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HISTORIEUNDERVISNINGEN PÅ 

Historia är spännande och intressant för de redan frälsta, men hur får man 
elever att ta till si~ historien och inse att den är nödvändig även för dem, 
att även de har rätt ull rötter bakåt i tiden? 

De läroböcker i historia som de tragglar sig igenom bar med nödvändighet ett 
svalt objektivt språk, kemiskt rentvättat fråri ett personligt tonfall eller en 
kontroversiell vinkling. Där möter de intellel..'tllell ordning och reda i redogö
relsen för olika typer av statsskick och för den politiska historiens skridan
de genom seklen. rderas böcker utbryter krig och annat elände lika ofrånkom
ligt som mässlingen. Sällan ställs frä"gan: vem drev fram kriget, vilka tjänade 
på det, vilka medel användes för att tvinga de ovilliga etc. När elever, och 
särskilt då flickorna, får välja egna uppgifter för att fördjupa sig eller 
skriva specialarbeten, så intresserar de sif för den sociala historien. Hur 
var befolkningen klädd och varför var det s stor skillnad mellan överklassens 
och underklassens kläder? Vad markerade överklassen med lyxkläderna? Vad åt 
man? Vilka möbler fanns? Bostaden? Sjukvården? Kyrkans roll och makt? 
Horor, häxor och kvinnans situation. Krigsteknik och krigsindustri. 

Allt detta är uppgifter som ger möjligheter till inlevelse i tiden. Jag önskar 
att läroboksförfattarna inspirerades av den nya historieskrivningen, av anna
lesskolan, Norbert Elias och Michel Foucault för att bara nämna några. Den 
politiska och ekonomiska historien borde snarast bilda ram och bakgrund till 
kultur- och socialhistorien. 

Samverkan historia - svenska 

Om man vill ge eleverna inlevelse och möjlighet till identifiering utan att 
ett förskräckande stort antal timmar försvinner från ämnets snålt tillmätta 
kvot i vidlyftiga grupparbeten, vad gör man? På Hagagymnsiet har vi under en 
lång följd av år byggt upp en stor mängd klassuppsättningar av skönlitteratur 
i ämnet svenska. Har man förmånen att undervisa 1 båda ämnena finns en under
bar möjlighet att parallelläsa historia och litteraturhistoria för att låta 
dem stödja varandra. Vi har hos oss fört in rutinen att klassen gemensamt 
läser samma skönlitterära bok hemma och byter till en ny var tredje vecka rakt 
igenom gymnasiets tre år. Det innebär 10 - 12 böcker per läsår. Om man då 
konsekvent väljer historiskt intressanta böcker ur vår samling klassuppsätt
ningar (150-200 st) innebär det ett kraftigt stöd till historieundervisrungen 
och det ger eleverna möjligheter att uppleva historien. 

Äldre historia och medeltid 

För den allra äldsta historien utnyttjar vi naturligtvis antologierna i sven
ska: Gilgamesh, Echnatons solos/lng, Iliaden och Odysseen, bibeln Ii.l<som käll
samlingarna. Den första romanen med rötter i medeltiden blir i ÅK 1 Tristan 
och !solde. Den brukar komma under vårterrninen och då har redan rutinerna för 
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bokläsningen stabiliserats med en mjukstart. Den nordiska medeltiden möter 
eleverna i Gunnlaug Ormstunga men också i Röde onn av Frans G Bengtsson och 
Fridegårds Trägudars land. Kanske vi också friskar upp Wernströms Trälarna 
som eleverna ofta redan läst i grundskolan - den utspelas ju i NorrköP.ings
trakten. Avsnittet svensk medeltid i läroboken har vi bytt ut mot Vilhelm 
Mobergs Min svenska historia. Ofta avslutar vi epoken med en sammarifattande 
Q.istorieuppsats. 
Aven dramatiken kan ge avsevvärda bidrag till möten med äldre tider: Hamlets 
kritik av krigets och maktens fåfänglighet, Tartuffes demonstration av den 
absoluta kungamakten och den starka kyrkan kan avnjutas i goda TV-inspel
ningar. 

