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Abstract 

 
Susanne Staf. 2011. Att lära historia i mellanstadiet. Undervisnings-
resurser och elevtexter i ett medeltidstema. (Learning history in 
Middle School. Educational Resources and Students’ Texts in a 
History Project on The Middle Ages.) Mins, Meddelanden från 
Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet. 131 pp. 

The aim of this thesis is to study the conditions surrounding young 
students’ text production in the subject of History. The study, which 
was performed within a class in grade 4, describes a project where the 
students produced individual books about the Middle Ages. The study 
analyzes the educational resources that the students were offered to 
produce a chapter on the Black Death and how nine students made 
use of these resources in their texts. Three resourses were analyzed: 
the teachers’ oral storytelling, the instructions and the designated 
chapter in the textbook. The material, which was collected through an 
ethnographic approach with participant observation and interviews, 
consists of field notes, films, photographs, student texts and teaching 
materials.  

The resources were analyzed through sociocultural and socio-
semiotic methods. The results show that the oral communication is 
dominated by the teachers’ storytelling which is perceived as interes-
ting and engaging by the students. This is especially true for the 
dramatized parts that seem to have a potential for providing a deep 
contextualization of the content. However, the students opportunities 
to formulate and discuss the content before producing their own texts 
are limited. The history textbook provides subject-specific knowledge 
as well as typical features of school history texts, but as the text is 
mainly processed individually the students are not made aware of 
this. The results indicate that both the students and the teacher 
perceive the project as an exercise in writing and that the content 
subsequently appears to be secondary. This is likely due to the fact 
that the instructions are general writing instructions rather than 
content-based or subject-specific. 



 

The texts produced by the students show a variation in length, 
number of headlines, images, and use of resources (written and oral, 
or just written). The instructions urge the students to retell the 
designated text ”in their own words" and explicitly forbid copying. 
The results show that the instruction is perceived in two different 
ways. Five students use the textbook as their main resource avoiding 
copying by developing various strategies such as exchanging or 
skipping words, summarizing paragraphs or combining chunks of 
existing sentences into new ones. Four students take a different 
approach and base their texts mainly on the oral storytelling, which 
might be seen as an example of retelling in one’s own words.  

The existence of two different strategies can be explained by the 
fact that the resources are part of two simultaneous but contradictory 
aspirations: the oral classroom practice which maximizes engagement 
and the pursuit of empathy and the written practice which aims at 
critical training where source awareness and avoidance of copying are 
stressed as important. Since there are few links between the two 
classroom practices the students are put in a position where they have 
to transform either the text book or the oral story into a new text.  

Previous research shows that learning in History is promoted by 
the ability to generalize and understand the connection between 
events, the ability to draw conclusions from multiple sources and the 
ability to relate to the content with historical empathy. Writing and 
text production in History therefore need to take account of the 
subject specific ways of communicating and creating knowledge. The 
results from this study also underline the importance of using and 
recognizing semiotic resources such as images and drama as an 
important part of young students’ learning in History. 

Key words: history, narrative texts, semiotic resources, Middle 
school, textbooks 
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1 Inledning  

Den här avhandlingen handlar om historieundervisning under mellan-
stadiets första år och om villkoren för textproduktion i ämnet historia. 
Deltagare är en klass i årskurs 4 och deras lärare som arbetar med ett 
tema om medeltiden. I avhandlingen kartläggs och analyseras de 
resurser som eleverna erbjuds för att producera egna historietexter 
och de texter om medeltiden som nio elever skriver och illustrerar. 
Det insamlade materialet består av elev- och läromedelstexter, 
instruktioner, filmade klassrumsobservationer, fotografier, fältanteck-
ningar och intervjuer.  

1.1 Bakgrund 
Att lära sig hantera skriftspråket är en process som kräver tid, under-
visning och möjlighet att förstå språkets funktion och hur olika texter 
är uppbyggda. Eleverna i denna studie går i årskurs 4 och är således 
10–11 år gamla. De har nyligen lämnat lågstadiets läs- och skrivinlär-
ning och ska under mellanstadiet utveckla kunskaper och språkliga 
färdigheter inom allt fler ämnesområden. Om den skriftspråks-
utveckling de står inför skriver Anward (2003): 

Att skriva lär vi oss i lågstadiet eller tidigare, men skrift som ett 
nytt förhållningssätt till världen och andra människor, buret av en 
särskild form av språkbruk, tillägnar vi oss först i förpuberteten 
och tonåren. Denna erövring är dock inte självklar. (Anward 
2003:9) 

Parallellt med elevernas försök att erövra skriftspråket blir skol-
texterna fler, längre och mer ämnesspecifika. De ämnesspecifika 
dragen gäller ord och begrepp men också vilka texttyper eller genrer 
som används inom olika ämnesområden. Den ökade textmängden och 
specialiseringen innebär att kraven på språkliga förmågor snabbt steg-
ras under åren i mellanstadiet. I det moderna textlandskapet omfattar 
de språkliga förmågorna både skrift och bild, vilket återspeglas i 
skolans styrdokument.  
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Historia, som är ett av fyra samhällsorienterande ämnen1, bygger 
på att eleven läser, tolkar och producerar texter (Schleppegrell 2004: 
125). Registret till en vanlig mellanstadielärobok visar att historie-
ämnet innehåller ord som Dackefejden, digerdöden, envälde, fattig-
vård, handel, korståg, källor och kättare. Att hantera dessa ämnes-
specifika texter och begrepp lär man sig i första hand genom skolans 
undervisning. Hur skolans kommunikativa praktiker utformas är 
därför av stor betydelse för elevens möjlighet till lärande.  

 I sociokulturell teori innebär lärande att delta i kommunikativa 
praktiker där man gradvis och med allt större självständighet lär sig 
att använda kunskaper och färdigheter (Säljö 2000:151). När studiens 
elever producerar en medeltidsbok befinner de sig i början av en 
sådan läroprocess. I avhandlingen analyseras samspelet mellan elev-
texterna och den kommunikativa praktik som historieundervisningen 
erbjuder. 

Mellanstadiet är underrepresenterat i läs- och skrivforskning både 
i och utanför Sverige (se t.ex. Schleppegrell 2004, Nyström Höög 
2010), vilket är en orsak till att det ofta beskrivs som det glömda 
skolstadiet. På senare år har forskningen utökats med studier om 
skrivande i NO (af Geijerstam 2006), skriftlig argumentation (Bergh 
Nestlog 2009) och värderande uttryck i elevtexter (Wiksten-Folkeryd 
2006). Med inriktning på SO har Edling (2006) undersökt läroboks-
texter och Ingemansson (2010) hur läsning av skönlitteratur kan 
stärka elevers historiemedvetenhet. Någon svensk studie med huvud-
fokus på elevtexter i historia har, vad jag vet, inte gjorts. 

Utvärderingar och tidigare forskning ger en bitvis nedslående bild 
av grundskolans historieundervisning. Den nationella utvärderingen 
av grundskolan (NU 2003:72 ff.) noterar stora och ökande skillnader i 
elevernas historiekunskaper. Edling (2006) visar att SO-ämnenas 
textaktiviteter ofta begränsas till reproduktion av lärobokstext medan 
samtal om ämnesinnehållet är sällsynta (Edling 2006:189). En gene-
rell förklaring till denna bild ger Vinterek (2006), som i sin rapport 
om individualisering i skolan konstaterar att ”eget arbete med text 
och siffror, utan djupare samtal kring ett ämnesinnehåll syns ha blivit 
en allt vanligare undervisningsform” (Vinterek 2006:120).  

                                                      
1 De samhällsorienterande ämnena, hädanefter förkortat SO, omfattar historia, 
samhällskunskap, religionskunskap och geografi.  
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Enligt kursplanen för historia (2000–07 SKOLFS:2000:135)2 ska 
undervisningen leda till att eleven mot slutet av årskurs 5 har ut-
vecklat en förmåga att berätta om och jämföra hur män, kvinnor och 
barn levt och tänkt. Min studie erbjuder ett exempel på den undervis-
ning som är tänkt att realisera detta mål. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 
Avhandlingens övergripande syfte är att beskriva den tidiga text-
produktionen i skolämnet historia. Detta görs genom att studera hur 
en klass i årskurs 4 arbetar med kunskapsområdet medeltiden, här 
kallat medeltidstemat. I studien analyseras de resurser eleverna er-
bjuds för historielärande och textproduktion och hur nio elever använ-
der dessa resurser i en uppgift kallad medeltidsboken. Selander & 
Kress (2010:42) beskriver resurser i lärmiljöer som potentialer som 
underlättar vissa aktiviteter och försvårar andra. I denna avhandling 
diskuteras alltså förhållandet mellan de erbjudna och de använda 
resurserna inom ramen för ett historietema i årskurs 4. Med utgångs-
punkt i syftet har jag formulerat två forskningsfrågor: 

− Vad karakteriserar de resurser för lärande och textproduktion 
som eleverna erbjuds i historieundervisningen under medel-
tidstemat? 

− Hur använder eleverna de erbjudna resurserna i medeltids-
bokens text om digerdöden?  

Begreppet text används med syftning på både skrift och bild. En kon-
sekvens av detta är att textbegreppet ibland syftar enbart på skrift och 
ibland på kombinationer av skrift och bild. När jag refererar tidigare 
forskning används de begrepp som respektive forskare använder.  

1.3 Disposition 
Avhandlingstexten disponeras enligt följande: Kapitel 2 innehåller en 
översikt över teorier och tidigare forskning. I kapitel 3 presenteras 
materialinsamlingen, det insamlade materialet och analysmetoder för 
undervisningsresurser och elevtexter. Kapitel 4 och 5 utgör studiens 
resultatkapitel. I kapitel 4 presenteras resultatet för den första forsk-
                                                      
2 Sedan studien genomfördes har grundskolans samtliga kursplaner ändrats, något 
jag valt att inte upprepa varje gång kursplanen nämns i texten. 
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ningsfrågan utifrån tre undervisningsresurser: instruktioner, muntligt 
berättande och lärobokstext. I kapitel 5 presenteras resultatet för den 
andra forskningsfrågan med utgångspunkt i nio elevtexter om diger-
döden. I kapitel 6 sammanfattas och diskuteras de viktigaste resul-
taten i relation till teorier och tidigare forskning. 
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2 Teori och tidigare forskning 

 
 
Kapitlet inleds med en presentation av den sociokulturella teorin och 
sociosemiotiken som utgör avhandlingens teoretiska utgångspunkter. 
Därefter följer forskningsöversikten med avsnitt om genrepedagogik, 
klassrumssamtal och textproduktion i skolan. I forskningsöversiktens 
andra del behandlas historia och språkets roll i historieämnet. Avslut-
ningsvis presenteras de kursplaner som reglerade grundskolans his-
torieundervisning läsåret 2008–2009 när avhandlingens empiri sam-
lades in. 

2.1 Teorier om språk och lärande 
Den sociokulturella teorin utgår från tankar om språk och lärande 
formulerade av forskare som Vygotskij och Bakhtin. I det socio-
kulturella perspektivet är samarbete och social interaktion utgångs-
punkten för lärande och utveckling. Lärandet försiggår eller är situ-
erat i en kontext som påverkar och påverkas av de individer som 
deltar där (Dysthe & Igland 2003:75). Kontexten eller den sociala 
praktiken är i sin tur inbäddad i en vidare social och historisk kontext 
(Blåsjö 2006:23).  

En grundtanke hos Vygotskij är att verkligheten förmedlas eller 
medieras genom de fysiska och intellektuella redskap vi använder, 
och att dessa redskap därför präglar vår föreställning om världen 
(Säljö 2000:81). Vygotskijs huvudintresse handlar om hur individer 
med hjälp av dessa kulturella redskap tillägnar sig nya kunskaper 
(Dysthe & Igland 2003:79). Vygotskij (1978:56 ff.) visar hur barnet i 
samverkan med omgivningen stegvis lär sig att benämna och hantera 
omvärlden, något Vygotskij kallar internalisering. Wertsch (1998:46 
ff.) beskriver internalisering som en process i två steg, bemästrande 
och appropriering. Bemästrande kan liknas vid att veta hur man gör 
och appropriering vid att göra kunskapen till sin egen. Säljö (2000: 
151–152) beskriver appropriering som en process där individen grad-
vis lär sig att känna igen och använda redskap i olika verksamheter. 
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Dessa redskap bildar en ”repertoar av möjliga sätt att förstå och 
handla” som individen fortsättningsvis bär med sig (Säljö 2000:152). 

Vid sidan av Vygotskij är Bakhtin den teoretiker som oftast för-
knippas med ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Bakhtin be-
skriver tillvaron och språket som en dialog mellan olika röster. Att 
språket och språkbruket till sin natur är dialogiskt innebär att våra 
yttranden är i dialog med både tidigare och framtida yttranden (Igland 
& Dysthe 2003:97 ff.). Dessa yttranden är riktade eller adresserade 
till en mottagare, som kan vara bestämd eller obestämd (Bakhtin 
1986:87). Men våra yttranden formas också av fasta mönster eller 
talgenrer som förekommer i de språkgemenskaper vi tillhör (Bakhtin 
1986:83). Bakhtin (a.a:82) skiljer mellan primära talgenrer som reg-
lerar vardaglig samvaro och sekundära som används i specialiserade 
sammanhang, främst i skrift. Wertsch (1991:54) beskriver talgenrer-
nas roll för tänkandet och hur vi genom dialog med andra språk-
brukare gradvis approprierar mer komplexa genrer.  

Att språket är dialogiskt innebär enligt Bakhtin att vi som språk-
brukare har ett ansvar för att släppa in och försöka förstå andra 
människors syn på tillvaron (Igland & Dysthe 2003:105). Sett ur ett 
dialogiskt perspektiv förutsätter lärande att det finns ett utrymme för 
dialog med andras yttranden, oavsett om dessa yttranden består av 
talat eller skrivet språk (a.a:105). 

I denna studie utgör den sociokulturella teorin och det dialogiska 
perspektivet utgångspunkten för valet att studera elevtexter i relation 
till den kommunikativa praktiken. Avhandlingen handlar därför om 
de resurser som erbjuds för lärande under ett historietema och hur 
dessa resurser används i elevernas texter.  

2.2 Sociosemiotik – att skapa betydelse genom 
olika modaliteter 
Sociosemiotiken utgår från den systemisk funktionella lingvistiken 
(hädanefter SFL), en forskningstradition grundad och vidareutvecklad 
av lingvisten Halliday (Berge 1998:17 ff.). I likhet med de socio-
kulturella teorierna betonar sociosemiotiken sambandet mellan språk-
et och den omgivande kontexten. Genom språkets så kallade meta-
funktioner kan flera betydelser uttryckas samtidigt. I den interperso-
nella metafunktionen skapar språket relationer mellan deltagarna, i 
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den ideationella metafunktionen används språket för att framställa ett 
innehåll och i den textuella metafunktionen organiseras de bägge 
andra metafunktionerna (Holmberg & Karlsson 2006:18 ff.). 

Med ett sociosemiotiskt synsätt är alla betydelseskapande resurser 
funktionella och utvecklade för att motsvara människors behov av att 
uttrycka mening (Berge 1998:23–25 ff.). Vårt meningsskapande kan 
uttryckas i olika former eller semiotiska modaliteter där innehållet 
medieras med hjälp av semiotiska system som skrift, tal, ljud, bild 
eller gester. De semiotiska systemen har en inneboende menings-
potential som är beroende av användningen i sociala praktiker. De 
sociosemiotiska teorierna utgör också grunden för den visuella gram-
matik som utvecklats av Kress & van Leeuwen (2006) och lämpar sig 
därför väl för texter som innehåller flera semiotiska modaliteter. I 
avhandlingen används de sociosemiotiska teorierna som en del av 
analysmetoden för läroboks- och elevtexter. Analysmetoderna presen-
teras i avsnitt 3.6. 

2.2.1 Genrepedagogik 
Intresset för språkets funktion har bidragit till att de sociosemiotiska 
språkbeskrivningarna gärna används i pedagogiska sammanhang. 
Inriktningen, ofta kallad genrepedagogik, baseras på de beskrivningar 
av språkets funktion i olika ämnen som tillkommit inom den syste-
misk funktionella lingvistiken, hädanefter SFL. Genrepedagogiken 
bygger på grundtanken att ett ämnes språkbruk är funktionellt och 
därmed nödvändigt för att skapa mening inom ämnet. Schleppegrell 
(2004) uttrycker denna grundtanke på följande sätt:  

Academic registers are not just pretentious ways of using langu-
age that only serve to exclude the uninitiated. The kinds of 
meanings that are created in academic contexts often cannot be 
expressed in the language of everyday interaction. Instead school-
based tasks require particular ways of presenting information; the 
ways construed through academic registers. (Schleppegrell 2004: 
137)  

Eftersom ämnesspråket är en nödvändig förutsättning för att lära sig 
olika skolämnen menar genrepedagogikens förespråkare att undervis-
ningen måste tydliggöra språkets funktion, snarare än att, som ofta är 
fallet, förenkla ämnesspråket i riktning mot vardagsspråket (se t.ex. 
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Schleppegrell 2004, Knapp & Watkins 2005). Kravet på explicit 
språkundervisning gör lärarrollen och lärarens kunskaper till en cen-
tral del av genrepedagogiken som betonar vikten av att synliggöra 
mönster i olika genrer och texter. Lika viktigt är att undervisningen 
ger eleverna möjlighet att gradvis gå från det bekanta vardagsspråket 
till ett mer distanserat ämnesspråk (Magnusson 2008:50). Det genre-
pedagogiska arbetet utgår ofta från ”cirkelmodellen”, där eleverna 
stegvis lär sig att läsa och producera egna texter i relevanta ämnes-
genrer (Magnusson 2008:50–51). Rose (2005) beskriver hur cirkel-
modellen kan användas för att introducera läsning och textsamtal i 
olika ämnen, en typ av samtal som han menar att barn med utbildade 
föräldrar tar del av redan före skolstart och som ger dem förförståelse 
för skolans textaktiviteter.  

Genrepedagogiken som utvecklats i anglosaxiska länder har på 
senare år fått ökad uppmärksamhet även i Sverige, vilket syns i såväl 
forskning som läromedelsutgivning. Enligt Nyström Höög (2010:10) 
är det framför allt två genrepedagogiska tankar som fått svenskt 
genomslag: att genrer ses som situerade uttryck för social handling 
och att ett antal textuella steg bygger upp textens funktion i en viss 
genre. I takt med genrepedagogikens stigande popularitet har flera 
forskare påtalat riskerna med att använda pedagogiska modeller som 
inte är utvecklade i en skandinavisk skolkontext. Hertzberg (2006) 
varnar för vad hon kallar ”genreformalism” och menar att huvud-
skälet till att vidga skolans genrerepertoar är att ge elever reella 
alternativ till det berättande som ofta används som ”undvikande-
strategi” i svårare genrer (Hertzberg 2006:314). Liberg (2009:21) 
uppmärksammar risken för att genrepedagogiken lanseras alltför 
instrumentellt och förordar ett alternativ där ämnesdidaktiken under-
söker och synliggör språkets roll i undervisningen.  

Min studie intar ett ämnesdidaktiskt perspektiv genom att ana-
lysera språkets roll i mellanstadiets historieundervisning. Sociosemio-
tiken erbjuder analysmetoder för både skrift och bild och passar 
därför mitt material väl medan forskning från SFL bidrar med kun-
skap om ämnesspecifika drag i skolans historietexter. Däremot delar 
jag de ovan nämnda farhågorna för att genrepedagogiken framhålls 
som det enda sättet att synliggöra språkets roll i lärandet.  
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2.3 Klassrumssamtal som resurs för lärande 
Skolans kommunikativa praktiker innebär en möjlighet för elever att 
tillgodogöra sig och utveckla de kulturella redskap som värderas 
inom ett visst ämnesområde och utgör därför en viktig läranderesurs 
(Säljö 2000:122). Det offentliga klassrumssamtalet, som är en del av 
denna kommunikativa praktik, kan beskrivas som en dialog mellan 
läraren och en kollektiv samtalspartner (Sahlström 2008:30 ff.) Det 
kollektiva klassrumssamtalet fyller ofta flera samtidiga funktioner, 
t.ex. att skapa förförståelse kring ett innehåll och kontinuitet mellan 
undervisningens olika delar (Mercer 1995:83). Enligt Sahlström 
(2008:25) är det numera väldokumenterat att den lärarledda undervis-
ningen i helklass minskat och utgör ungefär hälften av undervisnings-
tiden i svenska klassrum. En konsekvens av denna minskning är att 
tiden för det kollektiva samtalet minskat i många klassrum, något 
också Vinterek (2006) påpekar.  

Att ett samtal är kollektivt innebär inte att det är dialogiskt. Det 
vanligaste samtalsmönstret mellan lärare och klass består av tre turer, 
IRF där I är en fråga initierad av läraren (initiative), R ett svar från en 
elev (response) och F (feedback eller follow-up) lärarresponsen på 
elevsvaret (Mehan 1979, Sinclair & Coulthard 1975, Sinclair & 
Brazil 1982). IRF framhålls ofta som det prototypiska exemplet på en 
monologisk klassrumsinteraktion där läraren i kraft av sin auktoritet 
dominerar samtalet. Nystrand (1997:19) definierar skillnaderna mel-
lan dialogisk och monologisk klassrumsinteraktion som skillnader i 
kommunikationsmönster, kunskapssyn och värdering av kunskaps-
källor. Eftersom den dialogiska interaktionen bygger på diskussion 
och strävan efter förståelse skapar den bättre förutsättningar för läran-
de än den monologiska som bygger på att auktoriteter förmedlar kun-
skap (Nystrand 1997:18). Att IRF ofta jämställs med monologisk 
interaktion beror i första hand på elevernas begränsade möjlighet att 
påverka samtalets innehåll och ställa frågor. 

Van Lier (2001:94 ff.) visar att IRF, liksom stödhjulen på en 
cykel, kan fylla en viktig roll i lärandet under en begränsad tid. Om 
läraren i responsen eller uppföljningsturen (F) efterfrågar precisering 
har fler elever möjlighet att få syn på de kunskaper och kvalitéer som 
efterfrågas inom ett visst område (van Lier 2001:97). Cullen (2002: 
117 ff.) urskiljer två slags uppföljningsturer. I en diskursiv uppfölj-
ningstur omformulerar eller vidareutvecklar läraren elevsvaret med 
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syfte att infoga det i det fortsatta samtalet. I en värderande upp-
följningstur används inte elevsvaret vidare och turen blir istället ett 
exempel på så kallad recitation (Nystrand 1997, Mercer 1995, Cullen 
2002).  

För att maximera klassrumssamtalets lärandepotential föreslår 
Mercer & Littleton (2007:38) att lärare ska använda sin taltid till att:  

− initiera innehållsdiskussioner 
− uppmuntra eleverna att bidra till samtalet 
− utveckla lektionen genom att använda elevernas tankar  
− använda det egna talet till att skapa en kontextuell ram inom 

vilken eleverna kan använda de nya kunskaperna. 

Forskningen om klassrumssamtal visar sammanfattningsvis att dia-
logisk interaktion skapar bättre förutsättningar för lärande än mono-
logisk, men att det inte är samtalsformen utan syftet med samtalet 
som avgör om den muntliga klassrumskommunikationen kan bidra 
till att stödja elevers lärande och språkutveckling.  

2.4 Textproduktion och textreproduktion som 
resurser för lärande 
I det sociokulturella och sociosemiotiska perspektivet är skrivande 
och textproduktion delar av en social handling. Berge (1988:54 ff.) 
identifierar tre slags skrivhandlingar: den kommunikativa skrivhand-
lingen där skribenten vill förmedla något till en mottagare, den 
strategiska skrivhandlingen som skribenten utför för att uppnå ett mål 
och den rituella skrivhandlingen som ses som meningsfull i sig. I 
realiteten har skrivhandlingar ofta flera samtidiga syften, något Berge 
(1988:57) exemplifierar med skoluppgifter som förutsätter att eleven 
föreställer sig en kommunikativ skrivsituation men som i grunden är 
strategiska. Evensen (1999) beskriver hur elevtexter ingår i en dubbel 
dialog som innefattar både samhälleliga textnormer och dialogen 
mellan språkbrukarna i kontexten. 

Att skoluppgifter ofta saknar kommunikativ funktion får konse-
kvenser för skrivutvecklingen i skolan. Ledin (1999:44) visar att 
lågstadieelever skriver texter med lokal koherens, dvs. sammanhang 
inom meningen, medan mellanstadieelever i ökad utsträckning skri-
ver texter med global koherens, dvs. sammanhang mellan mening-
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arna. Att de globalt koherenta texterna dröjer till mellanstadiet beror 
enligt Ledin (1999:45) på att skolskrivandet är inriktat på uppgifts-
lösning. Bristen på kommunikativ funktion gör också att många 
elever har svårt att se syftet med skolskrivandet och samma skol-
uppgift kan därför ge upphov till många olika texttyper (Ledin 1999: 
45). Utanför skolan kan även yngre barn skriva globalt koherenta 
texter. 

Projektet Elevers möte med skolans textvärldar (Liberg m.fl. 
2002), undersöker textkulturer i svenska, NO och SO från mellan-
stadiet till gymnasiet. Resultatet visar att mellanstadiets SO-under-
visning innebär arbete med läroböcker och skönlitteratur men att för-
loppen kring texterna ofta är korta och att kunskaperna därför inte 
bearbetas tillräckligt. En tänkbar förklaring som ges är att många 
lärare anser sig sakna kunskaper för att undervisa om skrivande i SO 
och NO. Liberg (2008:52 ff.) menar att lärares textkompetens måste 
innefatta skillnaden mellan in-texter, dvs. texter som skrivs med syfte 
att arbeta sig in i ett ämne, och ut-texter, dvs. publika texter som 
skrivs för att nå utanför undervisningens här och nu. Färre men längre 
undervisningsförlopp med fler in-texter ökar enligt Liberg (2008) 
elevernas möjlighet att bearbeta kunskaper i samspel med klass-
kamrater och lärare.  

Smidt (2007) kartlägger skrivandet i en fjärdeklass under ett läsår 
och konstaterar att de skrivkompetenser som efterfrågas är att be-
skriva, bevara och strukturera kunskaper eller att undersöka, beskriva 
och berätta (Smidt a.a:240). Uppgifterna är typiska skoluppgifter som 
eleverna löser med hjälp av lånade röster från instruktioner, läro-
böcker, fritidstexter eller klasskamrater (Smidt 2007:245).  

Lärobokstexter är vanliga som facktexter under de tidiga skolåren. 
Ekvall (1995:47) menar att det därför är rimligt att anta att läro-
böckerna spelar roll för elevers skrivutveckling. Denna roll är inte 
oproblematisk eftersom stoffet i läroböcker ofta presenteras som 
”självständiga enheter med lös anknytning till det övergripande 
ämnet” (a.a:53). Den höga informationstätheten leder till att enskilda 
stycken inte kan sammanfattas i en eller två kärnmeningar (Ekvall 
1995:53 ff.). Lärobokstexter blir därför ofta svåra att läsa och använ-
da som mönster för egna texter.  

Smidt (2004:113 ff.) visar att både läroböcker och faktaböcker kan 
utgöra ett stöd för elevers textproduktion, förutsatt att uppgiften in-
bjuder eleven till att samspela med texten. I Smidts exempel appro-
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prierar en elev i årskurs tre ett fackspråk och en begynnande genre-
kompetens genom att kombinera egna kunskaper med drag från 
läroboken (Smidt 2004:119). Uppgiften att skriva en egen faktabok 
positionerar eleven i rollen som bokproducent med ansvar för ämnes-
val, layout och illustrationer, en roll som Smidt menar är uppskattad 
av många yngre elever. Enligt Smidt (a.a:122) handlar det dialogiska 
perspektivet på lärande och språk om en process där eleven genom att 
samspela med andra röster från t.ex. läroböcker gradvis blir ansvarig 
för sitt eget yttrande. 

Haas Dyson (2010) visar att barn ofta har ett kollegialt intresse för 
kamraters skrivande som yttrar sig i att de lånar drag från varandras 
texter. Dessa lån riskerar emellertid att kollidera med skolans skriv-
undervisning där skrivande av tradition ses som en individuell pro-
cess och texter som unika. Haas Dyson (2010:18) menar att kopiering 
ska tolkas som ett uttryck för viljan att delta i ett socialt sammanhang 
och därför inte automatiskt kan jämställas med att barnet saknar 
kunskaper (Haas Dyson 2010:26).  

I avhandlingen Att skriva med egna ord visar Nilsson (2002) hur 
elever utvecklar skilda skrivstrategier i förhållande till de källtexter 
de använder när de producerar egna faktatexter. För att beskriva 
elevernas förhållningssätt till källtexten använder Nilsson (2002) 
samlingsbegreppet reproduktion, definierat som ”… en aktiv skap-
ande process, där individen är inbegripen i processer som utvecklar 
den skriftspråkliga förmågan på olika nivåer beroende på var hans 
intresse för tillfället är fokuserat.” (Nilsson 2002:69). I elevtexterna 
urskiljer Nilsson (a.a:69) ett antal skribentroller. De två vanligaste 
rollerna är samplaren som ordagrant reproducerar ett urval ur käll-
texten och omskaparen som bearbetar sitt urval genom att ändra ord-
val, ordning eller meningsgränser (Nilsson 2002:74–78). Omskap-
ande leder ofta till betydelseförskjutningar i texten, något som enligt 
Nilsson (a.a:77) är särskilt märkbart om eleven saknar tidigare kun-
skaper i ämnet. Nilsson (2002:69) noterar också kvalitetsskillnader 
beroende på om eleven utgått från källtextens innehåll eller dess yta. 
Elevtexter byggda på slumpmässiga faktaurval blir spretiga medan 
medvetna urval kan resultera i koherenta texter (Nilsson 2002:74). I 
Nilssons högstadietexter dominerar samplingen och få av texterna 
tyder på att skrivandet hjälpt eleverna att utveckla den djupare för-
ståelse för innehållet som var syftet med den egna forskningen 
(Nilsson 2002:201). Resultatet förklarar Nilsson (2002:201) med att 
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skrivandet uppfattas som en övning i att reproducera källtexter, men 
också med att uppgiften förutsätter att eleverna formulerar och be-
svarar forskningsfrågor utan dialog med andra elever eller lärare. 

