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Historieundervisning som ett resande 
teatersällskap (gy)
s. 83

Till läraren

I avslutningen på det mäktiga historieverket Medelhavet och Medelhavsvärlden på Filip 
II:s tid, ursprungligen från 1949, reflekterar den berömde franske historikern Fernand 
Braudel kring historieskrivningens uppgifter och betydelser. Han vill med sitt stora 
arbete belysa historien kring Medelhavet i all dess brokighet med hjälp av en mängd 
skilda perspektiv. Han vill skriva en slags totalhistoria, där de geografiska förutsätt-
ningarna samspelar och motspelar med ekonomiska, sociala och politiska processer.

Som en trogen medlem av den så kallade Annales-skolan är han mest intresserad 
av historiens långsamma processer, där människors medvetande, attityder och nor-
mer sakta förändras under historiens gång. Han är inte lika intresserad av den så 
kallade evenemangshistorien, där de politiska aktörerna, främst de manliga, med 
kraftiga viljor förändrar historiens förlopp. Lite mer intresserad är Braudel av olika 
gruppers historia, där till exempel borgarklassen blir föremål för ett djupare studium. 
Men alla nivåerna finns med i boken och bidrar till dess detaljerade framställning.

Braudel söker efter komplexiteten och vänder sig mot grova förenklingar och 
snäva urval i historieskrivningen. Därför är han kritisk mot skolans historieundervis-
ning då den tycks tillämpa en slags princip som ett resande teatersällskap. Teater-
sällskapet söker efter den stora publiken som ska hänföras av lättbegripliga och 
spännande framställningar. Och Braudel frågar sig till exempel varför de flesta  
historieböcker nästan alltid reser med racerfart från antikens Grekland till det  
romerska imperiet och vidare till folkvandringstiden innan araberna plötsligt står  
på den iberiska halvön och så vidare fram till vår tid.

Förslag till elevuppgifter

1. Granska den lärobok i historia ni använder och undersök vilka platser och tider 
boken låter eleven besöka. Har författaren/författarna agerat som ett resande  
teatersällskap på jakt efter ”häftiga händelser” i vår världshistoria?

2. Till vilka områden på globen reser framställningen? Är det några områden och 
tidsepoker som förbises? Varför? Rita gärna på en världskarta, ange tider och sök 
efter mönster.

3. Hur stor del av läroboken påverkas av Gy 11:s fokus på modern historia? Är det 
något ni saknar? Varför?

4. Redogör författaren/författarna någon gång för de urvalskriterier som bokens 
framställning vilar på?

5. Föreslå gärna ett alternativt stoffurval.
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”Vart är vi på väg?” – en läroboksresa 
i svensk historia (4-6)
s. 83

Till läraren

Skolämnet historia har alltid varit ett populärt ämne i grundskolan, enligt alla natio-
nella utvärderingar. Säkerligen har massmediernas intresse för ämnet starkt bidragit 
till dess popularitet genom den rika floden av historiska fackböcker och publik- 
dragande tv-program, som både presenterar frågetävlingar och sprider historisk 
kunskap.

I historieundervisningen förekommer ofta att läraren lyfter fram historiska resor 
såsom Columbus färd i slutet av 1400-talet till det som inte var Indien och Gustav 
Vasas legendomspunna äventyr i Dalarna på flykt undan unionskungen Kristians 
knektar. Mönstret och innehållet i resan bestäms då av det historikerna kan belägga. 
Legenderna lämnas utanför framställningen.

Men det går även att skapa fiktiva resor med ett tydligt tematiskt innehåll, som 
variation och stöd för det enskilda ämnets undervisning enligt Lgr 11. Resan kan då 
innehålla platser och tider, som ger olika tävlingspoäng men sammantaget bildar ett 
innehållsligt tema som anges i Lgr 11. Här är först ett exempel som kan samman- 
fattas med temat ”Östersjön”, som skilt och förenat människor i Norden under flera 
tusen år. Eleverna kan med fördel använda läroboken som en uppslagsbok under 
övningen, där enskilda faktadelar bildar en tematisk helhet. När eleverna lärt sig 
strukturen kan de själva skapa läroboksresor som repetition. 

Se elevuppgifter på näSta Sida.



Historieundervisningens byggstenar © Magnus Hermansson Adler och Liber AB Får kopieras 4 

Förslag till elevuppgifter

1. Medan vikingarna från västra Skandinavien for västerut och härjade och hand-
lade, for många män från dåtidens Roslagen österut. Vilket stort land kom de till, 
som de var med om att grunda? (10 p)

2. På denna ö växte tack vare handeln en rik stad upp under 1100-talet. Så rik att 
stadens härskare lät bygga en väldig mur som till stora delar fortfarande står kvar. 
I turistbroschyrerna kan vi läsa om ”rosornas stad” men där finns också en dal 
med många almträd. Vad heter staden? (8 p)

3. Tack vare vattnet blir vintern ganska mild på en annan ö. Ja, klimatet är så gynn-
samt för djur och växtlighet att drottning Kristinas kusin, blivande kungen Karl 
X började bygga ett stort slott på resterna av en gammal borg. Idag är slottet en 
vacker ruin, som ofta blir platsen för en rad musikarrangemang på sommaren. 
Slottsruinen ligger vid den svenska öns enda stad. Vad heter den? (6 p)

4. Under en kort tid på 1600-talet var denna ö faktiskt i svensk ägo, men den danska 
befolkningen ville inte veta av några svenska soldater. Strax började ett uppror 
mot svenskarna, som till slut fick lämna ön och den starka befästningen  
Hammerhus. Om ni ändrar en bokstav i svaret på förra frågan, får ni fram svaret 
på vilken dansk ö det handlar om. (4 p)

5. Alla fyra svar har något gemensamt – ett stort vatten som skapat förutsättningar 
för många historiska händelser. Se på kartan! Nu är vi sist i alfabetet för begyn-
nelsebokstaven på det innanhav som på engelska heter ”The Baltic Sea”. Vad 
heter innanhavet med dess både söta och salta vatten? (2 p)
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”Släktträdet” – ett sätt att 
åskådliggöra och skapa problem  
(F–3, 4–6, 7–9)
s. 123

Till läraren

Elevers arbete med släktträdet har länge varit en del av den svenska grundskolans 
historieundervisning. Många gånger har det varit de yngre grundskoleeleverna, som 
arbetat med att lära sig historia med hjälp av släktträdet, men numera är det alltfler 
lärare som låter de äldre grundskoleeleverna återknyta kontakten med släktträdet.                                                                                                                                 

När eleverna arbetar med släktträdet får de lära sig hur kunskaper om den lilla 
historien, det vill säga familjens historia, är en viktig del av deras identitetsutveckling. 
Vem är jag? Varifrån kommer vi? Hur har historien påverkat mitt sätt att tänka och 
handla? Samtidigt kan eleverna upptäcka hur den lilla historien samverkar och ibland 
motverkar med den stora historien, det vill säga maktens historia med exempelvis 
kungar, krig och kolonialmakter. Men arbetet med släktträdet, som en gång sågs som 
något naturligt i undervisningen när Sverige var ett utpräglat agrarland, kan idag 
uppfattas som mycket provokativt.

Splittrade familjer, traumatiserade familjer och nya moderna familjebegrepp kan 
skapa problem i klassrummet. Låt därför vid behov gärna eleverna arbeta med andras 
autentiska och välkända släktträd för att se hur den lilla och stora historien möts på 
olika sätt, och hur detta har påverkat släktmedlemmarnas uppfattning om sig själva. 

Många familjer lägger idag ut sina släktträd på Internet. Kända släkter får i bio-
grafier sina släktträd tryckta och kungliga släktkrönikor finns det därtill gott om. 
Problemet med kungliga släktträd är att den lilla historien ofta helt försvinner till 
förmån för den stora. Här presenteras ett arbete med ett fiktivt släktträd som  
alternativ, där eleverna kan upptäcka hur Kalle Ankas identitet är starkt påverkad 
av hans släkts historia. (Anvisningarna för F-3 bör förenklas.)

Se elevuppgifter på näSta Sida.
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Förslag till elevuppgifter

1. Sök på Internet eller läs till exempel i Boken om Kalle Anka och försök att rita upp 
en del av Kalle Ankas släktträd. Rita förslagsvis in Kalle, Farmor Anka, Farbror 
Joakim, Knatte, Fnatte och Tjatte och Alexander Lukas. 

2. Är Farmor Anka verkligen farmor till Kalle? Vilken betydelse har Farmor Anka 
för Kalles uppväxt, Kalle som är ett hitteägg!

3. Farmor Anka, Kalle Anka och knattarna utgör tre generationer. Hur länge lever 
tre generationer av människor i Sverige idag jämfört med tre generationer från 
Etiopien. (Se exempelvis Statistisk årsbok på nätet.) Hur länge levde tre generatio-
ner svenskar på 1600-talet? (Se historisk statistik på nätet.)

4. Farmor Anka är en förebild för Kalle i Walt Disneys seriemagasin. Hon är en själv-
ständig kvinna som ofta går sin egen väg och till exempel alltid använder den 
miljövänliga elbilen, trots att USA är den serietillverkade bensinbilens hemland. 
Hon lever dessutom inte i ett äktenskap utan är sambo med en gås, Mårten Gås! 
Många rasister i USA har under 1950- och 60-talen reagerat skarpt på detta. Vad 
är en rasist och varför reagerade de så starkt?
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Är kamikazepiloterna och piloterna 
som utförde flygattackerna 9/11 2001 
jämförbara hjältar? (gy)
s. 123

Till läraren

När det stod klart att den japanska krigsmakten skulle förlora andra världskriget 
tillgrep den japanska arméledningen desperata åtgärder. Bristen på utbildade piloter 
var stor och efter endast en kort utbildning fick ofta helt oerfarna piloter sätta sig i 
ett flygplan fullastat med sprängämnen. Målet var att med planet sänka amerikanska 
krigsfartyg. Piloten var med andra ord en medveten självmordspilot, precis som de 
piloter som 9/11 offrade sig själva i kampen mot USA:s politik gentemot den Tredje 
världen. Men till skillnad från självmordspiloterna i Japan, delade alla piloterna från  
9/11 en extrem uppfattning av en och samma religion – islam. Bland de japanska  
piloterna fanns det olika religioner representerade, även kristendomen. Alla hade 
anmält sig för nationens bästa, och alla beskrevs då i Japan som hjältar. Men det var 
långt ifrån alla muslimer i världen som beskrev piloterna från 9/11 som hjältar.

