elev 5 i den inledande gruppdiskussionen. Elev 5 visar inte förmåga att 
kontextualisera i diskussionen. Han har en bristande förförståelse. Inte heller  efter att  den 
skönlitterära texten har lästs för honom visar han några tecken på progression annat än kring 
hällristningarnas syfte. Istället kan tyckas att elevens fantasier eskalerar efter att texten har lästs. 

Elev 7 visar förkunskaper men hennes förmåga till historisk empati reagerar inte positivt på 
den historisk skönlitterära texten. Istället visas en regression. Elev 7 ingick inte i den inledande 
gruppdiskussionen och har en sämre förutsättning att utveckla historisk empati om det ses genom 
ett sociokulturellt perspektiv som Hermansson Adlers använder i sin forskning. 218 Vad som kan 
avläsas från exempel 2 överensstämmer inte med det resultat som framkommer i exempel 1 det 
vill säga att historisk skönlittertur utvecklar historisk empati. Istället visas att förkunskap krävs för 
att eleven i årskurs 1 ska ha förmåga till att utveckla historisk empati tillsammans med historisk 
skönlitteratur och elevdiskussion. Resultatet kan relateras till Lévesque som menar att eleven 
behöver en god förförståelse för att förstå kontexten.219 Studiens resultat visar även att historisk 
skönlitteratur kan förstärka felaktiga perspektiv som fantasier i fallet hos elev 5. Utifrån citatet 
”Eh.. kött man sköt djur eller slakta och sånt med yxa eller kanske en skiftnyckel så de kunde 
skruva av benet…[han suckar]” tolkas inslag av viss kunskap i hantering av djur men även inslag 
av presentism i hur skiftnycklar hörde samman i bronsåldern.220 Vinterek trycker på lärarens 
ansvar att synliggöra den fiktiva historien i den historiska skönlitterära texten för eleven.221 En 
tolkning är att elev 5 fick sina fantasier bekräftade genom den skönlitterära texten vilket blev ett 
hinder för hans förmåga att kontextualisera och därmed att utveckla historisk empati. Resultatet 
som framkommit utifrån elev 5 kan ha orsakats av bokvalet. Anders Liegnells framställning av 

 
 

218 Magnus Hermansson Adler, 2009 Historieundervisningens byggstenar- grundläggande pedagogik och 
ämnesdidaktik s.36 
219Stephane Lévesque, 2008 Thinking historically: educating students for the twenty-first century 
220 Elev 5, 2015-09-18 
221 Monika Vinterek, 2000 Fakta och Fiktion i historieundervisningen s.18 
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bronsåldern i boken om Folke innehåller en mängd nutida element. Ett exempel är formuleringen 
Forntidsbio.222 Eventuellt kan dessa element försvårat elevens förmåga att kontextualisera. 
Antagligen skulle helt andra resultat framkommit om en annan historisk skönlitterär bok skulle ha 
använts i studien. 

Resultatdiskussionen visar hur olika faktorer spelar in när eleven ska utveckla historisk empati 
genom historisk skönlitteratur. Exempel 2 visar att eleven med bristande  förförståelse  och 
därmed sämre förmåga att kontextualisera i vissa fall kan fungera negativt på elevens historiska 
förståelse. Därmed tolkar jag resultatet att användning av historisk skönlitteratur i undervisningen 
kan verka negativt för elevens förmåga att utveckla historisk empati. 

 
5.1.3 Resultat 3. Samtliga deltagande elever har förmågan att kontextualisera kring 
hällristningarna 
Tidigare visas att samtliga elever i studien har förmåga att kontextualisera kring hällristningarnas 
syfte. Avslutningsvis i det tredje exemplet sker diskussionen kring två av frågeställningarna. 
Nämligen: 

 
Frågeställning 3: Hur kan förmågan till en historisk empatisk förmåga skönjas i praktiken 
i historieämnet hos elever i årskurs ett - På vilket sätt kan lärande ske i historia genom 
nyttjandet av historisk skönlitteratur? 

 
Frågeställning 4: Vilken roll spelar elevens förförståelse för utvecklandet av historisk 
empati? 