Anward (2005) ser Nilssons (2002) resultat som en följd av att 
texterna tillkommit i en textreproducerande verksamhet där det pri-
mära syftet är att återge eller reproducera andra texter, ofta läro-
böcker. I en textreproducerande verksamhet innebär ett krav på egna 
ord att eleven ska ”omformulera och sammanfatta en närvarande text” 
(Anward 2005:76 ff.). Omformuleringskrav av typen ”skriva med 
egna ord” medför att eleverna inte kan kopiera källtexten utan tvingas 
till ställningstaganden om urval och komposition, något många av 
Nilssons (2002) elever löser genom att hoppa över narrativa eller 
berättande partier i källtexterna. I stället för att återge originaltexterna 
sammanhängande samplar eleverna fakta i form av ”svarsliknande 
utsagor” återgivna i den ordning de finner dem (Anward 2005:77). 
Resultatet blir en text uppbyggd av de fakta eleven funnit värda att ta 
med, en text präglad av ”fakticitet” (Anward 2005:77). Språkligt 
består sådana texter ofta av ett antal standardmeningar inledda med 
”det är” eller ”det finns” (Anward 2005:78).  

af Geijerstam (2006:162 ff.) menar att det inte råder några själv-
klara samband mellan avskrift och brist på förståelse. Om en text ska 
betraktas som ett uttryck för meningsskapande eller ej avgörs istället 
av andra faktorer, t.ex. elevens förmåga att tala om innehållet, vad af 
Geijerstam kallar textrörlighet. Om eleven kan resonera om textens 
innehåll kan avskriften snarast jämställas med imitation, dvs. en av-
skrift genomförd med aktiv förståelse (a.a:163). af Geijerstam pekar 
också på behovet av förlagor för texttyper som inte bygger på elevens 
personliga erfarenheter, en tanke hon knyter till genrepedagogiken 
där samtal kring modelltexter utgör en bärande del av skrivundervis-
ningen (af Geijerstam 2006:162). 

Sammanfattningsvis visar forskningen att skoltexter skapas under 
delvis andra villkor än texter i andra sammanhang, främst beroende 
på att skolan i grunden är en textreproducerande verksamhet. Om 
textproduktionen ingår i ett kommunikativt sammanhang ökar elevens 
möjlighet till lärande. Forskningen visar också på behovet av en 
fortsatt diskussion kring i vilka sammanhang och under vilka villkor 
som imitation och reproduktion kan bidra till elevers lärande. 
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2.5 Att lära historia  
Forskningen om skolans historieundervisning har främst intresserat 
sig för historieuppfattningar hos äldre elever, vilket delvis förklaras 
av att ämnet har större utrymme på högre skolstadier (Levstik 2011: 
111). Bland forskare med inriktning på yngre elevers historielärande 
finns Lee (2005), som beskriver några begrepp som speciellt viktiga 
för att utveckla förståelse för ämnet. I detta avsnitt introduceras fyra 
av dessa begrepp: tid, roll, bevis och historisk empati.  

Tid är förstås ett centralt begrepp i historia. Lee (2005:42) pekar 
på att en vardagsförståelse av klocktid inte är tillräcklig för att förstå 
längden på en historisk period eller utdragenheten i ett historiskt 
skeende och att tidsbegreppet i historia därför kan utgöra en speciell 
svårighet för yngre elever som nyligen lärt sig att hantera klocktid.  

Rollbegreppet är viktigt för att förstå historiska förklaringar, som 
ofta bygger på samspel mellan historiska händelser och roller snarare 
än på samspel mellan historiska händelser och individer (Lee 2005: 
44).  

Bevis är ett centralt begrepp för att förstå historiska resonemang. 
Enligt Lee (2005:55) har barn ofta svårt att hantera bevis från flera 
källor och tror därför gärna att historia är fakta i auktoritativa källor 
som läroböcker. Skolans historieundervisning kan motverka sådana 
föreställningar genom att skapa utrymme för elevernas förförståelse 
och för diskussioner om hur historisk kunskap bildas (Lee 2005:65). 

Historisk empati är förmågan att se historiska handlingar och 
tankar som rationella i förhållande till sin tids kunskaper och uppfatt-
ningar (Lee 2005:46). Brist på historisk empati kan resultera i att 
historia uppfattas som ” a senseless parade of past incompetence and 
a catalogue of alien and unintelligible practices” (Lee 2005:71). His-
toriska paralleller är ett viktigt redskap för att utveckla elevernas 
förståelse för det förflutna och deras historiska empati (Lee 2005:71).  

2.6 Språket i historieämnet 
Wertsch (1998) beskriver historia som ett ämne medierat av kulturella 
redskap, främst berättelser. Historieämnet är uppbyggt av texter där 
historiker ordnar, tolkar och generaliserar historiska händelser 
(Schleppegrell 2004:125 ff.) Den historiska ämnesdiskursen är mer 
allmänspråklig och innehåller därför färre ämnesspecifika begrepp än 
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exempelvis den naturvetenskapliga ämnesdiskursen (Martin 1993, 
Schleppegrell 2004). Istället är det andra språkliga aspekter som gör 
historietexter svårhanterliga. Enligt Coffin (2006:10 ff.) består de 
största språkliga utmaningarna i historia av att hantera tid och för-
klaringar uppbyggda av orsak och verkan. 

Coffin (2006), som kartlagt skoltexter i historia, visar att de första 
skrivuppgifterna ofta handlar om att sammanfatta eller berätta om 
historiska händelser, personer och fenomen i vad Coffin (2006:47) 
kallar ”the recording genres”, eller berättande historietexter. Under 
de första skolåren handlar historietexterna om erfarenheter och 
miljöer nära elevernas vardag men redan från mellanstadiet behandlas 
avlägsna händelser och längre tidsförlopp (Christie & Derewianka 
2008:87–88). Huvudsyftet med berättande historietexter är att infor-
mera om centrala historiska händelser, men tolkning och argumenta-
tion är ofta inbyggda i berättelsen (Coffin 2006:56). Berättande 
historietexter är uppbyggda av två eller tre genresteg: en bakgrund 
som summerar tidigare händelser, en berättelse om en händelse i tids-
följd och en eventuell slutsats som sammanfattar och värderar dess 
betydelse (Coffin 2006:56). Karakteristiskt för berättande historie-
texter är att de omfattar långa tidsspann som århundraden eller epok-
er. Deltagarna är individer eller grupper som agerar i historiska roller, 
icke–mänskliga deltagare som digerdöden eller metaforiska som 
historien (Schleppegrell 2004:127).  

En viktig beståndsdel i specialiserat språkbruk som läroboksspråk 
är grammatiska metaforer, dvs. uttryck där betydelse realiseras med 
en lexikogrammatik som inte är den mest direkta eller vanliga (Holm-
berg & Karlsson 2006:162). Typiska ideationella grammatiska meta-
forer i svenskan är när en processbetydelse uttrycks med ett sub-
stantiv eller en nominalfras (Holmberg & Karlsson 2006:164). I 
exemplet Genom reformationen inleddes en ny fas i Europas historia 
(mitt exempel), uttrycker substantivet reformationen en process-
betydelse som annars skulle ha uttrycks av verbet reformera, vilket i 
sin tur hade krävt deltagare. De grammatiska metaforerna gör alltså 
språket effektivare men också mer svårbegripligt. I historietexter 
används grammatiska metaforer för att omvandla historiska händelser 
till perioder och epoker som gör det möjligt att klassificera och 
värdera historiska händelser utan att aktörerna blir synliga (Schleppe-
grell 2004:127). Sammantagna leder de språkliga dragen till att be-
rättande historietexter blir mer abstrakta än de vardagliga åter-
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berättande som elever möter i andra sammanhang. Längre upp i 
skolåren utvecklas de berättande historietexterna till förklarande och 
argumenterande genrer (Coffin 2006:47) och utgör därför en viktig 
grund i ämnet. 

Schleppegrell (2004:139 ff.) menar att lärare ofta saknar kunskap 
om språkets funktion i historietexter och därför har svårt att tydlig-
göra detta för eleverna. Schleppegrell & Achugar (2003:21–27) visar 
att lärare som får kunskaper om det historiska ämnesspråket också 
utvecklar sin undervisning i en mer kritisk riktning, något som i sin 
tur ökar elevernas möjligheter att hantera historietexterna.  

Sammanfattningsvis visar forskningen att historia är ett till stora 
delar textbaserat ämne som ställer höga krav på såväl elevers som 
lärares språkförmåga. Christie & Derewianka (2008:90 ff.) beskriver 
den språkförmåga som elever behöver utveckla under mellanåren som 
förmågan att rekonstruera det förflutna i allt mer abstrakta termer. 
Utan denna förmåga får eleverna svårt att tolka och argumentera 
kring historiska händelser på det sätt som krävs för att utveckla 
kunskaper och nå resultat högre upp i skolåren. 

2.7 Styrdokument i historia 
Undervisningen i historia regleras av två kursplaner, en gemensam 
för SO-ämnen3 och en ämnesspecifik för historia. Den gemensamma 
kursplanen (kursplan för samhällsorienterande ämnen 2000–07 
SKOLFS:2000:135) beskriver arbetsformerna i SO som ”att söka, 
granska, välja, strukturera, kritiskt värdera, integrera och redovisa 
information”.  

Kursplanen för historia beskriver ämnets syfte som att ”utveckla 
ett kritiskt tänkande och ett analytiskt betraktelsesätt” (Skolverket 
2008:78). Historieämnet ska ”stimulera elevernas nyfikenhet” och ge 
dem ”möjlighet att leva sig in i gångna tider och de förutsättningar 
som funnits för män, kvinnor och barn i olika kulturer och samhälls-
klasser” (Skolverket 2008:78). Under rubriken Ämnets karaktär och 
uppbyggnad framhålls tiden och historiemedvetandet som två över-
ordnade begrepp i historieämnet (a.a:79). Studierna ska ge kunskaper 
och förståelse för människor och deras livsvillkor under olika epoker 

                                                      
3 SO eller samhällsorienterande ämnen är ett samlingsnamn för ämnena geografi, 
historia, samhällskunskap och religionskunskap. 
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och eleverna ska ges tillfälle att arbeta med både ”historiskt material” 
och ”nutida informationskällor” (Skolverket 2008:80). En viktig del i 
detta arbete är ”bedömning och värdering av källors tillförlitlighet” 
(Skolverket 2008:80).4  

Kursplanen anger tre mål som alla elever ska ha uppnått mot slutet 
av årskurs 5: 

− känna till hembygdens historia och hur denna har format kul-
turen 

− känna till grunddragen i valda delar av den svenska och nord-
iska kulturen samt kunna jämföra med några andra länder 

− kunna berätta om och jämföra hur män, kvinnor och barn levt 
och tänkt i några skilda miljöer och tider i Sverige och på 
några andra platser i världen  

      (Skolverket 2008:80) 

Kursplanen i historia innehåller också en lång rad så kallade strävans-
mål. Uppnåendemålen ska därför ses som en miniminivå för vad 
undervisningen under låg- och mellanstadiet ska leda till.  

                                                      
4 Att läroböcker är en vanlig källa för skolarbete framgår inte av kursplanen. 
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3 Material och metod 

Kapitlet inleds med en presentation av skolan och studiens deltagare. 
Därefter presenteras insamlingsmetoden, materialet och de etiska över-
väganden som varit en del av arbetet. Kapitlet avslutas med en pre-
sentation av de analysmetoder som använts för respektive material.  

3.1 Urval  
Hösten 2008 kontaktade jag skolledningen på två F–9 skolor med 
önskemålet att kunna följa helklassundervisning i en årskurs 4 under 
en termin.5 Skolorna valdes av tre skäl: de hade blandade upptag-
ningsområden, de hade inte utmärkt sig i betygshänseende och låg 
inom rimligt pendlingsavstånd från min bostad. Den skola som först 
gav positivt besked blev den skola där studien genomfördes läsåret 
2008–2009. Klassens båda lärare tillfrågades via rektor och sa i första 
hand ja till att medverka i en pilotstudie november 2008. Därefter in-
hämtade jag förnyat tillstånd för huvudstudien som genomfördes 
under vårterminen 2009. 

3.1.1 Skolan och deltagarna 
Skolan ligger i en kranskommun på pendlingsavstånd till en större 
stad. I närområdet finns ett 60-talstorg, en idrottsplats och det kom-
munala bostadsområde där många av eleverna bor. Upptagnings-
området är blandat och innehåller barn från olika sociala bakgrunder 
och boendemiljöer. Under läsåret 2008–2009 hade skolan ca 600 
elever i åldrarna 6–16 år. SIRIS, den statistik som Skolverket till-
handahåller på skolnivå, visar att slutbetygen i årskurs 9 vårterminen 
2008 låg strax över genomsnittet för riket.6 Samma läsår var 15 % av 
skolans elever berättigade till modersmålsundervisning. I årskurs 4 
fanns under läsåret 2008–2009 63 elever fördelade på två fjärde-

                                                      
5 Undervisning i helklass speglar de villkor som de flesta lärare och elever arbetar 
under. 
6 Genomsnittligt meritvärde för slutbetyg i årskurs 9, 2008 var 224 p (i riket 209 
p). 
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klasser och en så kallad fyrfemma.7 Materialet samlades in i en av 
fjärdeklasserna under vårterminen 2009. Undervisningen och ansvaret 
för klassen delades under läsåret 2008–2009 av två lärare som 
undervisade halva veckan vardera men hade valt att dela upp SO-
undervisningen i ämnen som de fördelat mellan sig. Det analyserade 
materialet är därför uteslutande hämtat från de lektioner som den ena 
av de båda lärarna ansvarade för.  

Läraren har 27 års yrkeserfarenhet och utbildning för att undervisa 
i så gott som alla mellanstadiets ämnen, däribland historia. Under 
några år lämnade hon skolan för annat arbete men längtade tillbaka 
och återkom. Med undantag för de tre år då hon följde en klass ända 
från årskurs ett har hon arbetat på mellanstadiet. Läsåret 2008–2009 
arbetar hon 50 % av familjeskäl.  

Klassen går läsåret 2008–2009 i årskurs 4 och består av 25 elever, 
11 flickor och 14 pojkar. Några elever har annat modersmål än 
svenska men ingen elev deltog under läsåret i modersmålsunder-
visning eller svenska som andraspråksundervisning. I studien deltog 
22 elever varav tre valde att begränsa sitt deltagande i någon mån, 
genom att till exempel inte vilja bli intervjuade eller filmade. Tre av 
klassens 25 elever avstod helt från att delta.  

3.2 Etnografi  
Varianter av den etnografiska forskningsmetoden är vanligt före-
kommande inom läs- och skrivforskning (i Sverige se t.ex. Blåsjö 
2004, Lim Falk 2008 och Westman 2009). Syftet med den etno-
grafiska metoden är att förstå en specifik kultur och forskaren stud-
erar därför naturliga miljöer, det som sker och hur deltagarna upp-
fattar det. Doheny–Farina & Odell (1985) beskriver den etnografiska 
metoden som särskilt lämpad för att fånga skrivandets funktion i en 
viss social kontext. För att uppnå det ska forskaren sträva efter att 
fånga både en mängd fenomen och deltagarnas tankar om dessa feno-
men i syfte att skapa en tät beskrivning av den studerade kontexten. 
Flowerdew (2002) menar att sju krav ska vara uppfyllda för att en 
studie ska kunna kallas etnografisk. Materialet ska hämtas från auten-
tiska miljöer och materialinsamlingen ska ske under en längre tid. 

                                                      
7 Beteckningen ”Fyrfemma” beskriver en klass bestående av elever från årskurs-
erna 4 och 5. 
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Studien ska också innehålla flera olika material och metoder, så 
kallad triangulering. Vidare ska teorierna inte styra arbetet utan 
utvecklas successivt samtidigt som analysen ska utföras i flera steg av 
kategoriseringar. Studien ska också genomsyras av ett deltagar-
perspektiv och forskaren ska i möjligaste mån tillförsäkra deltagarna 
kontroll över forskningsprocessen.  

Min undersökning kan inom sitt format sägas uppfylla de flesta av 
dessa krav. Materialet är autentiskt och ingick i klassens ordinarie 
verksamhet. Materialinsamlingen pågick under lite drygt tre månader. 
Observationerna koncentrerades till februari och mars medan inter-
vjuer och den avslutande textinsamlingen genomfördes under maj 
2009. Kravet på triangulering tillgodoses genom flera materialtyper 
och det analyserade materialet omfattar skrift, bild och muntlig 
klassrumskommunikation. Bearbetningen av materialet har skett suc-
cessivt och i växelverkan med en ökad teoriförankring på det sätt som 
beskrivs i Alvesson & Sköldberg (2008).  

Intervjuerna utgör ett avsteg från autencitetskravet men innebär 
samtidigt en möjlighet att ta del av deltagarnas uppfattningar, något 
som är svårt att göra med andra metoder. Kravet på deltagarkontroll 
tillgodosågs framför allt under förberedelserna och i samband med 
materialinsamlingen. Tillståndsförfarandet gjordes i flera etapper vil-
ket gav elever, vårdnadshavare och lärare betänketid. I samband med 
intervjun hade läraren möjlighet att ta del av intervjufrågor och färdig 
utskrift. För eleverna höll jag en kort information och beskrev inter-
vjusituationen, det planerade intervjuinnehållet och hur det inspelade 
materialet skulle användas. Vid ytterligare två tillfällen anordnade jag 
frågestunder där eleverna fick möjlighet att formulera frågor kring 
forskningsarbetet. Alla de beskrivna åtgärderna kan ses som ett ut-
tryck för min vilja att tillförsäkra deltagarna en ökad insyn i forsk-
ningsprocessen.  

3.3 Material 
Studiens material består av lektionsobservationer och elevtexter. 
Dessutom tillkommer lärobokstext, instruktioner och intervjuer med 
elever och lärare. Elevtexter, instruktioner, lärobokstext och observa-
tioner (fältanteckningar och film) utgör studiens primärmaterial 
medan övrigt material använts för att tolka och belysa de resultat som 
framkommit där. I Tabell 1 presenteras det material som ligger till 



 33 

grund för resultatredovisningen. Därefter beskrivs de olika material-
typerna och principerna för insamling och urval.  

Tabell 1. Materialöversikt 

Materialtyp Omfattning/antal 
Film och fältanteckningar 
Fotografier på miljöer och texter 
Elevtexter 
Lärobokstext 
 
 
Övriga klassrumstexter 
 
Intervjuer 

12 observationsdagar 
ca 80 
9 medeltidsböcker  
Avsnittet Nöd och hemska sjukdomar 
ur PULS Historia 4–6 (Körner 
2004:64–65)  
Instruktion, klasschema, uppgiftslista 
 
8 elevintervjuer (par och grupp-
intervjuer, totalt 17 elever), en 
lärarintervju 

3.3.1 Film, fältanteckningar och fotografier 
Lektionsobservationerna genomfördes vårterminen 2009 och omfattar 
totalt tolv skoldagar. Observationerna kan beskrivas som deltagande 
observation, den observationstyp som oftast förbinds med den etno-
grafiska ansatsen. Den deltagande observationen vilar på direkt obser-
vation och fältarbete i autentiska situationer och innebär att forskaren 
samlar in förstahandsinformation snarare än att lita till sekundärkällor 
(Denscombe 2003:192).  

Observationerna dokumenterades med film och fältanteckningar. 
Under pilotstudien hösten 2008 visade sig fältanteckningar otillräck-
liga för att dokumentera den muntliga undervisningspraktiken och jag 
valde därför att komplettera dokumentationen med film, som möjlig-
gör att utvalda sekvenser studeras upprepade gånger. Filmkameran 
användes under åtta av de tolv observationsdagarna men det filmade 
material som använts för analysen omfattar 180 minuter.8  

Under filmandet stod kameran på stativ längst bak eller vid klass-
rummets ena långsida, en placering som medgav att jag dokumen-
terade verksamheten i stora delar av klassrummet utan att störa alltför 
mycket. En annan fördel med den fasta kameraplaceringen var att 
deltagarna alltid visste var kameran befann sig. För att kunna doku-

                                                      
8 Hela det filmade materialet omfattar totalt 610 minuter. 
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mentera arbetet i mindre grupper zoomade jag ibland in eleverna eller 
deras bänkar. Elevernas tal dokumenterades genom en extra mikrofon 
som placerades mitt i klassrummet. De hörlurar jag använde för att 
kontrollera filmljudet visade sig effektiva för att undvika rollen som 
extralärare när många elever väntade på hjälp, vilket inträffade vid 
några tillfällen. En filmkamera i klassrummet skapar onekligen ett in-
tresse som kan vara både en tillgång och ett hinder i forsknings-
arbetet. Inledningsvis var eleverna mycket intresserade av när och 
vad jag filmade men mitt intryck är att de snabbt vande sig vid 
kamerans och min närvaro. I de fall då jag uppmärksammade enstaka 
elever som tycktes besvärade riktade jag om kameran och flyttade 
mikrofonen. De elever som var nyfikna på hur filmandet gick till fick 
möjlighet att prova kamera och hörlurar i samband med en rast. 

Fältanteckningarna innehåller noteringar om huvudinnehåll och 
undervisningsmaterial i varje arbetspass, liksom inledande analys-
tankar och tänkbara intervjufrågor. Efter varje observationsdag ren-
skrev jag fältanteckningarna, totalt 10 A4-sidor. Till anteckningarna 
hör ca 80 fotografier som dokumenterar elevtexter, taveltexter och 
detaljer i klassrumsmiljön.  

3.3.2 Elevtexter 
Elevtexterna utgör ett av fyra obligatoriska kapitel i det historiearbete 
som här kallas medeltidsboken. Texterna som består av skrift och 
eventuell bild är producerade av nio elever i klassen. Urvalet gjordes 
enligt principen vart tredje namn på klasslistan men justerades för att 
innehålla en jämnare könsfördelning. Jag bad sedan läraren kontrol-
lera att mitt urval var representativt för klassen som helhet, dvs. att 
det trots begränsat omfång innehöll texter producerade av elever som 
kunde tänkas ha olika förhållningssätt till både textproduktion och 
historia. Elever med diagnosticerade läs- och skrivsvårigheter och 
elever med annat modersmål uteslöts eftersom deras texter var 
särskilt lätta att identifiera. Samtliga sidor i de nio elevernas medel-
tidsböcker kopierades och fotograferades eller scannades innan de 
återlämnades till eleverna. Det kapitel som jag senare valde ut för 
analys renskrevs teckengrant och meningarna numrerades.9  

                                                      
9 Principerna för kapitelurvalet presenteras i anslutning till textanalysen i kapitel 
5. 
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3.3.3 Lärobokstext, instruktion och övriga klassrums-
texter  
Utöver elevtexterna innehåller materialet också andra texter som 
ingick i den observerade verksamheten. Lärobokstext och Instruktion 
är texter som specifikt hör samman med textproduktionen. Den skrift-
liga instruktionen för medeltidsboken är en A4–sida som klassens 
lärare producerat. Lärobokstexten är ett kapitel ur en lärobok för 
mellanstadiet, Nöd och hemska sjukdomar ur Puls Historia 4–6 
(Körner 2004). Övriga klassrumstexter är texter som mer allmänt 
reglerar skolverksamheten som veckoschema och en lista på uppgifter 
för eget arbete, benämnt EA. Också dessa texter kopierades och foto-
graferades. 

3.3.4 Intervjuer med elever och lärare 
Intervjumaterialet omfattar åtta elevintervjuer och en lärarintervju, 
samtliga av typen kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. I metod-
litteraturen beskrivs två fördelar med den semistrukturerade intervjun: 
intervjuaren har möjlighet att variera ordningsföljden på frågorna 
medan informanten har möjlighet att vidareutveckla de svar han eller 
hon önskar (Denscombe 2003:167). De åtta elevintervjuerna är mel-
lan 20 och 40 minuter långa och omfattar totalt 17 elever, dvs. de 
elever som både ville, hade tillstånd av vårdnadshavare och var när-
varande när intervjuerna gjordes. Samtliga intervjuer genomfördes i 
maj 2009, efter att observationerna och filmandet avslutats.  

Eftersom elever i årskurs fyra kan antas vara ovana vid intervju-
situationer intervjuades eleverna i par eller i grupper om tre (jfr af 
Geijerstam 2006). En fördel med gruppintervjuer är att interaktionen 
mellan deltagarna kan tydliggöra olika uppfattningar men det finns 
också en risk att någon deltagare tystnar (Denscombe 2003:168). I 
mitt material syns både för- och nackdelarna och de senare hade möj-
ligen kunnat undvikas om jag hade valt mindre slumpvisa grupper-
ingar. Lärarintervjun blev lång, hela 80 minuter. Läraren erbjöds att ta 
del av frågorna i förväg men valde att avstå. Några dagar efter inter-
vjun fick hon en utskrift för genomläsning och möjlighet att komma 
med tillägg eller tillrättalägganden. Några sådana tillkom inte. 

I resultatredovisningen använder jag intervjucitat från lärare och 
elever för att belysa delar av undervisningen. Säljö (2000:15) klargör 
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ett viktigt grundantagande i det sociokulturella perspektivets syn på 
intervjuer:  

Vad vi kan studera är vad människor, säger, skriver eller gör, det 
vill säga kommunikativa och/eller fysiska praktiker. Det är vad vi 
har tillgång till. Vad människor säger, skriver eller gör är alltid 
kontextuellt bestämt och uttrycker inte endast deras inre tanke-
värld eller begreppsförståelse. (Säljö 2000:115) 

I detta sammanhang är det därför på sin plats att påminna om att 
intervjuerna genomfördes i skolan några veckor efter att arbetet med 
medeltidsboken avslutats. Det övergripande temat för både lärar- och 
elevintervjuer var läsning och skrivning i skolan och historia var ett 
av flera ämnen som berördes. 

3.4 Transkription  
Transkription kan beskrivas som en skriftbild av ett inspelat samtal 
nedtecknad i syfte att underlätta det fortsatta analysarbetet (Wirdenäs 
2008:187 ff.) Typen av transkription bör anpassas till studiens syfte 
och vad i samtalet man vill analysera (Wirdenäs 2008:188). Andra 
krav på transkriptionen är att den ska vara praktisk i betydelsen över-
skådlig och möjlig att läsa (Linell 1994:7). Eftersom syftet med mina 
transkriptioner är att fånga samtalets innehåll har jag valt en för-
enklad transkriptionsnivå, vad Linell (1994:10) beskriver som orda-
grann, talstilsneutral och replikorganiserad transkription.  

Den talstilsneutrala transkriptionen innebär att inspelade samtal 
återges ordagrant inklusive omtagningar och felstarter, att stavningen 
är konventionell och att talet organiseras som repliker som i en 
dramatiserad dialog (Linell 2004:10). För läsbarhetens skull har jag 
valt att återge replikerna som meningar med stor bokstav och punkt, 
något som normalt inte görs i transkriptioner. Också med hänsyn till 
läsbarheten har jag i en del citat valt att ta bort en del talspråksformer 
eller enstaka ord, dock utan att ändra innebörden i utsagan. Om 
meningarna består av fragment markeras detta genom tre punkter före 
eller efter meningsfragmentet. Ökad volym på ett ord markeras med 
versaler.  

Intervjuerna bandades med en diktafon. Lärarintervjun transkrib-
erades i sin helhet i anknytning till genomförandet medan stora delar 
av elevintervjuerna transkriberats efter hand. För att inte missa infor-
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mation lyssnade jag igenom samtliga intervjuer i nära anslutning till 
genomförandet och gjorde noteringar om otydliga partier och intres-
santa teman. Under det fortsatta analysarbetet har jag upprepade 
gånger lyssnat på intervjuerna för att få med alla ord och uttryck. I de 
fall då det inte lyckats markeras dessa ord som ohörbara.  

De filmade observationerna har analyserats och transkriberats i 
flera steg. Samma dag som filmningen gjordes tittade jag igenom 
materialet och gjorde en översiktlig beskrivning av huvudinnehåll och 
intressanta sekvenser, främst avsnitt som rörde interaktion mellan 
lärare och helklass. Efter hand som materialet bearbetats har valda 
delar transkriberats mer noggrant. Videoupptagningar möjliggör åter-
givning av extraverbala resurser som blickar, ljud, gester och rörelser 
vilka sammantagna kan bidra med viktig kunskap om samtalet. Efter-
som sådan transkription är extremt tidskrävande redovisas extra-
verbala resurser endast i samband med berättandet i 4.3.2, där jag 
bedömde dem som nödvändiga för förståelsen. Analysen presenteras i 
enlighet med Mercer & Littleton (2007) som transkriberar klassrums-
interaktion mellan lärare och klass i tre parallella spalter: en spalt för 
fraser och meningar, en spalt med extraverbala resurser eller andra 
hjälpmedel och en spalt för den mening forskaren tillskriver dem i 
dialogen.  

När det filmade materialet används på andra ställen i texten åter-
ges i huvudsak talet. När handlingar och gester förtydligar vad som 
sägs eller extraverbal information på annat sätt bedöms som viktig 
står den inom hakparentes.  

3.5 Etiska överväganden 
Efter pilotstudien hösten 2008 skickades en beskrivning av denna 
studies syfte och upplägg till klassens lärare, som efter betänketid 
sade ja till att medverka. I enlighet med de etiska riktlinjerna (Veten-
skapsrådet 2008) inhämtades sedan skriftligt samtycke från eleverna 
genom deras vårdnadshavare. Eftersom dokumentationen omfattade 
film, fotografier, intervjuer och textinsamling fanns möjlighet att säga 
nej till både hela och delar av upplägget  

En svårighet med att ge alltför detaljerad information om studiens 
syfte är förstås att det kan komma att påverka resultatet. Lärare och 
elever informerades därför om att studien gällde läs- och skrivutveck-
ling i svenska och SO-ämnen, men inte mer detaljerat än så. 
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Deltagarna informerades också om att de när som helst kunde av-
bryta sin medverkan. Ett fåtal elever avböjde all medverkan, några 
kunde tänka sig att delta i allt utom intervjuer och det stora flertalet i 
alla delar. Undantagen har respekterats, men under filmandet har det 
inte helt kunna undvikas att elever som avböjt medverkan kommit i 
bild. Dessa bilder används dock inte i redovisningen av materialet 
Som helhet har undantagen inte nämnvärt begränsat genomförandet 
av själva studien. 

I de etiska frågorna ingår deltagarnas möjlighet att läsa igenom 
intervjumaterial. Läraren hade möjlighet att läsa intervjufrågorna i 
förväg och att komma med tillägg till intervjuutskriften i efterhand. 
Eleverna informerades i grupp om hur intervjuernas syfte och inne-
håll samt hur materialet skulle användas. I samband med informa-
tionen fanns möjlighet att ställa frågor. Eftersom intervjuerna genom-
fördes mot slutet av terminen och det hade gått en tid sedan tillståndet 
inhämtades betonade jag särskilt möjligheten att ångra ett tidigare ja.  