Kamikaze betyder ”gudomlig vind”, vilket ursprungligen var beteckningen för 
de tyfoner (orkaner) som på 1200-talet räddade Japan från att invaderas av den  
kinesiske kejsaren Kubilai khans mongolarmé.

Se elevuppgifter på näSta Sida.



Historieundervisningens byggstenar © Magnus Hermansson Adler och Liber AB Får kopieras 8 

Förslag till elevuppgifter

1. Så här beskriver den kristne japanen Suzuki sitt uppdrag som kamikazepilot: ”En 
del människor tror att de som utmärkte sig för glödande patriotism alltid an-
mälde sig som frivilliga till självmordsuppdrag. Tvärtom, så var inte alltid fallet, 
vilket framgår av hur grabbarna i vårt kompani handlade.” (Axell och Kase i  
Kamikaze, 2004, s. 145.) Varför ville den japanska krigspropagandan gärna måla 
upp att alla piloter anmälde sig frivilligt? Och varför låg det i amerikanska  
intressen att vidarebefordra denna uppfattning till de amerikanska soldaterna?

2. De kristna kamikazepiloterna var i minoritet, men så här skriver Hayashiichi, som 
var en av dem: ”Jag ska vänta på dig vid himmelens port. Men kommer jag själv 
att bli insläppt dit?  Be för mig, mamma. Jag kommer inte att vara väl till mods 
om jag inte får vara där du är. Adjö, mamma!”  När sonen hade stupat 12 april 
1945 skrev mamman en dikt: ”Du stupade vid stridens front, för att rädda dina 
100 miljoner landsmän, åtskild från din älskade mor.” (Ibid, s. 144.) I den politiska 
propagandan framställs ofta hjälten som en person med stark övertygelse, i av-
saknad av tvivel på sin uppgift. Vore det inte mer effektfullt om propagandan 
visade hur hjälten övervann sina tvivel? Hur skulle den japanska krigspropagan-
dan kunna använda sig av mammans dikt?

3. Vem och vad avgör vem som är hjälte i historieskrivningen? Kan till exempel Adolf 
Hitler vara en hjälte för någon idag? Vilka syften kan styra historieskrivningen om 
hjältar, personer som utan hänsyn till sig själva vill rädda människoliv? Finns det 
någon historisk person som kan uppfattas som hjälte av alla nu levande människor 
– oberoende av religiös eller politisk uppfattning?
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”Varför ljuger Gustaf Vasa?” – en 
enkel källkritisk övning (4–6)
s. 126

Till läraren

Med samtidens kritiska ögon var Gustaf Vasa en uppkomling på den svenska tronen. 
Men kungen satsade genast stora resurser på att visa sin ärorika bakgrund. Gustaf 
Vasa var mycket medveten om att han trots sin högadliga härstamning inte hade 
mycket att skryta med. Därför blev han mycket känslig om han blev kallad för  
öknamn. Det vanligaste öknamnet kungen utsattes för var ”Gustaf korumpa”!  
Bakgrunden till detta var att han förmodligen hade förklätt sig till oxdrivare när han 
flydde från den danska fångenskapen på väg till Sverige, som var ockuperat av 
danske kungens trupper.  Ja, det hela var så känsligt att en berusad knekt som på 
Kalmar slott 1547 skålat för ”Gustaf korumpa” snabbt blev halshuggen! Men strax 
efter trontillträdet började det kungliga kansliet att producera propagandamaterial 
för såväl den läskunniga publiken i Sverige som utländska adelsmän och nyfikna 
rådgivare vid de utländska hoven.  Gustaf Vasa var ingen oxdrivare utan en stor 
monark i spetsen för sitt stolta fädernesland. För vid denna tid var ordet ”fädernes-
land” mer gångbart i dessa sammanhang än ordet ”nation”.

I spetsen för propagandaskrivarna gick Peder Svart som i sin krönika över kung-
en gärna bättrade på historien. Bland annat förbättrade han avsiktligt kungens även-
tyr i Dalarna med en rad spännande detaljer, som han fått sig till livs genom att läsa 
utländska sagor och legender. Ända in på 1900-talet var det många skolelever, som 
fick möta ett läroboksinnehåll och en undervisning som på fullt allvar ville göra 
Gustaf Vasas äventyr till fakta.

I historieundervisningen får eleverna ofta öva sig på att leta efter tendentiösa in-
slag i gamla källskrifter, eller upptäcka hur två eller flera källskrifter lånar text av 
varandra. Ja, då gäller det att hitta den ursprungliga källan, som står närmast den 
historiska händelsen i tid. För närmare i tid är oftast mer trovärdig än en källa som 
skrevs långt efter händelsen. Men här vänder vi på steken och låter eleverna upp-
träda som Peder Svart med lögnen, överdriften, underdriften och tystnaden som 
effektiva vapen i propagandan. Så egentligen kan vi säga att det inte var Gustaf Vasa 
som ljög om sig själv, utan hans propagandamakare Peder Svart.

Se elevuppgifter på näSta Sida.
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Förslag till elevuppgifter

Här kommer nu en rad påståenden som bygger på historiska fakta. Försök att med 
hjälp av lögner, överdrifter, underdrifter och tystnad att presentera Gustav Vasa som 
den störste och bäste av alla kungar på 1500-talet. Det gäller att vara påhittig och 
slagkraftig för att bli trovärdig, för trots allt handlar det om att ni hittar på felaktig-
heter och ändrar i historien. Om någon till exempel med fakta som stöd påstår att 
Gustaf Vasa lätt kunde få våldsamma vredesutbrott, kan ni formulera om det och 
exempelvis säga att det var en överdrift – för alla människor har väl rätt att bli riktigt 
arga någon gång!

1. Gustav Vasa kom inte från en kunglig släkt!

2. År 1533 anlände kungen till Dalarna för att sätta stopp för det så kallade klock-
upproret. Han lovade alla upprorsledare amnesti (frihet från straff), men svek sina 
löften och lät avrätta upprorsledarna.

3. När Gustaf Vasas andra hustru dog gifte han 1552 om sig för tredje gången. Då 
var kungen 56 år gammal och bruden endast 16 år! Men så tillhörde hon också den 
mäktiga adelssläkten Stenbock i Västergötland. Någon kärlek var det inte frågan 
om och de fick aldrig några barn tillsammans!

4. När Gustaf Vasa regerade Sverige drabbades landet av en kulturell nedrustning. 
När den katolska kyrkan försvann, försvann också en mängd lärda munkar, präs-
ter och biskopar. Skolorna vid de stora kyrkorna stängdes och klostrens sjukvård 
och bibliotek upphörde att fungera!
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Den första källkritiska övningen (F–3)
s. 126

Till läraren

För de yngre grundskoleeleverna är det inte viktigast att lära sig vad olika källkri-
tiska begrepp betyder. Det första och viktigaste är att eleverna lär sig förstå den text 
som de senare ska bearbeta källkritiskt. Och det kanske inte sker förrän under åk 4–6. 
Lgr 11 för åk 4–6 talar nämligen under rubriken Att undersöka verkligheten inte ut-
tryckligen om källkritik i den klassiska meningen, där vi undersöker vilken text och 
källa som är mest trovärdig. Nej, för denna åldersgrupp gäller det att främst bear-
beta och värdera källor för att förstå texten.

För de yngre grundskoleeleverna i åk F–3 gäller det att förstå orden, förstå  
meningarna och förstå texten. Om vi uppfattar källan som en faktatext, ska vi med 
andra ord öva eleverna i att få ett flyt i läsningen och utöka sina ordförråd. För att 
eleverna ska förstå texten de läser, måste de använda sig av sina förkunskaper, som 
i sin tur ökar vid varje läsning.

Se elevuppgifter på näSta Sida.
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Förslag till elevuppgifter

Läs följande brev som en elev har skrivit till sin lärare: ”Ulla, jag har inte gjort sönder 
Pias gosedjur som hon hade i bänken. Pia och jag blev lite trötta under matten och 
började leka med våra gosedjur. Hon har ju en katt och jag har en krokodil som  
gosedjur. Krokodiler äter ju katter för då blir krokodilen fort mätt och mår bra. Min 
krokodil bet Pias katt och det var då hennes katt gick lite sönder. Det gör väl inget 
om en katt inte har en svans. Pelle Svanslös är en kul katt i sagan. Jag kan klistra fast 
svansen.”

1. Vad har hänt enligt texten? Berätta med dina egna ord. (Då visar du att du har 
förstått alla orden och meningarna.)

2. Säger eleven att hon är skyldig till att ha förstört Pias gosedjur? (Om du kan 
svara på den frågan, har du lyckats se att eleven försöker bortförklara händelsen. 
Var betyder ordet bortförklara?)

3. Varför skriver eleven ett brev till sin lärare? (Om du kan svara på den frågan visar 
du att du har förstått syftet med texten. Med ett syfte menar vi att någon vill 
uppnå något med att som här skriva brevet till läraren. Det betyder att du lyckats 
förstå avsikten med brevet.) 

4. Är det sant att krokodiler äter katter? Leta reda på fakta och se efter vad krokodi-
ler äter.