 
I studien kan ett tydligt resultat avläsas. Samtliga deltagande elever har förmågan att 
kontextualisera kring hällristningarna. Innebörden av att teckna ner ett budskap anses inte 
främmande då hällristningarnas syfte står klart för eleven som menar att ”de kanske ritar och 
berättar om det”.223 Det kan utifrån eleven tänkas vara en självklarhet, eller i relation till elevens 
unga ålder där skriv och läsförmågan är begränsad eller helt frånvarande. Teckningar är ett 
verktyg eller en metod att förmedla budskap. Här är ett tydligt exempel på att elevens förkunskap 
har ett samband med förmågan att kontextualisera. Rent generellt arbetar eleven i årskurs 1 
mycket multimodalt. Med multimodaltarbetsätt menar jag att budskap kan förmedlas på flera sätt 
som med bild som text. Det menas att förmågan till att visa historisk empati i praktiken kan visas 
genom exemplet med eleven som med ett invant arbetssätt kan kontextualisera det till 
hällristningarnas syfte. Här kan kopplingen göras mot att förförståelsen och förmågan att 
kontextualisera var beroende av varandra. Forskaren Stephane Lévesque224 menar att förförståelse 
möjliggör förmågan att förstå kontexten vilket kan relateras till exemplet med elevernas svar om 
hällristningarnas syfte. I bakgrunden skrivs att läroplanens innehåll i historia ska innehålla 
moment som ska lära elever i äldre åldrar att förstå historiska karaktärers perspektiv, och att det 
ska utveckla historisk empati.225 Genom undersökningens arbetsätt läggs grund för att eleven 
även i framtida undervisning ska utveckla fördjupade kunskaper i historia  genom  historisk 
empati. 

 
5.1.4 Sammanfattning av resultatdiskussion 
Studien visar att elevens förkunskap är viktig om historisk empati ska utvecklas genom 
användandet av historisk skönlitteratur hos eleven i årskurs 1. Andra faktorer som visat sig viktiga 
är samtalet där eleven utvecklar en ökad kontextuell förmåga. Samtidigt har indikationer pekat på 
motsatsen, att historisk skönlitteratur kan verka negativt på elever med sämre förförståelse. En 

 
 

222 Anders Liegnell, 2004 Folke på äventyr i bronsåldern s.5 
223 Elev 1, 2015-09-18 
224 Stephane Lévesque, (2008) Thinking historically: educating students for the twenty-first century 
225 Skolverket, 2011b Kommentarmaterial till kursplanen i historia s.41 
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slutsats är att samtalet som sker genom diskussion ger eleven viktiga förkunskaper som möjliggör 
förmågan till att kontextualisera. Vilket menas att samtalet är en avgörande faktor som möjliggör 
förmågan att utveckla historisk empati tillsammans med historisk skönlitteratur och förmågan att 
kontextualisera utifrån en god förförståelse. 

Vilken effekt den historiska skönlitteraturen hade för lärande i historia för eleven i årskurs 1 
visades främst genom elevens intresse. Intresset kan relateras till både Hermansson Adler och 
Keith Barton som menar att ett intresse kan fungera i positiv bemärkelse. De menar att det finns 
en ökad chans att eleven söker efter ytterligare information om intresset finns. Indirekt kan då 
tolkas som att intresset genererar kontextuella kunskaper. 

Förståelsen ökade i vissa fall hos de som hade en bra förförståelse medan den verkade 
negativt på de som inte hade samma förförståelse, som elev 5 och elev 7. Det upptäcks vissa fall 
av regression hos elever vilket kan bero på bristande förkunskaper. Hermansson Adler skriver 
om att diskussionen verkar positivt för elevernas förståelse, vilket kan bekräftas av studiens 
resultat. 

Offerriten beskrivs i den historiska skönlitteraturen och efter en diskussion om varför gåvor 
offras, ser elev 1 dess syfte klart framför sig. Här syns vikten av att eleven lär av andra och genom 
interaktion. Slutligen kan slutsatsen göras att den historiska skönlitterära texten i kombination 
med samtalet ledde till att eleven kunde se ritens syfte eftersom innebörd av offerriter var helt 
okänt för eleven innan boken lästes.226

 

Vidare kommer en diskussion om metoden som ledde fram till studiens redogörelse. 
 
5.2 Metoddiskussion 
Jag beskriver att studien ska vara en effektstudie med deduktiv ansats. Den deduktiva ansatsen 
innebär att empirin ska bekräfta min teori. Teorin som undersöktes var om förkunskap kan 
kopplas samman med förmågan att kontextualisera vilket utvecklar förmågan till historisk empati 
genom historisk skönlitteratur hos elever i årskurs 1. Det empiriska materialet samlades in genom 
intervjuer, av halvstrukturell modell. Jag utgick därför efter en lista med intervjufrågor men som 
styrdes efter den intervjuades svar. Anledningen var ett elevens svar skulle bli så utförliga som 
möjligt vilket innebar att jag ställde vissa följdfrågor för att frågorna skulle besvaras. Genom att 
välja det sociokulturella perspektivet som teoretisk utgångspunkt fokuseras samtalet och elevens 
förmåga att förmedla sina kunskaper kring den historiska skönlitteraturen. 