Alla namn på personer och platser är ändrade. Läraren och de 
elever som bidragit med empirin kan känna igen sin del i resultatet 
men de fingerade namnen begränsar utomståendes möjligheter att 
göra det.  

3.6 Analysmetoder 
I avsnittet presenteras studiens analysmetoder. Under 3.6.1 presen-
teras analysmetoderna för undervisningsresurserna, dvs. instruktioner, 
berättande och lärobokstext. Under 3.6.2 presenteras analysmetoden 
för elevtexterna. Syftet med analyserna är att karakterisera undervis-
ningsresurser och elevtexter som resurser för lärande i historia.  

3.6.1 Undervisningsresurser 
Instruktioner  
Valet att analysera instruktionerna utgår från antagandet att de 
påverkar elevernas uppfattning om syftet med uppgiften och därmed 
elevtexternas utseende. Analysen är därför inriktad på den bild som 
instruktionen ger av textproduktion och texter i historia. I analysen 
kommenteras om instruktionen erbjuder en innehållsstruktur för elev-
texten och om elevens text kopplas till en praktik där den används 
(Anward 1983:154–55). Vidare kommenteras om instruktionen inne-
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håller konkreta skrivråd och om dessa i så fall framstår som möjliga 
att genomföra (Anward 1983:148). Skrivråden kan vara allmänna 
eller sådana som specifikt gäller historietexter, t.ex. att elevtexten ska 
innehålla tidsuttryck eller ämnesspecifika begrepp (se t.ex. Schleppe-
grell 2004, Coffin 2006). Slutligen kommenteras vad instruktionen 
säger om användningen av semiotiska modaliteter, här skrift och bild. 

Berättande 
Lärarens berättande utgör en central del av den muntliga klassrums-
interaktionen under medeltidstemat. Den samtalsanalytiska modellen 
är hämtad från sociokulturell forskning om lärarledda samtal i 
helklass (Mercer & Littleton 2007). Modellen åskådliggör samspelet 
mellan parterna, här den berättande läraren och klassen. I analysen 
används begrepp som talutrymme, verbala och extraverbala resurser, 
IRF och diskursiv funktion men det är inte någon detaljerad samtals-
analys av CA-typ. Berättandet kommenteras också ur ett historie-
didaktiskt perspektiv, då utifrån begreppet historisk empati, som 
utpekas som särskilt betydelsefullt för elevers förmåga att förstå 
ämnets syfte och innehåll (Lee 2005). Det historiedidaktiska per-
spektivet syftar alltså till att belysa om och hur berättandet används 
som resurs för att skapa engagemang och förståelse för medeltidens 
levnadsvillkor. Båda perspektiven bidrar till att karakterisera berät-
tandet som resurs för lärande och textproduktion i historia.  

Lärobokstext 
Lärobokstexten är den resurs som läraren specifikt anvisar för text-
produktionen. Analysen omfattar ett kapitel, Nöd och hemska sjuk-
domar i Puls Historia 4–6 (Körner 2004:64–65), som bifogas i Bilaga 
2. Syftet med analysen är att visa på drag som kan tänkas påverka 
elevernas läsning och användning av texten. I analysen används dels 
traditionella textanalytiska begrepp från Ekvall (1995), dels analys-
begrepp från den systemisk funktionella lingvistiken (Holmberg & 
Karlsson 2006) som möjliggör jämförelser med tidigare analyser av 
historietexter (se t.ex. Coffin 2006, Schleppegrell 2004, Christie och 
Derewianka 2008).  

Analysen inleds med en presentation av lärobokskapitlets tre 
avsnitt, som vardera består av ett antal stycken under tre rubriker. 
Eftersom lärobokstexter ofta brister i samband mellan olika textdelar 
(Ekvall 1995:47) ger analysen exempel på om och hur sambanden 
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mellan textens olika delar utrycks. Vidare kommenteras om läroboks-
texten innehåller grafiska signaler, t.ex. punktlistor eller kursiverade 
ord, avsedda att underlätta läsningen. 

Presentationen av lärobokstexten har förberetts genom analyser av 
två av textens metafunktioner. I kapitel 4 redovisas exempel från 
dessa analyser. Exempel från den ideationella analysen visar hur 
texten framställer det historiska innehållet genom valet av processer 
och deltagare. Den ideationella analysen utgår från de fyra process-
typer som används i den svenska SFG-grammatiken: materiella, rela-
tionella, mentala och verbala (Holmberg & Karlsson, 2006:74 ff.). 
Till processerna hör deltagare, dvs. de personer eller ting som berörs 
av processen. Vidare kommenteras om deltagarna är de typiska för 
historietexter, som grupper av människor, historiska roller eller meta-
foriska deltagare som sanningen och historien. Den ideationella ana-
lysen omfattar också textens agentivitet, dvs. om processerna uttrycks 
med aktiva verb som uttrycker handlingar eller med passiva kon-
struktioner som uttrycker händelser (Holmberg & Karlsson 2006: 
108 ff.).10 Exempel från den textuella analysen visar vilka teman som 
bildar utgångspunkt för lärobokens framställning. Att många tids- och 
platsomständigheter används som teman är karakteristiskt för berät-
tande texter (Holmberg & Karlsson 2006:160), men att tidsomstän-
digheterna är epoker och platserna historiskt betydelsefulla är karak-
teristiskt för berättande historietext (Coffin 2006). I analysen kom-
menteras också om lärobokstexten innehåller några av de övriga drag 
som beskrivs som typiska för berättande historietexter som före-
komsten av ämnesspecifika ord och uttryck eller historiska paralleller 
(se t.ex. Coffin 2006). Bland de ämnesspecifika dragen kommenteras 
också förekomsten av grammatiska metaforer (Holmberg & Karlsson 
2006:162 ff.). I lärobokskapitlet finns också tre bilder som avslut-
ningsvis beskrivs kortfattat.  

3.6.2 Elevtexter 
Syftet med analysen är att undersöka elevtexterna i förhållande till de 
erbjudna resurserna, dvs. vad elevtexten kan säga om hur eleven 
använt instruktioner, berättande och lärobokstext. Detta förhållande 
                                                      
10 Mentala och relationella processer är typiska händelser medan de verbala pro-
cesserna ofta liknar de materiella och kan ses som handlingar (Holmberg & 
Karlsson 2006:108). 
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kan också säga något om elevtexterna som historietexter och som red-
skap för lärande och textproduktion i historia. Jag har antagit att 
eleven tagit del av instruktionerna, som presenterats både skriftligt 
och muntligt, och att dessa därför är grundläggande för hur eleven 
uppfattar uppgiften och använder övriga resurser. Analysmodellen 
presenteras under tre rubriker: skrift, bild och karakteristiska drag för 
historietexter.  

Analys av skrift 
Arbetet med skriftanalysen inleddes med att jag läste samtliga elev-
texter flera gånger. I nästa steg jämfördes texterna mening för mening 
med den lärobokstext som läraren anvisat för kapitlet och därefter 
med övriga tillgängliga lärobokstexter eller angivna källor. I resultat-
kapitlet (kapitel 5) presenteras textanalysen för en elevtext i taget. 
Presentationen inleds med en kort beskrivning av texten, inklusive 
om eleven angett källan för sin text eller ej.  

När elevtexten utgår från lärobokstext presenteras urvalet och 
eventuella urvalsmönster. Ett urvalsmönster kan vara att eleven tar 
fasta på källtextens innehåll eller på dess formaspekter, två förhåll-
ningssätt som Nilsson (2002) urskiljer i reproducerade elevtexter. 
Andra tänkbara urvalsmönster är att eleven reproducerar fakta-
meningar men inte berättande textavsnitt, vad Anward (2005) kallar 
fakticitetsprincipen. Meningarna i elevtexten beskrivs som samplade 
eller omskapade (Nilsson 2002) (se 2.4). En samplad mening är av-
skriven och obearbetad (utöver eventuella skrivfel), medan en 
omskapad mening är ändrad på ord- eller meningsnivå. Omfattningen 
och konsekvenserna av omskapandet skiftar och beskrivs därför med 
några för elevtexten karakteristiska exempel. Att skriva genom att 
sampla eller omskapa en källtext innebär att eleven måste arbeta med 
att sammanfoga de olika delarna till en helhet (Anward 2005). I ana-
lysen kommenteras därför drag som tyder på att eleven arbetat med 
att öka sambandet eller koherensen mellan den egna textens olika 
delar. 

När elevtexten inte utgår från lärobokstexten eller andra skrift-
källor beskrivs innehåll och karakteristiska drag, t.ex. talspråksinslag. 
Eftersom huvudsyftet med analysen är att beskriva hur eleven an-
vänder de erbjudna resurserna i sin text kopplas innehåll och språk-
liga drag i elevtexten i första hand till berättandet. Enligt Josephson, 
Melin & Oliv (1990:46) är vanliga talspråksdrag i elevtexter t.ex. att 
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eleven använder fler pronomen och adverb och färre innehållstunga 
substantiv. Att entydigt fastställa vad som karakteriserar skrift- och 
talspråklighet på ord- och meningsnivå är enligt Melander & Joseph-
son (2003:267) svårt. Sammanhanget och de anvisade resurserna får 
därför utgöra den huvudsakliga grunden för jämförelsen. 

Analys av bild 
Flera av elevtexterna innehåller bilder som liksom skriften förhåller 
sig till de erbjudna resurserna. Detta förhållande kommenteras kort-
fattat för varje bild men bildanalysen är främst inriktad på bild-
modaliteten som resurs för historielärande. I analysen används be-
grepp från den visuella grammatiken (Björkvall 2009).  

En narrativ bild uttrycker en eller flera processer, dvs. en händ-
else eller en handling (Björkvall 2009:63). I bild uttrycks processer 
genom vektorer som t.ex. blickar, pilar eller utsträckta armar. Om 
bilden illustrerar en handling sammanbinder vektorn två av bildens 
deltagare, aktören och målet. Om bilden illustrerar en händelse saknas 
aktören och bilden återger bara vektorn (processen) och målet (a.a: 
65). Narrativa bilder kan också illustrera reaktioner i form av blickar 
på ett fenomen, inre mentala processer som tankebubblor eller verb-
ala processer som pratbubblor (Björkvall 2009:63 ff.).  

Konceptuella bilder beskriver statiska tillstånd och innehåller där-
för inga vektorer. Istället visar konceptuella bilder förhållandet mel-
lan delar och helheter. Analytiska processer visar förhållandet mellan 
delar och helheter på t.ex. en karta eller detaljer i en riddarrustning 
medan symboliska processer förbinder en deltagare med ett symbol-
iskt attribut, exempelvis en religiös eller yrkesmässig symbol. Bildens 
komposition visar vilket informationsvärde (Björkvall 2009:21) olika 
delar har. Om en sida innehåller flera bilder kan placeringen visa 
vilken information som ska ses som central respektive perifer i bilden 
och vad som ska ses som samhörigt respektive åtskilt. Bilder eller 
delar av bilder kan också vara mer eller mindre visuellt framskjutna 
(Björkvall 2009:84), dvs. markerade som viktiga. De viktigaste re-
surserna för att markera visuell framskjutenhet är storlek och färg 
(Björkvall 2009:100 ff.). 

Analys av karakteristiska drag för historietexter  
Slutligen har jag valt att analysera om elevtexten innehåller några av 
de drag som enligt SFL karakteriserar berättande historietexter (se 
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t.ex. Schleppegrell 2004, Coffin 2006 och Christie & Derewianka 
2008). Följande drag kommenteras: 

− Om texten växlar mellan berättande och beskrivande dvs. av 
partier dominerade av materiella eller relationella processer.  

− Om deltagarna är de typiska för historiska texter, dvs. grupper 
av människor, roller eller abstrakta och metaforiska deltagare 
snarare än enskilda individer.  

− Om texten innehåller tidsuttryck som syftar på långa perioder 
eller på andra sätt tydligt relaterar till ämnet historia genom 
t.ex. jämförelser mellan olika tider. 

− Om texten innehåller ämnesspecifika ord, uttryck eller fraser. 
Med ämnesspecifikt avses här alla uttryck som bidrar till 
textens karaktär av historietext t.ex. pest, bölder och botare. 

Samtliga ovanstående punkter gäller skrift. I det sociosemiotiska per-
spektivet betonas meningsskapande i olika modaliteter, men de ana-
lyser och kartläggningar av historietexter som jag har tagit del av 
(t.ex. Schleppegrell 2004, Coffin 2006, Schleppegrell & Achugar 
2003) behandlar så gott som uteslutande skrift, även då det handlar 
om yngre elevers texter. Christie & Derewianka (2008) kommenterar 
tidsaxlar men några systematiska analyser av bildens funktion i his-
torieämnet har jag inte funnit.  
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4 Undervisningen som resurs för lärande 
och textproduktion i historia 

I detta kapitel presenteras svaret på den första av avhandlingens 
forskningsfrågor:  

− Vad karakteriserar de resurser för lärande och textproduktion 
som eleverna erbjuds i historieundervisningen under medel-
tidstemat? 

För att ge läsaren en bild av den kontext som resurserna är en del av 
inleds kapitlet med en presentation av ramarna för undervisningen. 
Därefter beskrivs medeltidstemat och uppgiften medeltidsboken kort-
fattat innan resultatet presenteras. Analysen omfattar de tre resurser 
som framstod som centrala under observationerna: instruktionerna för 
medeltidsboken, lärarens berättande och den lärobokstext som elever-
na anvisades för digerdödskapitlet. Framställningen bygger på obser-
vationer och dokument som kompletteras med intervjucitat från lärare 
och elever. 

4.1 Ramar för undervisningen 
Läsåret 2008–2009 är elevernas första år på mellanstadiet. Klassens 
schema innehåller 22 lektionspass per vecka, betecknade med AP 
(arbetspass) och den undervisande lärarens namn. För ämnen som 
kräver specialsal eller undervisas av andra än klassens båda lärare 
finns en ämnesbeteckning, men i övrigt markeras innehållet bara på 
ett fåtal av veckans pass med exempel som Ma/sv, Ma, SO/Sv och 
Öppen scen/utvärdering. Enligt Alm (2005) har mellanstadiescheman 
ofta allmänna beteckningar av typen arbetspass, som kan beskriva en 
rad skilda verksamheter och pedagogiska synsätt. Mitt intryck är att 
de öppna schemabeteckningarna på klassens veckoschema främst 
fyller en praktisk funktion som gör det möjligt att variera skoldagen 
efter behov. 

Varje skoldag inleds med att dagens schema presenteras med stöd 
av en punktlista på whiteboardtavlan. Läraren beskriver innehållet i 
punkterna och svarar på eventuella frågor. I samband med genom-
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gången antecknas läxor, inlämningar och särskilda händelser som 
studiebesök i den tvåveckorskalender som är uppritad i tavelkanten. 
Genomgången och kalendern preciserar innehållet i det öppna vecko-
schemat och skapar en yttre struktur för skoldagen. Gränserna mellan 
olika ämnen betonas sällan och under längre lektionspass varierar 
arbetsformer och ämnen därför ofta utan att detta särskilt markeras. 
För mig som observatör framstår en skoldag i årskurs fyra som en rad 
uppgifter som eleverna löser, enskilt eller i grupp. Uppgifterna kan 
avse allt från traditionellt skolarbete i arbetsböcker till dramati-
seringar, muntliga presentationer och experiment. Grupperna skiftar i 
storlek och sammansättning och att kunna samarbeta med alla fram-
hålls som viktigt.  

Minst ett lektionspass per dag ägnas åt vad man i verksamheten 
kallar EA (eget arbete), då eleverna arbetar med individuella upp-
gifter. Uppgifterna, som är valbara och delvis varierar under läsåret, 
står uppskrivna på en lista som hänger vid tavlan. Under de veckor 
medeltidstemat pågår innehåller EA-listan åtta uppgifter varav fyra är 
ständiga: arbete med ordlista, en arbetsbok i svenska, bänkbok och 
bokrecension. Av resterande fyra uppgifter är tre skrivuppgifter: en 
fantasybok, en landskapsbok och medeltidsboken som samtliga om-
fattar flera kapitel med skrift och bild.11 Skrivandet pågår huvud-
sakligen på vanliga lektionspass men via EA-listan delegeras delar av 
ansvaret till eleverna, som verkar väl införstådda med rutiner och 
förväntningar. Den åttonde och sista EA–uppgiften är att förbereda en 
muntlig presentation om ett djur. 

4.2 Historieundervisningen och medeltidstemat  
Enligt Skolverket (Skolverkets ämnesrapport 252:2005) organiseras 
SO-undervisning på mellan- och högstadiet på tre olika sätt: som ett 
blockämne, som fyra separata ämnen eller som en blandform mellan 
ämnes- och blockläsning.12 Klassens lärare har valt separata ämnen 

                                                      
11 Landskapsboken innehåller tio landskap som alla följer samma grundinstruk-
tion. Fantasyboken utgår från ett läromedel med bilder och kapitelskelett som 
klassen samtalar om. Texterna skrivs i flera steg med utkast och renskrift. 
12 I rapporten om undervisningen i SO, ämnesrapport 252, 2005, svarade 300 
lärare på mellan- och högstadiet på frågan om hur de organiserade SO-undervis-
ningen. En tredjedel av lärarna uppgav att de arbetade med SO som blockämne, 
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eftersom uppdelningen erbjuder en lösning på de problem som delade 
tjänster, olikheter i ämnesbehörighet och knapp planeringstid skapar i 
skolvardagen. Genom att ansvara för några SO-ämnen vardera tycker 
sig lärarna frigöra tid och kraft för annat samarbete kring undervis-
ningen och eleverna (intervju med lärare 15.5 2009). För eleverna, 
som under lågstadiet läst SO som blockämne, är uppdelningen en ny-
het för mellanstadiet. Under de dagar jag följer historieundervis-
ningen benämns den omväxlande som ”SO”, ”historia” och ”medel-
tidsboken”. På schemat står SO och på läroböckerna historia. Att 
verksamhetsbeteckningarna varierar kommenteras inte av lärare eller 
elever och orsakar inte heller några synliga missförstånd. 

Under vårterminen i årskurs fyra handlar klassens historieunder-
visning om svensk och nordisk medeltid. Läraren berättar episoder ur 
medeltidshistorien och eleverna producerar texter till en egen medel-
tidsbok med minst fyra kapitel: Staden, Klostret, Digerdöden och 
Riddare. Innehållet introduceras efter hand som arbetet och veckorna 
fortskrider. Inför varje nytt kapitel berättar läraren en episod eller 
flera och anvisar en text ur någon av de fyra historieläroböcker som 
finns i klassuppsättning. De elever som hinner och vill kan dessutom 
skriva extra kapitel om ämnen som intresserar dem, t.ex. Dassen, 
Bödeln eller Kvinnokläder. Arbetet med medeltidsboken pågår under 
två månader men när den är klar fortsätter läraren att berätta, då utan 
att eleverna producerar texter.  

4.3 Undervisningsresurser   
I det följande avsnittet analyseras tre undervisningsresurser: instruk-
tioner, berättande och lärobokstext. I klassrummet finns fler tänkbara 
resurser för lärande och textproduktion, t.ex. interaktionen eleverna 
emellan, andra skriftkällor eller elevernas tidigare kunskaper. I den 
mån övriga resurser är synliga i elevtexterna presenteras de i samband 
med textanalysen i kapitel 5. 

4.3.1 Instruktioner  
Den skriftliga instruktionen för medeltidsboken (se Bilaga 1) introdu-
ceras i början av temat men återkommer sedan vid flera tillfällen. Jag 
                                                                                                            
en tredjedel med SO som separata ämnen och en tredjedel med en blandform av 
dessa.  
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har därför valt att presentera den under tre rubriker: Inledning, Under 
arbetet och Avslutning och bedömning. De muntliga instruktioner 
som förekommer presenteras också i detta avsnitt. 

4.3.1.1 Inledning 
När medeltidstemat inleds får eleverna en skriftlig instruktion som 
läraren går igenom. Instruktionen gäller för hela medeltidsboken 
medan den föreslagna arbetsgången utgår från det första kapitlet. Om 
skrivförberedelser säger instruktionen följande: Läs först igenom sid 
56–61 i Historia (PULS). OBS! Läs igenom alla sidorna. Glöm inte 
titta på bilderna. Därefter följer skrivinstruktionen: Berätta med egna 
ord OBS! SKRIV INTE AV BOKEN. Efter uppmaningen står åtta 
tänkbara underrubriker för kapitlet om den medeltida staden. 

Instruktionen innehåller tre nivåer som samtidigt utgör kriterier 
för den färdiga medeltidsboken. Nivåerna illustreras med en bild av 
en trappa med bildtexten Vilken nivå vill du lägga dig på? På 
grundnivån, nivå 1, innebär uppgiften att läsa lärobokstexten och åter-
berätta den med egna ord. För mellannivån, nivå II, tillkommer fyra 
kriterier: skriv underrubriker, skriv snyggt, gör ordlista och illustrera 
texten. För den högsta nivån, nivå III, tillkommer ytterligare två 
kriterier: Leta efter fakta om den medeltida staden i andra källor och 
Glöm inte ange källan. Under de veckor som medeltidstemat pågår 
ligger den skriftliga instruktionen i de mappar där eleverna förvarar 
sina historietexter.  

4.3.1.2 Under arbetet  
Enligt instruktionen ska eleverna först skriva och sedan eventuellt 
illustrera kapiteltexten. Texterna skrivs för hand på linjerat papper 
alternativt på papper där övre halvan har plats för bild. Bilder är fri-
villiga och kan vara av två slag: egna bilder eller någon av de foto-
kopierade läroboksbilder som läraren tillhandahåller och som begrän-
sar illustrationsarbetet till att välja, klippa ut och placera bilden i den 
egna texten. För elever som vill producera egna bilder finns färg-
pennor, kritor, papper, saxar och klister lätt tillgängliga i klass-
rummet. 

Under arbetet sitter eleverna i sina bänkar som parvis eller i 
grupper står riktade mot tavlan. På bänkarna ligger skrivmaterial och 
 



 48 

 
Figur 1. Kapitlet Klostret 

uppslagna läroböcker och eleverna arbetar till synes koncentrerat med 
texterna. Den som önskar kan skriva eller söka material på den dator 
som finns i klassrummet, men den är gammal och saknar skrivare och 
står därför oftast oanvänd. Grannskolans elever har nyligen fått egna 
laptops och under intervjuerna frågar jag eleverna om inte datorer 
skulle underlätta skrivarbetet. Flera elever svarar att det nog inte 
skulle göra så stor skillnad eftersom de ännu inte behärskar finger-
sättning, en aspekt jag inte tänkt på. Andra elever svarar mer väntat 
att datorer skulle göra arbetet både roligare och lättare. 

Enligt instruktionen ska texterna i medeltidsboken bygga på läro-
bokstext. För ändamålet finns fyra olika historieläroböcker som ligger 
travade på ett bord längst bak i klassrummet. Mest används de två 
nyare böckerna, Puls Historia 4–6 (Körner 2004) och Eko Historia 1 
(Lindh & Söderberg 2001), men eftersom klassen delar läroböckerna 
med två parallellklasser skiftar tillgången något. Arbetet med historie-
texterna pågår både på SO-pass och på EA-pass, där medeltidsboken 
är en av flera valbara uppgifter. På SO-passen arbetar eleverna med 
samma kapitel. Först berättar läraren en episod och därefter arbetar 
eleverna individuellt. Under arbetet förekommer muntliga instruk-
tioner och för kapitlet om digerdöden påpekar läraren att lärobokens 
kursiva stil markerar viktigt innehåll. Arbetet med tre av medeltids-
bokens fyra grundkapitel följer detta mönster medan ett kapitel, 
Klostret, bygger på en bild (se Figur 1). Läraren berättar om sysslorna 
i klostrets olika rum och eleverna skriver meningar på de färdiga 
bildraderna, t.ex. Här bad man till Gud eller Man skrev av böcker. 
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Figur 2. Elever i arbete       Figur 3. Läroböcker  

Medan eleverna arbetar med sina texter cirkulerar läraren i klass-
rummet alternativt sitter vid sitt arbetsbord och samtalar med elever 
som ställer frågor eller efterfrågar råd. Småprat, dvs. socialt tal som 
inte stör andras arbetsro är ett naturligt inslag och läraren betonar ofta 
att man ska fråga klasskamrater eller henne om råd när man undrar 
över något. När svaret på en elevfråga bedöms som viktigt för alla att 
veta upprepar läraren fråga och svar och berömmer frågeställaren. 
Läraren framstår som mycket engagerad och visar tydligt sitt intresse 
för elevernas frågor och texter. När eleverna talar med varandra om 
arbetet gäller samtalen i första hand praktiska detaljer som var en viss 
bok finns. Arbetet med medeltidsboken utförs i skolan, men mot 
slutet av temat händer det att elever tar hem och slutför ett kapitel 
som de inte hunnit färdigställa på lektionstid. 

4.3.1.3 Avslutning och bedömning  
Två veckor innan arbetet ska lämnas in har läraren en genomgång om 
hur man avslutar medeltidsboken. På tavlan står en lista med de fyra 
grundkapitel som man påbörjat gemensamt och tillägget ”egna kapi-
tel”. Läraren har också ritat upp instruktionens nivåbild, nu komplet-
terad med text (se Figur 4).  

Efter att kort ha kommenterar de gemensamma kapitlen pekar 
läraren på bildens understa nivå och säger: 

L: Vi pratade om det innan vi började. Det jag tänker mig att alla 
ska kunna ha gjort är tidslinjen och de fyra kapitlen som jag har 
hjälpt er med. Men sen kan det ju vara så här att man upptäcker att 
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Figur 4. Kapitel och nivåer i medeltidsboken 

man var sjuk någon gång, som jag upptäckte att Signe hade varit 
där. Och då, vill man då… är man sjuk så är man sjuk det kan 
man inte hjälpa men man kommer efter så på något sätt. Så man 
får försöka komma ikapp det om man vill klara det som krävs för 
grundnivån [pekar på nästa nivå]. Nästa nivå det är ju att man gör 
precis samma men man tänker sig för och illustrerar och gör 
underrubriker. Då är man en nivå över. En del utav er vill göra 
bara detta [pekar på ordet illustration] illustrationer, och så har 
man inte skrivit något. Men det funkar inte då blir det en 
bilderbok och det ska det ju inte vara. Det ni ska göra nu då det är 
dels att se till att det börjar bli klart [pekar på listan med kapitel, 
tittar på klassen och skriver sedan medan hon pratar] och nu ska 
vi se hur många som kommer ihåg. Vad gjorde man sen när man 
hade vikingatiden [vänder sig ut mot klassen och markerar efter-
tryck med händerna] vad gjorde man sen när man liksom kände de 
här kapitlen ska jag ha med i det jag ska redovisa? Vad var nästa 
grej man gjorde Sixten? 

Sixten: Källor och så. 

L: Bra [återgår till tavlan och pekar på den punktlista hon börjat 
skriva]. 

Sixten: Och så la dom i ordning.  
L [skriver 2 och ordning i instruktionen och säger samtidigt som 
hon skriver]: Man bestämmer vilken ordning man vill ha sina 
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kapitel. Och då är det bra om man tänker efter så det blir en bra 
ordning. Man måste inte ha dem i den här ordningen [vänder sig 
till klassen och pekar på listan med kapitel] fast jag tycker att det 
är smart och börja med en utav de här [pekar på de översta 
kapitlen i listan och läser högt] tidslinjen, staden, riddarna, 
digerdöden. Vilken tycker ni, är det någon som kan se något som 
passar att ha i början? [pausar och tittar ut över klassen ] Vad 
tycker Alma? 

Alma: Tidslinjen. 

L: Ja, den är ju bra att börja med. Liksom vad medeltiden är. Sen 
vilken ordning man har pekar på resterande kapitel i listan det kan 
man ju ta vilket man tycker har varit roligast eller vilket som är 
snyggast. 

Elev (oidentifierad): Måste man ha med alla kapitel?  

L: Oh, vilken bra fråga. Vad tror ni jag svarar på det? Vad tror 
Eskil? 

Eskil: Ja! 

L: Helst. Men det kan ju vara så att här att någon har varit sjuk när 
vi gjorde klostret till exempel [pekar på kloster på tavlan] Det 
beror också på vilken nivå [visar genom att höja handen] . Man 
kan säga att det här är grundkursen [visar med handen på rub-
rikerna]. Det här har jag liksom sagt att man ska göra men hur 
många kapitel det är om staden, man kanske har gjort jättemånga 
kapitel om staden så man inte hann. Klostret det var ju en stencil 
ni vet när vi pekade och så. Men jag finns här hela tiden. 

Innan genomgången avslutas ställer läraren en fråga till klassen: 

L: Hur många vet vad det betyder att man anger källa? [ser antalet 
uppräckta händer]. Det var inte riktigt alla. Då får vi hjälpa dem 
som inte vet. Edvin vet. 

Edvin: Man skriver kapitlen i ordning. 

L: Nej, DET är innehållsförteckning. Det är inte källa. Vad säger 
Elias? 

Elias: Man skriver vad man fått faktan av. 
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Figur 5. Exempel på omslag  Figur 6. Exempel på inne-

hållsförteckning  

Läraren bekräftar Eskils definition genom att upprepa den. Därefter 
håller hon upp två historieläroböcker och ber eleverna om förslag på 
hur man skiljer dem åt i en källförteckning. Två förslag prövas åskåd-
ligt och faller medan det tredje förslaget, ”vem som har gjort boken”, 
prövas och godkänns. Allra sist uppmanas eleverna att ställa frågor 
om avslutningen på medeltidsarbetet. Frågorna handlar om skrivtid 
och om innehållet i SO-undervisningen efter påsklovet.  

Under de två avslutande veckorna färdigställer eleverna sina texter 
och sätter samman dem till en bok med laminerat omslag och inne-
hållsförteckning (jfr Figur 5 och 6). 

När läraren läst och bedömt arbetet får eleven sin medeltidsbok i 
retur tillsammans med ett skriftligt omdöme med överskriften His-
toriskt arbete om Medeltiden februari – mars 2009. Rubrikerna i om-
dömet framgår av Figur 7, som visar att omdömet innehåller två 
nivåer.13 Nivå ett, som alla elever ska ha uppnått, innehåller fyra kapi-
tel, en tidslinje, en innehållsförteckning och källangivelser. Nivå två 
består av de två högre nivåerna i den skriftliga instruktionen (se 
Bilaga 1). I omdömet är instruktionens tre nivåer sammanslagna till  
  

                                                      
13 Att jämföra med de tre som fanns både i instruktionen (se Bilaga 1) och den 
muntliga genomgången (se Figur 3). 
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Nivå ett Finns  Saknas  Kommentar 
Innehållsförteckning    
Tidslinje    
Staden    
Klostret    
Riddarna    
Digerdöden    
Källangivelse    

Nivå två    
Ordlista    
Illustrationer    
Underrubriker    
Egna kapitel: Ja Nej   
Redovisat i tid:            Ja   

Figur 7. Skriftligt omdöme för medeltidsarbetet 

två och innehållet är delvis förändrat. Kvar från instruktionens nivå 
två finns kriterierna ordlista och illustrationer medan underrubriker 
och skriva snyggt har utgått. På instruktionens nivå tre fanns kriteriet 
andra källor som nu blivit egna kapitel på nivå två.  