Vi har inget namn på eleven som har skrivit brevet. Eleven är alltså anonym. Nu är 
händelsen med gosedjuret som gick sönder ett stycke historia. Snart glömmer alla 
inblandade vad som har hänt, men brevet finns kvar och kan berätta för oss. Fast det 
är bara en person som kommer till tals. Det innebär att vi inte vet vad Pia sa eller 
gjorde. 

Händelsen var något som hände i dåtiden och som vi inte kan ändra på nu. Men 
vi kan fundera på vad vi kan lära oss av den historiska händelsen. När är det till 
exempel bra att skriva till läraren och berätta om något dumt som har hänt under 
skoltiden. Vad kan något dumt vara?
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Tanketrädet – ett sätt att reducera 
stoffet (F–3, 4–6)
s. 134

Till läraren

Eleverna utvecklar ofta sin kunskap med hjälp av en studieteknik där det gäller att 
hitta det viktigaste – att kunna göra relevanta sammanfattningar. Då har eleverna 
lyckats reducera en större text till en mindre och många gånger sker det genom att 
identifiera viktiga begrepp.  I samband med introduktioner av ett nytt undervisnings-
avsnitt låter gärna lärare sina elever ange förförståelsen till det nya avsnittet genom 
att be eleverna gemensamt skapa en mind map.

Men när läraren vid introduktionen till exempel frågar eleverna vad de vet om 
vikingar hamnar elevernas svar i ett nätverk, där alla begrepp inte har lika stort 
innehåll. En del begrepp är så kallat centrala, vilket innebär att de i sig kan delas upp 
på flera med ett mindre innehåll. En del begrepp är så centrala att de återfinns i Lgr 
11:s Centrala innehåll. 

Exempelvis kan begreppet ”fornnordisk gudalära” delas upp i ”asar” och ”vaner”, 
som var de två gudasläktena enligt den fornnordiska mytologin. Men i lärarens eller 
elevens mind map med begreppet viking i mitten, kanske alla tre begreppen hamnar 
på samma nivå i relation till begreppet viking. Då blir det svårt för eleven att längre 
fram skriva en sammanhängande text med denna mind map som utgångspunkt. 
Elevens text ska ju längre fram vara sammanhängande, där varje rubrik får ett text-
stycke. Med en mind map som bygger på osorterade begrepp på olika nivåer, blir 
elevens text också osammanhängande.

Men om eleverna också får arbeta med det så kallade tanketrädet, blir det lättare att 
sedan skriva en sammanhängande text.  Vi sätter begreppet viking uppe i toppen på 
trädet och låter läraren eller eleverna ange vilka kategorier, det vill säga överordnade 
eller centrala begrepp som ska exemplifieras. Dessa begrepp bildar stammen på 
trädet. Sedan kan eleverna leta vidare efter fakta som kan passa in på dessa begrepp 
i stammen. Fakta får bilda grenarna på tanketrädet. Så här kan det exempelvis se ut:

  Viking

 (Frej/Freja) Vaner Religion Asagudar (Oden, Tor)

 Västerled/Österled Handel Långskepp navigeringskonst …

Oden

Vaner

Långskepp Handel

Viking

Österled
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Om eleven hittat och sorterat dessa begrepp i samband med en övning kring förför-
ståelsen eller vid ett faktaletande i en lärobok, blir det lättare att utveckla en kort text. 
Begreppet viking får utgöra rubriken och följas av en kort inledning, där begreppen 
i stammen anges som en översikt av det kommande innehållet. Sedan bildar stam-
mens begrepp underrubriker, där begreppen och fakta på respektive gren ges en kort 
beskrivning. Ju mer erfarna eleverna blir, desto mer kan tanketrädet utvecklas. Då 
kan till exempel de vänstra grenarnas begrepp kopplas till den kvinnliga världen i 
historien och de högra grenarna kopplas till begrepp från den manliga världen. Det 
går också att göra en rad geografiska uppdelningar, till exempel av Europa och 
Asien med var sin uppsättning begrepp.

Förslag till elevuppgifter (F–3)

1. Titta noga på bilderna i Mats Vänehems bok Hitta historien som visar jägarsten- 
åldern och bondestenåldern. Vilka föremål ser du? Vad händer? Skriv några vik-
tiga ord du kan koppla till bilden från jägarstenåldern till vänster i figuren. Skriv 
på samma sätt ord du kan koppla till bondestenåldern till höger i figuren.

Forntiden

                  Jägarstenålder                         Bondestenålder  

___________________   ___________________      ___________________   ____________________

___________________   ___________________      ___________________   ____________________ 

___________________   ___________________      ___________________   ____________________ 

   

2. Använd nu orden du skrivit till en kort berättelse med överskriften Forntiden. 
Berätta först något om jägarstenåldern och sedan något om bondestenåldern. Då 
hamnar texten i rätt tidsordning.

Förslag till elevuppgifter (4–6)

1. Titta noga på bilderna i Mats Vänehems bok Hitta historien som visar vikingatiden 
och medeltiden i Norden. Vilka föremål ser du? Vad händer? Skriv några viktiga 
ord och begrepp du kan koppla till kvinnor till vänster i figuren. Skriv också 
några viktiga ord och begrepp du kan koppla till män till höger i figuren. Skriv 
först kvinnligt och manligt för vikingatiden och sedan för medeltiden.

Norden 800-1500

_________________  ________________  Vikingatiden   _________________  _________________

_________________  ________________     Medeltiden      _________________  _________________ 

1. Använd nu orden och begreppen du skrivit ned till en kort berättelse, där du 
jämför livet för kvinnor och män under först vikingatiden och sedan medeltiden.

2. Var det bäst för kvinnor att leva under vikingatiden eller medeltiden? Gör en 
jämförelse och skriv en kort berättelse där du använder orden och begreppen du 
skrivit in i figuren.
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Mina nycklar berättar (F–3, 4–6)
s.148

Till läraren

Föremål och berättelse är två viktiga ord som återkommer flera gånger i Lgr 11:s 
Centrala innehåll. Den pedagogiska utgångspunkten är att föremålet i princip bär på 
en berättelse. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande kan föremålet börja 
berätta för eleven om det finns en förförståelse av något slag hos eleven att utgå från. 
Berättelsen eller narrationen bildas i det ögonblicket eleven kommunicerar med  
föremålet och till exempel börjar skriva ner sina minnen eller startar en diskussion 
med en kamrat om vad föremålet kan betyda. Då medierar föremålet en kunskap 
som sedan kan sättas på pränt i en liten text.

Nycklar har i olika former förekommit under lång tid i människans historia. Nyck-
lar kan berätta vad som blivit inlåst och kanske hållits hemligt. Nycklar har därför 
varit värdefulla föremål som inte får tappas bort. Det var ju därför hotellen förr fäste 
stora tunga föremål i änden av nyckeln, så att nyckeln hela tiden skulle göra sig  
påmind för hotellgästen och inte slarvas bort. Men idag berättar hotellnyckeln i  
form av ett plastkort, att det inte spelar någon roll om det blir bortslarvat. Det är bara 
att ladda upp ett nytt och billigt plastkort! 

Eleverna kan på ett enkelt sätt bli medvetna om tidens och platsens betydelse för 
att tolka föremålen eller artefakterna. Övningen nedan bygger på att eleverna kan 
fixera användningen av sina nycklar till bestämda tidpunkter och platser. I detta 
sammanhang ser vi nycklarna som historiska artefakter med ett meningsinnehåll. 
Nycklarna berättar och skapar en mening i elevens vardag.

Förslag till elevuppgifter

1. Lägg ut dina nycklar i den tidsordning du använder dem. Samma nyckel kan 
alltså återkomma flera gånger.

2. Skriv en kort text till varje nyckel, var och när du använder den. Skriv också  
lite kort om hur du brukar må när du använder nyckeln på denna plats och vid 
denna tid.

3. Bind nu samman dina korta små texter till en lite längre text.

4. Nu har du låtit dina nycklar berätta ett litet stycke historia. Du har arbetat precis 
som en riktig historiker, som bland annat undersöker och tolkar olika föremåls 
användning för att kunna skriva historia.
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Vad hade hänt om Sverige varit helt 
avstängt från omvärlden? (4–6)
s. 158

Till läraren

Det geografiska område som vi idag kallar Sverige har under flera tusen år varit  
öppet för invandring och utvandring. Immigration och emigration kan sammanfattas 
i begreppet migration (folkvandring), som ofta återkommer i det Centrala innehållet i 
Lgr 11. Begreppet migration kan bland annat kopplas samman med spridning av 
tekniska innovationer och utveckling av demokrati. Den industriella revolutionen 
utvecklades i Sverige bland annat med hjälp av människor från övriga Europa som 
invandrade till Sverige. Och vårt demokratiska system har ofta påverkats i sin ut-
veckling av idéer som vandrat in utifrån.

Vid en internationell utblick kan vi konstatera att de länder och kulturer som 
isolerat sig från omvärlden också stagnerat i såväl teknisk som kulturell utveckling. 
Under 1400-talet bestämde kejsaren i Kina att ingen kultur eller något land kunde 
tillföra Kina något värdefullt. Och då det vore önskvärt att Kina behöll detta försprång, 
stängdes gränserna till omvärlden. Detta resulterade i att Kina, som en gång varit 
världsledande med utvecklingen av exempelvis navigationskonsten och vapentek-
niken, hamnade på efterkälken. Under 1800-talet kom därför Kina att upprepade 
gånger förödmjukas av de europeiska kolonialmakterna, som ingrep i landets styre 
och dränerade det på resurser tack vare européernas militära överlägsenhet.  