Ett val som togs är att intervjuerna med eleverna skulle delas upp i två delar. Anledningen var 
att elevens förkunskap skulle undersökas för  att vara utgångspunkt när en utvärdering om 
historisk empati kan utvecklas genom användning av historisk skönlitteratur hos eleven i årskurs 
1. Efterhand när studien är genomförd syns att valet var väl genomtänkt och med fördel för 
analysarbetet vid framtagandet av resultat. Nu fanns ett individuellt utgångsläge för att undersöka 
om den historiska skönlitteraturen kunde utveckla elevens förmåga till historisk empati. 

Studiens metod och genomförande är tydligt och noggrant beskrivet och dessutom motiveras 
valet av metodansats. Studiens reliabilitet kan anses hög eftersom samtligt empiriskt material 
finns att tillgå. Dock bottnar studiens resultat på min tolkning av elevsvar, vilket innebär att 
andras tolkningar kan resultera i andra resultat. Trots försök att förhindra feltolkningar finns en 
annan aspekt där jag eventuellt inte ser konsekvenser av val jag gjort som leder till att resultat i 
studien förbises och tolkas som något annat. 

Studien tar även hänsyn till etiska aspekter där eleven samt elevens vårdnadshavare själva får ta 
beslutet om medverkan i studien. Valet att genomföra en effektanalys  kan problematiseras 
eftersom det kan vara svårt att specifikt fastställa vad som orsakar ett eventuellt resultat. Här 
finns olika aspekter att diskutera kring. Den första aspekten är att empirin samlas från elever som 
tolkas av mig som vuxen. Det finns inga garantier för att det som jag läser in i resultaten 
överensstämmer med vad eleven egentligen menar. Jag upptäckte inte att någon elev skulle ha 

 
 

 

226 Elev 1, 2015-09-18 
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reagerat negativt på intervjun, men en viss maktsituation kan ha uppstått eftersom jag som vuxen 
ensam satt med ett barn i taget under den andra dagens intervjuer. Till en början var tanken att en 
eventuell maktsituation skulle förhindras genom att jag förde intervjuerna med eleverna i grupp. 
Min intention var att eleverna skulle känna sig trygga tillsammans. Tyvärr försvårades möjligheten 
att höra elevernas individuella svar genom att flera elever talade i munnen på varandra. Därför 
togs beslutet att intervjua eleverna enskilt under andra dagen. 

Deltagarna i den empiriska undersökningen består av åtta elever i grundskolans årskurs 1. 
Motiveringen till att valet av den specifika gruppen elever är främst av två anledningar. Den 
främsta anledningen är att jag vill undersöka hur förförståelse kan kopplas samman med förmåga 
till att kontextualisera. Beslutet tas med bakgrund av att elever i årskurs  1 ska ha samma 
förutsättningar till förförståelse som bottnar sig inom ramen för undervisningen om jag valde 
elever i årskurs 1. Skulle jag vänt mig till en äldre elevgrupp skulle eventuellt tidigare undervisning 
gett olika utfall på elevens förkunskap. Självklart menar jag inte att risken för elevers olika 
förkunskap utslutits genom mitt val. Naturligtvis ser det olika ut eftersom yttre omständigheter 
kan påverka elevens förförståelse  som ligger utanför ramen för undervisningen. Den andra 
anledningen att studien vänder sig  till en klass beror på  tidsaspekten som jag har till mitt 
förfogande. 

Valet av historisk skönlitteratur kan problematiseras ur olika perspektiv. Författaren Anders 
Lignell beskriver bronsåldern genom karaktären Folke. Texten innehåller inslag av nutida element 
som kan uppfattas vara negativa för elevens förmåga att kontextualisera. Detta ser jag som 
nackdelar som kan ha orsakat svårigheter för elevens möjlighet att utveckla historisk empati. 
Textens fördelar är att karaktären Folke beskrivs från barnets perspektiv vilket motiverar valet att 
använda boken i studien. Dessutom beskrivs omgivningen detaljerat vilket även det kan vara en 
fördel för att elevens förmåga att kontextualisera. 
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6 Slutsats och vidare forskning 
Studien visar följande resultat: När eleven i årskurs 1 ska utveckla historisk empati genom 
historisk skönlitteratur kan gemensamma diskussioner och samtal fungera i positiv bemärkelse. 
Genom samtalet skapas möjlighet till en ökad förkunskap och förmågan att kontextualisera vilket 
utvecklar historisk empati. 

Resultatet medger dock att historisk skönlitteratur kan förstärka negativa förmågor vad gäller 
elevens förmåga till historisk empati. Specifikt visas resultat att historisk skönlitteratur kan 
förstärka elevens fantasi vilket fungerar negativt vid kontextualisering. Min slutsats är att elevens 
förmåga att utveckla historisk empati genom användandet av historisk skönlitteratur beror på 
elevens förkunskap samt elevens möjligheter till samtal och diskussion. 