Läraren sätter kryss i spalterna finns eller saknas och tillfogar en 
kort kommentar av typen ”Du redovisar ett bra arbete”. Eleven tar 
sedan hem medeltidsboken till föräldrar eller vårdnadshavare för 
underskrift. Den utställning av medeltidsböckerna som läraren plan-
erat och nämnt i förbigående blir inte av när man efter påsklovet bör-
jar med nya uppgifter. 

Sammanfattningsvis innehåller instruktionen för medeltidsboken 
en arbetsgång vars tre nivåer återkommer som kvalitetskriterier för 
den färdiga texten. I instruktionen framstår textproduktion som en 
tyst och individuell aktivitet och att skriva historietext som att berätta 
lärobokstext ”med egna ord”, dvs. utan att skriva av läroboken. Att 
avskriftsförbudet uttrycks med versaler och utropstecken tyder på att 
läraren är medveten om att skrivande med läroboksstöd ofta leder till 
avskrift, men instruktionen erbjuder inte någon innehållsstruktur som 
kan motverka detta. Istället är den inriktad på den färdiga textens 
form. Instruktionen innehåller rubriker för det första kapitlet men för 
övrigt framgår inte att ämnet är historia. Medeltidsboken innehåller 
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två semiotiska modaliteter, skrift och bild. Bilderna är frivilliga men 
ska illustrera skriften. Den skriftliga instruktionen kompletteras med 
muntliga instruktioner och genomgångar som också betonar form 
snarare än innehåll. 

Via den skriftliga instruktionen introduceras också en norm för 
den färdiga texten. Normen, som uttrycks i skrift och bild, lyfter fram 
ordlista, illustrationer, och andra källor som viktiga för textens kva-
lité. Nivåbilden återkommer i lärarens genomgång och används slut-
ligen i bedömningsmallen, då något förändrad. Under genomgången 
förklarar läraren hur man anger källor och sammanställer sin medel-
tidsbok. Hon uppmuntrar eleverna att ställa frågor och poängterar att 
arbetet med de egna historieböckerna är ett arbete på sikt och att man 
alltså inte måste kunna allting redan i fyran. I instruktionerna och det 
sätt på vilket de används i verksamheten framstår textproduktion i 
historia som en relativt monologisk aktivitet baserad på lärobokstext 
och riktad mot den färdiga elevtextens formaspekter. Men historie-
undervisningen under medeltidstemat innehåller också andra resurser 
för lärande och textproduktion. En av dessa är lärarens berättande 
som presenteras i det följande avsnittet. 

4.3.2 Berättande  
Under historielektionerna återger läraren det historiska ämnesinne-
hållet för eleverna, något man i verksamheten kallar berättande. 
Avsnittet inleds med en beskrivning av huvuddragen i berättandet. 
Därefter presenteras fem analysexempel med syfte att karakterisera 
berättandet som muntlig klassrumskommunikation och som muntlig 
praktik i historia. 

Berättandet utgår från utvalda episoder i medeltidshistorien. Lär-
aren förbereder sig genom att läsa på i flera läroböcker men hon är en 
van berättare och kan därför improvisera vid behov. I intervjun be-
skriver läraren berättandets funktion på följande sätt:  

Om det är faktatext så introducerar jag inte texten så mycket som 
att jag berättar. Jag ser till att de får förkunskap om vad texten 
kommer att handla om. Det är väldigt sällan som de läser en text 
som vi inte har pratat eller berättat om. (Intervju med lärare 15.5 
2009.) 
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Lärarens uttalade syfte är alltså att mediera ämnesinnehållet på ett sätt 
som ger eleverna en förförståelse och underlättar den tysta läsningen. 
Vid de tillfällen då jag observerar undervisningen är syftet inte något 
som särskilt poängteras, och verkar därför vara implicit. Berättandet 
utgör vanligtvis inledningen på klassens historielektioner. Episod-
erna, som är mellan fem och femton minuter långa, behandlar histo-
riska händelser som digerdödens ankomst till Norden eller Nyköpings 
gästabud. Innehållet bygger på olika lärobokstexter men som van 
berättare är läraren inte manusberoende och hon förhåller sig därför 
relativt fritt till läroböckernas framställning. Läraren illustrerar sin 
berättelse med förflyttningar, gester och ljud och de semiotiska 
resurserna bidrar till att göra berättandet till ett mycket uppskattat 
inslag i historieundervisningen.  

Under berättandet har läraren huvudrollen som allvetande berät-
tare medan eleverna är statister eller publik. I både statist- och publik-
roll ingår att svara på de frågor av IRF-karaktär som läraren med jäm-
na mellanrum infogar i berättelsen. Elevsvaren kan vara längre en-
skilda svar men också kollektiva ja och nej från hela klassen. En 
statistroll innebär inga egna repliker men eleverna får ofta frågor som 
de besvarar utifrån sin rollkaraktär. Inför varje ny episod fördelar lär-
aren snabbt de aktuella rollerna med hjälp av en bunt namnlappar. 
Ibland uppstår behov av nya roller under berättelsens gång och lär-
aren håller därför namnlappsbunten i handen under berättandet. Om 
episoden är en fortsättning på en längre berättelse har man däremot 
kvar sina tidigare roller. Genom namnlapparna fördelas också upp-
giften som dagens sekreterare med uppgift att bokföra rollfördel-
ningen och huvudinnehållet så att läraren vet var hon ska börja nästa 
gång. Sekreterarens uppgift är viktig eftersom läraren är berättare 
även i parallellklassen. 

Det första exemplet, Exempel 1, illustrerar hur läraren inleder en 
berättelse om sjukdomar och sjukvård på medeltiden. I vänsterspalten 
(tal) står lärarens och elevernas repliker. Lärarrepliker markeras med 
L och elevrepliker med elevens fingerade namn. Mittspalten (ager-
ande) visar i första hand lärarens gester, ljudillustrationer och rörelser 
men i förekommande fall också vad enstaka elever eller klassen gör 
utöver att lyssna och svara. Om subjektet är utelämnat är det alltså 
läraren som agerar. I högerspalten (kommentar) kommenteras inne-
hållet i de övriga bägge spalterna. 
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Exempel 1. Inledning och förförståelse  

Tal Agerande Kommentar 
1. L: För du fick en sjuk-
dom som jag berättade om 
i religionskunskapen som 
fanns i Sverige på 
medeltiden. 

Håller handen på Hildas 
axel och vänder sig mot 
klassen där flera elever 
räcker upp handen. 

Många elever uppfattar 
repliken som en fråga. 

2. L: Kommer du ihåg att 
jag berättade om den där 
hemska sjukdomen som 
nästan var som att man 
ruttnade? 

Böjer sig ner mot Hilda 
och kliar sig på armarna. 
Fler händer i luften. Hilda 
börjar resa sig men ångrar 
sig.  

Läraren stannar upp och 
lägger till en visuell 
ledtråd. Eleven i rollen är 
lite osäker på vad som 
gäller. 

3. L: När jag berättade  
om Palestina på Jesu tid så 
gick man och ropade … 
om man bor nere i en dal 
någonstans. 

Plockar fram en koskälla 
ur katedern och cirkulerar 
i klassrummet ljudligt 
skramlande. 

Lärarens kommentar visar 
att fler elever kan sjuk-
domens namn förutsatt att 
de minns en tidigare 
berättelse.  

4. L: Hur många känner 
igen att jag har berättat 
om den sjukdomen? Men 
vad heter sjukdomen? 
Anna? 

Slår ut med armarna för 
att visa att frågan gäller 
alla och nya händer 
kommer upp. Sorlet  
stiger.  

Genom den direkta frågan 
uppmanar läraren alla 
elever att engagera sig.  
Många elever pratar också 
med varandra och har 
därför ett eget svar som 
jämförelse. 

5. Anna: Spetälska. Bekräftar svaret med sitt 
kroppsspråk och vänder 
sig beklagande mot Hilda.

 

I Exempel 1 inleder läraren berättelsen med att referera till en sjuk-
dom hon tidigare berättat om i religionskunskapen (replik1). Genom 
att sammanbinda ämnena aktiverar hon elevernas eventuella förkun-
skaper om sjukdomar förr i tiden. De uppräckta händerna visar att 
många elever uppfattar lärarens påstående som en fråga.14 Läraren 
väntar med att nominera den svarande och lägger i stället till fler 
verbala ledtrådar (replik 2) som hon illustrerar genom att klia sig på 
armarna. De nya ledtrådarna resulterar i att fler elever räcker upp 
handen som markering för att de kan svaret. Läraren lägger till ännu 
en verbal ledtråd (replik 3), riktar frågan till hela klassen och nomi 
nerar Anna (replik 4) som svarar (replik 5). Läraren bekräftar svaret 

                                                      
14 Lärarens påstående är vad som inom SFG benämns som interpersonell gram-
matisk metafor, dvs. formen är inkongruent i förhållande till funktionen.  
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med sitt kroppsspråk och fortsätter sedan att berätta. Exempel 2 visar 
hur läraren använder berättelsen för att introducera ämnesspecifika 
begrepp. 

Exempel 2. Att introducera ämnesspecifika begrepp 

Tal Agerande Kommentar 
6. L: Du har spetälska!  
Då är det så här att den 
stackars spetälska Hilda 
hon får inte bo hemma… 
Nu plötsligt så får du få  
en mamma i Alma. 

Ställer sig bakom Hilda 
med händerna på flickans 
axlar och blicken mot 
klassen och sträcker ut 
handen mot Alma som 
sitter i sin bänk. 

Både svaret och rollen 
infogas i berättelsen. 
Svaret utvidgas med 
tillägget att spetälska inte 
fick bo hemma. 

7. L: Men hon får inte bo 
hemma hon får bo på ett 
hospital. Vad kan DET 
vara för något då? … ett 
hospital där det bara är 
spetälska … 

Lutar sig mot den spet-
älska Hildas axel och 
vänder sig till klassen . 
Många elever, även den 
spetälska Hilda ,visar att 
de kan svaret. 

Läraren repeterar och 
omformulerar innehållet 
samtidigt som hon riktar 
sig till klassen för att 
engagera fler elever. 

8. Sixten: Ett sjukhus. Vänder sig till den sjuka 
Hilda. 

Svaret bekräftas genom 
lärarens agerande. 

9. L: Det är ett slags sjuk-
hus. För det var bara … 

Tittar på Hilda.  Genom att upprepa och 
modifiera svaret markerar 
läraren att hospitalet var 
speciellt. Hon avbryter  
sin förklaring och riktar i 
stället frågan till eleven i 
rollen. 

10. L: Varför var det bara 
spetälska där tror du? 

  

11. Hilda: För att det 
smittades. 

Vänder sig beklagande 
mot Hilda.  

Svaret bekräftas genom 
lärarens agerande. 

Exempel 2 inleds med att läraren växlar tilltal och vänder sig direkt 
till Hilda, som har rollen som spetälsk. Genom att upprepa sjukdomen 
och Hildas namn knyter läraren dem till varandra och till rollen 
(replik 6). Med nästa replik (replik 7) vänder sig läraren till klassen 
och introducerar ordet hospital. Genom frågan markerar hon att ordet 
hospital är nytt men att sammanhanget innehåller ledtrådar. Sixten 
nomineras med en gest och svarar (replik 8). Läraren be-kräftar och 
modifierar Sixtens svar. Hon inleder sedan en uppföljning av svaret 
men hejdar sig mitt i en mening (replik 9). I stället för att själv svara 
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drar hon åter in den spetälska Hilda i handlingen med en fråga (replik 
10). Hilda svarar (replik 11) och läraren bekräftar svaret med en nick. 

Nästa exempel visar att berättandet används för att introducera 
historiska paralleller. I Exempel 3 drar läraren paralleller mellan medel-
tiden och elevernas nutid. 

Exempel 3. Historisk parallell – fanns det sjukvård på medeltiden? 

Tal Agerande Kommentar 
12. L: Ja, det smittade. 
Det var så här. Om Olle  
fick ont i tanden fanns det 
någon tandläkare tror ni  
på medeltiden? 

Sänker rösten och vänder 
sig med allvarlig min mot 
klassen, samtidigt som 
hon lägger handen på 
Olles huvud.          

Läraren upprepar elev-
svaret för klassen och 
växlar till nästa exempel. 
Frågan riktas till hela 
klassen. 

13. Flera elever: Nää. Går till Eskils bänk och 
tittar på honom.  

Klassen svarar kollektivt.  

14. L: Eskil han fick 
inflammation i stortån. 
Kunde någon hjälpa dig 
tror du? 

 Upprepningen som 
retoriskt grepp markerar 
poängen, och ger sam-
tidigt eleverna tid att 
förstå exemplet.  

15. Eskil: Nä. Går till Lukas bänk och 
tittar på honom. 

Eskil bidrar med ett 
retoriskt svar. 

16. L: Lukas, han fick 
jätteont i magen. Fanns  
det någon doktor att gå 
till?  

Lukas gör ett instäm-
mande ljud. 

 

I Exempel 3 markerar läraren genom frasen ”det var så här” att 
hon nu introducerar ett nytt tema (replik 12). Samtidigt som hon ger 
ett exempel riktar läraren en fråga till klassen som flera elever be-
svarar (replik 13). Läraren bygger ut exemplet med en ny parallell 
men riktar nu frågan till Eskil som illustrerar exemplet (replik 14). 
Eskilsvarar (replik 15) och läraren avslutar parallellen med ett tredje 
sjukdomsexempel (replik 16).  

I Exempel 4 fortsätter läraren att utveckla den historiska paral-
lellen, men nu med betoning på att medeltida kunskaper om bote-
medel fortfarande kan spela en roll.  
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Exempel 4. Historisk empati – vad den kloka gumman visste  

Tal Agerande Kommentar 
17. L: Hade man TUR så 
var KLOSTRET ett sånt 
kloster som man fick gå 
till där munkarna kunde 
lite om medicin eller 
också kunde man gå till 
kloka gumman. Magnus, 
har du nån roll?     

Står vid en bänk och tittar 
på klassen. 
 
 
 
Tittar på Magnus. 

Genom att höja rösten 
betonar läraren att kloster 
med sjukvård hörde till 
undantagen. 
 
Eleverna behåller och 
förväntas hålla reda på sin 
roll över flera episoder 

18. Magnus: Ansgar eller 
nån  

Drar en ny namnlapp.  Magnus förefaller osäker 
på vilken roll han hade. 

19. L: Ja, just det. Agnes 
har du nån roll? Då är det 
en klok gumma i byn dit 
man kan gå OCH DEN 
KLOKA GUMMAN sa  
så här: Lägg spindelväv 
på. Och då la Eskil 
spindelväv på och hade 
han tur så kanske det 
lyckades. Och du visste 
inte varför det lyckades. 
Men den kloka gumman 
hade lärt sig att vissa 
grejer var BRA, hon hade 
en klok mormor eller nån 
som hade lärt henne det. 
Och nu är det så här att 
dom som undersöker 
spindelväv så finns det ett 
ämne i spindelväv som är 
släkt med penicillin. Så 
fastän den kloka gumman 
inte visste vad penicillin 
var så hade hon upptäckt 
att om hon tog spindelväv 
och lade på såren så läktes 
en del sår, men inte alla. 
Så blev man sjuk så skulle 
man ha tur och ha en klok 
gumma i byn. 

Agnes bekräftar med en 
huvudsakning att hon inte 
har en roll. Läraren går 
mot Agnes bänk och talar 
medan hon tittar på henne. 
 
Läraren vänder sig mot 
ena klassrumshalvan.  
 
Vänder sig mot den andra 
klassrumshalvan där Eskil 
sitter. 
 
 
 
 
 
Böjer sig ner och ser 
Agnes i ögonen.  
 
Pekar på Agnes och gör 
en cirklande rörelse med 
handen som illustrerar 
spindelväven.  
 
Tittar på klockan och 
backar mot tavlan där den 
spetälska Hilda sitter kvar.
Håller handen på Hildas 
axel och ser på klassen 
 

 
 
 
Lärarens höjda röst 
betonar gummans 
betydelse och bidrar till 
att bibehålla klassens 
uppmärksamhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genom att infoga tidigare 
roller förlänger läraren 
rollens funktion samtidigt 
som hon knyter ihop 
berättelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
Läraren betonar ännu en 
gång det tursamma i att få 
vård på medeltiden. 
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I Exempel 4 introducerar läraren en ny infallsvinkel på medeltida 
sjukvård. Hon höjer rösten på ordet tur för att markera att kloster med 
sjukvård var ovanliga och ställer sedan en fråga om nästa roll (replik 
17). Den tillfrågade eleven har kvar en tidigare roll och är därför upp-
tagen (replik 18). Läraren drar en ny rollinnehavare som accepterar 
rollen som klok gumma med en nick. Därefter fortsätter berättelsen 
om hur den kloka gummans kunskaper nu bekräftats av ”dom som 
undersöker spindelväv”. Läraren tilltalar växelvis den kloka gumman 
och klassen samtidigt som hon infogar en tidigare statistroll (Eskil) i 
handlingen. Avslutningsvis betonar hon åter det tursamma i att få 
vård på medeltiden (replik19). 

Att läraren som berättare ställer frågor är en del av berättandet 
som eleverna förefaller väl införstådda med. Att eleverna ställer 
frågor till läraren är mindre vanligt. Exempel 5 visar hur läraren han-
terar en elevfråga som uppstår mot slutet av berättelsen om spetälska. 

I Exempel 5 ställer Alexander en fråga om två sjukdomsbegrepp 
som förekommit under berättelsen (replik 20). Läraren lyssnar och 
svarar med en parallell till sitt eget namn (replik 21). Alexander 
bekräftar att han förstår parallellen (replik 22). Läraren formulerar en 
slutsats knuten till sitt namn (replik 23) men visar genom att dra en ny 
namnlapp att hon vill fortsätta berättelsen. Alexander ställer en ny 
fråga (replik 24). I nästa replik (replik 25) markerar läraren först att 
frågan är oviktig, ger sedan ett preliminärt svar men hänvisar till egna 
kunskapsluckor och avslutar med en kommentar om att vetgirighet är 
bra, men inom vissa gränser. Läraren återtar sedan berättelsen genom 
att introducera en ny roll, den pestsmittade råttan.  

Som exemplet visar väljer läraren först att besvara frågan men 
avvisa sedan elevens vidare frågor. Min tolkning är att läraren både är 
inriktad på att slutföra episoden och på att behålla klassens uppmärk-
samhet och därför inte riktigt uppmärksammar att Alexanders fråga är 
viktig för förståelsen av lärobokstexten. Exemplet visar också att det 
vanligtvis är läraren som definierar vilken förförståelse eleverna be-
höver och att det därför kan finnas fler obesvarade frågor. Berättandet 
är alltså inriktat på att förbereda det fortsatta arbetet men förbere-
delsen innebär inte givet att man diskuterar eller ifrågasätter oklar-
heter i ämnesinnehållet. Svaren från elevintervjuerna tyder ändå på att 
många elever uppfattar berättandet som ett stöd för skrivandet. När 
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Exempel 5. Fråga från elev till lärare  

Tal Agerande Kommentar 
20. Alexander: Men jag 
förstår inte spetälska heter 
väl lepra? Vilket är vilket? 

Lyssnar uppmärksamt på 
frågan med blicken på 
eleven. 

Alexanders fråga accep-
teras som ett avbrott. 

21. L: Ja, jag heter Sally 
och så heter jag fru 
Wahlkvist. Vem är vem? 

Tittar på eleven men 
behåller samtidigt viss 
ögonkontakt med klassen.

Det parallella exemplet 
besvarar inte frågan men 
markerar att begreppen är 
synonyma. 

22. Alexander: Båda är 
du. 

Bekräftar med en nick.  

23. L: Det är två namn på 
samma person.  

  Bekräftar genom att 
sammanfatta sitt eget svar 

24. Alexander: Men är det 
typ från, typ från latin, 
grekiska eller? 

Slår ut med händerna för 
att visa att hon inte vet … 
tystnar en kort stund innan 
hon på nytt drar en 
namnlapp. 

Frågan har stannat upp 
berättandet och läraren 
markerar att hon vill gå 
vidare. 

25. L: Det får du forska 
på. Det är inte så många 
som tycker det är viktigt 
om lepra är latin eller inte 
Men jag skulle kunna 
tänka mig att det är latin 
eller grekiska eller nånting 
men jag vet inte. Jag är 
inte duktig på språk så det 
vet jag inte. Det är så bra 
att du är vetgirig men 
ibland… En som ska va 
en RÅTTA. 

Skrattar lite.  
 
 
 
 
 
 
Gör en kort paus och tittar 
på klassen. Drar sedan en 
ny namnlapp med nästa 
roll. 
 

Kommenterar svaret som 
inte infogas i den fortsatta 
berättelsen. Hänvisar till 
att eleven får ta reda på 
det vid ett annat tillfälle.  
 
 
 
Markerar att berättelsen 
fortsätter genom att dra en 
ny namnlapp. 
 
 

Olle och Alexander får frågan om de lärt sig några skrivknep att an-
vända under medeltidsarbetet svarar Alexander: ”Ja det är nog mest 
att lyssna på innehållet lite, inte några speciella knep.” På min följd-
fråga bekräftar han att det är lärarens berättelse som åsyftas. Jag ber 
sedan pojkarna förklara hur berättandet kan vara till hjälp för skriv-
andet och Olle ger ett exempel: ”Nämen titta … det är att om hon 
berättar nåt typ religion så berättar hon det roligt.” Alexander hakar 
på Olles beskrivning och förklarar varför berättandet är bra:  
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Hon tar fram nån och så typ … När vi hade historia så (ohörbart), 
en kille i vår klass, fick vara Ansgar. Och så var det massor … 
Det är så roligt när man får stå framför klassen och så berättas det 
på ett bra sätt. Så att det fastnar verkligen i minnet, än att läsa ”ah, 
okej, det fanns en kung i Sverige som hette Erik. 

Pojkarnas svar visar att de uppfattar berättandet och statistrollerna 
som en rolig och lärorik del av historieundervisningen. Att det blir 
lärorikt beror på att innehållet ”berättas på ett bra sätt”, något som 
leder till att det ”det fastnar i minnet”. Jämförelsen med läroböckerna 
visar att de båda eleverna uppfattar berättandet som mer levande och 
mindre faktainriktat än att läsa lärobokstexten.  

Sammanfattningsvis innebär det muntliga berättandet att läraren 
medierar innehållet i historieläroboken. Genom berättandet introdu-
ceras och förklaras historiska roller, ämnesspecifika begrepp och 
historiska paralleller. Läraren beskriver syftet med det muntliga 
berättandet som att öka elevernas förförståelse inför den individuella 
läsningen av lärobokstexten. Som exemplen visar är det framför allt 
läraren som berättar, förklarar och ställer frågor medan eleverna 
oftast lyssnar eller ger korta svar. Statistrollerna och elevsvaren in-
fogas i den fortsatta berättelsen och får därigenom en diskursiv funk-
tion. Tillsammans med de semiotiska resurserna bidrar de till att be-
rättandet framstår som en mycket uppskattad resurs i historieunder-
visningen.  

4.3.3 Lärobokstexten  
I avsnittet presenteras kapitlet Nöd och hemska sjukdomar ur PULS 
Historia 4–6 (Körner 2004). Lärobokstexten består av ett uppslag 
indelat i tre avsnitt med varsin underrubrik. Min presentation inleds 
med en beskrivning av kapitelinnehållet. Därefter sammanfattas 
resultatet av två slags textanalys. Den textuella analysen visar utifrån 
vilka teman texten berättas medan den ideationella analysen visar 
vilka processer (verb) som används i framställningen och om dessa 
realiseras som handlingar eller händelser. Hela lärobokstexten finns 
att läsa i Bilaga 2. 

4.3.3.1 Ont om mat  
Kapitlet Nöd och hemska sjukdomar inleds med avsnittet Ont om mat. 
Avsnittet innehåller tre stycken som kan sammanfattas som följer:  
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1. Missväxt ledde till att människor åt barkbröd.  
2. Svältande människor får lättare farliga sjukdomar. Barnaföds-

lar var också farliga eftersom hygienen var dålig. 
3. Klostren kunde vårda en del av de sjuka. 

Inledningsavsnittet Ont om mat utgör en bakgrund till kapitlets sista 
avsnitt Digerdöden härjar. Rubriken Ont om mat omfattar enbart det 
första stycket och sammanfattar därför inte innehållet i avsnittet som 
helhet. Det inledande temat, när det var missväxt, anger en orsak 
samtidigt som det markerar att texten handlar om dåtid. På tema-
platsen i de följande meningarna introduceras opersonliga deltagare 
som det (barkbrödet) och febersjukdomar eller grupper som män-
niskor som svälter och kvinnor. Avsnittets sista tema är en historisk 
plats, klostret.  

Det finns ett innehållssamband mellan avsnittets tre stycken. Det 
är dock inte alltid tydligt, vilket syns i det implicita sambandet mellan 
barkbröd i första stycket och människor som svälter i stycke två. 
Sambandet mellan sjukdomarna och klostret i stycke två och tre fram-
går däremot tydligt av texten.  

Det första avsnittet innehåller en grafisk signal, det kursiva bark-
bröd. Kursiveringen ger intrycket att barkbröd är avsnittets viktigaste 
ord, vilket kan tyckas märkligt. En tänkbar förklaring till kursive-
ringen är att barkbröd är ett konkret och specifikt ord och att det där-
för anses enklare än det mer abstrakta och överordnade missväxt. 
Begreppet missväxt ingår i avsnittets inledande tema men förklaras 
inte i texten. 

4.3.3.2 Lepra och pest – de värsta sjukdomarna 
Textens andra avsnitt består av fem stycken vars innehåll kan sam-
manfattas som följer:  

1. Lepra då och nu och hur sjukdomen yttrar sig. 
2. Lepra smittar så sjuka måste ta nattvarden på ett särskilt sätt.  
3. Pest då och nu och hur sjukdomen sprids. 
4. Hur pest yttrar sig 
5. Nu finns mediciner mot spetälska och pest.  

Precis som inledningsavsnittet fungerar avsnitt två som en bakgrund 
till berättelsen om digerdöden. Rubriken Lepra och pest – de värsta 
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sjukdomarna sammanfattar hela avsnittet och kan därför tänkas 
underlätta läsningen. I texten behandlas sjukdomarna i vardera två 
stycken med konkreta och livfulla beskrivningar av symptom, sprid-
ning och konsekvenser. Att sjukdomarna hör samman framgår av av-
snittets rubrik men i brödtexten markeras sambandet först i den 
mening som bildar övergången mellan sjukdomarna: Pest sprider sig 
mycket snabbare än lepra. De båda sjukdomarna sammankopplas 
ytterligare en gång i avsnittets slutmening: Idag finns mediciner mot 
både spetälska och pest, där ordet lepra bytts ut mot spetälska. Bytet 
innebär att ett kursiverat och centralt ord ersätts med ett som tidigare 
bara förekommit i en parentes vilket framstår som både omotiverat 
och lätt förvirrande. 

Eftersom avsnitt två handlar om sjukdomar består temana av ab-
strakta eller opersonliga deltagare som lepra, spetälska, pest, den 
sjuke eller kroppen. Temat används också för att markera orsaks-
sambandet i meningen Eftersom sjukdomen var mycket smittsam var 
alla rädda för att komma i kontakt med de leprasjuka. Avsnittets sista 
tema är tidsomständigheten idag i meningen Idag finns det mediciner 
mot både spetälska och pest som kommenterar textens tidigare påstå-
ende om att sjukdomarna fortfarande finns i andra världsdelar. Jäm-
förelsen för ämnet närmare elevens samtid men väcker samtidigt 
svåra frågor som inte besvaras. Varför finns de medeltida sjukdom-
arna finns kvar i Asien och Afrika? Och hur ska man i så fall förstå 
upplysningen om att det numera finns mediciner som kan bota sjuk-
domarna?  

4.3.3.3 Digerdöden härjar 
Kapitlets tredje avsnitt består av fyra stycken som kan sammanfattas 
som följer:  

1. På 1300-talet var pesten så svår att den döptes till stora döden. 
Nutida forskare har beräknat dödstalen för Europa. 

2. År 1349 kom digerdöden till Norge och spred sig vidare i 
Norden. Danmark smittades på annat sätt. 

3. Alla slags människor dog. Liken fyllde kyrkogårdar och 
massgravar. 

4. Många flydde för att rädda sitt liv och städer och byar tyst-
nade. 
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Det sista avsnittet handlar om digerdödsepidemins ankomst och ut-
bredning i Norden. Texten är berättande snarare än beskrivande och 
innehållet organiseras därför med tidsteman som På 1300-talet, då, år 
1349, så fort man kunde och länge. Andra teman är grupper av his-
toriska eller nutida deltagare: besättningen, folk, hela familjer och 
forskare. En tredje temagrupp är platsomständigheter som Danmark, 
kyrkogårdarna och städerna medan två teman, så och för att rädda 
sig undan, används som utgångspunkt för förklaringar. Det kursiver-
ade digerdöden förklaras tydligt i anslutning till kursiveringen och 
sambanden både inom och mellan styckena är mer explicita än i de 
föregående båda avsnitten. Huvudaktör är den förmänskligade och 
grymma digerdöden som går fram bland fattiga och rika. Avsnittet 
innehåller många målande och dramatiska uttryck som hela familjer 
strök med och dödens tystnad. Precis som i avsnitt två finns en 
koppling mellan då och nu och mellan skolkunskap och vetenskap i 
meningen: Forskare har räknat ut att en fjärdedel av Europas befolk-
ning dog på bara tre år.  

4.3.3.4 Bilder 
Död och hemska sjukdomar är temat för kapitlets tre bilder, som 
samtliga är narrativa (se Bilaga 2). På uppslagets vänstersida finns två 
mindre bilder. Den översta bilden visar ett barn som ligger i en vagga. 
På ömse sidor om vaggan står en sörjande kvinna och döden, som 
med en pil pekar på barnets huvud. Bilden saknar bildtext. Den nedre 
bilden visar en grupp pestsjuka med förtvivlade ansiktsuttryck. Bild-
texten lyder: På ett klostersjukhus. De sjuka har stora pestbölder. 
Uppslagets högersida domineras av en bild på en oljemålning. Tavlan 
föreställer liemannen som ridande på en drake intar en medeltida stad. 
På gatan under dem ligger högvis med döda människor. Bildtexten 
lyder: Döden kallades ibland för liemannen. På bilden rider han in i 
en stad. Han har pesten med sig. Vad rider liemannen på? Tavlan är 
målad 1898.  