Även den muslimska världen hamnade under början av medeltiden i samma  
situation. Det var den högtstående muslimska kulturen som hade vidareutvecklat 
det antika kulturella arvet från Grekland. Den muslimska läkekonsten, filosofin och 
pedagogiken var vida överlägsen den europeiska. Nej, européerna hade inget att 
erbjuda den muslimska världen, som då sträckte sig från den spanska halvön, över 
norra Afrika och upp på Balkanhalvön. Varken renässansen, där tro och vetenskap 
skildes åt, eller upplysningen, där den enskilda människan fick sina grundläggande 
rättigheter, kom att beröra den muslimska världen. Under 18- och 1900-talen när de 
muslimska länderna har stagnerat i utvecklingen, har därför de europeiska kolonial-
makterna samt USA vid åtskilliga tillfällen skaffat sig ett politiskt inflytande i de 
muslimska länderna, för att bland annat säkra oljetillförseln till en expanderande 
västerländsk industri.

Se elevuppgifter på näSta Sida.
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Förslag till elevuppgifter

1. En mur stänger in något och stänger ut något annat. En mur kan alltså skydda, 
men en mur kan också hindra oss från att vara med i en utveckling som andra 
länder deltar i. Anta att det fanns en kung över hela Sverige år 800 som bestämde 
att landets gränser för all framtid skulle stängas för omvärlden. (Det fanns i verk-
ligheten flera småkungar som inte kunde enas.) Bläddra i en lärobok och skriv ner 
några tekniska uppfinningar eller idéer efter år 800 som då inte hade funnits i 
dagens Sverige. Hade det exempelvis funnits någon skola i dagens Sverige om vi 
sedan år 800 varit avstängda från yttervärlden?

2. Fantisera och skriv kort hur en vanlig dag i ett isolerat Sverige hade sett ut för en 
människa 2014. Hade invånarna i Sverige till exempel hittat på något eget system 
för datorer?

3. Utan invandring under alla åren från år 800 och framåt hade Sveriges befolkning 
på sin höjd utgjorts av kanske ett fåtal miljoner invånare idag. Det hade förmod-
ligen varit en stor brist på arbetskraft. Hur skulle vi löst detta problem nu när 
gränserna varit stängda för invandring sedan 800-talet?

4. Anta att du varit en viking år 800 som dyrkade Oden. Är det då något du skulle 
vilja stänga ut från Norden? Skaffa dig idéer genom att se i en lärobok vad som 
händer kring Mälaren i början av 800-talet.
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Den röda tråden (7–9)
s. 179

Till läraren

Att söka efter samband och bilda sammanhang är viktiga delar när eleven lär sig och 
utvecklar kunskap. I ett sammanhang finns det olika delar och flera perspektiv som 
samsas under en och samma rubrik eller kategori.  Om det som håller samman hel-
heten med alla skilda delar utgörs av något tydligt och konkret, blir det lättare för 
eleven att se vad sammanhangen innehåller och vad som binder samman delarna. 
Många gånger använder vi metaforer för att beskriva vad som håller samman delarna 
och bildar en helhet. Ibland säger vi att delarna finns ”inom ramen för”, eller att en 
”röd tråd” binder samman dem.

Uttrycket ”röd tråd” har minst två förklaringar. Grekiska lärare vill gärna fram-
hålla att det var hjälten Teseus som i den antika myten hittade vägen ut ur labyrinten 
med hjälp av Ariadnes utlagda garntråd. Huruvida garntråden var röd eller inte 
tvistar de lärde om. Engelska lärare vill dock påstå att det var Royal Navy, som under 
1700-talet lät väva in en röd tråd i allt trossvirke för att lättare kunna upptäcka om 
den återfunna dyra trossen tillhörde den engelska flottan. Så rakt igenom en mängd 
sammantvinnande reptrådar löpte en enda röd tråd, som förenade hela trossen.

Förslag till elevuppgifter

1. Välj ut fyra bilder från samma epok ur en lärobok. Läs bildtexten till bilderna noga 
och undersök hur den samspelar med bilden den tillhör. Förklarar bildtexten 
bilden eller ska läsaren tolka bilden själv? Kanske bildtexten tillför något nytt 
perspektiv på bilden? Eller utgörs bildtexten av en fråga vars svar finns i bilden?

2. Kopiera bilderna om de finns på nätet eller klipp ut dem om det är en gammal 
lärobok som inte längre används. Rita en symbolisk röd tråd, som binder samman 
bilderna och skriv längs med tråden vad som binder samman alla bilder. Då  
har du fångat sammanhangen och sambanden mellan bilderna. Avsluta med att  
skriva en rubrik som alla bilder kan samsa under.

Rubrik
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En bild ska bort (4–6)
s. 179

Till läraren

Att söka efter samband och bilda sammanhang är viktiga delar när eleven lär sig och 
utvecklar kunskap. I ett sammanhang finns det olika delar och flera perspektiv som 
samsas under en och samma rubrik eller kategori.  Om det som håller samman hel-
heten med alla skilda delar utgörs av något tydligt och konkret, blir det lättare för 
eleven att se vad sammanhangen innehåller och vad som binder samman delarna. 
Många gånger använder vi metaforer för att beskriva vad som håller samman delarna 
och bildar en helhet. Ibland säger vi att delarna finns ”inom ramen för”, eller att en 
röd tråd binder samman delarna.

När den ryske pedagogen Lev Vygotsky under 1920-talet undersökte hur barn i 
Uzbekistan bildade begrepp, lät han visa fyra tecknade bilder, där barnen skulle 
välja bort en bild för att finna ett begrepp som band samman de tre kvarvarande 
bilderna. Att det var just tecknade bilder berodde på att Vygotsky visste att en del 
barn inte var läskunniga. (Läs mer om detta i boken.)

Förslag till elevuppgifter

1. Arbeta två och två. Var och en av er väljer ut fyra bilder från nätet eller från någon 
gammal lärobok som ni får klippa i. Men innan ni visar kamraten de fyra bilderna, 
tänker ni ut vilken bild som inte passar in i det sammanhanget ni valt. Om du till 
exempel väljer fyra bilder från medeltiden, där tre bilder kan kopplas till riddar-
borgen medan den fjärde bilden föreställer en medeltida bondgård, är det ju klart 
vilken bild som ska bort.

2. Visa kamraten de fyra bilderna och be om att en bild ska plockas bort. De tre 
kvarvarande bilderna ska då på något sätt beskriva ett sammanhang. Det kan 
bestå av ett begrepp, en epok eller bestämd historisk händelse med mera. Skriv 
detta som en rubrik. Glöm inte bort att det kan finnas flera riktiga svar, svar som 
du inte själv har tänkt på när du valde bilderna.

Rubrik
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Bild och bubbla (F–3)
s. 179

Till läraren

En viktig del i elevernas lärande består i att de kan använda kunskaper de skaffat sig 
inom ett område för att förstå något inom ett annat område. När eleverna för över 
kunskaper från ett område till ett annat kallas det transfer. Det är inte givet hur 
denna transfer generellt går till. Därför gäller det att låta varje elev öva på detta för 
att upptäcka hur det personliga lärandet och transfer av kunskaper går till.

Förslag till elevuppgifter

1. Välj ut en bild ur läroboken eller från nätet som innehåller människor. Kopiera 
bilden och klistra upp den på ett stort papper om du gjort en fotokopia.

2. Läs texten till bilden eller texten som finns runt bilden i boken.

3. Låt nu människorna på bilden tänka eller prata. Vad de kan tänka och säga beror 
på vad det står i boken. Om du vill att en människa på bilden ska tänka något, 
ritar du en tankebubbla och skriver ner tanken inom bubblan. Om du vill att  
människan på bilden ska säga något, ritar du en pratbubbla och skriver i bubblan 
vad människan säger. Om det blir många tankebubblor och pratbubblor kanske 
ni kan spela upp alla bubblorna i form av ett litet rollspel.
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När Eurovision Song Contest blir 
politisk historia (7–9)
s.190

Till läraren

År 1974 vann den svenska popgruppen ABBA det som då kallades för Eurovisions-
schlagerfestivalen i den engelska staden Brighton. Året därpå skulle Sverige arrang-
era finalen för den mycket populära tävlingen. Men det var inte alla som tyckte att 
det var bra. Vid denna tid fanns det flera pop- och musikgrupper i Sverige som 
tyckte att schlagermusiken enbart var inriktad på att skivbolagen skulle tjäna mycket 
pengar. Det var en västerländsk musik som inte tog hänsyn till den folkmusik som 
fanns i alla världens länder, menade grupperna. Schlagermusiken saknade med andra 
ord kvalitet i kritikernas ögon. Därför ordnade de pop- och musikgrupper som stod 
fria från de kommersiella skivbolagen en ”motfestival” samtidigt med den stora tv-
sända galan.

Motfestivalens deltagare kritiserade bland annat schlagermusikens företrädare för 
att aningslöst ta politisk ställning mot alla grupper i hela världen som kämpade  
för människors lika värde och politisk frihet. De som försvarade schlagermusiken 
menade att den överhuvudtaget inte hade något politiskt innehåll. Det var bara  
underhållning utan ett politiskt budskap, menade schlagerentusiasterna.

Tanken på motfestivaler dog snart ut, och det som senare kom att kallas för  
Eurovision Song Contest blev snart en stor underhållningsindustri, som varje år 
lockar miljoner tv-tittare i Europa. 

Förslag till elevuppgifter

1. År 2012 vann det svenska bidraget Eurovision Song Contest i den kaukasiska  
republiken Azerbajdzjan – ett land som knappast kan räknas som demokratiskt. 
Den svenska sångerskan Loreen träffade företrädare för den politiska oppositionen 
i landet. Och genast var debatten igång igen om att melodifestivalen hade en 
politisk betydelse. Ett land som inte är demokratiskt borde inte få anordna finalen, 
sa kritikerna. Ja, vad handlade debatten om egentligen 2012? Sök på Internet för 
fakta och försök att svara på denna fråga.