1700-tal 

En pärla bland böckerna är Voltaires Candide. Den kritiserar alla väsentliga 
sidor av det samhälle som var på väg mot franska revolu tionelJ och det på ett 
spännande och fascinerande sätt. En N-elev ansåg i slutet av AK3 att det var 
den bästa av de lästa böckerna! En annan intressant utgångspunkt för diskus
sioner av 1700-talet är Defoes Robinson Crnsoe. Den har de flesta läst, men 
att komplettera den med Michel Tourniers Fredag eller ett liv i frihet ger 
rika möjligheter till synpunkter på kolonialismen och den vite mannens kultu
rella "överlägsenhet". 

Svenskt 1800-tal 

1800-talets Sverige kan vi möta i sällskap med Almqvists Det gdr an, där skrå
väsendets benhårda skrålagar gäJler, men där också en bö!Jan till opposition 
mot det patriarkala sarnhäJlet visar sig. Olika aspe,kter på 1800-talet ger 
Runeberg - krigsskildringarna, nationalismen - Rydberg - barnarbetet industri
alismen - Viktoria Benetiktssons Pengar med en diskussion om kvinnans ställ
ning. Och så Strindberg förstås, som dundrar in med Röda rummet och Fröken 
Julie! Vill vi bygga på med europeiskt 1800-tal så finns Dostojevskij, Flau
bert, Zola, Ibsen också i klassuppsättningar, liksom Mobergböckerna om emig
rationen. 
Första världskrigets dystra facit ger Eric Maria Remarques Pd västfronten 
intet nytt. Att knyta ihop den med Hesses pacifism och Kafkas förfärande mel
lankrigsvärld i Processen är mycket givande. 

1900-tal 

Den sociala omdaningen av 1900-talets Sverige ger proletärförfattarna liv och 
must åt : Fredegårds Lars Hdrd, Lo-Johanssons noveller liksom Moa Martinssons 
Kungens Rosor 1 Norrköpingsrniljö. Rysk parallell är GorkijsMin barndom. 
Mellankrigstidens hemska föraningar möter vi i Boyes Kallocain, Koestlers Natt 
klockan 12 pd dagen .och i Lagerkvists noveller eller romanen Dvärgen med dess 
Hitlerporträtt. 
Själva kriget skildras med ironisk distans av Kurt Yonnegut i Slakthus 5. Var
för ironi? Genom Solchenitzyns En dag i Ivan Denisovitjs liv känner vi ohyg
lighetema i Stalins arbetsläger inpå bara skinnet. Ny klassuppsättning för i 
år är Cordelia Edvarssons Bränt bam söker sig till elden med Auschwitzskild
ringen men där .också lsrael-Palestinafrågan tangeras. 
EXJstentialismen i efterkrigstidens Europa i Camus Främlingen vill jag inte 
avstå ifrån. 
Norden under andra världskriget speglas i Lassi Sinkonnens Solveigs sdng lik
som i Herbjörg Wassmos Huset med den blinda verandan. 
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Även efterkrigstidens välfärdssamhälle blir lätt blodlöst i historieboken, men 
läser man Aldous Huxleys Du sköna nya värld, Bradburys Fahrenheit 451, Vita 
Andersens Hdl/ kiiften och var söt eller Jersilds Scumpen då blommar diskussio
nen. 

Stöttepelare bland de utomeuropeiska böckerna är Okot p'Biteks Lawinos sdng 
som ger en fantastisk bild av k""Ulturkrockar i 60-talets Afrika. Den är lätt
läst, rolig men tyvärr utgången på Prisma och nytryck planeras inte. Mao Tuns 
Bönderna ger insikten att känslor och prioriteringar är sig lika även på andra 
sidan jordklotet och i en annan tid. 

Uppföljning 

De böcker jag nämnt här redovisas i form av klassdiskussioner under de tre 
åren. Vi har utarbetat en serie frågor till varje bok och grupper på 2-3 ele
ver får diskutera en eller ett par frågor för att efter 5-10 minuter redovisa 
sina synpunkter inför klassen. På så sätt lägger inte enbart de mest verbala 
beslag på luftrummet. Detta är dessutom relativt arbetsbesparande för läraren. 
Den här diskuterande vandringen genom litteraturen och historien anser elever
na och jag som mycket givande. 