4.3.4 Sammanfattning av läroboksanalysen 
Den textuella analysen visar från vilka utgångspunkter som läroboken 
återger ämnesinnehållet. Kapitlet Nöd och hemska sjukdomar inleds 
och avslutas med tidsteman och kan därför läsas som en kronologisk 
berättelse med längre beskrivande avsnitt. Textens tidsteman används 
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för att ange mer eller mindre bestämda historiska tidpunkter som 
1300-talet eller 1349, men också för att introducera förklaringar som 
När det var missväxt. Som platsteman förekommer centrala historiska 
platser som klostren, staden Bergen, kyrkogårdarna eller städerna. 
Berättande texter innehåller vanligtvis många tids- och platsteman 
men typen av tids- och platsteman visar att detta är en historietext. 
Även textens övriga teman är ämnestypiska med grupper av deltagare 
som de fattiga, eller besättningen, exempelindivider som den sjuke 
eller opersonliga deltagare som barkbröd, lepra och fingrar och 
fötter. Ett fåtal temaplatser används till konjunktioner som klargör 
sambanden mellan de händelser som texten skildrar. 

Processanalysen visar vilka verb eller processer som används för 
att framställa innehållet. Nöd och hemska sjukdomar domineras av 
berättande meningar med materiella processer som bakades, sprids, 
kom, målade eller grävde. En knapp fjärdedel av processerna är 
relationella, den processtyp som förknippas med ett opersonligt 
språkbruk och beskrivande faktatexter. I lärobokens framställning 
används de relationella processerna för att beskriva och klassificera 
sjukdomar eller grupper av människor. Att bara två av textens pro-
cesser är mentala visar att mänskliga upplevelser inte är centrala för 
ämnet, något som ju också följer av att många teman är opersonliga. 
Textens enda verbala process förklarar varför pesten kallades diger-
döden.  

Som tidigare nämnts är lärobokstexten bitvis svårförståelig på 
grund av informationsluckor och oklara samband. Processanalysen 
visar att majoriteten av processerna konstrueras som händelser utan 
agent vilket är ännu ett skäl till att texten kan uppfattas som svårläst. 
Av totalt 30 materiella processer konstrueras 9 som handlingar och 21 
som händelser. Som handlingar konstrueras fattiga som äter barkbröd, 
kvinnor som föder barn, kloster som tar emot sjuka, forskare som 
räknar ut dödstal eller de obestämda man som målar kors, gräver 
massgravar eller flyr digerdöden. Som händelser konstrueras pro-
cesser som hör samman med sjukdomar: kroppen fräts sönder, fingrar 
och fötter faller av, sjukdomar sprider sig, länder smittas och familjer 
dör. Att Nöd och hemska sjukdomar innehåller en stor andel passiva 
satser och obestämda aktörer är alltså ett av flera drag som gör texten 
mer abstrakt än de berättande texter som eleverna möter i svensk-
ämnet. De grammatiska metaforer som beskrivs som typiska för 
skoltexter syns inte i Nöd och hemska sjukdomar men kapitlet inne-
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håller flera ämnesspecifika ord och utryck som inte förklaras t.ex. 
missväxt, barnsängsfeber, näring, nattvard, befolkning och härjar.  

Resultatet av textanalysen visar alltså att lärobokstexten innehåller 
många av de drag som karakteriserar berättande historietexter och 
därför kan uppfattas som svårläst av många elever i årskurs 4. Till 
detta kommer att ämnet digerdöden ligger långt från elevernas var-
dagserfarenheter och att lärobokstexten väcker flera viktiga frågor. 
Det är med andra ord en text som elever i årskurs 4 kan ha behov av 
att läsa och bearbeta gemensamt.  

4.3.5 Läraren om medeltidsboken och historia 
I detta avsnitt presenteras delar av den lärarintervju som gjordes efter 
att arbetet med medeltidsboken avlutats. Intervjun handlade också om 
undervisning och textproduktion mer generellt men här redovisas 
endast de delar som direkt berörde historieämnet. Då samtliga citat är 
hämtade från denna intervju återges datum enbart efter det första 
lärarcitatet.  

Under intervjun bad jag läraren att beskriva arbetet med medel-
tidsboken, vilket hon gjorde på följande sätt: 

När vi jobbade med medeltidsarbetet då var det lite berättande 
men mest att de hämtade fakta från de fyra olika historieböcker vi 
har på skolan. Man läste texten tyst och återberättade genom att 
skriva. (Intervju med lärare 15.5 2009.) 

Nästa fråga gällde om elevernas egen textproduktion utgjorde en 
viktig beståndsdel i klassens historieundervisning:  

Ja, för mig är det så. I lärarhandledningen finns mycket frågor rik-
tade mot texten typ ”Vad hette Birger Jarls söner?” och så svarar 
man på det. Sådant färdigt material jobbar jag väldigt lite med nu. 
Från lärarhandledningarna är det svårt att få något man kan sätta i 
händerna på barnen. Det får jag nästan alltid producera själv.  

Läraren berättade sedan hur hon introducerat arbetet med de egna 
historietexterna under höstterminens vikingatema:  

På vikingatiden utgick vi från en fråga t.ex. ”Vad åt de för mat?” 
Och så letade vi i alla böckerna efter svaret på den frågan. Då 
började jag med att skumma det. De hade fyra böcker framför sig 
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för att lära sig att nu i fyran är det mycket text. (…) När de 
kommer i fyran är de vana vid att jobba med en text om till exem-
pel talgoxen och då jobbar man bara med den. Nu har vi många 
böcker. Att veta att de (författarna, min anm.) ofta hjälper oss med 
rubriker och kursiverade ord för att peka på vad de tycker är 
viktigt. Och ofta håller man med, fast inte alltid.  

Jag bad också läraren att beskriva hur hon förklarade uttrycket ”att 
berätta med egna ord ” för eleverna:  

Jag brukar säga att det ska kännas att det är du som berättar om 
det du tagit reda på, det ska inte vara bokens berättelse. 

Nästa fråga gällde om läraren hade sett spår av det muntliga berät-
tandet i elevernas historietexter:  

Det vet jag inte… Jag tänkte på Olle. Han lyssnade väldigt 
mycket när jag berättade om barkbrödet och så var han så rolig 
när han skulle ange källa och kom fram och sa ”Jag har ju inte läst 
det i boken, jag lyssnade ju bara på dig”. Så då fick han skriva 
mig som muntlig källa. Men annars har jag inte tänkt på hur berät-
tandet syns.  

Jag frågade vad läraren ansåg vara viktigt att ta fasta på när eleverna 
skrev sina första faktatexter:  

Ska jag vara ärlig så är det mycket på känn. Det är att börja lära 
dem att få styrsel på det. Ordning och reda, rubriker och under-
rubriker och vad det nu är jag är ute efter. Nyckelord och så. I 
fyran kan man mycket väl skriva överskriften digerdöden och 
sedan handlar inte ett ord om det, det handlar om barkbröd eller 
något annat. Det försöker jag jobba med att rubrik stämmer med 
innehåll. Det är inget självklart för fyror, ingenting sådant är 
självklart. Rubrik är något man sätter dit för att fröken säger att 
det ska vara en rubrik. Och det här med att få känsla för stycke-
indelning och underrubriker det är svårt. Fast jag har upptäckt att 
de köper det när jag säger att du höjer dig en nivå om du delar in 
texten i stycken. Då vill de höja sig en nivå. 

Den avslutande frågan gällde om och i så fall hur eleverna fick 
respons på sina historietexter: 
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Dilemmat jämfört med högstadiet är att vi har så mycket så man 
har inte den tiden att bearbeta alla grejer. Och det är mycket som 
är att kolla att det är gjort och redovisat, lite polisaktigt. Så efter-
arbete, att rätta eller att ge goda råd och få en utveckling, det är 
det svårt att få tiden att räcka till.  

I svaren betonar läraren vikten av att eleverna bearbetar läroboks-
texterna till egna texter. Att använda många källor framhålls som nytt 
och viktigt i mellanstadiet men motiveras inte närmre.15 Svaret kan 
tolkas som att det finns en källkritisk ambition i undervisningen, en 
ambition som också syns i att man talat om källors tillförlitlighet. Av 
intervjusvaren framgår vidare att arbetet innehåller en progression. 
Under läsårets första historiearbete har man gemensamt övat på att 
läsa och sovra i lärobokstexter, något eleverna nu förväntas hantera 
på egen hand. Läraren är medveten om att medeltidsboken är en svår 
uppgift i årskurs fyra, men menar att den skriftliga instruktionen 
hjälper dem att få ”styrsel” på ämnesinnehållet. Hon har noterat att 
några elever gärna använder hennes muntliga berättande som stöd för 
skrivandet, men säger sig inte närmre ha funderat över vilka kon-
sekvenser det får för deras texter. Läraren uttrycker viljan att ge en 
respons som vidareutvecklar elevtexterna men ser att det i praktiken 
ofta stannar vid en ”polisaktig” kontroll av att arbetet är utfört, något 
hon menar beror på tidsbrist. 

4.4 Sammanfattande diskussion 
I detta avsnitt sammanfattas svaret på den första forskningsfrågan. De 
tre undervisningsresurserna sammanfattas först var för sig varefter jag 
diskuterar vilka förutsättningar som resurserna sammantagna erbjuder 
för lärande och textproduktion i historia. 

4.4.1 Instruktionen 
Uppgiften medeltidsboken innebär att eleverna producerar en egen 
historiebok om minst fyra kapitel. Den skriftliga instruktionen inne-
håller två delar: en tänkt arbetsgång baserad på ett kapitel och kvali-
tetskriterier för det färdiga arbetet. Enligt arbetsgången ska eleven 

                                                      
15 Att läraren inte vidareutvecklar sitt svar är också ett resultat av att jag som 
intervjuare inte följer upp det med en följdfråga. 
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läsa lärobokstexten, titta på bilderna och sedan ”berätta med egna 
ord”. Att verbet berätta används synonymt med att skriva är vanligt i 
läroböcker och instruktioner. Uttrycket att ”berätta med egna ord” 
kan alltså uppfattas som en uppmaning att skriva om lärobokstexten 
med egna ord. Instruktionen beskriver inte närmre hur berättandet/ 
skrivandet går till men innehåller ett avskriftsförbud som visar vad 
det inte innebär. Medeltidsbokens funktion är att eleverna ska lära sig 
historia genom att bearbeta lärobokstexten i skrift och bild. Eftersom 
funktionen är implicit är innebörden av uttrycket ”att berätta med 
egna ord” delvis öppen för tolkning.  

Instruktionen innehåller också kriterier för en färdig medeltidsbok. 
Kriterierna, som presenteras som tre nivåer, är generella och visar 
därför inte att texten handlar om historia. Läraren beskriver syftet 
med nivåerna som att hjälpa eleverna att få struktur på texten. Under 
arbetet återkommer nivåerna i en genomgång och i det skriftliga om-
döme som utgör responsen på medeltidsboken. Såväl arbetsgången 
som nivåerna tar fasta på textens form och försöker föregripa några 
av de problem som kan tänkas uppstå i den färdiga elevtexten, t.ex. 
att den består av alltför mycket avskriven lärobokstext. För innehållet 
finns inga nedskrivna kriterier. Medeltidsboken omfattar två semio-
tiska modaliteter, skrift och bild. I instruktionen uppmärksammas 
bilden på ett sätt som antyder att bilder är viktiga men lätt förbises. 
Instruktionen innehåller inga kriterier för bilder och inget förbud mot 
att rita av läroboksbilder. Verbet illustrera anger en rollfördelning 
mellan skrift och bild där skriften har företräde. Samtidigt är bilder ett 
av kriterierna på att den färdiga texten håller en högre nivå och in-
struktionen ger därför ingen entydig bild av illustrationernas funktion 
eller värde. 

4.4.2 Berättandet  
Under medeltidstemat berättar läraren episoder ur medeltidshistorien 
med syftet att skapa förförståelse inför det individuella arbetet med 
lärobokstexterna. Analysexemplen visar att berättandet används för 
att levandegöra historiska händelser och förklara ämnesbegrepp. 
Berättandet innehåller också historiska paralleller som kan tänkas 
underlätta elevernas förståelse av lärobokstexten. Läraren berättar 
med känsla och betoning på empati och statistrollerna är ett av flera 
retoriska grepp som bidrar till att berättandet uppfattas som en enga-
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gerande och lärorik del av historieundervisningen. I berättandet ingår 
frågor av IRF-typ som eleverna besvarar i eller utanför sina roller. Att 
eleverna ibland räcker upp handen för att visa läraren att de kan 
svaret visar att berättandet är en form av muntlig klassrumskommu-
nikation som de är väl förtrogna med. Elevernas svar är ofta korta och 
retoriska ja- eller nej-svar eller enstaka ifyllda ord, s.k. recitation, 
men det förekommer också att elever drar slutsatser utifrån sin 
statistroll. Eftersom läraren infogar svaren och statistrollerna i den 
fortsatta berättelsen får de en diskursiv funktion, dvs. blir en del av 
den fortsatta berättelsen.  

Lärarens frågor är alltså ett vanligt och förväntat inslag i berät-
tandet medan elevfrågor är mer ovanliga. Detta kan tolkas på flera 
sätt. En möjlig tolkning är att ämnesinnehållet förklaras så väl att 
frågor sällan uppstår, en annan att lyssnarfrågor generellt är ovanliga i 
muntligt berättande. En tredje tolkning är att eleverna är förtrogna 
med den muntliga praktiken och därför vet att läraren inte gärna vill 
bli avbruten. Oavsett orsak är elevfrågor eller diskussioner kring det 
historiska ämnesinnehållet inte en framträdande del av det muntliga 
berättandet.  

4.4.3 Lärobokstexten 
Arbetet med texterna till medeltidsboken bygger på de lärobokstexter 
som läraren anvisar. För kapitlet Digerdöden ska eleverna använda 
lärobokskapitlet Nöd och hemska sjukdomar ur PULS Historia 4–6 
(Körner 2004:64–65). Analysen visar att lärobokstexten innehåller 
flera av de drag som karakteriserar berättande historietexter. Texten 
inleds med en förklarande bakgrund och avlutas med en berättelse i 
tidsföljd, vilket är två vanliga genresteg i berättande historietext. Del-
tagarna är grupper av historiska aktörer eller opersonliga företeelser 
medan tidsuttrycken omfattar långa perioder. De historiska händel-
serna realiseras främst med materiella processer. En fjärdedel av pro-
cesserna är relationella och beskriver och klassificerar t.ex. sjuk-
domar. Lärobokstexten innehåller få mentala processer och återger 
alltså sällan deltagarnas upplevelser eller känslor. Att lärobokstexten 
är komprimerad resulterar i att den bitvis har informationsluckor. 
Andra tänkbara svårigheter är den stora andelen passiva satser och att 
betydelsen av ämnesspecifika och centrala ord inte alltid framgår av 
sammanhanget eller av separata förklaringar. Lärobokens berättande 
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skiljer sig därmed också från lärarens berättande som ofta har tonvikt 
på handling och förklaringar. 

Läroboksbilderna är narrativa och konkretiserar de händelser som 
skriften beskriver. Till skillnad från skriften men i likhet med berät-
tandet är bildernas deltagare individer som uttrycker känslor. Läro-
boksbilderna kan därför tänkas fungera som en ingång till skriften 
och väcka nyfikenhet och empati. Bilderna visar också att historiska 
händelser kan framställas mer eller mindre realistiskt, och döden som 
lieman förekommer t.ex. i två av tre bilder.  

4.4.4 Två parallella praktiker  
Resultatet av analysen pekar på att de tre undervisningsresurserna ut-
gör delar av två praktiker, en muntlig och en skriftlig, som existerar 
sida vid sida i klassrummet.  

Den muntliga praktiken utgörs av lärarens berättande som kan be-
skrivas som ett kollektivt och dramatiserat klassrumssamtal inriktat 
på att utveckla empati. Berättelsernas deltagare är individer som 
agerar i eller faller offer för historiska händelser snarare än de grupp-
er och abstrakta deltagare som befolkar lärobokstexten. Roller och 
repliker är en viktig del av lärarens sätt att mediera ämnesinnehållet 
och bidrar till att berättandet framstår som en levande och uppskattad 
del av historieundervisningen. När några elever jämför lärarens berät-
tande med att på egen hand läsa lärobokstexten visar exemplet att de 
uppfattar den muntliga praktiken som ett bättre stöd för att förstå 
ämnesinnehållet. Det muntliga berättandet utgör också en levande 
illustration till uttrycket att ”berätta med egna ord”, som åskådliggör 
hur retoriska grepp kan användas för att fånga och behålla åhörares 
eller läsares uppmärksamhet.  

Den skriftliga praktiken omfattar instruktionen och lärobokstexten. 
Medeltidsboken är en individuell uppgift som består av att läsa, välja 
och omformulera lärobokstext till egna texter. Arbetet med varje 
kapitel inleds gemensamt men består sedan till största delen av tyst 
arbete där eleven på egen hand måste skapa mening i bitvis abstrakta 
och svårtydda lärobokstexter. Eftersom instruktionen inte tillhanda-
håller någon modell för elevtexten får lärobokstexter eller andra 
faktatexter en dubbel funktion som källa och textförebild. Läroboks-
texten innehåller flera av de drag som karakteriserar berättande his-
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torietexter och kan därför utgöra en resurs för att utveckla ett ämnes-
skrivande, men detta är i så fall något eleven själv måste upptäcka. 

Sammanfattningsvis erbjuder de två praktikerna olika former för 
lärande och skulle därför kunna fungera som kompletterande resurser 
för textproduktion och lärande. Den muntliga praktiken erbjuder en 
förförståelse för ämnesinnehållet. Arbetsformerna är gemensamma 
och rollerna skapar förutom omväxling och aktivitet ett påtagligt in-
tresse för historieämnet som gör att eleverna minns såväl historiska 
personer som vilken klasskamrat som hade rollen i månader. Genom 
rollerna får eleverna tillfälle att leva sig in i hur historiska personer 
handlat och tänkt, något läraren betonar genom att ställa frågor till 
rollkaraktärerna och infoga roller och repliker i sin berättelse. Den 
skriftliga praktiken erbjuder möjlighet att på egen hand skapa mening 
ur bilder och texter, vilket är svårt men utgör en förutsättning för att 
tillgodogöra sig historieundervisningen på sikt. I den skriftliga prak-
tiken ingår också bild som erbjuder ett annat sätt att redovisa his-
toriska kunskaper och föreställningar och därför utgör en tänkbar länk 
mellan de båda praktikerna. 

Såväl berättandet som lärobokstexten och elevtexterna innebär 
möjligheter till samtal som kan stödja bearbetningen och skrivandet. 
Huvudsyftet med berättandet är att förbereda läsningen av läroboken, 
men eftersom berättandet bara delvis bygger på den lärobokstext som 
eleven ska använda för sin text utgör det ingen garanti för att allt 
innehåll behandlats. Berättandet erbjuder också få möjligheter för 
eleverna att formulera sin förståelse och sina frågor men skapar ett 
påtagligt engagemang för ämnesinnehållet som utgör en viktig resurs 
för lärande. Intervjusvaren antyder att berättandets roll för skrivandet 
inte är tydlig för läraren. Det kan i så fall förklara varför den muntliga 
praktiken inte knyts till den skriftliga och därmed till arbetet med 
texterna i medeltidsboken. Det implicita syftet med att elevtexterna 
ska ”berättas med egna ord” är att detta utgör en möjlighet att be-
arbeta tankar och kunskaper, men denna tanke synliggörs inte riktigt i 
undervisningen. Hur man berättar historia med egna ord och bilder 
blir därför i hög grad något som eleverna måste tänka ut på egen 
hand. I nästa kapitel presenteras nio exempel på de texter som arbetet 
med medeltidsboken resulterar i. 
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5 Att ”berätta med egna ord” – analys av 
elevtexterna 

I detta kapitel presenteras resultatet av elevtextanalysen som syftar till 
att besvara den andra forskningsfrågan:  

− Hur använder eleverna de erbjudna resurserna i medeltids-
bokens text om digerdöden? 

Eftersom fler texter ger större möjlighet att visa på variationen i 
användningen av resurserna valde jag att analysera samma kapitel i 
nio böcker. Kapitlet är inte givet det som är mest representativt för en 
enskild elevs textproduktion, men detta är heller inte syftet. Analysen 
utgår från de tre undervisningsresurser som presenteras i kapitel 4. 
Om elevtexten innehåller synliga spår av andra resurser kommenteras 
detta särskilt. Kapitlet inleds med en översikt av hela textmaterialet, 
dvs. de nio medeltidsböcker som texterna är hämtade ur. Därefter 
motiveras kapitelvalet innan analysresultatet presenteras för en text i 
taget. Efter de nio analyserna summerar jag de uppfattningar om upp-
giften medeltidsboken som framkom under elevintervjuerna. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattande diskussion.  

5.1 Elevtextmaterialet  
Texterna består av skrift eller skrift och bild och är hämtade ur nio 
medeltidsböcker. Det analyserade materialet illustrerar således nio 
elevers användning av de erbjudna resurserna. I Tabell 2 presenteras 
en översikt av innehållet i de nio böckerna.  

Tabell 2 visar att omfånget på de nio medeltidsböckerna varierar 
mellan 8 och 24 sidor. Samtliga böcker innehåller minst fyra kapitel 
och alla utom en bok innehåller vad läraren kallar grundkursen, dvs. 
kapitlen Staden, Klostret, Digerdöden och Riddare. Fyra av nio elev-
er har lagt till egna kapitel som Dassen och Bödeln, men antalet 
kapitel kan också öka genom att eleven delar upp ett obligatoriskt 
kapitel på flera. Samtliga nio medeltidsböcker innehåller bilder, vilket 
är frivilligt. Antalet bilder varierar stort och som siffrorna i Tabell 2 
visar använder några elever genomgående både skrift och bild medan 
andra främst skriver.  
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Tabell 2. Översikt av innehållet i nio medeltidsböcker 

Namn Totalt antal kapitel     Totalt antal sidor        Sidor med bild 
Fabian 
Lukas 
Siri 
Magnus 
Hilda 
Lydia 
Olle 
Alma 
Sixten 

4 
4 
4 
5 
9 
6 
6 
5 
5 

9 
13 
17 
10 
24 
11 
9 

12 
8 

5 
8 
5 
5 

10 
8 
3 

11 
3 

Jag valde kapitlet Digerdöden på följande grunder: Kapitlet var ett 
grundkurskapitel och fanns därför i samtliga nio medeltidsböcker. 
Ämnet digerdöden ligger långt från elevernas vardagserfarenheter 
vilket kan tänkas öka beroendet av undervisningsresurserna på ett sätt 
som gör texterna intressanta ur analyssynpunkt. Såväl ämnet som de 
erbjudna resurserna inbjuder till en berättande text som kan ge prov 
på hur elever i årskurs 4 uppfattar och uttrycker historiska händelser 
och samband. Ämnet digerdöden är också intressant ur bildsynpunkt 
eftersom det innehåller ett stort antal möjliga motiv av mer eller 
mindre existentiellt slag.  

De kapitel som därmed valdes bort var Riddare, Staden och 
Klostret. Kapitlet om staden varierade stort i omfattning och var mer 
styrt av den skriftliga instruktionen, varför det valdes bort. Kapitlet 
om klostret tillkom under gemensamt arbete, innehöll en färdig bild 
och likartad skrift och var därför mindre intressant för mitt syfte. 
Återstod kapitlet om riddare som jag bedömde som ett lättare och mer 
bekant ämne för elever i årskurs 4, något som i sin tur kunde tänkas 
minska beroendet och användningen av de erbjudna resurserna. Alltså 
valdes även riddarkapitlet bort. 

5.2 Digerdödstexterna  
I detta avsnitt presenteras analysen av de nio elevtexterna. För kap-
itlet om digerdöden finns följande ramar: Den skriftliga instruktionen 
uppmanar eleven att läsa lärobokstexten, titta på läroboksbilderna och 
återberätta innehållet utan avskrift. Läraren har anvisat läroboks-
kapitlet, Nöd och hemska sjukdomar i PULS 4–6 (Körner 2004), som 
huvudkälla för elevtexten. Elevtexten har en given rubrik, Diger-
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döden, men i övrigt finns inga skriftliga instruktioner för innehållet. 
Däremot har läraren muntligt kommenterat att kursiv lärobokstext 
signalerar viktigt innehåll. I lärobokskapitlet finns sammanlagt fyra 
kursiva ord: barkbröd, spetälska, pest och digerdöden.  

Förutsatt att eleven uppfattar och följer instruktionerna på det sätt 
som läraren tänkt och instruktionen beskriver ska elevtexten bygga på 
lärobokstexten, dvs. den resurs läraren anvisat. Textproduktionen kan 
då sägas bestå i att läsa, välja ut och reproducera en större eller 
mindre del av lärobokstexten genom att ”berätta med egna ord” och 
eventuella bilder. De första fem texterna är skrivna av elever som 
enligt bedömning har uppfattat instruktionen på detta sätt, vilket 
markeras genom verbet återge i rubriken. De resterande fyra elev-
texterna utgår, också enligt min bedömning, inte lika tydligt från läro-
bokstexten utan återberättar en eller flera källor. I rubriken för dessa 
texter används därför verbet återberätta. Analysen av de återberättade 
texterna visar om och hur texten gör bruk av övriga resurser, dvs. 
berättandet och/eller andra läroboks- eller faktabokstexter.  

Det verkar rimligt att anta att samtliga elevtexter påverkas av flera 
resurser men min analys tar fasta på de mest karakteristiska dragen i 
varje elevtext. Man måste också kunna tänka sig att eleverna sam-
arbetar eller påverkas av varandras arbete, men materialet är inte in-
samlat så att detta går att följa. För en närmare beskrivning av analys-
metoden se 3.6.2.  

Presentationen av varje elevtext inleds med en bild som visar hur 
texten såg ut i elevens medeltidsbok. Därefter återges skriften tecken-
grant innan analysen presenteras. Mina tillägg består av att rubriker 
och grafiska meningar numrerats och att antalet ord anges i parentes 
efter texten. För två elevtexter finns också hänvisningar till bilagor 
med förstoringar av de tillhörande bilderna. 
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5.2.1 Fabian återger med utbytta ord 

 
Figur 8. Fabians digerdödskapitel, sida ett  

(1) Digerdöden 

(2) När det var dålig skörd var det bara dom rikaste som fick mat. 
(3) Dom fattiga fick äta barkbröd. (4) Barkbröd var en blandning 
av innerbarken från tall och mjöl. (5) Människor som smälter och 
inte får riktig näring blir klena och sjunker lättare febersjukan var 
därför väldigt farlig. (6) Lepra som vi nu kallar spetälska var 
också en farlig sjukdom man får stora sår på huden fingrarna och 
tårna vissnar och man fräts långsamt sönder. (7) Pesten drabbade 
många på 1300-talet den fick namnet Digerdöden det betyder Den 
stora döden. (8) Den dödade folk i massor kyrkogårdarna blev 
fulla. (9) På dörrarna till dom sjukas hus målade man kors och 
släpade ut liken på gatorna så grävde dom ner dom under jorden 
så bildades nya kyrkogårdar. (120 ord) 

Fabians kapitel består av en och en halv sida skrift. Medeltidsboken 
saknar källuppgifter men att digerdödskapitlet bygger på den anvis-
ade lärobokstexten är uppenbart. Mening 2–5 är hämtade från läro-
boksavsnittet Ont om mat, mening 6 från avsnittet Lepra och pest – 
de värsta sjukdomarna och meningarna 7–9 från avsnittet Diger-
döden härjar. Meningarna återges i lärobokens ordning och precis 
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som lärobokstexten innehåller Fabian text en bakgrund, sjukdoms-
beskrivningar och ett berättande avsnitt. Samtliga kursiva läroboks-
ord, barkbröd, lepra, pest och digerdöd, ingår i Fabians text vilket 
antyder att urvalet påverkats av den muntliga instruktionen om kursiv 
stil. 

Instruktionen att ”berätta med egna ord” resulterar i en text som 
består av omskapade läroboksmeningar. I Fabians text består om-
skapandet av att några ord per mening byts ut. Dessa byten kan leda 
till att ämnesspecifika ord ersätts med en förklaring som när missväxt 
blir dålig skörd (mening 2). Andra byten snävar istället in ordets 
betydelse som när febersjukdomar blir febersjukan (mening 5). Ibland 
leder omskapandet till ändringar på meningsnivå. Ett exempel är 
mening 7 där lärobokens På 1300-talet gick pesten särskilt hårt fram 
blir Pesten drabbade många på 1300-talet (mening 7). Det vanligaste 
omskapandet består av utbytta ord som delvis förändrar läroboks-
textens betydelse. Ett tydligt exempel finns i mening 9 där läroboks-
textens de smittade blivit dom sjuka, slängde blivit släpade och mass-
gravar utanför stadsmurarna blivit kyrkogårdar.  

Inledningsvis består Fabians text av enstaka omskapade meningar 
men från mening 5 är flera läroboksmeningar sammanslagna till mini-
berättelser, något som kan tyda på ett försök att skapa sammanhang i 
texten. Att det är svårt att omskapa med sammanhang syns på flera 
ställen, t.ex. i mening 6 och 7, där texten plötsligt byter tema. I andra 
exempel kan man ana försök att öka koherensen i den egna texten, 
t.ex. också i mening 6.  

Fabians text återger stora delar av lärobokstexten och innehåller 
därför flera av de drag som karakteriserar berättande historietexter. 
Relationella processer som var och blir klassificerar och beskriver 
deltagare som barkbröd och digerdöd. I det berättande avsnittet 
används materiella processer som dödade, och grävde. Deltagarna är 
grupper som de fattiga eller abstrakta deltagare som pesten. Tre tids-
uttryck bidrar till att texten blir en berättande historietext: När det var 
dålig skörd, på 1300-talet och som vi nu kallar spetälska, som sam-
mankopplar medeltid och nutid. Ordförrådet innehåller ämnesspeci-
fika ord som spetälska, barkbröd och innerbark och uttryck som 
pesten drabbade.  