2. Kritikerna påstår ofta att melodifestivalens texter bara handlar om hjärta och 
smärta, det vill säga kärlek och känslor. Men vad handlade ABBA:s vinnarlåt 1974 
om? Lyssna på Youtube, så har du svaret.

3. År 2013 vann det danska bidraget finalen i Malmö. Det är andra gången Danmark 
vinner när Sverige arrangerar finalen. Men vad handlade vinnarlåtens text om? 
Fanns det något politiskt innehåll eller var det bara hjärta och smärta? Lyssna på 
Youtube!
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Kampen mellan Elvis och Tommy  
(4–6)
s. 190

Till läraren

Under slutet av 1950-talet utvecklades en kommersiell ungdomskultur i västvärlden, 
som till innehållet främst berörde tonåringarnas musik- och filmintresse. Störst bland 
ungdomarnas idoler i den då populära rockmusiken var Elvis Presley och Tommy 
Steele. 

Elvis var en ung amerikan, som med sin musik och dans utmanade de vuxnas 
värderingar överallt där han uppträdde. Ja, det gick så långt att flera amerikanska 
tv-bolag inte fick visa Elvis från midjan och nedåt. Nej, hans höftrörelser var alldeles 
för utmanande! För många ungdomar i den västerländska arbetarklassen blev  
Elvis den store idolen och rebellen. De kände igen sig i killen som inte hade läst på 
universitet. 

Samtidigt blev den engelske rocksångaren Tommy Steele populär bland tonåring-
arna i Västeuropa. Tommy stod för en lugnare rock och blev snart en så kallad ”svär-
morsdröm” (lämplig för dottern att gifta sig med). Det var främst ungdomarna från 
medelklassen som lyssnade på Tommys musik.

Snart gick Elvis Presley om Tommy Steele i popularitet bland Västeuropas ung-
domar. Båda två spelade in musikfilmer och blev avbildade på de då mycket  
populära filmstjärnebilderna. Dessa bilder gick att köpa för en billig penning i när-
maste kiosk i Sverige. Ungdomarna på särskilt låg- och mellanstadiet bytte film- 
stjärnebilder med varandra. Och i byteshandeln avspeglades populariteten för Elvis 
och Tommy. I början av 1960-talet var exempelvis byteskursen följande: för en film-
stjärnebild föreställande Elvis Presley kunde man få 50 bilder föreställande Tommy 
Steele!

Se elevuppgifter på näSta Sida.
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Förslag till elevuppgifter

1. Lyssna på Elvis och Tommys musik på Youtube. Vad skiljer deras musik? Är det 
sant som talesättet sa under 1990-talet, att Elvis var död men hans musik levde, 
och att Tommy levde men hans musik var död!

2. I popmusiken framträder ofta två sångare eller två grupper som konkurrerar  
om ungdomarnas uppmärksamhet. Under exempelvis 1960-talet konkurrerade 
Beatles och Rolling Stones om vilken popgrupp som var mest populär i världen. 
Vilka popidoler är populära och konkurrerar just nu bland eleverna i årskurs 4–6?

3. Många anser att popidoler också kan vara förebilder för unga människor. Det 
innebär att popidolen har åsikter eller gör saker som är bra för ungdomar. Finns 
det idag någon popidol med bra åsikter? Vad är en bra åsikt för en elev i årkurs 
4–6?

4. På 1950-talet var det mest manliga pop- och rockidoler som tävlade om att vara 
den mest populäre. Då fanns det inte lika många kvinnliga idoler som det finns 
idag. Finns det någon skillnad mellan vad kvinnor och män sjunger om inom 
rocken idag?

5. På 1950-talet var det nästan otänkbart att en manlig skolelev hade en kvinnlig idol. 
Varför var det så, tror du? Hur många pojkar i klassen är det som nu har en 
kvinna som rockidol?
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Vad gör flickan i Alice Tegnérs 
barnvisor? (F–3)
s. 190

Till läraren

Barnvisor har i alla tider mest beskrivit och knappast kritiserat det samtida sam- 
hället. Alice Tegnérs barnvisor är inget undantag. Alice Tegnér (1864–1943) var en 
mycket populär musiklärare och visförfattare i början av 1900-talet. Genom den 
mycket spridda och omtyckta sångboken Nu ska vi sjunga blev hennes barnvisor snart 
en del av det svenska kulturarvet. Sångboken som kom ut 1943 hade eleverna i de 
första skolåren som målgrupp. Än idag används sångboken i den svenska grund-
skolan. Alice Tegnér kunde här uppträda både som textförfattare och kompositör.

Förslag till elevuppgifter

1. Lyssna på följande visor av Alice Tegnér: Barnen leka ”Mamma och barn”, Majas 
visa och Blåsippor. Hur ska en flicka vara enligt visornas text? Ska en flicka vara 
på samma sätt idag? Om du tittar i boken Nu ska vi sjunga kan du se att det finns 
en ritad flicka vid varje visa. Visorna finns också på Youtube.

2. På förskolan fick du säkert sjunga ”Ekorren”. Så här är texten: ”Ekorrn satt i granen, 
skulle skala kottar, fick han höra barnen, då fick han så bråttom. Hoppa han  
från tallegren, stötte han sitt lilla ben och den långa, ludna svansen.” Men var satt 
ekorren? I granen eller i tallen? Du kan säkert komma på en bra förklaring! Kanske 
kan du rita förklaringen också?

3. Lyssna på Alice Tegnérs visa ”Jag är så glad att jag är svensk”. Här är texten: ” Jag 
är så glad att jag är svensk. O, säg var finns ett land så stjärneklart, så sommarljust 
som Sveriges vida strand? Se åkrarna, se ängarna, där far och farfar gått! Se  
rågarna (fälten med råg), se blommorna! Där min vagga stått.” Du märker kanske 
att texten inte handlar om kvinnor, och inte handlar om staden utan om landet. 
Men du kanske har en kamrat som inte är född i Sverige och inte kallar sig svensk? 
Vad tror du kamraten är mest glad för i det svenska landskapet? Du måste nog 
fråga henne eller honom!
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Pelle Svanslös – en antirasist! (4–6)
s. 204

Till läraren

Mellan åren 1943 och 1963 gav veckotidningen Folket i Bild ut barnserien Pelle  
Svanslös, som byggde på Gösta Knutssons bok med samma namn. När serien  
senare utkom som serietidning gick det idémässiga innehållet förlorat i en konstlös 
och standardiserad utgåva.

Men dessförinnan tecknade konstnären Einar Norelius sagan, där det goda vann 
över det onda. Offret var Pelle Svanslös och förövaren var elake Måns. Enligt Gösta 
Knutsson var Måns en blandning av hans egen filosofilärare på gymnasiet och Adolf 
Hitler! 

Gösta hade som liberal redan 1939 tagit ställning mot nazismen. Han var med vid 
det beryktade Bollhusmötet i Uppsala detta år, då studenterna avvisade planerna  
på att ”importera judiska läkare” till Sverige. Gösta blev därefter så engagerad i 
kampen mot nazismen att han blev föremål för den svenska säkerhetspolisens upp-
märksamhet.

Gösta Knutssons katter lever i en slags källartillvaro bland människorna i  
Uppsala, men det är bland katterna som den mänskliga historien från 1900-talet  
utspelar sig. Så i några serierutor kan exempelvis läsaren se hur medlöparna Bill  
och Bull hälsar på Måns genom att lyfta höger tass, alldeles som nazisthälsning.

Förslag till elevuppgifter

1. Vilka metoder använder Måns för att förtrycka och kränka Pelle?

2. Varför segrar offret Pelle alltid över förövaren Måns och blir i samma ögonblick 
en hjälte?

3. Vad är en hjälte, ett offer och vad är en förövare?

4. Vilken betydelse har Pelles seger över Måns för de andra katterna?

5. Pelle och Måns är alltid i konflikt med varandra. Hur vill din skola att ni löser 
konflikter mellan eleverna? Har ni exempelvis några kamratstödjare?
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Nisse och hans mamma – sagor om 
det nya Sverige (F–3)
s. 204

Till läraren 

Boken Nisse går till frisören av Olof och Lena Landström har under många år varit 
representerad i förskolans repertoar av sagoböcker. Boken anses numera vara en del 
av det svenska kulturarvet då den förmedlar en anpassad version av det svenska 
samhällets värdegrund på ett lättillgängligt sätt för förskolebarnen och de yngre 
grundskolebarnen. 

Sagan är en så kallad ”feel good-saga” som handlar om lille Nisse och hans  
mamma. Nisse går i första klass och vi får aldrig veta vem som är hans frånvarande 
pappa. Nisse och hans mamma mår bra och därmed markerar författarna att det är 
vanligt i Sverige med familjer som inte är klassiska kärnfamiljer.

I sagan problematiserar författarna bland annat normalitetsbegreppet. Och Nisse, 
full av självförtroende, vågar klippa håret till en utmanande och avvikande frisyr. I 
sista stund hinner sedan Nisse och hans mamma till skolavslutningen för årskurs 1, 
och frisyren gör där stor succé.

Förslag till elevuppgifter

1. Läs sagan Nisse går till frisören. Den handlar om hur det kunde se ut i Sverige i 
slutet av 1950-talet eller i början av 1960-talet när Nisse går i första klass. Det är 
skolavslutning idag och Nisse måste bli fin i håret. Varför vågar Nisse klippa sitt 
hår till en frisyr som ingen har sett tidigare?

2. Varför blir inte Nisse retad för sin nya frisyr? Skulle du våga ändra din frisyr just 
nu? Rör ut en skopa socker i en skål med hett vatten. Sockret smälter och du kan 
doppa kammen i sockerlösningen. Kamma en spännande frisyr och låt håret torka. 
Vågar du visa upp din nya frisyr hemma eller vill du skölja ur håret och se ut som 
tidigare?