Intressant kan vara att fortsätta undersökningen på elever i grundskolans mellanår.  En 
specifik fråga som eleverna i årskurs 1 kan kontextualisera kring är frågan om hällristningarnas 
syfte. Min tolkning av studiens resultat härleds till elevens förförståelse inför hällristningens syfte 
som jag menar kan kopplas samman med elevens bristande förmåga att skriva. Frågan är vilket 
resultat en liknande studie skulle ge på elever i mellanåren i grundskolan med förmodad större 
förförståelse. Skulle fall av presentism upptäckas eller skulle det åter som i denna undersökning 
visa på samtalets samt förkunskapernas relevans när eleven ska utveckla historisk empati genom 
historisk skönlitteratur. 
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8 Bilagor 

 
8.1 Intervjufrågor/samtalsfrågor 
1. Vad vet du om bronsåldern? 
2. Hur bodde man på bronsåldern? 
3. Vad hade man för kläder? 
4. Vad åt man? 
5. Hur skaffade man mat? 
6. Hur såg det ut på bronsåldern? 
7. Vad gjorde man? Varför? 
8. Hur lagade man mat? Varför? 
9. Vad trodde man på? (gudar) 
10. Vad var bra med boken? 
11. Vad var spännande, intressant, tråkigt? 
12. Vad lärde du dig av boken? 
13. Vad det något du inte förstod? 
14. Tycker du att det var ett bra sätt att lära sig om historia genom att lyssna på en berättelse? 
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8.2 En undersökning om elevers historieuppfattningar 
Jag heter Jenny Lundin och läser min sista och åttonde termin på Grundlärarprogrammet på 
Högskolan Dalarna. Under hösten ska det sista examensarbetet skrivas där jag vill undersöka hur 
barn i årskurs ett resonerar kring historia. 
Undersökningen kommer att genomföras genom att jag läser en historisk berättelse där tre till 
fem barn muntligt får svara på frågor ställda innan och efter att berättelsen lästs. Frågorna 
kommer enbart att behandla elevens förståelse för historia. Datainsamlingen kommer att ske 
genom ljudinspelning och den kommer sedan att transkriberas. 
Platsen och skolan liksom samtliga deltagare kommer att anonymiseras och allt material kommer 
endast att användas i vetenskapligt syfte. Samtliga deltagare har rätt att avbryta studien 
närsomhelst utan anledning. 

 
Vårdnadshavare kommer att informeras om studien samt bes om skriftligt medgivande för 
elevens deltagande. Vid fler än fem medgivande från vårdnadshavare kommer lottning av 
deltagande elever att ske. 

 
För ytterligare information eller frågor, kontakta gärna mig (v12jenlu@du.se; telefonnummer) 
eller min handledare Robert Thorp (rth@du.se; telefonnummer). 

 

Med vänliga hälsningar, 
Jenny Lundin 

 
 
Jag medger härmed deltagande i ovan beskrivna undersökning. 

 
 
 
 
Underskrift Namnförtydligande 

 
 
 
 
Datum och plats 

mailto:v12jenlu@du.se
mailto:rth@du.se
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8.3 En undersökning om elevers uppfattningar om historia 
Hej. 
Jag heter Jenny Lundin och läser min sista och åttonde termin på Grundlärarprogrammet på 
Högskolan Dalarna. Under hösten ska det sista examensarbetet skrivas där jag vill undersöka hur 
barn i årskurs 1 resonerar kring historia. 
Jag kommer att vara med i undervisningen med Fru Lärarinna under hösten -15 dels under tiden 
för examensarbetet men även under veckorna 47-51 då jag på heltid kommer att göra min 
verksamhetsförlagda utbildning (vfu) i klassen. 
Studien som jag vill göra i ert/era barns klass består av att jag kommer att låta 3-5 elever svara på 
frågor om historiska skeenden innan och efter jag läser en historisk skönlitterär bok för att se hur 
de resonerar kring historia. Ljudupptagningar av intervjuerna kommer att spelas in och sedan 
transkriberas. Allt material kommer enbart att användas i vetenskapligt syfte. Kommunens och 
skolans namn samt alla deltagare i studien kommer att anonymiseras. 
Om många barn vill delta i studien kommer jag genom lottning att välja ut de barn som kommer 
att delta i studien. Samtliga har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande i studien utan 
anledning. Nedan ber jag att ni tar ställning om ert/era barn får deltaga i studien. 
Med vänliga hälsningar, 
Jenny Lundin 

 
Klipp av och lämna så snart som möjligt till Fru lärarinna. 

 
 
Mitt barn får deltaga i studien. 

 

Mitt barn får INTE deltaga i studien. 
 

Målsmans underskrift: 

Datum och plats: 
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