Sammanfattningsvis har Fabian använt instruktioner och läroboks-
text på ett sätt som påverkar urvalet och språket i den egna texten. 
Uppmaningen att ”berätta med egna ord” resulterar i omskapade läro-
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boksmeningar med utbytta ord och leder ibland till att ämnesspecifika 
begrepp förklaras. Texten är väsentligt kortare än lärobokstexten men 
innehåller liksom den en bakgrund, sjukdomsbeskrivningar och en 
berättande del. Fabians text är ofta koherent men att urvalet kon-
centrerats på kursiva ord ger upphov till plötsliga temabyten. Texten 
innehåller många av de drag som karakteriserar berättande historie-
texter med typiska processer, deltagare och tidsomständigheter. Krite-
rierna från instruktionens högre nivåer, t.ex. underrubriker, illustra-
tioner eller andra källor uppfylls däremot inte i denna text. 

5.2.2 Lukas återger med rubriker och läroboksbilder 

  
Figur 9. Exempel ur Lukas digerdödskapitel 

(1) DIGERDÖDEN 

(2) Ont om mat 

(3) Människor fick ont om mat och blev svaga och lättare sjuka. 
(4) Febersjukdomar var därför livsfarliga. 

(5) Lepra och pest de värsta sjukdomarna.  

(6) Lepra (eller spetälska) var en vanlig sjukdom som fortfarande 
finns i kvar i Afrika och Asien. (7) Om man har den sjukdomen 
börjar kroppen sakta fräta sönder. (8) Fingrar och fötter vissnar 
och faller av. 
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(9) Digerdöden härjar 

(10) På 1300 talet fick pesten namnet digerdöden, Vilket betyder 
stora döden. (11) Digerdöden drabbade både rika och fatiga. (12) 
Många flydde till ställen dit dom inte ville att digerdöden skulle 
nå dom. 

(13) Skydd mot det onda 

(14) Onda människor hade onda ögon. (15) Ibland räckte det bara 
med en blick för att man skulle bli sjuk. 

(16) Kan döda väckas till liv? 

(17) Man trodde också att vissa härliga kvinnor och män kunde 
väcka dom döda till liv och bota deras sjukdom 

(18) Kloka gummor och gubbar 

(19) Botarna lagade gröt och salvor efter mystiska recept som 
innehöll allt möjlit. (20) Som t ex örter, tuppblod, spindelnät och 
ormskin. (157 ord) 

Lukas kapitel består av fyra sidor med skrift och bild. I innehålls-
förteckningen anges källan skolans historie böker. Digerdödkapitlet 
bygger på två lärobokskapitel, det anvisade kapitlet och det som följer 
omedelbart efter, Medicin, magi och mirakel (Körner 2004:66–67). 
Lukas har sammanfogat de båda kapitlen till en ny text med hjälp av 
sex samplade underrubriker. 

Skriften är uppbyggd av samplade och omskapade läroboks-
meningar som presenteras i lärobokens ordning. Lukas urval präglas 
av fakticitetsprincipen och även berättande avsnitt återges därför ofta 
som fakta, vilket syns i meningarna 14 och 15 där två läroboks-
meningar om sjukdomsföreställningar i sitt nya sammanhang framstår 
som faktauppgifter: Onda människor hade onda ögon. Ibland räckte 
det med en blick för att man skulle bli sjuk (mening 14 och 15). I 
texten finns också exempel på trosförställningar som återges som så-
dana, t.ex. i mening 17.  

Instruktionen om att ” berätta med egna ord” resulterar i att åtta av 
textens tjugo meningar omskapats med varierade tekniker. Mening 3 
består av meningsfragment hämtade från två läroboksstycken, Män-
niskor fick ont om mat från stycket om missväxt och och blev svaga 
och lättare sjuka från stycket om svält. I mening 7 består omskap-
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andet av att deltagaren Den sjuke byts mot omständigheten Om man 
har den sjukdomen medan hela mening 11 är omformulerad. Om-
skapandet förändrar oftast inte ursprungstexten nämnvärt och inom 
varje nytt stycke fungerar koherensen väl. 

Lukas text uppfyller många av instruktionens kriterier för en hög-
re nivå. Ett exempel är de samplade rubrikerna som delar texten i sex 
korta avsnitt. Indelningen ger texten en läroboksliknande layout men 
innebär samtidigt att eventuella samband mellan avsnitten går för-
lorade. 

Efter skriften finns fem läroboksbilder, varav fyra berättande med 
deltagare som liemannen, kloka gummor och pestsmittade människor. 
Den femte bilden är symbolisk och föreställer en helgonstatyett. 
Lukas har försett samtliga bilder med nya bildtexter i form av de 
samplade läroboksrubrikerna. Bokens bildtexter är långa vilket delvis 
kan förklara att de valts bort men de nya bildtexterna kan också ses 
som ett försök att förbättra sambandet mellan skrift och bild i den 
egna texten.  

Lukas text innehåller flera av de drag som karakteriserar berät-
tande historietexter. Processerna är omväxlande relationella och ma-
teriella. Deltagarna är grupper som botare och fattiga, sjukdomar som 
lepra eller kroppsdelar som fingrar och fötter. Texten innehåller två 
tidsomständigheter, på 1300-talet och fortfarande, som knyter sam-
man medeltid och nutid. Att texten omfattar många teman syns i 
mängden ämnesspecifika ord t.ex. fräta, bota, tuppblod, spindelnät 
och ormskinn. Skriftens deltagare är kroppsdelar och sjukdomar 
medan bildernas deltagare är sjukdomsdrabbade individer eller döden 
personifierad som liemannen.  

I Lukas text syns tydliga spår av både instruktioner och lärobok. 
Skriften består av omskapade och samplade meningar från två läro-
bokstexten. De samplade rubrikerna och bildtexterna bidrar till att ge 
Lukas text en läroboksliknande layout där innehållet framstår som 
separata minitexter snarare än som en sammanhängande och själv-
bärande text. Texten uppfyller många av instruktionens kriterier på 
högre nivå och framstår därför som en rimlig lösning på uppgiften. 
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5.2.3 Siri återger långa avsnitt  

 
Figur 10. Siris digerdödskapitel, sida två 

(1) Digerdöden 

(2) När människorna hade ont om mat var de fattiga och tvungna 
att äta barkbröd. (3) Barkbröd bakades av en blandning av inner-
barken och sen vanligt mjöl. (4) Pest sprider sig mycket snabbare 
än lepra. (5) Den sjuke får svarta fläckar på kroppen och ömma 
bölder och dem är stora som ägg. (6) I kroppen har man en hög 
feber som leder till döden på bara några dar.  

(7) På 1300-talet kom pesten hårt fram. (8) Då fick pesten namnet 
digerdöden, som betyder stora döden. (9) Forskare har räknat ut 
att en fjärdedel av Europas befolkning dog på tre år. (10) År 1349 
kom digerdöden till staden Bergen i Norge med ett skepp från 
England. (11) Mannarna på skeppet var sjuka och dog. (12) Så 
spred sig digerdöden i staden och vidare ut i Norge, Sverige och 
Finland. (13) Men Danmark smittades av deras kontakt med 
Tyskland. (14) Folk dog i massor. (15) Digerdöden skilde inte på 
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fattiga och rika. (16) Hela familjer strök med på en gång och 
kyrkogårdarna blev snabbt överfulla. (17) I städerna målade man 
kors på dörren till alla som hade blivigt smittade. (18) De släpade 
ut liken på gatorna. (19) Så fort man kunde grävde man ner dem i 
massgravar utanför stadsmurarna. (20) För att slippa digerdöden 
flydde man dit där man trodde att den inte längre skulle nå dem. 
(21) Länge var det tyst i många städer och byar. (236 ord) 

Siris kapitel består av två sidor skrift fördelade på lika många stycken 
med samplade och omskapade läroboksmeningar. Meningarna kom-
mer från den anvisade lärobokstexten som också ingår i medel-
tidsbokens källförteckning.  

Det första stycket bygger på två läroboksavsnitt och innehåller 
uppgifter om matbrist och sjukdomar. Att uppgifterna placerats i 
samma stycke antyder att det finns ett samband mellan dem men det 
uttrycks inte i texten. Det kan i sin tur förklaras av Siris urval som 
återger två slags läroboksmeningar: meningar som inleder ett avsnitt 
eller meningar som innehåller ett kursiverat ord, två kriterier som ofta 
sammanfaller. Urvalsprinciperna gör det svårt att skapa sammanhang 
i texten vilket blir tydligt i temabytet från barkbröd till pest i mening 
3 och 4. Siris andra stycke bygger på det avslutande läroboksavsnittet 
Digerdöden härjar som är berättande och bara innehåller ett kursi-
verat ord. Siris text återger merparten av läroboksmeningarna i om-
skapat skick vilket visar att hon övergett de tidigare urvalsprincip-
erna. Andra tänkbara orsaker till att texten ändrar karaktär är den 
givna rubriken (digerdöden), men också att läroboksavsnittet som 
återges är mer koherent och därför inte lika lämpat för ”fakta-
sampling”. 

I Siris text resulterar instruktionen om att ”berätta med egna ord” i 
omskapade meningar där ett eller ett fåtal ord bytts ut, tagits bort eller 
lagts till. Exempel på tillägg är sen i mening 3 och dem är i mening 5. 
Tilläggen kan också leda till att två läroboksmeningar samordnas med 
en konjunktion som och i mening 16. Borttagna ord är ovanligare 
men i mening 9 har ett bara tagits bort framför tre år. Utbytta eller 
omskrivna ord är desto vanligare: I mening 10 har ett engelskt skepp 
blivit ett skepp från England och i mening 11 har besättningen bytts 
mot mannarna. De flesta av bytena påverkar inte textens betydelse 
nämnvärt och kan därför tyckas oviktiga, medan andra byten leder till 
betydelseförändringar. I mening 2 har lärobokens När det var miss-
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växt blivit När människorna hade ont om mat, dvs. resultatet av 
missväxten. I mening 13 resulterar omskapandet i att sina får ersätta 
deras med följden att både pronomenformen och syftningen blir 
felaktig.  

Siris text återger stora delar av lärobokstexten och innehåller där-
för många typiska drag för berättande historietexter. Texten inleds 
med en kort bakgrund följd av ett längre händelseförlopp. Bak-
grunden är först berättande med materiella processer och sedan be-
skrivande med relationella processer, vilket leder till att tempus 
växlar. Stycke två återger ett kronologiskt händelseförlopp och texten 
blir tydligt berättande. Processerna är främst materiella men också 
relationella i beskrivningar som Länge var det tyst i många städer och 
byar. En mental process finns i forskare har räknat ut och en verbal 
process i då fick pesten namnet digerdöden. Deltagarna är grupper 
som dom rikaste opersonliga grupprepresentanter som den sjuke eller 
opersonliga deltagare som sjukdomar och kroppsdelar. Tre tidsuttryck 
signalerar berättande historietext: När människorna hade ont om mat, 
På 1300-talet och år 1349. Bland de ämnesspecifika orden finns 
barkbröd, mannarna, febersjukan och massgravar. Upplysningen att 
forskare räknat på digerdödens konsekvenser bidrar till intrycket av 
historietext och till att skapa samband mellan dåtid och nutid. 

Med 236 ord är Siris text längst av de nio elevtexterna. Texten 
bygger på läroboken och urvalet antyder att instruktionen om kursiva 
ord varit vägledande. I det första stycket gör urvalstekniken det svårt 
att skriva en koherent text medan stycke två återger nästan hela 
lärobokstexten och därför är mer koherent. Instruktionen att ”berätta 
med egna ord” resulterar i att de flesta av meningarna är omskapade 
med utbytta, tillagda eller borttagna ord, men detta leder sällan till 
stora förändringar i innehållet. Siris text innehåller många av de 
karakteristiska dragen för berättande historietext, liksom exempel på 
lån av effektfulla fraser som länge var det tyst i många städer och 
byar. Underrubriker, illustrationer eller material från andra källor som 
ingår i instruktionens högre nivå finns däremot inte i Siris text. 
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5.2.4 Magnus återger ett urval  

 
Figur 11. Magnus digerdödskapitel 

(1) Digerdöden 

(2) Lepra va en vanlig sjukdom på Medeltiden. (3) Dom som hade 
lepra fick stora sår på huden. (4) Kroppen fräts sakta sönder. 
(5) Fingrar och fötter vissnar och faller av. (6) Lepra var en 
sjukdom som var smittsam så alla var rädda att komma i kontakt 
med dom leprasjuka. (7) Dom som hade lepra fick inte vara i 
kyrkan utan fick nattvarden genom ett särskilt hål i kyrkväggen. 
(8) Pest sprider sig mycket snabbare än lepra. (9) Sjukdomen 
sprids med loppor som sugit blod av sjuka råttor, men den sprids 
också från människa till människa. (10) På 1300-talet så var det 
en svår pest epedemi. (11) Den tog många människors liv. (12) Då 
fick den namnet digerdöden, vilket betyder den stora döden. 
(13) År 1349 kom digerdöden till staden Bergen i Norge med ett 
engelskt skepp. (14) Så spred sig digerdöden i staden och vidare 
ut i Norge, Sverige och Finland. (15) Danmark smittades genom 
sina kontakter med Tyskland. (146 ord) 

Magnus kapitel består av ett stycke skrift och är den enda dator-
skrivna texten i samtliga nio medeltidsböcker. Källuppgifter saknas, 
men att texten utgår från läroboken är tydligt. Texten inleds med kon-
staterandet Lepra va en vanlig sjukdom på medeltiden, hämtat från 
lärobokens andra avsnitt, Lepra och Pest – de värsta sjukdomarna. 
Meningarna 2–9 bygger på samma avsnitt medan resten av texten, 
med ett undantag, bygger på läroboksavsnittet Digerdöden härjar.  

Magnus text består till stor del av samplade läroboksmeningar.16 
Urvalet är genomgående informativt med exempel som Kroppen fräts 
                                                      
16 Mening 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14 och 15 är samplade. 
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sakta sönder (mening 4), Sjukdomen sprids med loppor som sugit 
blod av sjuka råttor, men den sprids också från människa till män-
niska (mening 9) och År 1349 kom digerdöden med ett engelskt skepp 
(mening 13). Urvalet antyder att samplandet utgått från innehåll snar-
are än från formen på kursiva ord och därför resulterar i en mer sam-
manhängande text.  

Även omskapandet är speciellt. Ett exempel finns i mening 2 där 
Magnus bytt lärobokens upplysning om att lepra och pest fortfarande 
finns i andra världsdelar mot tidsuttrycket på medeltiden, ett byte som 
gör den egna texten mer koncentrerad. Tidsuttrycket förekommer inte 
i läroboken och är alltså ett eget tillägg som tillför texten ett ämnes-
specifikt drag. Ytterligare ett exempel på omskapande som förbättrar 
texten finns i mening 10. Magnus inleder meningen som i läroboken 
med tidsuttrycket, på 1300-talet men byter nästa led, gick pesten 
särskilt hårt fram, mot var det en svår pest epedemi. Ordet pest-
epidemi finns inte i läroboken men epidemier nämns i några av de 
äldre läroböcker som också finns i klassrummet.17 Precis som i andra 
elevtexter leder omskapandet också till att uttryck förklaras och där-
för blir mindre precisa och skriftspråkliga, t.ex. i mening 3 där de 
leprasjuka blivit dom som hade lepra. Huvudintrycket är ändå att 
instruktionen om att ”berätta med egna ord” resulterat i en text som 
bitvis är mer precis och ämnesspecifik än den text den reproducerar.  

Att omskapandet görs med omsorg räcker inte för att skapa en 
sammanhängande text. Koherensen i Magnus text beror i stället på att 
den koncentrerats till två teman, sjukdomarna och digerdödsepide-
min. Det inledande temat lepra upprepas flera gånger innan det i 
mening 8 används för att introducera nästa tema i meningen pest 
sprider sig mycket snabbare än lepra (mening 8). Pesttemat vidare-
utvecklas sedan via sjukdomen i mening 9, pestepidemi i mening 10 
och den i mening 11 för att i mening 12 bli digerdöden. 

Magnus text växlar mellan relationella processer som beskriver 
och klassificerar sjukdomar som vanliga, smittsamma eller svåra, och 
materiella processer som berättar hur sjukdomarna kom, spreds och 
smittades. Deltagarna är framförallt icke-mänskliga: sjukdomar, smitt-
spridare eller kroppsdelar. De få mänskliga deltagarna är antingen 
upplevare av fenomen i alla som var rädda för att komma i kontakt 

                                                      
17 UR folkens Liv (Eklund, Thoren & Åberg 1982:58) och Vida Världen Historia 
1 (Svedelid & Högberg 1990:73). 
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med de leprasjuka eller bärare av sjukdomar i dom som hade lepra 
och fick stora sår på huden. Tre tidsomständigheter, på medeltiden, 
på 1300-talet och år 1349, bidrar till intrycket av historietext. Texten 
innehåller ämnesspecifika ord som fräts, nattvarden, loppor och smit-
tades. Att många av dessa är sammansatta substantiv som febersjuk-
domar, leprasjuka, kyrkvägg och pestepidemi, bidrar också till textens 
fackprägel. 

Sammanfattningsvis är Magnus text uppbyggd av samplade och 
omskapade läroboksmeningar som återges i lärobokens ordning. 
Texten framstår som ovanligt sammanhängande vilket delvis kan för-
klaras av att bakgrunden uteslutits och att urvalet begränsats till ett 
fåtal teman. Omskapandet resulterar både i relativt betydelselösa byt-
en och i formuleringar som preciserar den reproducerade läroboks-
texten. Processerna är omväxlande berättande och beskrivande och 
deltagarna oftast icke-mänskliga. Tillsammans med flera tidsuttryck 
och en stor mängd sammansatta substantiv förstärker detta textens 
ämnesspecifika karaktär. Tre av lärobokstextens fyra kursiva ord in-
går och förklaras i texten, medan barkbrödet uteslutits. Instruktionens 
högre nivåer har däremot inte synbart påverkat Magnus text.  

5.2.5 Hilda återger med sammanfattningar  

 
Figur 12. Hildas digerdödskapitel  
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(1) Digerdöden 

(2) Barkbröd användes när det var ont om mjöl. (3) Då tog man 
hälften vanligt mjöl och hälften av barkmjöl. 

(4) Lepra är samma sjukdom som spetälska. (5) Man får stora sår 
på kroppen av lepra. 

(6) Pest spred sig väldigt fort. (7) Man fick diarré stora bölder av 
pest. (8) Pest kallas också för digerdöden. (50 ord) 

Källa: Historia Från Vikingarna till Gustav III Puls. 

Hildas digerdödskapitel består av en bild och tre korta skriftstycken. 
Att skriften bygger på den angivna källan är tydligt, men den består 
inte som andra återgivna texter av samplade och omskapade men-
ingar. I stället sammanfattar Hilda valda delar av lärobokstexten en-
ligt ett återkommande mönster. De korta sammanfattningarna resul-
terar i en komprimerad faktatext uppdelad i tre stycken utan inbördes 
samband. Lärobokens första avsnitt, Ont om mat, inleds med ett 
stycke om barkbröd: 

När det var missväxt svalt alla utom de rikaste som hade haft råd 
att spara. Då måste de fattiga äta barkbröd. Det bakades på en 
blandning av innerbarken från tall och vanligt mjöl. (Körner 2004: 
64) 

I Hildas text sammanfattas läroboksstycket i två meningar: Barkbröd 
användes när det var ont om mjöl. Då tog man hälften vanligt mjöl 
och hälften av barkmjöl (mening 2 och 3). Det enda ord som återfinns 
i båda texterna är det kursiverade barkbröd.  

Samma mönster upprepas i Hildas nästa stycke. Det inledande 
stycket i läroboksavsnittet Lepra- och pest de värsta sjukdomarna 
lyder: 

Lepra (eller spetälska) var en vanlig sjukdom som fortfarande 
finns i Afrika och Asien. Den sjuke får stora sår på huden. Krop-
pen fräts sakta sönder. Fingrar och fötter vissnar och faller av. 
(Körner 2004:64) 

Hilda sammanfattar även detta stycke i två meningar: Lepra är samma 
sjukdom som spetälska. Man får stora sår på kroppen av lepra (men-
ing 4 och 5). Det tredje och avlutande stycket följer samma mönster 
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och innehåller följaktligen de två resterande kursiva orden, pest och 
digerdöden.Hildas medeltidsbok innehåller också en ordlista med 17 
ord, varav fyra kommer från digerdödskapitlet. De fyra förklaringarna 
innehåller 50 ord dvs. lika många som resten av kapiteltexten:  

Barkbröd = Bröd med hälften vanligt mjöl och hälften barkmjöl. 

Digerdöden = Blev ett namn för pest när många dog. 

Pest = En smittsam sjukdom. Man får bölder, man kräcks, man får 
diarré. Man dog av den. 

Lepra = Samma sjukdom som spetälska. Man får stora sår, fingrar 
ruttnar bort. Det smittar väldigt snabbt. 

Till kapitlet har Hilda tecknat en konceptuell bild av ett kors. Korset 
som är placerat på en kulle och omges av tomma ytor framstår som 
upphöjt och betydelsefullt. Att korset är svart och kullen grön för-
stärker kontrasten mellan liv och död. Bilden, som saknar motsvarig-
het i läroböckerna, illustrerar både följden av sjukdomarna och att 
medeltidens Sverige var ett kristet land.  

I Hildas text finns några av de drag som karakteriserar historie-
texter men texten är mer konstaterande än berättande. Processerna är 
därför relationella som är och får men också materiella som användes 
och spred. Deltagarna är opersonliga som barkbröd, sjukdomar som 
lepra eller det allmänt opersonliga man som drabbas av sjukdomar 
och blandar mjölsorter. Att det handlar om förfluten tid framgår av 
två obestämda tidsuttryck: när det var ont om mjöl och då. Bland de 
ämnesspecifika orden finns barkmjöl, bölder och de fyra kursiva 
orden från lärobokstexten.  

Sammanfattningsvis uppvisar Hildas text tydliga spår av instruk-
tioner och lärobok. Skriften består av tre stycken: ett om barkbröd, ett 
om lepra och ett om pest och digerdöd, dvs. de fyra kursiverade 
läroboksorden. Tekniken att sammanfatta lärobokstext runt kursiva 
ord gör att styckena framstår som separata minitexter utan inbördes 
sammanhang. I den tillhörande ordlistan förklaras samma fyra läro-
boksord mer utförligt och till synes med fler egna ord än i brödtexten. 
Den konceptuella och symboliska bilden illustrerar följden av sjuk-
domar och epidemier. Att texten innehåller illustrationer och ordlista 
innebär att den uppfyller två av instruktionens kriterier för en text på 
hög nivå och framstår som en rimlig lösning på uppgiften. 
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5.2.6 Lydia återberättar och skapar bilder 

 
Figur 13. Lydias digerdödskapitel 

(1) Digerdöden 

(2) spetälska var en vanlig sjukdom och eftersom sjukdomen är 
mycket smit-sam var folk mycket räda för dom som har den. 
(3) det börjar med att man får masor av sår på kropen och sen 
ruttnar fingrar och föter så att de ramlar av. (42 ord) 

Lydias kapitel består av en sida med skrift och bild. Lydias medel-
tidsbok saknar källförteckning men att kapitlet är kort och har tydlig 
talspråkskaraktär talar för att skriften bygger på en muntlig källa. 
Textens talspråkskaraktär syn i satsen var folk mycket räda för dom 
som har den och i stavningen av ord som masor och föter. Att texten, 
trots rubriken Digerdöden, uteslutande handlar om spetälska tyder 
också på att den utgår från det muntiga berättandet där spetälskan får 
stort utrymme. Delar av ordförrådet t.ex. alliterationen fingrar och 
föter kan däremot komma från läroboken. Två av fyra kursiva läro-
boksord ingår i texten. Ett av dem följer med rubriken och den munt-
liga instruktionen förefaller inte ha spelat någon stor roll.  

Att skriften är kort och begränsad till ett tema gör att den framstår 
som sammanhängande, men det finns också uttryck som tyder på att 
Lydia arbetat med att öka textens koherens, t.ex. eftersom i mening 2 
och Det börjar med respektive och sen i mening 3. Att skriften slutar 
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efter två meningar kan tyckas kort, men instruktionen innehåller inga 
riktlinjer för omfång eller innehåll. I Lydias text ingår också en narra-
tiv färgbild som både illustrerar och kompletterar skriften. 

Den tecknade bilden föreställer en medeltida stadsmiljö (se Bilaga 
3). I bakgrunden syns ett stort hus och en odling med omgivande 
staket. I förgrunden står bildens huvudaktör, en helsvart och ansikts-
lös lieman som just skördat ett offer, en man som ligger döende strax 
bredvid. Att dödshotet kvarstår visar liemannens höjda lie och reak-
tionerna från två andra deltagare, en man som springer bort från lie-
mannen och en man eller kvinna som bevittnar händelsen från husets 
fönster. Den symboliskt svartmålade döden avviker färgmässigt från 
resten av bilden och är därför visuellt framskjuten. Bilden, som sak-
nar motsvarighet i läroböckerna, konkretiserar den rädsla som nämns 
i textens skriftdel. Konventionen att avbilda döden som lieman finns 
däremot i flera läroböcker, något som kan tänkas ha inspirerat Lydia 
till motivet.  

Skriften innehåller få av de karakteristiska dragen för berättande 
historietext, sannolikt för att den är kort. Spetälskan beskrivs med 
relationella och materiella processer och deltagarna är opersonliga 
som sjukdomen eller generella som man och folk. Några tidsuttryck 
finns inte och de ämnesspecifika orden är få. Den tecknade bilden 
berättar om spetälskans ankomst till en medeltida stad eller by. Bild-
ens deltagare är inte opersonliga grupper utan individer som drabbas 
av och reagerar på sjukdomar och död. Genom omsorgsfullt ut-
formade detaljer visar Lydia kunskaper om medeltida kläder och mil-
jöer som inte syns i textens skriftdel. 

Sammanfattningsvis består Lydias text av två meningar och en 
stor färgbild. I skriften finns få spår av lärobokstexten och såväl urval 
som språkbehandling talar för att texten bygger på det muntliga berät-
tandet. Resultatet blir en kort text om spetälska under den givna 
rubriken Digerdöden. Skriften innehåller få av de drag som karak-
teriserar berättande historietext medan bilden är narrativ och informa-
tionsrik. Att eleven avgör textens innehåll och längd och att illu-
strationer är ett kriterium för en text på högre nivå gör att Lydias 
lösning framstår som rimlig. 
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5.2.7 Olle återberättar med känsla  

 

Figur 14. Olles kapitel 
Barkbröd   

Figur 15. Olles kapitel 
Digerdöden 

(1) Barkbröd 

(2) När människor had ont om mjöl red dom till Skogen för att ta 
bark från träden och Skrapade bort det yttre från barkens insida. 
(3) Sen bakade man bröd av mjöl och barkmjöl 

(4) Lepra var en hemsk sjukdom för i tiden (5) Pest var en för-
färlig och smärtsam sjukdom (48 ord) 

Källa: Lärarens för- och efternamn 
 

(1) Digerdöden  

(2) Digerdöden var en förfärlig sjukdom alla var rädda för den 
som hade den. (3) Folk dog i massor digerdöden skild inte på rika 
eller fattiga (4) På medeltiden kunde alla bli sjuka av diger döden. 
(5) Om man hade tur kunde man leva från morgon till kväll. 
(6) Digerdöden spred sig otroligt mycke man diare och spydde 
blod. (7) På medeltiden kallar man diger döden stora döden år 
1349 kom digerdöden till staden. (8) Döden kallades ibland för 
liemannen. (72 ord)  

Källa: Lärarens för- och efternamn 
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I Olles medeltidsbok finns två kapitel om ämnet digerdöden: Kapitlet 
Barkbröd som består av en sida skrift och en tecknad bild och kapitlet 
Digerdöden som består av en halv sida skrift och en tecknad bild. 
Olle har angett läraren som källa för båda texterna efter att ha för-
vissat sig om att detta är tillåtet (intervju med lärare 15.5 2009). 
Varför innehållet presenteras i två kapitel är omöjligt att veta men en 
möjlig orsak är att det varit svårt att se och/eller uttrycka sambandet 
mellan barkbröd och digerdöd. En annan möjlighet är att Olle liksom 
läraren valt att berätta innehållet som två skilda episoder.  

Kapitlet Barkbröd består av två korta stycken. Det första stycket 
är berättande och innehållet har tydlig koppling till den egna rubriken. 
I nästa stycke beskrivs lepra och pest med känslostarka adjektiv som 
förfärlig och smärtsam. Bortsett från den gemensamma rubriken sak-
nar de båda styckena samband och framstår därför som två separata 
texter. Kapitlet Digerdöden innehåller ett stycke. Texten inleds med 
att digerdöden karakteriseras som förfärlig och fortsätter som en be-
rättelse om sjukdomens spridning och konsekvenser. I texten finns en 
stark betoning på fara, brådska och hot men i de två avslutnings-
meningarna om medeltida benämningar för sjukdom och död avtar 
dramatiken.  

Källuppgifterna anger att båda kapitlen bygger på muntlig källa 
och flera drag talar för det. Texterna är korta med många känslo-
uttryck och ett bitvis dramatiskt tonfall. Läroböckerna innehåller ock-
så dramatik men den varvas med mer distanserade beskrivningar och 
helhetsintrycket blir därför ett annat. Ytterligare ett tecken på att 
Olles texter bygger på muntlig källa är att delar av innehållet saknas i 
läroböckerna, t.ex. Digerdödstextens uppgift att man (fick) diare och 
spydde blod (mening 6). Både källuppgifter och språkliga drag talar 
alltså för att texterna bygger på den muntliga resursen. Urvalet tyder 
på att instruktionen om kursiva ord har spelat roll. Kapitlet Barkbröd 
innehåller tre av fyra kursiva ord: barkbröd, pest och lepra och i 
kapitlet Digerdöden upprepas ordet digerdöd fem gånger. Om de 
kursiverade orden uppfattats som nödvändiga, oavsett vad texten i 
övrigt handlar om, kan det också förklara varför kapitlet Barkbröd 
innehåller meningar om pest och lepra.  

Båda Olles kapitel illustreras med narrativa blyertsteckningar. 
Bilden i Barkbröd visar en streckfigur som skrapar bark från ett träd. 
Eftersom streckfiguren saknar hår, kläder och ansiktsdrag är det 
handlingen att samla barkbröd som drar till sig blicken. Bilden, som 
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illustrerar och förstärker ett av skriftens två stycken, saknar förlaga i 
läroböckerna. Bilden i kapitlet Digerdöden visar hur en lieman i lång 
svart kåpa hotar en streckfigur med sin lie. Liemannen och streck-
figuren står vända mot varandra men medan streckfigurens ansikte 
och uppsträckta armar signalerar rädsla är liemannens ansikte helsvart 
och anonymt och kroppsspråket hotfullt. Till höger om den för-
skräckta streckfiguren ligger en mindre figur, skadad eller död. Den 
svartvita färgskalan och de omgivande vita ytorna gör att den lilla 
bilden framstår som visuellt framskjuten. Bilden saknar motsvarighet 
i läroböckerna, men döden som lieman återkommer i flera läroboks-
texter. Olles bild illustrerar den rädsla som skriften beskriver men 
också utsagan att döden kallades liemannen. 