3. När Nisse skaffar sig en ny frisyr, skulle många barn kunna säga att Nisse inte har 
en normal frisyr. På 1950- och 1960-talen var det viktigt för många människor att 
vara som de flesta andra. De ville vara normala. Varför är det lätt att bli retad  
om man inte ser ut eller gör som de flesta andra? Är det lätt att klä sig på ett  
annorlunda sätt i din skola? Vad beror det på?
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Varför får inte kameler åka 
skridskor eller varför finns det ingen 
världsreligion i Amazonas? (7–9)
s. 220

Till läraren

Det är ännu möjligt att med stöd av Lgr 11 att undervisa i ett SO-block. Men i och 
med att det finns nationella prov i alla ämnen, kommer förmodligen SO-undervis-
ningen att brytas upp i de fyra enskilda ämnena. På det sättet blir det lättare att göra 
formativa och summativa bedömningar av elevernas lärande med stöd av Lgr 11.

Världen är dock inte uppdelad i olika skolämnen, och ska vi förstå något  
komplicerat i verkligheten krävs ofta kunskaper från en mängd skolämnen. Om 
eleverna ska kunna svara på den första frågan om varför kameler inte får åka skrid-
skor, måste de dessutom använda sig av kunskaper från NO-området. 

Förslag till elevuppgifter

1. Den svenske upptäcktsresanden Sven Hedin (1865–1952) älskade att berätta om 
sina upplevelser när han försökte hitta forntida handelsvägar mellan Asien och 
Europa. När han en gång befann sig med sin lilla karavan av kameler vid en mong-
olisk saltsjö gjorde han halt. Maten var nästan slut så när som på en påse socker 
och det fanns knappt något vatten kvar att dricka. Expeditionen befann sig långt 
från någon bebyggelse så det gällde att kämpa vidare. Försiktigt gick den första 
kamelen ut på den uttorkade saltsjöns botten. Det var halt som is. Plötsligt sprack 
kamelen från underläpp till svanskota och dog på fläcken. Blixtsnabbt var Sven 
Hedins mongoliska medhjälpare framme och snittade upp kamelens urinblåsa. De 
tömde den på urin som genast rördes ut med socker varpå den näringsrika vätskan 
dracks upp. Alla i expeditionen överlevde. Om kameler kunde sätta på sig skridskor 
skulle de alltså aldrig få åka skridskor, för då skulle de dö! Varför löper en kamel 
stor risk att spricka itu på en hal is? (Ledtråd från NO: kameler är passgångare.)

2. Kring den stora floden Ganges har två världsreligioner sett dagens ljus före  
Kristus – hinduism och buddhism. I närheten av floden Jordan i Palestina har tre 
världsreligioner utvecklats: judendom, kristendom och islam. Precis som Ganges-
religionerna har Jordan-religionerna mycket gemensamt, även om alla religioner 
skiljer sig åt på en del viktiga punkter. Floder tycks gynna uppkomsten av stora 
religioner. Men varför har aldrig någon världsreligion utvecklats kring världens 
största flod – Amazonfloden? 

 Javisst, det fanns ingen tidig skriftreligion i Amazonas och där skedde heller ingen 
stor befolkningsökning. Bland annat detta krävs för att en religion ska utvecklas. 
Nej, den historiska förklaringen är geografisk. Amazonfloden rinner upp i  
Anderna där urberg dominerar, men Jordanfloden liksom Ganges rinner upp i berg 
där sedimentära bergarter dominerar. Men vad har bergarten för betydelse när 
floden ska skapa förutsättningar för ett jordbruk med hög avkastning? En hög 
avkastning ger ofta ett matöverskott, som måste bokföras och fördelas efter regler 
som ingen får ifrågasätta. Alltså måste reglerna bli gudomliga eller heliga och då 
har en religion utvecklats.
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Historien om en flod (4–6)
s. 220

Till läraren

Eleverna i årskurs 4–6 kan visserligen få enskilda betyg i de olika SO-ämnena, men 
det Centrala innehållet i Lgr 11 möjliggör temaläsningar. På det sättet kan eleverna 
utveckla kunskaper kring hur skilda faktadelar kan fogas samman till existerande 
och fungerande helheter. Ett sådant exempel kan undervisning och övningar kring 
en stor flod vara. 

Historia, samhällskunskap, religionskunskap och geografi kan tillsammans ut-
göra grunden för beskrivningar, analyser och förklaringar till platser och händelser 
kring en stor europeisk flod såsom Rhen eller Themsen. Med floden som tema går 
det lätt för eleverna att hitta många spännande perspektiv, som alla på något sätt  
har en koppling till skolämnet historia. Eleverna kan därför få undersöka vilken 
betydelse floden Themsen har haft och har för tre självvalda orter längs med  
vattenflödet. (För läraren kan särskilt rekommenderas Nina Burtons Flodernas bok, 
som bland annat berättar om karnevaler, katastrofer, drycker, drakar, konstnärer och 
författare längs med floderna Themsen, Rhen och Rhône.)

Se elevuppgifter på näSta Sida.
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Förslag till elevuppgifter

1. Följ Themsen från källorna vid Seven springs och Kemble till Leigh och Southend-
on-Sea. Använd gärna Google Maps eller någon annan digital kartfunktion och 
bestäm er för cirka tre uppehåll under resan. Välj gärna en ort som kan förknippas 
med medeltiden (exempelvis där det finns en stor katedral), en som kan förknip-
pas med 1600-talet (där det kanske finns ett slott eller en teater) och någon ort som 
kan kopplas till 1800-talet (där det finns en industri). Med hjälp av ortnamnen kan 
ni med hjälp av lexikon och sökningar på Internet snabbt få en uppfattning  
om ortens historia och dess beroende av Themsen. Vad betyder ortnamnen ni har  
valt? Finns det några sevärda byggnader eller platser vid de tre orterna, som har 
anknytning till Themsen?

2. Finns det någon populärkultur kopplad till floden Themsen? Sök på Internet efter 
böcker, musik, sånger, film och teaterpjäser där floden Themsen spelar en roll.

3. Ett exempel på populärkultur längs med Themsen är Kenneth Grahames bok Det 
susar i säven från 1908. Boken kommer ständigt ut i nya upplagor och generationer 
av skolelever har bekantat sig med Paddan, Grävlingen, Mullvaden och Vattenråt-
tan. Märk ut på en skiss var varje djur helst vill hålla till vid en flod som Themsen. 
Ja, vilket djur vill hålla till i floden, vid strandkanten, på strandängen och i skogs-
brynet?

4. När England industrialiserades under 1800-talet spelade Themsen en viktig  
roll. Varför är inte sjötransporter på Themsen lika viktiga idag för den engelska 
industrin? Se efter vilka typer av kommunikationer som idag finns mellan  
Themsens källor och dess utlopp.

5. Om ni fick chansen att bosätta er någonstans längs med Themsen, var skulle det 
vara? Var längs med floden bor det ofta rika människor och var bor det ofta  
fattiga människor? Vilka fördelar och nackdelar kan det finnas med att bo mycket 
nära floden? Tänk till exempel på de klimatförändringar som kommer att äga rum 
under de närmaste hundra åren.
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Ett historiskt jultema och två 
sagoböcker (F–3)
s. 220

Till läraren

Ordet jul har språkforskarna ännu inte funnit någon övertygande förklaring till. Men 
alla yngre grundskoleelever förstår vad ordet innebär med exempelvis julklappar, 
gran och tomte. Även barnen som nyligen kommit till Sverige blir snabbt bekanta 
med den det svenska julfirandet, men det behöver inte betyda att de firar en svensk 
jul. 

Om undervisningen tar fasta på julen som en historisk och inte en religiös högtid, 
behöver ingen elev känna sig utanför. Genomgången kan börja med de hedniska 
alfabloten vid midvintertid och de små vättarna, fortsätta med julbocken och det 
tyska inflytandet med julgran och utsmyckningar under 17– och 1800-talet, för att 
sluta med hur Disney-tomten kom att konkurrera ut den gamle vätten. Det var den 
lille tomten som skulle gynna gårdens fruktbarhet och därför höll till på gårdstomten. 
Varje gård hade i folktron sin egen tomte.

Förslag till elevuppgifter

1. Läs Elsa Beskows saga Petter och Lottas jul. Här finns ingen jultomte. Men en julbock 
kommer med gåvor. Varför blir Petter och Lotta rädda när de ser julbocken? Ja, 
det kommer faktiskt två julbockar!

2. Läs nu Viktor Rydbergs gamla saga på rim om ”Tomten”. Se på bilderna! Vad gör 
den här tomten mitt i natten? Finns det något som denne gamle tomte har gemen-
samt med den jultomte som visas i SVT:s ”Kalle Ankas jul”?

3. Varför har Walt Disneys jultomte blivit så populär? Han finns ju nu på nästan alla 
platser i världen där människorna vill fira jul? Och det spelar ingen roll vilken 
religion människorna på platsen tillhör.
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Man och myt – när stora män blir små 
(4–6)
s. 238

Till läraren

Inom historieskrivningen finns det översiktligt tre olika sätt att skriva historia på. Det 
intentionalistiska sättet innebär att historien skildras så att det är aktörerna, och då 
särskilt de manliga, som med sin heta vilja och tydliga avsikter (intentioner) driver 
historien framåt. Detta sätt var mycket vanligt i det europeiska 1800-talets historie-
skrivning. Det mattades inte av förrän på 1960- och 70-talen när forskarna började 
skriva socialhistoria och istället fokuserade framställningen på hur samhällets oper-
sonliga system och funktioner nästan av sig självt drev historien framåt. Det kunde 
till exempel vara en historieskrivning som lyfte fram byråkratins roll eller moderni-
seringens drivkrafter som fokuserades i denna funktionalistiska historieskrivning. 
Men sedan 1990-talet dominerar en historieskrivning i Västvärlden som blandar dessa 
båda sätt att skriva historia på. Forskarna försöker då hitta tydliga aktörer inom 
samhällssystemen för att kunna visa hur aktör och system samspelar och motspelar. 
Detta är det postfunktionalistiska sättet att skriva historia. Med andra ord går det att 
på ett vederhäftigt och trovärdigt vis skriva om samma historiska epok eller hän-
delse på minst tre olika sätt.