Att Olles texter berättar om historiska händelser i dåtid syns på 
verbens preteritumformer. I kapitlet Barkbröd finns två obestämda 
tidsuttryck: När människor hade ont om mjöl och för i tiden. Pro-
cesserna är först materiella som red, skrapade och bakade och sedan 
relationella i sjukdomsbeskrivningarna. Deltagarna är de opersonliga 
människor och man eller sjukdomar som pest och lepra. Att vär-
deringar uttrycks med adjektiv som smärtsam är också karakteristiskt 
för berättande historietexter skrivna av yngre barn. I kapitlet Diger-
döden finns två mer precisa tidsuttryck: på medeltiden och år 1349. 
Textens huvuddeltagare är tveklöst digerdöden som namnges fem 
gånger och dessutom omtalas som stora döden och den. I Olles texter 
finns ämnesspecifika och precisa uttryck men det mest karakteristiska 
draget är de många adjektiven och förstärkande uttryck av typen Om 
man hade tur (mening 5 i Digerdödstexten). 

Sammanfattningsvis innehåller Olles medeltidsbok två kapitel om 
digerdöden: Barkbröd som berättar om barkbrödsframställning och 
hemska sjukdomar och Digerdöden som berättar om pestepidemin 
och den rädsla den medförde. Texterna baseras på muntligt berättande 
vilket främst märks på språket som bitvis är känslostarkt på ett sätt 
som saknar motsvarighet i läroböcker och andra faktatexter. Att Olle 
frågar läraren om tillstånd för att ange henne som källa tyder på att 
han är medveten om vad en källa är, men också på att han vet att 
instruktionen anger att texten ska bygga på lärobokstext. Olles texter 
visar att han använder både lärarens berättande och den muntliga 
instruktionen som stöd för att återberätta de historiska händelserna 
”med egna ord.” Båda texterna innehåller illustrationer, som liksom 
extra kapitel utgör kriterier för en medeltidsbok på hög nivå. Att 
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läraren dessutom godkänt källanvändningen bidrar till att Olles båda 
kapitel framstår som en rimlig lösning på uppgiften att berätta om 
digerdöden. 

5.2.8 Alma återberättar med bild och egen form 

 
Figur 16. Almas digerdöds-
kapitel           

 Figur 17. Almas käll- 
 förteckning 

(1) Digerdöden        
(2) Lepra  (4) Pest   
(3) Lepra (eller spetälska)   (5) man brukarde  
var en sjukdom där   säja att  
man fick stora sår            flickan med kvasten 
som inte läkte kom eller att pojken  
(4) Huden ruttnarsde            med krattan kom  
och var veldigt smittsam     man kunde dö av  
 pest på bara en dag. (44 ord) 

Almas digerdödskapitel består av en sida med skrift och bild. I käll-
förteckningen till hennes medeltidsbok finns sex källor: två fakta-
böcker för barn, tre läroböcker och en tv-kanal vars namn skrivits 
med kanalens logotyp (se Figur 17). Bildmängden men också pro-
portionerna mellan bild och skrift antyder att faktaböckerna utgjort en 
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inspiration. Läroböcker och skolpapper särskiljer skrift och bild men i 
Almas medeltidsbok integreras de båda modaliteterna ofta, vilket 
också syns i digerdödstexten.18 (Se Bilaga 3.) 

Almas kapitelsida innehåller två bilder och två korta texter. Den 
större bild som täcker papperets övre halva är i sin tur uppbyggd av 
fem narrativa bilder som, enligt min tolkning, kan läsas var för sig 
eller tillsammans. Tre av de fem bilderna utgör en färgstark enhet i 
bildytans mitt. Huvudaktören är döden som med utsträckta armar och 
lie skapar visuella samband mellan de fem bilderna. Dödens/lieman-
nens betydelse markeras både av den centrala placeringen och genom 
hans blick som riktats mot betraktaren. Från dödens lie går en vektor 
mot en liggande man med en pil i ryggen. Pilen kan tolkas som ett 
symboliskt attribut för döden men också som ett vapen som dödat 
mannen. Ovanför liemannen ligger ett annat av hans offer, en flicka 
med underlivet täckt av en stor blodfläck. En svartvit ängel som 
svävar ovanför hennes kropp visar att hon är död eller döende. Den 
övre bildytan innehåller också två mindre bilder med diskretare färg-
sättning. Bilden till vänster föreställer en man med sårig kropp. De 
utsträckta armarna visar, också enligt min tolkning, att bilden illu-
strerar texten Lepra, som placerats rakt under bilden bland skriv-
raderna. Till höger i bildytan finns två mindre figurer vars placering 
och färgsättning på motsvarande sätt antyder att de hör ihop med 
texten Pest. 

De två texterna Lepra och Pest är placerade i bredd under kapitel-
rubriken Digerdöden. Skriften står ömsom mellan och på raderna och 
formen påminner mer om bildtext än löpande faktatext. Texten Lepra 
beskriver sjukdomen och några symptom. Ordet spetälska står, precis 
som i läroboken, inom parentes men faktauppgifterna kommer varken 
därifrån eller från någon av de övriga skriftkällorna i källförteck-
ningen. Texten Pest berättar om hur man på medeltiden talade om 
pesten. Uppgifterna är hämtade från Flickornas historia (Lindström 
& Tidholm 1997), där det berättas om en medeltidsflicka som vill att 
pesten kommer som pojken med krattan hellre än som flickan med 
kvasten, som tar alla liv (a.a:51 ff.). Under Almas båda texter finns en 
mindre färgbild. Bilden föreställer en sörjande kvinna och en grin-
ande skelettliknande man som båda tittar ner på barnet i vaggan. En 

                                                      
18 Samtliga kapitel i Almas medeltidsbok innehåller ett stort antal bilder och flera 
av sidorna är uppbyggda av många mindre bilder och korta texter.  
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motsvarande bild finns i läroboken men Almas har omskapat bilden 
genom att låta döden och föräldern byta sida och färg.  

Almas text innehåller ett fåtal historietypiska drag. Deltagarna är 
opersonliga sjukdomar och kroppsdelar eller de personer som ingår i 
sjukdomsmetaforerna. Att det är förfluten tid syns på verben men inte 
i några tidsuttryck. Eftersom skriften är kort är de ämnesspecifika 
orden få men de många bilderna redovisar både fakta, föreställningar 
och känslor kring ämnet digerdöden. 

Sammanfattningsvis visar texten att Alma använt flera resurser. I 
skriften finns lånade ord och faktauppgifter, men inga samplade eller 
omskapade meningar. Att texterna är korta och har en talspråklig 
prägel antyder en påverkan från det muntliga berättandet. Innehållet i 
Pest kommer från en faktabok för barn medan innehållet i Lepra kan 
ha hämtats både från lärarens berättelse och från lärobokstexten. De 
narrativa bilderna illustrerar skriften men fungerar också som själv-
bärande bildberättelser som överskrider uppgiftens ramar. Almas 
digerdödskapitel uppfyller tre av instruktionens fyra kännetecken för 
en text på hög nivå: fakta från flera källor, illustrationer och mellan-
rubriker och framstår därför som en rimlig lösning på uppgiften.   

5.2.9 Sixten återberättar med egna ord  

 
Figur 18. Sixtens digerdödskapitel,sida ett  

(1) Digerdöden 

(2) När människorna hade ont om mjöl gick de till en barrskog 
och skrapa barr. (3) Sen när de har kommit hem så bakar dom in 
barrmjölen in i vanliga mjölen. 
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(4) När man har lepra så får man stora sår och kroppen fräts 
sönder och fingrar och fötter faller av.  

(5) Pest kallas för Digerdöden. (6) Pest kommer från sjuka äckliga 
t. ex råttor. (7) Från början var det råttor som var sjuka och 
råttorna hade också loppor som sög blod från råttan. (8) När 
råttorna kom nära människan så hoppade loppan på människan. 
(9) Och människan fick bakterierna från råttan. (98 ord) 

Källa: Lärarens namn 

Sixtens digerdödskapitel består av skrift och bild och upptar samman-
lagt en och en halv sida. Enligt källangivelsen baseras innehållet på 
berättandet, vilket flera drag i texten också tyder på. Ingen av de åtta 
meningarna bygger på samplad eller omskapad text. Snarare ger 
Sixtens text intryck av att vara berättad med de egna ord som instruk-
tionen föreskriver. Att källan och förebilden nog är muntlig syns i hur 
förklaringarna riktas till en mottagare: när man har lepra så får 
man… (mening 4), från början (mening 7) och när råttorna kom nära 
människan (mening 8). Andra drag som tyder på en muntlig förebild 
är sättet att binda samman satser och meningar med och, när, så och 
sen. Några av uttrycken är också talspråkliga och engagerade, t.ex. 
Pest kommer från sjuka äckliga t. ex råttor (mening 6). Att barkmjöl 
blivit barrmjöl tyder också på en muntlig källa.  

Sixtens text innehåller både andra och mer detaljerade uppgifter 
än lärobokstexterna. Detaljerna stämmer ofta väl med den egna berät-
telsens kronologi och logik: först skrapar man barr, därefter går man 
hem och blandar mjöl och sedan bakar man. Delar av dessa uppgifter 
är detaljerade på en nivå som antyder att Sixten möjligen fyllt ut 
luckorna i lärarens berättelse. Det gäller t.ex. stycket om hur lopporna 
hoppade från råtta till människa (mening 7–9). Om så är fallet har 
berättandet inspirerat till fortsatt berättande, vilket är ett av flera 
möjliga sätt att använda de erbjudna resurserna. 

Om innehållet och sättet att berätta baseras på muntliga källor 
bygger dispositionen sannolikt på läroboken. Precis som läroboks-
texten innehåller Sixtens text tre stycken och fyra kursiva ord: bark-
bröd, lepra, pest och digerdöden, även om barkbrödet blivit barrbröd. 
Skriften utgår alltså från flera olika resurser. Läroboken och instruk-
tionen om kursiva ord förefaller ha styrt urvalet och dispositionen, 
medan sättet att skriva inspirerats av det muntliga berättandet. Att 
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Sixten anger läraren som källa visar förmodligen vad han uppfattar 
som huvudresurs för sin text.  

Den narrativa bilden föreställer liemannen ridande på ryggen av 
en drake. Bilden är stor och placerad mitt i bildytan vilket markerar 
dess betydelse. Konturerna av draken och liemannen är kalkerade 
från en läroboksbild men Sixten har omskapat originalbilden genom 
att utesluta både färgen och miljön runt draken. (Se Bilaga 2.)  

Sixtens text berättar om historiska händelser men det är inte en 
berättande historietext av den typ som finns i läroboken. I stället är 
deltagarna levande varelser som äckliga råttor och brödbakande män-
niskor. Processerna är gärna aktiva, vilket syns i beskrivningen av 
pestens spridning: När råttorna kom nära människan så hoppade 
loppan på människan (mening 8). Texten innehåller ett tidsuttryck 
som visar att det rör sig om förfluten tid, när människor hade ont om 
mjöl (mening 2) medan övriga tidsuttryck, t.ex. sen i mening 3, när 
man har i mening 4 och från början i mening 7, främst används för 
att föra berättelsens kronologi framåt. Ordförrådet innehåller ämnes-
specifika ord som loppor, råttor och bakterier. Den narrativa bilden 
föreställer liemannen som inte nämns i skrift. 

Sammanfattningsvis består Sixtens digerdödskapitel av en text 
med tre stycken och en narrativ bild av liemannen. Dispositionen och 
delar av innehållet påminner om lärobokstexten medan sättet att 
berätta liknar det muntliga berättandet, som också anges som källa. 
Den narrativa bilden är en kalkerad och omskapad läroboksbild I 
Sixtens text återberättas de historiska händelserna med aktiva pro-
cesser, levande aktörer och detaljerade och livfulla beskrivningar. 
Texten är illustrerad och uppfyller därmed ett av instruktionens kri-
terier för en text på högre nivå.  

5.3 Eleverna om medeltidsboken och historia 
I slutet av vårterminen 2009 intervjuade jag 17 av eleverna om läs-
ning och skrivande i historia och mer generellt. I det följande av-
snittet återges några av de uppfattningar om medeltidsboken som 
framkom under dessa intervjuer.19 
                                                      
19 Avsnitt 5.3 är tänkt att spegla uppfattningarna i klassen som helhet varför bara 
några av de nio skribenterna återfinns bland intervjucitaten. Sex av de nio elever 
vars texter analyseras i kapitel 5 deltog i intervjun: Magnus, Sixten, Olle, Fabian, 
Lukas och Siri. Resterande tre elever, Siri, Hilda, och Alma hade antingen avböjt 
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En fråga gällde hur eleverna uppfattat arbetet med uppgiften 
medeltidsboken. Elias hörde till de elever som sa sig uppskatta att 
producera egna historietexter: ”Ja, det var roligt. Att leta fakta i de 
där faktaböckerna och att skriva och lite så.” När jag frågade hur han 
gjorde sitt urval verkade Elias först inte förstå frågan men svarade 
sedan: ”Fröken sa ju vilka sidor man skulle läsa på och så.” På följd-
frågan om det inte fanns mer fakta där än vad han hade plats för i sin 
medeltidsbok förklarade Elias hur han gått till väga: ”Jamen man fick 
ju plocka ut lite meningar och göra om dem och lite så .”  

Uppfattningen att skrivandet i historia handlade om att plocka ut 
och omformulera läroboksmeningar återkom i flera intervjuer. Fabian 
beskrev hur han gjort för att berätta med egna ord: ”Man läste fakta 
från böcker och blad och så. Man skrev inte direkt av det men så 
skrev man det med sina egna ord.” Siri menade att man kunde för-
ändra genom att förkorta lärobokens meningar: ”Alltså om det är en 
ganska lång mening så gör jag om dom till kanske lite kortare.” 
Signes svar visade att hon tänkte sig en mottagare för sin text: ”Jag 
brukar ofta läsa igenom hela texten och sen så ifall det är, då kan man 
tänka så här det man kan göra en bra mening, alltså i fall dom andra 
ska få en bra fakta som dom kan läsa.” Signes svar antyder att de 
tänkta mottagarna är andra elever som läser hennes text för att lära sig 
historia. Under arbetet med medeltidsboken nämnde läraren en even-
tuell utställning men i instruktionen fanns inget som visade att medel-
tidsboken var avsedd för en mottagare.  

Flera intervjufrågor behandlade urval och hur man avgör vad som 
är viktigt. Olle och Alexander uppgav att de följde instruktionerna. 
När jag bad dem utveckla detta svarade Alexander: ”Ja, och så stod 
det några kursiva ord i ett kapitel om digerdöden, och så skulle vi 
skriva det vi lärt oss om till exempel lepra.” Lukas menade att man 
kunde titta i innehållsförteckningen eller fråga läraren om råd. Eskil 
och Kasper hade flera exempel på hur man hittar material. Eskil 
pekade på två möjligheter: ”Ibland så bara hittar man på eller så vad 
heter det läser man i faktaböcker.” På min fråga om hur man väljer 
material om man har tre–fyra olika böcker svarade Kasper: ”Man tar 
alla tre böckerna och så kollar man vilken det är bäst fakta i”. På 
följdfrågan hur man avgör vad som är bra gav Kasper följande svar: 

                                                                                                            
intervju i samband med tillståndsförfarandet eller var frånvarande vid intervju-
tillfället. 
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”Det kanske står mer om dom och inte bara vad dom hade på sig. Det 
står kanske typ vad dom åt och vad dom hade på sig och så.” Svaret 
kan tolkas som att längre textavsnitt uppfattas som trovärdigare än 
enstaka faktauppgifter. Att någon skulle ha hittat på egna fakta-
uppgifter är inget som medeltidsböckerna ger belägg för. Däremot 
finns det texter där elever använt flera källor. 

Amelie och Johanna menade att medeltidsboken var en arbetsam 
uppgift. Amelie svarade: ”Det är så… jag tyckte det var jobbigt att 
hitta, att leta i böcker efter fakta och skriva ner.” På min följdfråga 
om det var skrivandet eller att hitta fakta som var svårast svarade 
Johanna: ”Eller alltså svårt, men det är också, det är självklart då när 
man måste titta i, det är nästan som att, man vet ingen annan fakta än 
böckerna så man måste ju skriva av ganska mycket och så.” När jag 
frågade hur de gjorde urvalet beskrev Amelie hur arbetet kunde gå 
till:  

Hm, så här man tittar i olika böcker och se om det finns något som 
man gillar, eller som man vill skriva, ibland så finns det inget 
eller, den där Digerdöden så var man tvungen att skriva på dom 
där två sidorna. 

Flickornas svar visar på två skäl till att de uppfattade skrivandet i 
historia som ”jobbigt”, faktaurvalet var styrt och de förväntades inte 
tillföra något eget till texten. Att genren var faktatext och urvalet 
begränsat medförde, som jag tolkar det, att de såg få alternativ till att 
skriva av läroboken. Båda flickorna sa sig föredra fiktionsskrivandet 
som gav dem större utrymme att bestämma innehållet. På frågan om 
man kunde lägga till något eget i medeltidsboken svarade Amelie:  

Nä då måste man liksom ha det där hände då. I en saga så kan 
man bestämma själv vad som händer, det kan hända att det kom-
mer ett stenras och det kanske inte kommer ett stenras i medeltids-
boken precis. 

Flera svar tydde på att medeltidsboken uppfattades som en krävande 
uppgift, men skälen till det varierade. Anna och Edvin var eniga om 
att det handlade om arbetets omfång. Anna uppgav att det var ”gan-
ska jobbigt” medan Edvins svar var tydligt: ”Ja. Det är därför jag 
hatar det. Jag hatar allt som man behöver skriva mycket.” Även 
Agnes svarade att hon inte tyckte att det var så roligt att skriva i his-
toria. När jag påminde henne om svaret i samband med en senare 
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fråga skymtade en möjlig förklaring: ”Nej, men de som tycker om att 
skriva så, de skriver flera blad om en och samma sak, men jag fick 
inte så bra i det för jag skrev bara en sida per sak.” Jag frågade om det 
var viktigt att skriva mycket för att texten ska bli bra och fick svaret: 
”Då kommer man upp fler nivåer.” Svaret visar att Agnes såg ett 
samband mellan textlängd och nivåer som inte fanns uttryckt i in-
struktioner eller bedömning. Varför Agnes uppfattade detta samband 
är svårt att veta, men svaret antyder en grundläggande osäkerhet om 
hur uppgiften ska lösas som i sig kan utgöra ett skrivhinder.  

Sammanfattningsvis gav de 17 eleverna uttryck för varierande 
uppfattningar om arbetet med medeltidsboken. Medan flera elever sa 
sig uppfatta uppgiften som rolig och meningsfull tydde andra svar på 
att den också kunde uppfattas som omfattande och krävande. Några 
elever menade att arbetet innehöll för lite frihet och att de därför i 
praktiken var hänvisade till att skriva av lärobokstexten, vilket de 
uppfattade som tråkigt. Svaren visar också att skillnaderna mellan att 
skriva fakta och fiktionstext är en fråga som sysselsätter en del elever 
i årskurs fyra och att det nog kan finnas skäl att uppmärksamma skill-
naderna i anknytning till olika skrivuppgifter. Beskrivningarna av hur 
eleverna gjorde när de valde innehåll till historietexterna varierade. 
Det mest samstämmiga svaret rörde syftet med medeltidsboken: att 
hitta och återge intressanta och bra medeltidsfakta från läroböcker 
eller andra källor. En elev uppgav ett vidare syfte som tydde på att 
hon föreställde sig en mottagare för texten och att detta vägledde 
hennes faktasökande. Att många elever hänvisade till instruktioner 
och rutiner visar att inte bara arbetet utan också elevernas förståelse 
av hur det ska utföras präglas av den kontext som texterna tillkommer i.  

5.4 Sammanfattande diskussion 
I detta avsnitt diskuteras svaret på den andra forskningsfrågan om hur 
eleverna använt undervisningsresurserna i sina texter. Elevtexterna 
jämförs med karakteristiska drag för berättande historietext och med 
den bedömningsmall som användes för medeltidsboken varefter hela 
resultatet sammanfattas i en kort diskussion. 

5.4.1 Två förhållningssätt till de erbjudna resurserna 
Textanalysen visar att uppgiften medeltidsboken resulterat i två skilda 
förhållningssätt till instruktionen och därmed till de bägge övriga re-
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surserna, lärobokstexten och berättandet. Det första förhållningssättet 
innebär att eleven följer instruktionen och använder läroboken som 
resurs för att producera sin text. Elevtexten återger därför längre eller 
kortare avsnitt av den anvisade lärobokstexten. De fem första text-
erna, Fabians, Lukas, Siris, Magnus och Hildas texter, är sådana 
texter. Det andra förhållningssättet innebär att eleven inte använder 
läroboken som huvudresurs för den egna texten utan istället åter-
berättar en eller flera källor. De återberättade texterna är skrivna av 
Lydia, Olle, Alma och Sixten.  

För de fem återgivarna blir medeltidsboken en övning i att skriva 
om lärobokstext med så mycket egna ord att man inte kan sägas 
skriva av lärobokstexten, vilket instruktionen explicit förbjuder. Till-
vägagångssättet liknar det som beskrivs i Nilsson (2002), dvs. elev-
erna reproducerar lärobokstexten genom att kombinera samplade och 
omskapade meningar till en egen text. Innehåll och språk i de fem 
elevtexterna är så gott som uteslutande hämtat från läroboken, men 
hur stor andel av elevtexten som består av samplade respektive om-
skapade meningar varierar. Lukas text (Figur 9) innehåller också 
samplade bilder medan de övriga fyra texterna endast består av samp-
lad och omskapad skrift. Ingen elevtext består enbart av samplade 
meningar.  

Mängden och typen av omskapande varierar. Vanligast är att 
eleven byter ut ett eller ett fåtal småord som inte nämnvärt påverkar 
betydelsen i texten. I några fall innebär bytet att ämnesspecifika ut-
tryck byts ut mot vardagligare förklaringar eller att syftningen blir 
felaktig. I Magnus text (Figur 11) finns exempel på omskapande som 
preciserar lärobokstexten. Hildas text (Figur 12) består av samman-
fattade läroboksstycken och överensstämmer därför inte fullt ut med 
den definition av omskapande som Nilsson (2002), använder (se 
kapitel 2). Innehållet presenteras i lärobokstextens ordning, vilket är 
naturligt i en text uppbyggd i tidsföljd. Instruktionerna reglerar inte 
innehåll eller omfång och det står därför eleverna fritt att välja vad 
och hur mycket av lärobokstexten de vill återge. Resultatet visar att 
de återgivna texterna varierar mellan 236 och 50 ord. Till Hildas 
digerdödskapitel på 50 ord hör en ordlista om ytterligare 50 ord som 
förklarar lärobokstextens kursiva ord.  

I de fem återgivna texterna innebär berättandet med egna ord att 
reproducera text. Resultatet blir förkortade versioner av läroboks- 
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texten, ofta med fokus på fakta enligt fakticitetsprincipen (Anward 
2005:77), dvs. att berättande textpartier väljs bort till förmån för par-
tier som kan bidra med fakta. Eftersom omskapandet mest leder till 
marginella förändringar av lärobokstexten kan det förefalla oviktigt, 
men i förhållande till instruktionen framstår det som ett rimligt och 
rationellt sätt att lösa uppgiften. De återgivna texterna visar att elev-
erna arbetat med att uppfylla instruktionens krav på att berätta med 
egna ord. 

Fyra av de nio elevtexterna uppvisar ett annat förhållningssätt till 
instruktionen och uppgiften medeltidsboken. I dessa texter återberät-
tas ämnesinnehållet med utgångspunkt i den muntliga resursen alter-
nativt utifrån en kombination av resurser. Elevtexterna består därför 
inte av samplad eller omskapad lärobokstext, även om det i några 
texter verkar sannolikt att läroboken spelat roll för elevtextens utse-
ende. Att återberättarna utgår från den muntliga resursen märks i att 
många faktauppgifter bara återfinns i lärarens berättande och på att 
språket är direktare och mer känsloladdat än i de återgivna texterna. 
De återberättade texterna är ofta kortare än de återgivna vilket visar 
på svårigheten i att på muntlig grund skriva en text om ett ämne som 
man saknar tidigare erfarenhet av. Utan stöd av en annan text och/ 
eller tydliga instruktioner måste de återberättade texterna baseras på 
skribentens minne, med följden att stoffet snabbare tar slut. Att de 
återberättade texterna är kortare kan också förklaras av att de inne-
håller bilder. I Lydias och Almas texter (se Bilaga 3) är skillnaden 
mellan återberättandet i skrift och bild påfallande stor. Exemplen tyd-
liggör att bildmodaliteten är ett uppskattat och självständigt uttryck 
men också att elevernas bilder är en resurs som kan användas för att 
utveckla ämnesskrivandet i historia. I de återberättade texterna inne-
bär att ”berätta med egna ord” att återberätta delar av innehållet i 
skrift och bild utan att återge lärobokstexten. Också dessa fyra elever 
har arbetat med att uppfylla instruktionens krav på att berätta med 
egna ord. 

5.4.2 Elevtexterna som historietexter 
I instruktionerna till medeltidsboken finns inga signaler om att elev-
texterna ska innehålla ämnesspecifika drag. Mot bakgrund av genre-
pedagogikens krav på explicit språkundervisning har jag ändå valt att 
kommentera om elevtexterna innehåller några av de drag som be-
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skrivs som karakteristiska för berättande historietext. I analyserna 
kommenteras fyra sådana drag: 

1. om och hur elevtexten växlar mellan berättande och beskriv-
ande 

2. om deltagarna är de typiska för historiska texter, dvs. grupper, 
roller och abstrakta eller metaforiska deltagare snarare än 
enskilda individer 

3. om texten innehåller tidsuttryck som tydligt relaterar till his-
toria som epoker eller jämförelser mellan olika tider 

4. Om texten innehåller ord, uttryck eller fraser som bidrar till 
textens karaktär av historietext. 

De återgivna texterna skrivs med stöd av lärobokstext och blir därför 
längre, mer skriftspråkliga och mer ämnesspecifika än de återberät-
tade texterna. Eftersom de återgivna texterna till stor del består av 
ordagrant återgiven lärobokstext är resultatet knappast förvånande, 
men det kan vara intressant att se vilka av de ämnesspecifika dragen 
som reproduceras i elevtexterna. 

De fem återgivna texterna växlar mellan berättande och beskriv-
ande och innehåller därför både relationella och materiella processer. 
Deltagarna är grupper som fattiga människor eller opersonliga del-
tagare som barkbröd, dvs. de deltagare som är vanliga i berättande 
historietext. Samtliga fem texter innehåller tidsomständigheter. I 
Hildas text finns två allmänna tidsuttryck: då och när det var ont om 
mjöl. Lukas använder på 1300-talet och fortfarande, som antyder en 
koppling till samtiden. En liknande samtidskoppling finns i Fabians 
uttryck som vi nu kallar spetälska. Siris text reproducerar stora delar 
av lärobokens berättande avsnitt och innehåller därför precisa årtal 
som 1349 och århundradet 1300-talet. Detsamma gäller Magnus text 
som också innehåller ett eget tillägg, epoknamnet medeltiden. Ämnes-
specifika ord finns i samtliga fem texter. Lukas och Siris texter inne-
håller många teman och därför många ämnesspecifika ord. Magnus 
text innehåller överordnade uttryck som pestepidemi och leprasjuka. 
Fabians text innehåller konkreta beskrivningar av hur fingrar och tår 
långsamt fräts sönder. 

Att de återberättade texterna innehåller färre ämnesspecifika drag 
än de återgivna beror delvis på att de är kortare, men också på att det 
muntligt baserade språket saknar skriftspråkets precision. De åter-
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berättade texterna växlar också mellan beskrivande och berättande. 
Deltagarna är antingen ospecifika grupper som folk och människorna 
eller specifika aktörer som råttorna, lopporna och pojken med krat-
tan. En av de fyra återberättade texterna, Olles, innehåller ett precist 
tidsuttryck, årtalet för digerdödens ankomst 1349. Övriga tidsuttryck i 
de återberättade texterna används för att förklara orsakssammanhang 
eller föra berättelsen framåt med exempel som från början, när rått-
orna kom och när man hade ont om mjöl. Vokabulären är mer var-
daglig och innehåller färre ämnesspecifika och överordnade begrepp 
än de återgivna texterna.  

Eftersom de återberättade texterna bygger på muntlig källa inne-
håller de fler känslouttryck och fler värderingar. Känslor och värder-
ingar uttrycks med adjektiv, vilket är vanligt i historietexter skrivna 
av yngre elever (Coffin 2006). Att tolka och värdera texter är viktiga 
kompetenser i historieämnet på sikt, om än med mer subtila medel. I 
de fyra återberättade texterna finns också bilder där eleverna visar 
prov på andra kunskaper än i skrift.  

Den längsta av de återberättade texterna, Sixtens text, illustrerar 
tydligt huvudskillnaden mellan de återberättarnas texter och det mer 
ämnesspecifika språkbruket i lärobokstexten. När Sixten berättar om 
pestens spridning är råttorna och lopporna huvuddeltagare i meningar 
som: När råttorna kom nära människan så hoppade loppan på män-
niskan (mening 8). Lärobokens beskrivning utgår i stället från den 
opersonliga deltagaren sjukdomen: Sjukdomen sprids med loppor som 
sugit blod av sjuka råttor, men den sprids också från människa till 
människa (Körner 2004:64) (se Bilaga 2).  

Sammanfattningsvis visar de nio elevtexterna att de elever som 
reproducerar lärobokstext skriver mer ämnesspecifika texter än de 
elever som återberättar samma händelser utifrån den muntliga källan. 
De återberättade texterna innehåller i gengäld fler värderingar och 
bilder, vilka också kan ses som viktiga delar av lärandet i historia. 