Historieskrivningen om exempelvis Engelbrekt Engelbrektsson (född på 1390- 
talet, död 1436) har förändrats på de senaste hundra åren. I den nationalistiskt fär-
gade framställningen på 1800-talet blev den lågadlige bergsmannen en kraftfull och 
mytomspunnen gestalt som läste lusen av unionskungen Erik av Pommern. Kungen 
var en förtryckare och Engelbrekt var en frihetshjälte. Men senare tiders historie- 
skrivning har bland annat visat att Engelbrekt bara var en frontfigur, som inte hade 
en chans att hävda sig mot den svenska högadeln, med till exempel Karl Knutsson 
Bonde i spetsen. Den materialistiska historieskrivningen under 1900-talet har ibland 
sett Engelbrekt som en småkapitalist, som till varje pris vill få fred med Hansan så att 
hans gruvnäring kan exportera utan hinder. Då kan han bli riktigt rik. Så den store 
frihetshjälten kan också ses som en liten marginell aktör, som var bra för den svenska 
högadeln att visa upp för folket i kampen om makten. Och i verkligheten var Engel-
brekt kortvuxen och några myter om honom finns inte längre med i läroböckerna.

Förslag till elevuppgifter

1. Vilka fem svenska kungar har varit bäst? Gör en personlig bedömning utifrån en 
lärobok eller en text på Internet. Vad som är bäst får ni själva bestämma genom att 
utvärdera varje kung. Vad har kungen varit bra och dålig på, enligt de fakta ni fått 
fram?

2. Anta att ni får ett uppdrag att göra kungen på er femte plats till den populäraste 
i en klassomröstning. Hur skulle ni vilja marknadsföra honom? Gör reklam för er 
kung genom att lyfta fram positiva saker samt hitta på myter om honom. En  
myt är en berättelse som inte är sann men som fyller en viktig uppgift. I detta fall 
gäller det ju att er kung ska bli den populäraste och få flest röster av alla.

3. Rita gärna eller tillverka digitalt en reklamaffisch i er kungakampanj. 
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”Det står fortfarande negerkung i Pippi 
Långstrump!” – om sagoboken som en 
historiebok (F–3)
s. 238

Till läraren

Varje tid har sitt eget språk med sina egna ord. Att Pippi Långstrumps pappa var 
negerkung, kanske vi inte reagerade så mycket på under 1950-talet. Ordet neger hade 
för genomsnittssvensken ingen nedsättande betydelse. Och det var knappast någon 
som förknippade ordet neger med rasism, förtryck och kolonial utsugning. Ändå var 
det ordet neger eller nigger rasisterna använde när de förde sina kampanjer mot de 
mänskliga rättigheterna. Men var fanns rasisterna i Sverige på 1950-talet? Nej, de var 
inte speciellt synliga för de behövde inte vara synliga. En aningslös opinion använde 
ju de ord som rasisterna själva använde på sina slutna möten och sina öppna aktioner.

Idag är den allmänna medvetenheten om rasismens betydelse stor. Men vi skulle 
göra kampen mot rasismen en otjänst om vi gick in och ändrade i äldre litteratur. Då 
kan vi ju inte analysera och förstå omedvetenheten och aningslösheten på 1950-talet. 
Därför är ordet negerkung ännu kvar i de nya utgåvorna av Pippi Långstrump. Och 
barnböckerna från 1950-talet är historiska kvarlevor som vi inte får förändra eller 
förfalska. Vi måste istället ta ansvar för den mörka tiden och inte glömma bort att vi 
inte lever i den bästa av alla världar. De människor som kommer efter oss, kommer 
säkert att upptäcka våra aningslösa och omedvetna dumheter när vi uttrycker oss 
nedsättande om andra människor. Det märker vi inte minst när vi studerar det så 
kallade näthatet.

Se elevuppgifter på näSta Sida.
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Förslag till elevuppgifter

1. Elsa Beskows sagor berättar och ritar om ett Sverige för nästan tvåhundra år sedan. 
Läs Elsa Beskows saga om Tant Brun, tant Grön och tant Gredelin. I sagan finns 
också farbror Blå. Han är lärare åt hittebarnen Petter och Lotta. Läs och fundera! 
Är farbror Blå en bra lärare? Tänk på att riksdagen förbjöd skolagan 1957. Vad 
betyder ordet aga?

2. Skulle farbror Blå passa bra som lärare på er skola? Vad är en bra lärare idag?

3. Elsa Beskow har ritat bilderna till sångboken Nu ska vi sjunga från 1943. Många 
skolbarn har sedan dess sjungit ur den boken. Har ni boken på er skola? Elsa har 
inte skrivit sången om ”Familjen krokodil”, men hon har ritat bilderna. Här är 
första versen: ” I Niggerland händer ibland, att man får se på Nilens svarta strand 
herr Krokodil, fru Krokodil och lille Krokodil lilleman. Solen skiner hett på  
Niggerlandet ned. Där ligga de och gäspa käkarna ur led, herr Krokodil, fru  
Krokodil och lille Krokodil lilleman.” Idag skulle vi inte skriva Niggerland. Det är 
inget snällt ord. Det är kränkande och nedsättande för dem som bor i Afrika. I 
stället skulle vi idag skriva landet krokodilerna kommer ifrån. Vilka länder rinner 
floden Nilen igenom? Se i en kartbok!

4. Fundera på varför ordet Niggerland inte är ett speciellt snällt ord för dem som bor 
i Afrika. Skulle svenskarna bli så glada om människor i Afrika kallade Sverige  
för ”vitingarnas land”?



Historieundervisningens byggstenar © Magnus Hermansson Adler och Liber AB Får kopieras 34 

Vad betyder könet för monumentet? 
(gy)
s. 270

Till läraren

Alla konstverk är mer eller mindre ett uttryck för den samtid de skapades i. De 
konstnärer som arbetar med statyer och monument får ibland uppleva hur deras egna 
ambitioner och avsikter med ett offentligt konstverk inte alltid stämmer överens med 
beställarens. Ett offentligt konstverk vill berätta något, och inom pedagogiken säger 
vi då att konstverket har en taktisk avsikt, som beskriver konstnärens avsikter i den 
skapande stunden. Men konstverket har också en strategisk avsikt, där beställaren 
vill berätta något för lång tid framöver. Ibland men inte alltid sammanfaller dessa 
båda avsikter. Detta bidrar säkert till att allmänheten ofta uttrycker starka åsikter om 
ett nytt monument eller en ny staty i staden.

Det är flest män som är avbildade i form av en staty eller byst. Därmed har den så 
kallade könsmaktsordningen fått en gestaltande form. Könsmaktsordningen visar 
vem som har makten och vem som underordnar sig vem. De patriarkala systemen 
har länge påverkat vårt samhälle så att kvinnan nästan blivit osynlig i historien. Och 
de kvinnor som förärats en staty kanske i flera fall framställs på männens villkor.

Förslag till elevuppgifter

1. Gör en sammanställning över hur många manliga och kvinnliga statyer det finns 
i närmaste större stad. Hittar ni någon förklaring till denna fördelning?

2. Märk ut på en karta var alla statyer och byster finns. Varför placerades statyerna 
där? Ange också hur kommunen eller staden beskriver och förklarar monumentet. 
(Sök på Internet!)

3. Placera in på en tidslinje när statyerna och bysterna placerades i staden.

4. Notera om det varit någon diskussion kring någon staty. Vad handlade den om?

5. Finns det någon koppling mellan den lokala statyn och Sveriges historia eller den 
globala historien?

När ni nu kartlagt könsfördelningen och markerat statyernas placering i tiden samt 
tagit reda på hur de kan analyseras och tolkas, har ni också beskrivit hur politikerna 
i staden har brukat historien. Begreppet historiebruk är viktigt i Gy 11, eftersom be-
greppet visar hur människor med makt kan använda historien för olika syften.
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Statyn berättar historia (4–6)
s. 270

Till läraren

En staty räknas som en makroartefakt till skillnad från en mikroartefakt, som är ett 
litet föremål vi kan bära med oss. Den personliga mikroartefakten får en individuell 
och privat tolkning beroende på hur den används och vilken betydelse den har för 
ägaren. Statyn som makroartefakt däremot ges ofta en officiell förklaring i samband 
med att politikerna beslutar att uppföra statyn. Det hindrar dock inte att det finns 
många privata förklaringar, uppfattningar och benämningar om en stads statyer.  
I Göteborg finns exempelvis den kända statyn av Karl IX till häst, som restes av köp-
män och politiker i anslutning till unionsupplösningen 1905. Men det är ingen  
göteborgare som säger Karl IX:s staty om bronsstatyn vid Östra Hamngatan. Nej, 
”Kopparmärra” säger göteborgarna, fast kungen sitter på en hingst! Knappast någon 
göteborgare tänker på de nationalistiska stämningar som piskades upp i staden vid 
unionens upplösning. Istället tänker göteborgarna på att ”Kopparmärra” är den  
främsta mötesplatsen i stadens centrum. De privata uppfattningarna dominerar över 
de officiella.

Förslag till elevuppgifter

1. Sök på Internet efter kända statyer i Sverige som föreställer människor. Välj ut sex 
statyer! Går det att få en jämn könsfördelning i ert urval?

2. Skriv först en faktatext till varje staty, där ni kort redogör för historien kring män-
niskan eller människorna som statyn föreställer.

3. Skriv därefter en kort recension av varje staty. Är statyn vacker eller ful? Krävs det 
några förkunskaper för att förstå statyn eller berättar den så fort man tittar på 
den?

4. Vem skulle ni vilja resa en staty över? Förklara med en kort text och rita statyn för 
hand eller med hjälp av datorn. När ni har presenterat er egen staty har ni också 
visat hur ni uppfattar en del av historien. Vi säger då att ni har brukat eller använt 
historien. 
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När historiens viktigaste person blir 
staty! (F–3)
s. 270

Till läraren

I nästan alla tider har människorna velat resa statyer över viktiga personer. Därigenom 
har minnet av den döda personen fått leva långt fram i tiden. 

Religiösa statyer har rests i flera tusen år över hela världen, och de har ofta förknip-
pats med magi. Det innebär att statyn har laddats med helig kraft då den kom till 
användning. Inom kristendomen skedde det ofta när biskopen invigde kyrkan eller 
statyn och välsignade den. Inom den katolska kyrkan kan det än idag hända att tro-
ende människor berör en staty för att få del av den heliga kraften. Ett sådant  
exempel är marmorstatyn Pietà i Peterskyrkan i Rom, där den döde Jesus vilar i  
Marias knä. Trots att marmor är en hård bergart har miljoner besökare nött ner foten 
på Jesus av all beröring under flera hundra år.

Ett modernt exempel från Sverige är statyn över skådespelaren Margareta Krook. 
Den är placerad utanför Dramatiska teatern i Stockholm. Hon var ingen religiös 
person under sin livstid, men hennes teaterkonst väckte ofta starka känslor av  
empati hos den engagerade teaterpubliken. Varje dag kommer det fram många  
människor som kramar om statyn. Det sker speciellt vid kall väderlek, eftersom  
statyn håller kroppsvärme genom den elektriska uppvärmningen.

Förslag till elevuppgifter

1. I alla städer och på större orter finns det ofta statyer av kända människor. Så när 
vi ser på en staty ska vi minnas människan som statyn föreställer. Därför kallas 
ofta en staty för ett minnesmärke. Finns det några statyer där du bor? Vad förestäl-
ler de? Tycker du att de är vackra eller fula?

2. Anta att du får resa en staty över en människa du tycker mycket om just nu. Vem 
ska statyn föreställa? Var vill du placera den? Varför vill du resa en staty över just 
denna människa? Berätta!

När du har svarat på alla frågorna, har du också berättat hur du vill minnas en  
människa! Du har då skrivit lite historia om denna människa.
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Den franska revolutionen  
(7–9)
s. 289

Till läraren

Många historiker framställer den franska revolutionen som grundbulten för det 
moderna Europas utveckling. Revolutionen var en kamp mellan olika intresse- 
grupper om makten över den feodala franska centralmakten. Det var då moderna 
filosofiska och politiska idéer bildade underlag för en politik, som störtade kunga-
makten och krävde frihet och mänskliga rättigheter. Men revolutionen övergick snart 
i en blodig terrorregim. Då revolutionen senare stagnerade blev det Napoleon som 
inledde den strukturella omvandlingen av det franska samhället. 

Förmodligen är det under den franska revolutionen, som invånarna i Frankrike 
använder begreppet ”franska revolutionen” samtidigt som revolutionen utspelar sig. 
I vanliga fall kommer det historiska begreppet långt efter händelsen. Men i efterhand 
vill historikerna gärna framhålla att den franska revolutionen markerade övergång-
en från feodalism till kapitalism på ett sätt som tydliggjorde idéers politiska spräng-
kraft. Detta var knappast människorna medvetna om kring åren 1789.

I historieundervisningen blir avgörande händelser, såsom den franska revolutio-
nen, ofta föremål för modeller och uppräkningar. Hur många elever har inte fått lära 
sig en lång uppräkning av orsaker till revolutionen och följder av densamma? Men 
vad stod uppräkningen för? Här ska eleverna i en lite svårare uppgift få arbeta med 
konkretioner av strukturella orsaker till den franska revolutionen.

Se elevuppgifter på näSta Sida.
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Förslag till elevuppgifter

1. Utgå från en lärobok eller motsvarande text på Internet och formulera om varje 
orsak nedan på ett lättläst sätt. Lägg gärna till en eller två konkreta detaljer som 
kan illustrera och tydliggöra respektive orsak till den franska revolutionen. Här 
kommer nu fem strukturella orsaker till att den franska revolutionen formulerade 
på ett akademiskt sätt.
-   Orsak 1: Upplysningens idéer om mänskliga fri- och rättigheter.
-   Orsak 2: Den franska adeln hävdade sina feodala privilegier (förmåner från 

medeltiden) när Ludvig XVI ville beskatta den för att kunna bli av med den 
akuta skatteskulden som uppkommit i samband med det nordamerikanska 
frihetskriget.

-   Orsak 3: Borgarnas ekonomiska makt ökade i Frankrike under senare hälften av 
1700-talet, men den politiska makten ökade inte.

-   Orsak 4: Borgare och bönder betalade alla skatter.
-   Orsak 5: Frankrike utsattes för en stark handelskonkurrens från Storbritannien.

2. Vi skiljer mellan ”utlösande faktorer” och strukturella faktorer när vi ska förklara 
en politisk händelse. Skottet i Sarajevo 1914 var en utlösande händelse men  
ingen strukturell orsak till första världskriget. Varför kallas dessa fem orsaker för 
”strukturella”?

3.  Hur kan ”utlösande faktorer” hänga samman med strukturella orsaker och  
faktorer? Ge några exempel.



Historieundervisningens byggstenar © Magnus Hermansson Adler och Liber AB Får kopieras 39 

När Sverige blev ett utvandrarland  
(4–6)
s. 289

Till läraren

Omkring en miljon svenskar utvandrade till USA under slutet av 1800-talet och bör-
jan av 1900-talet. Detta skedde samtidigt som Sverige omvandlades från ett agrart 
land före 1875, till ett industrialiserat land efter 1875. En del historiker vill hävda att 
just år 1875 markerade övergången från ett så kallat u-landstillstånd till ett i-lands-
tillstånd.

När så många svenskar utvandrade blev det snart brist på arbetskraft inom vissa 
industrisektorer. Det blev samtidigt en omständighet som drev på den ekonomiska 
utvecklingen genom rationaliseringar, effektiviseringar och en rad uppfinningar. 
Lönerna steg och arbetsvillkoren förbättrades sedan under tiden som fackförening-
arna växte fram kring sekelskiftet 1900.

I historieundervisningen har ofta fokus hamnat på push-pull-teorin. Det vill säga 
faktorer som drog svenskar till USA respektive faktorer som sköt ut dem från landet. 
Men här ska eleverna få chans att vända på perspektiven och som företrädare för  
den svenska riksdagen tala om vad de ska ändra på för att få människorna att stanna 
kvar.

Förslag till elevuppgifter

1. Under slutet av 1800-talet utvandrade många svenskar till USA. Varför? Läs  
exempelvis i en lärobok för att se vad det berodde på. 

2. Anta nu att ni får i uppdrag av den svenska riksdagen att ändra på alla dåliga 
saker i Sverige i slutet av 1800-talet. Vad vill ni ändra på för att få svenskarna att 
stanna kvar i landet?

3. Tillverka en poster eller affisch med korta texter, som berättar vad ni vill ändra på 
för att göra Sverige till ett bra land att leva i på 1800-talet.

4. Tänk på att alla i Sverige inte kunde läsa så bra vid denna tid. Rita gärna några 
enkla figurer så att människorna i Sverige i slutet av 1800-talet lättare förstår vad 
ni vill ändra på.
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När jordbruket kom till Sverige (F–3)
s. 289

Till läraren

Enligt Lgr 69 utgjorde forntiden stoffinnehållet för de yngre grundskoleeleverna. Med 
Lgr 80 och särskilt Lpo 94 var det inte självklart vilket stoffinnehåll F–3 skulle  
behandla. Men nu är cirkeln sluten med Lgr 11 och vi är tillbaka vid forntiden.

Från och med cirka 4 000 f.Kr. har boskapsskötsel och jordbruk varit ett permanent 
inslag i det svenska kulturlandskapet. Övergången från en jägarkultur till åkerbruk 
gick dock långsamt under flera hundra år. Så stenåldersmänniskor som levde på jakt 
och fiske levde länge bredvid stenåldersmänniskor som brukade jorden. 

Först under 1800-talet industrialiserades Sverige och så sent som på 1950-talet 
bodde det lika många människor på landet som det bodde människor i de svenska 
städerna. Idag avfolkas landsbygden i en allt snabbare takt, och allt fler jordbruk läggs 
ner på grund av olönsamhet. Paradoxalt nog produceras det för mycket mat i världen 
under tiden som miljoner människor svälter!

Även om alla yngre grundskoleelever exempelvis inte är medvetna om hur  
produktionen av mjölk går till, uppfattas jordbruksprodukterna på matbordet som 
en självklarhet. Men hur hade Sverige sett ut om inte jordbruket kommit hit med den 
yngre stenåldern?

Förslag till elevuppgifter

1. Vi låtsas att jordbruket aldrig kom till Sverige under bondestenåldern. Vi låtsas 
också att det inte finns något jordbruk någonstans på vårt jordklot, så alla produk-
ter som hör ihop med åkerbruk är borta. Läs veckans matsedel i skolan. Vilka 
maträtter måste strykas då?

2. Vilka maträtter finns kvar när alla jordbruksprodukter försvunnit? Tänk på att det 
fortfarande kan finnas grisar, kor, getter och får. De kan ju äta av det naturen ger.

3. Är det bra eller dåligt att vi nu inte kan äta det som växer på åkern?

4. Vad åt människorna på stenåldern innan jordbruket kom till vårt land? Titta i en 
lärobok!

5. Sätt ihop nästa veckas matsedel i skolan med maträtter från jägarstenåldern.