5.4.3 Bedömningen av texterna  
Genom bedömningen får eleverna skriftlig respons på sitt arbete. 
Responsen, som avser hela medeltidsboken, utgår från den mall för 
skriftligt omdöme som läraren gjort (se Figur 7). Mallen bygger i sin 
tur på den skriftliga instruktionen för medeltidsarbetet och den bild  
  



 

107

 T
ab

el
l 3

. I
nn

eh
ål

le
t i

 n
io

 m
ed

el
tid

sb
öc

ke
r j

äm
fö

rt 
m

ed
 m

al
le

n 
fö

r d
et

 sk
rif

tli
ga

 o
m

dö
m

et
 

 
   

 E
le

ve
ns

 n
am

n 
N

iv
å 

et
t 

Fa
bi

an
 

Lu
ka

s 
Si

ri 
M

ag
nu

s 
H

ild
a 

Ly
di

a 
O

lle
 

A
lm

a 
Si

xt
en

 
In

ne
hå

lls
fö

rte
ck

ni
ng

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
Ti

ds
lin

je
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

– 
X

 
X

 
St

ad
en

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
K

lo
st

re
t 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

R
id

da
rn

a 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
D

ig
er

dö
de

n 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
K

äl
la

ng
iv

el
se

 
– 

X
 

X
 

– 
X

 
– 

X
 

X
 

X
 

N
iv

å 
tv

å 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

O
rd

lis
ta

 
– 

– 
– 

– 
X

 
– 

– 
– 

– 
Ill

us
tra

tio
ne

r 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
U

nd
er

ru
br

ik
er

 
– 

X
 

– 
– 

– 
X

 
– 

X
 

– 
Eg

na
 k

ap
ite

l 
– 

– 
– 

– 
A

tt 
bl

i 
bo

ta
d 

K
lä

de
r 

kv
in

no
r20

, 
A

de
l 

B
ar

kb
rö

d 
 

– 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

20
  L

yd
ia

s k
ap

ite
l o

m
 m

ed
el

tid
a 

kv
in

no
kl

äd
er

 h
ar

 ru
br

ik
en

 K
lä

de
r k

vi
nn

or
. 



 108

med nivåer som introduceras där. Resultatet för de nio elever vars 
texter analyseras i avhandlingen redovisas i Tabell 3, som alltså illu-
strerar innehållet i nio medeltidsböcker i relation till det skriftliga 
omdömet. 

Tabell 3 visar att fem av de nio medeltidsböckerna uppfyller samt-
liga kriterier på nivå ett, vilket enligt den muntliga genomgången är 
den grundnivå som alla elever förväntas klara. 

Nivåerna i omdömet är något förändrade jämfört med den tavel-
skiss som ingick i lärarens genomgång (se Figur 4) men också jämfört 
med nivåerna i den skriftliga instruktionen (se Bilaga 1). För de fyra 
medeltidsböcker som inte uppfyller kriterierna för grundnivån beror 
det i alla fall utom ett på att de saknar källangivelser medan den åter-
stående boken saknar tidslinje. På nivå två, är resultatet mindre en-
hetligt. Samtliga nio medeltidsböcker innehåller illustrationer och 
uppfyller alltså minst ett kriterium på den högre nivån medan ingen 
bok uppfyller alla kriterier. En tredjedel av de nio medeltidsböckerna 
innehåller kriterier som egna kapitel och underrubriker men bara en 
bok innehåller bägge kriterierna. En enda medeltidsbok innehåller 
ordlista. Av Tabell 3 framgår alltså att samtliga elevtexter uppfyller 
kriterier från bägge nivåerna, men att ingen medeltidsbok uppfyller 
samtliga kriterier. Resultatet av arbetet, så som det framstår i Tabell 
3, kan tolkas på flera sätt. En möjlig tolkning är att instruktionen och 
nivåerna hjälpt eleverna i arbetet, vilket resulterat i nio medeltids-
böcker med minst fyra kapitel och bilder. En lika möjlig tolkning är 
att nivåerna inte haft den avsedda effekten eftersom nästan hälften av 
medeltidsböckerna inte uppfyller nivå ett och ingen bok helt uppfyller 
nivå två. En tredje tolkning är att mallen inte främst är till för att 
bedöma texternas kvalité utan snarast fungerar som en checklista över 
att uppgiften medeltidsboken är genomförd. 

5.4.4 Att berätta med egna ord och bilder 
Analysen av elevtexterna visar att arbetet med medeltidsboken inne-
bär att eleverna reproducerar eller imiterar de texter som finns till-
gängliga i klassrummet. För de fyra elever som följer den skriftliga 
instruktionen och använder läroboken innebär skrivandet att om-
vandla en text vars mottagare är en elev som ska lära något om his-
toria, till en text där eleven själv vänder sig till en mottagare. För 
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texterna i medeltidsboken finns ingen mottagare utöver läraren, vilket 
bidrar till att syftet med textproduktionen förblir outtalat.  

För de elever som använder det muntliga berättandet som främsta 
resurs för sin text innebär skrivandet att omvandla muntligt berättan-
de till skriftspråk, vilket är en svår uppgift som kräver gott minne. 
Också det muntliga berättandet är riktat till eleven men erbjuder en 
bearbetad version av lärobokstexten och därmed en modell för hur 
den egna texten kan berättas med egna ord och utan risk för avskrift. 
Oavsett vilka resurser elevtexten utgår ifrån förefaller inte skrivandet 
leda till att eleverna bearbetar ämnesinnehållet i någon större ut-
sträckning. Att den muntliga instruktionen markerar lärobokstextens 
kursiva ord som särskilt viktiga, kan antas bidra till att uppgiften 
uppfattas som en övning i att välja ut och sammanfoga ”bra fakta”. 
Detta är också den bild av arbetet som framträder i elevintervjuerna.  

Syftet med uppgiften medeltidsboken är att ersätta färdiga frågor 
till lärobokstexter, som enligt lärarens erfarenhet leder till korta svar 
utan inbördes sammanhang. Den bakomliggande tanken är alltså att 
eleverna, genom att producera egna texter, ska lära sig att berätta om 
historiska händelser och att se och uttrycka sambanden mellan dem. 
Tanken ligger väl i linje med kursplanen för historia och med upp-
nåendemålen för årskurs 5 men i flera av elevtexterna syns tecken på 
att skrivandet inte hjälper eleverna att utrycka sambanden mellan 
missväxt, barkbröd och febersjukdomar. Om det också innebär att de 
inte har förstått dessa samband är svårare att veta. Sambandet mellan 
spetälska och pest framgår inte av varken lärobokstexten eller lär-
arens berättande vilket förstås försvårar uppgiften att återberätta med 
sammanhang. 

Resultatet visar också att den muntliga praktiken erbjuder ett till-
fälle för eleverna att upptäcka och formulera frågor kring ämnes-
innehållet. Frågorna bygger på elevernas förförståelse och kan därför 
fungera som ett sätt att reda ut oklara samband och förebygga miss-
förstånd. Som framgår av exempel 5 används inte den möjligheten 
alltid fullt ut, även om elevfrågor annars uppmuntras i verksamheten. 
Ytterligare lärandepotential finns i de bilder som eleverna producerar 
och som visar sig ge utrymme för ett mer självständigt menings-
skapande än vad skrivandet erbjuder. Att illustrera ämnen som nöd, 
sjukdomar och epidemier ställer stora krav på illustrationsförmåga 
och kreativitet men flera elevbilder visar att bildmodaliteten ger 
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eleverna möjlighet att bearbeta och konkretisera ett svårt ämne. Att 
innehållet i bilderna inte uppmärksammas gör att de framstår som en 
viktig men underskattad resurs för historielärande på mellanstadiet.  
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6 Avslutande diskussion  

I min studie beskrivs historieundervisning på mellanstadiet utifrån ett 
medeltidstema i årskurs 4. Kring detta tema ställer jag två frågor:  

1. Vad karakteriserar de resurser för lärande och textproduktion 
som eleverna erbjuds i historieundervisningen under medel-
tidstemat? 

2. Hur använder eleverna de erbjudna resurserna i medeltids-
bokens text om digerdöden?  

I detta kapitel diskuteras uppgiften medeltidsboken utifrån några av 
de mönster som framträder i resultatet. Kapitlet avslutas med ett av-
snitt med kritik av studiens metod och material.  

6.1 Medeltidsboken – en resurs för lärande? 
I det klassrum som står i centrum för min undersökning utgör arbetet 
med medeltidsboken en stor del av historieundervisningen i årskurs 4. 
Läraren beskriver arbetet med de egna texterna som en bärande del av 
sin undervisning och under läsåret producerar eleverna sammanlagt 
två egna böcker, en vikingabok på höstterminen och en medeltidsbok 
på vårterminen.  

Tanken bakom medeltidsboken är att eleverna lär sig historia gen-
om att producera egna texter. I intervjun uttrycker läraren uppfatt-
ningen att ett sådant arbete innehåller en större lärandepotential än att 
t.ex. svara på läroboksfrågor, vilket Edling (2006) bekräftar är en 
vanlig textaktivitet i mellanstadiet. Huvudskälet till att eleverna ska 
producera egna historietexter är alltså att de ska bearbeta ämnes-
innehållet. I instruktionen till medeltidsboken uttrycks denna inten-
tion som två uppmaningar: ”berätta med egna ord” och ”SKRIV 
INTE AV LÄROBOKEN!”.  

I kursplanen för historia är ett av tre uppnåendemål för årskurs 5 
att eleven ska kunna ”berätta om och jämföra hur män, kvinnor och 
barn levt och tänkt i några skilda miljöer och tider…” (Skolverket 
2008:80). I historia innebär ”berätta” att kunna redogöra för viktiga 
historiska händelser i kronologisk ordning, men också att uttrycka 
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eventuella samband mellan dessa händelser och hur människor hand-
lat inom ramen för olika historiska roller. Instruktionen för medeltids-
boken betonar textens form men erbjuder inte stöd för att skriva en 
berättande historietext. Instruktionens kriterier är tänkta att hjälpa 
eleverna att få ”styrsel” på textens innehåll som är underförstått och 
bestämt av läroboken. Eftersom kriterierna är generella och inte inrik-
tade på historia kan medeltidsboken uppfattas som en skrivövning i 
ämnet svenska. 

För att hitta en förebild för den egna texten måste eleverna an-
vända de övriga resurser som erbjuds i historieundervisningen. ”Det 
muntliga” före: berättandet, som är lärarens sätt att levandegöra 
ämnesinnehållet, erbjuder förklaringar, inlevelse i roller och de his-
toriska paralleller som enligt Lee (2005) är viktiga för att utveckla 
historisk empati. Under berättandet förefaller eleverna mycket enga-
gerade men det är främst läraren som berättar, definierar, ställer frå-
gor och drar historiska paralleller. Mercer & Littleton (2007:38) för-
ordar att lärare använder sitt tal för att skapa en kontextuell ram inom 
vilken eleverna kan använda sina kunskaper. Det muntliga berättandet 
utgör en potentiell sådan ram där eleverna har möjlighet att bidra med 
tankar som kan vidareutveckla lektionens innehåll, något bl.a. Mercer 
& Littleton (2007:38) och Lee (2005) framhåller som centralt. Som 
analyserna visar använder läraren elevsvar och roller för att vidare-
utveckla innehållet men som helhet erbjuder den muntliga praktiken 
få möjligheter till dialog mellan eleverna och ämnesinnehållet. 

 Den andra möjliga förebilden är den lärobokstext som läraren 
anvisar som resurs. Kapitlet Nöd och hemska sjukdomar innehåller 
många av de karakteristiska dragen för berättande historietext, t.ex. 
genresteg, tidsuttryck och växlingen mellan berättande och beskriv-
ande textpartier. Innehållet i skrift och bilder är spännande och kan 
tänkas engagera eleverna men uppgiften förutsätter att de läser och 
bearbetar texten på egen hand, vilket inte heller öppnar för en dialog 
mellan eleven och ämnesinnehållet.  

Sammanfattningsvis visar resultatet att de undervisningsresurser 
som erbjuds under medeltidstemat innebär att eleverna förväntas pro-
ducera historietexter och lära sig historia genom att individuellt 
bearbeta ett faktaurval till en egen text. Medeltidsboken utgår därför 
från samma pedagogiska grundtanke som den egna forskningen, be-
skriven i t.ex. Nilsson (2002). Eleverna i Nilsson (2002) uppmanas att 
”skriva med egna ord” och eleverna i denna studie att ”berätta med 
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egna ord”, men i bägge fallen blir resultatet att flera elever reprodu-
cerar källtexten, trots att lärarnas intentioner är de motsatta. Arbetet 
med texterna till medeltidsboken pågår under lång tid och det finns 
därför många tillfällen till gemensam bearbetning av det innehåll som 
ska bli egna historietexter. Det muntliga berättandet erbjuder en viss 
bearbetning av innehållet i lärobokstexterna men saknar en tydlig 
koppling till den efterföljande textproduktionen. Under arbetet med 
texterna samtalar eleverna med läraren och enskilda klasskamrater 
men det gemensamma klassrumssamtalet om ämnesinnehållet uteblir 
till stor del. I detta avseende bekräftar resultatet också de tidigare stu-
dier som beskriver textpraktikerna i mellanstadiets SO-undervisning 
som i huvudsak monologiska, t.ex. Edling (2006). Att de ämnes-
specifika dragen inte synliggörs i uppgiften ligger också i linje med 
tidigare forskningsresultat (t.ex. Schleppegrell 2004 och Liberg m.fl. 
2002) som visar att lärare ofta saknar verktyg för att undervisa om 
mer ämnesspecifika texter. 

6.2 Vad elevtexterna visar  
Analysen av elevtexterna visar att samtliga nio elever arbetar med att 
förstå och leva upp till kravet på att berätta historia med egna ord. 
Alla elever använder de erbjudna resurserna men ingen text verkar 
produceras helt i enlighet med det sätt som instruktionen förutsätter.  

I materialet framträder två huvudsakliga sätt att berätta historia 
med egna ord. För de fem elever som återger lärobokstexten består 
kapitlet digerdöden av reproducerad text. Graden och typen av repro-
duktion varierar men att texterna till stor del består av avskrift kom-
menteras inte under arbetet eller i bedömningen. Detta kan tolkas som 
att läraren och dessa elever är överens om att läroboksavskrift med 
små ändringar är ett godkänt sätt att berätta historia med egna ord, 
oavsett vad instruktionen säger. Att många elever uppfattar uttrycket 
”berätta med egna ord” som en uppmaning till textreproduktion är ett 
resultat som stöds av andra studier (t.ex. Nilsson 2002 och Anderson 
2011). Anward (2005) menar att detta också är det förväntade resul-
tatet i en textreproducerande praktik, oavsett om skoluppgifterna 
innehåller explicita avskriftsförbud eller ej.  

Som analysen visar resulterar arbetet också i elevtexter som inte 
består av reproducerad lärobokstext. De återberättade texterna bygger 
i stället på lärarens berättande och alltså på den muntliga ämnes-



 114

praktiken. I jämförelse med de reproducerade texterna är de åter-
berättade texterna kortare, mindre skriftspråkliga, illustrerade och ut-
trycker fler känslor. Att de återberättade texterna inte följer instruk-
tionen kommenteras inte heller och att återberätta en muntlig källa 
kan därför uppfattas som ännu ett sanktionerat sätt att berätta historia 
med egna ord. Inom respektive grupp, återgivare och återberättare, 
finns en variation som visar att de nio eleverna också utvecklar delvis 
individuella sätt att förstå uppgiften. 

 Arbetet med medeltidsboken innebär alltså att eleverna utvecklar 
delvis gemensamma och delvis individuella uppfattningar om vad det 
innebär att berätta historia med egna ord och bilder. De reproducerade 
texterna är längre och innehåller fler ämnesspecifika drag medan de 
återberättade texterna framstår som mindre ämnesspecifika men mer 
uttrycksfulla. Trots att de nio elevtexterna utgår från olika resurser är 
delar av innehållet påfallande likartat och lärobokens kursiva ord, 
barkbröd, lepra, pest och digerdöd återfinns i nästan samtliga texter. 
Det kan förklaras av att den muntliga instruktionen om kursiva ord 
styrt innehållet, men också av att orden är centrala innehållsord. 

Att elevtexterna kan delas in i två grupper, återgivare och åter-
berättare, är ett resultat av att undervisningen under medeltidstemat 
innehåller två samtidiga men motstridiga strävanden. I den muntliga 
praktiken maximeras strävan efter inlevelse som kan utveckla elev-
ernas historiska empati. I den skriftliga praktiken finns en strävan 
efter kritisk skolning där källredovisning och undvikande av avskrift 
betonas som viktiga. Eftersom kopplingarna mellan den muntliga och 
skriftliga praktiken saknas måste eleverna, till stor del på egen hand, 
klara att transformera antingen berättande eller lärobokstext till en 
egen text.  

6.3 Berättande som resurs för historielärande 
Berättande är en central del av ämnesdiskursen i historia (Wertsch 
1998, Schleppegrell 2004, Lee 2005), något som också syns i denna 
studie. Kursplanen anger att eleverna ska lära sig att berätta om olika 
historiska företeelser, instruktionen till medeltidsboken beskriver 
skrivandet som att ”berätta med egna ord” och lärobokstexten utgör 
en kronologisk berättelse med beskrivande partier. Dessutom kallas 
den muntliga ämnespraktiken för berättande. 
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Det muntliga berättandet hör till det som jag funderat mycket 
kring under arbetet med avhandlingen. Vid första anblicken framstod 
det som en kommunikativ form av klassrumssamtal som tydligt enga-
gerade eleverna. När jag senare transkriberade det filmade materialet 
tycktes transkriptionerna både bekräfta och motsäga det intrycket. 
Sett till talutrymme och symmetri är lärarens berättande en i huvud-
sak monologisk praktik, vilket knappast kan anses överraskande. Att 
muntligt levandegöra medeltiden för en klass i årskurs 4 kräver en 
närvarande och stark berättare med goda kunskaper i verbal och 
extraverbal kommunikation. Att genom transkriptioner göra sam-
spelet mellan berättare och publik full rättvisa är däremot svårare och 
den muntliga praktiken framstår i mina transkriptioner som långt 
mindre kommunikativ än i det filmade materialet. 

Det muntliga berättandet har, som jag ser det nu, en monologisk 
form men ett kommunikativt syfte, som handlar om att skapa ett in-
tresse för ämnesinnehållet genom att utveckla elevernas historiska 
empati. Berättandet kan tillföras dialogicitet genom att ge flera per-
spektiv på det som berättas och genom roller som levandegör de 
historiska aktörerna, något klassens lärare också gör. Det monolog-
iska i berättandet under medeltidstemat ligger i att det gemensamma 
förförståelsearbetet och bearbetningen av innehållet stannar där, och 
att det därför saknas utrymme för eleverna att verbalisera sina tankar 
om innehållet. Med detta finns flera bekymmer. Ett är att berättandet 
bara delvis bygger på den text som eleverna sedan ska läsa och arbeta 
med och därför inte riktigt ger den förförståelse som det syftar till. 
Lee (2005) menar att många av de vanligaste feltolkningarna av his-
toriska begrepp inte kommer att synas i klassrummet (eller i elev-
texterna, min anm.) om eleverna inte får möjlighet att klä sin förstå-
else i ord eller handling. Berättandet kan därför inte ersätta den dialog 
kring ämnesinnehållet som är en viktig förutsättning för lärande.  

Att berättandet kan engagera och väcka tankar om historieämnet 
är däremot lätt att se. I exemplet, hämtat från intervjun med Amelie 
och Johanna, diskuterar flickorna den nyckel som enligt lärarens 
berättelse kastades i vallgraven vid Nyköpings gästabud: 

Johanna: Jag tror inte den finns kvar, fast vet man verkligen säkert 
att det är så, eller är det liksom? 

I: Du menar, vilken källa har berättat detta? 
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Johanna: Ja, eller… 

Amelie: Det är en man till en man till en man. 

Johanna: Hur kan man veta exakt? 

Amelie: Men det är nog liksom: jag har sagt det till den och jag 
har sagt det till den och där kommer någon, brum, och den säger 
det till den också den, som skriver och sen ges den till den så är 
boken kvar, kanske någon ny skriver en ny bok om den i historie-
boken så ofta. 

Intervjun ägde rum några veckor efter att läraren berättat om Nyköp-
ings gästabud. Flickornas frågor och svar visar, enligt min mening, att 
det muntliga berättandet skapar goda förutsättningar för historie-
lärande i årskurs 4. 

6.4 ”Man vet ingen annan fakta än böckerna … 
så man måste ju skriva av ganska mycket…”  
Källor och källredovisning utgör ett påfallande stort inslag under 
arbetet med medeltidsboken. Den skriftliga instruktionen anger käll-
redovisning och fler källor som kriterier för en högre nivå på medel-
tidsboken och en stor del av den muntliga genomgången upptas av 
hur man redovisar källor. Av genomgången framgår också att käll-
kravet ingick redan i läsårets första historiearbete om vikingatiden. 
När läraren repeterar hur och varför man anger källor minns en av 
eleverna att källor är ”var man hämtat fakta ifrån”.  

Hur används då källorna i undervisningen och i elevtexterna? I 
samband med textproduktionen arbetar många elever med uppslagna 
läroböcker. Instruktionen anger att eleverna ska läsa lärobokstexten 
innan de skriver, men om det verkligen går till så är svårt att avgöra. I 
intervjuerna beskriver några elever sitt arbete på ett sådant sätt, men 
den mest samstämmiga bilden av arbetet är att man väljer ut och åter-
ger läroboksfakta, något som inte givet innebär att hela texten läses. 
Läroböckerna fungerar i så fall snarast som uppslagsböcker medan 
läsning i historia förknippas med att välja fakta till egna texter. I 
klassrummet finns fyra olika läroböcker och att använda flera källor 
är ett av flera kriterier på en bra medeltidsbok. I de fem återgivna 
texterna använder en elev både den anvisade lärobokstexten och det 
efterföljande kapitlet medan fyra elever återger den anvisade texten. 
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Varken kriterier eller källtillgång verkar alltså ha påverkat dessa elev-
er till ökad källanvändning i det aktuella kapitlet. De fyra åter-
berättade texterna utgår från det muntliga berättandet, något som två 
av eleverna också anger. I Lydias text redovisas inga källor medan 
källförteckningen i Almas medeltidsbok rymmer många och varierade 
källor, också sådana som inte finns i klassrummet. Tillgången till 
flera källor verkar alltså framför allt resultera i att de elever som 
använder läroböcker använder olika böcker för olika kapitel, men 
sällan mer än en per kapitel. Andra elever använder den muntliga 
källan eller en kombination av muntliga och skriftliga källor.  

Att kursplanen för historia framhåller ”bedömning och värdering 
av källors tillförlitlighet” (Skolverket 2008:80) som ett viktigt ämnes-
inslag är säkert en förklaring till att källor aktualiseras i arbetet med 
medeltidsboken. Under intervjun uppger läraren också att hon under 
senare år lagt större vikt vid källor, något hon motiverar med att 
internetanvändningen inneburit att elever ofta tar fakta från internet 
utan att tänka på källan. Jag tolkar detta som att källkritik för elever i 
årskurs fyra kan uppfattas som att bli medveten om att man lånar 
fakta från andra texter. Tanken bakom att erbjuda flera olika källor 
under arbetet skulle också kunna vara att jämföra hur olika källor 
framställer en viss händelse eller historisk person, men det är inte så 
källorna används under medeltidstemat.  

Att använda och redovisa många källor framstår alltså som högt 
värderat i historieundervisningen i årskurs 4. Källanvändningen kan 
beskrivas som monologisk, samtidigt som både tillgången på flera 
källor och tanken på källor som viktiga innebär att det finns en poten-
tial för samtal och jämförelser. Ett jämförande arbete ligger också i 
linje med kursplanens uppnåendemål för årskurs 5. Mitt material är 
uteslutande från årskurs 4 och visar därför inte om man arbetar med 
jämförelser under det följande läsåret. Källanvändningen under medel-
tidstemat genomsyras däremot av en jakt på bra fakta, vilket får 
konsekvenser för elevernas uppfattning av hur man lär historia. När 
några av klassens elever beskriver arbetet med medeltidsboken verkar 
de inte se några alternativ till att reproducera lärobokstexten. På 
frågan om vad hon tyckt var svårt svarar Johanna:  

Eller alltså svårt, men det är också, det är självklart då när man 
måste titta i, det är nästan som att, man vet ingen annan fakta än 
böckerna så man måste ju skriva av ganska mycket och så. 
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I intervjumaterialet finns också uttalanden som tyder på att andra 
elever uppskattar det styrda arbetssättet och inte minst att slippa hitta 
på ett innehåll på det sätt som de uppfattar att de måste göra i svensk-
ämnet. Lee (2005) menar att yngre elever ofta har svårigheter att 
hantera flera källor, vilket kan vara ett skäl till att få av studiens 
elever använder flera källor i en text. Vad mitt resultat framför allt 
pekar på är behovet av en didaktisk diskussion kring vad som kan 
anses vara en rimlig och konstruktiv källanvändning och källkritik för 
elever i mellanstadiet. 

6.5 ”Det får inte bli en bilderbok” – om använd-
ning och värdering av semiotiska modaliteter   
Produkten medeltidsboken omfattar två semiotiska modaliteter, den 
obligatoriska skriften och den frivilliga bilden. Eftersom illustrationer 
också är ett kriterium på att texten är bra, dvs. på en hög nivå, fram-
står bildmodaliteten som på en gång värdefull och möjlig att undvara. 
Selander & Kress (2010:148–149) menar att det finns skäl att upp-
märksamma vad som erkänns som lärande i ett ämne eftersom det 
påverkar hur elever väljer att presentera sina kunskaper. Mitt material 
visar att sex av nio elever illustrerat sina digerdödstexter och att illu-
strationer utgör en stor del av innehållet i flera medeltidsböcker. En 
bidragande orsak till detta är troligen att illustrationer uppmärksam-
mas som ett kriterium på en bra text.  

Analysen visar att historieundervisningen innehåller flera semio-
tiska modaliteter och att både lärare och elever sätter värde på att 
kunna använda flera uttryckssätt. Det som förefaller oklart är vilken 
funktion skrift och bild ska fylla i historietexterna. När läraren i den 
avslutande genomgången säger att medeltidsboken inte får bli en 
bilderbok är det en tydligare värdering av de semiotiska modaliteterna 
än den som kommuniceras i instruktionen. Min tolkning är att roll-
fördelningen mellan skrift och bild sitter i rutiner och skolväggar och 
att det dubbla budskapet därför är omedvetet. Å ena sidan ingår 
bilden som en naturlig och förväntad del av elevtexter i det tidiga 
mellanstadiet, å andra sidan värderas bild inte som ett självständigt 
uttrycksmedel utan underordnas skriften. Lärarens kommentar tyder 
på att hon noterat att bild kan vara ett sätt att undvika skrift, en iakt-
tagelse som stärks av att de flitigaste bildberättarna skriver mycket 
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korta texter. Kommentaren om att det inte får bli en bilderbok kan 
därför tolkas som att läraren är mån om eleverna ska kunna använda 
både skrift och bild, men särskilt skrift. Att eleverna vill använda den 
modalitet de är bäst på är naturligt, men i läraruppdraget ingår att 
både uppmuntra och utmana till lärande.  

Avhandlingsresultatet visar också på vikten av att mellanstadiets 
historieundervisning både erbjuder och erkänner användningen av 
semiotiska modaliteter som muntligt berättande och bild. Bilder ger 
möjlighet att personifiera skriftens kollektiva deltagare och förankra 
dem i miljöer som eleverna kan relatera till. Bedömningen av medel-
tidsboken omfattar inte innehållet i bilder och texter men skulle 
kunna användas för att tydliggöra möjligheter och skillnader i skrift–
och bildberättande var för sig och tillsammans. 

6.6 Blir elevtexterna bra? 
En bedömning av texternas kvalité förutsätter ett tydligt lärandemål 
men något sådant synliggörs inte i arbetet med medeltidsboken. Mina 
forskningsfrågor handlar om samspelet mellan undervisningsresurser 
och elevtexter och inte om texternas kvalité men upplägget antyder 
att det finns ett samband mellan de båda. Under avhandlingsarbetet 
har jag därför både fått och ställt mig frågan om elevtexterna blir bra. 
Om detta kan jag säga följande. 

De elevtexter som bäst uppfyller instruktionens kriterier är inte 
några sammanhängande berättelser om digerdöden. Att texten ska ha 
sammanhang framgår inte explicit men kan anses ingå i att ”berätta 
med egna ord”. En titt i Tabell 3 visar att de texter som uppfyller flest 
bedömningskriterier är Lukas, Hildas och Almas texter, som alla upp-
fyller grundnivån och två kriterier på nivå II. De tre texterna berättar 
om digerdöden i skrift och bild men ingen av dem utgör en samman-
hängande berättelse. De mest koherenta elevtexterna är istället de 
som tar fasta på innehållet i lärobokstexten eller berättandet, exem-
pelvis Magnus text som består av samplade och omskapade läroboks-
meningar eller Sixtens text som återberättas på ett sätt som påminner 
om lärarens muntliga berättande.  

Att sammanfoga spridda lärobokfakta till hela texter framstår som 
ett svårt sätt att lära sig skriva historietext. Anward (1983) menar att 
ett grundkrav på skrivinstruktioner är att de ska vara konkreta och 
genomförbara. Under arbetet med medeltidsboken förekommer både 
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allmänna och konkreta instruktioner, men att de resulterar i olika 
slags texter beror främst på att den muntliga och skriftliga praktiken 
har delvis olika mål och att elevtextens funktion genomgående är 
underförstådd. Det senare är vanligt i skolsammanhang men får kon-
sekvenser för vad som blir möjligt att lära sig. En av många saker 
som studiens elever lär sig genom att producera egna historietexter är 
innebörden av att berätta med egna ord. För några av de nio eleverna 
blir det att byta ut förhållandevis betydelselösa ord i lärobokstexten, 
vilket kan tyckas vara ett slöseri med tid och kraft. Detta är förstås 
inte vad läraren har i åtanke när hon ber eleverna att berätta med egna 
ord, men det är ett godkänt resultat som bekräftar att eleven löst upp-
giften.  

Ett av kursplanens tre uppnåendemål är att eleven mot slutet av 
årskurs 5 ska kunna berätta om historiska händelser, något alla nio 
eleverna kan sägas göra i sina digerdödstexter. I längden krävs emel-
lertid mer än så. Christie & Derewianka (2008:90 ff.) beskriver den 
språkförmåga som elever behöver utveckla under mellanåren som 
förmågan att rekonstruera det förflutna i allt mer abstrakta termer. De 
nio texterna om digerdöden visar att det är en bit kvar till det målet, 
men också att elevtexterna innehåller kvalitéer som är värda att upp-
märksamma. Liberg (2007:12) menar att den egna textproduktion 
som förmår att producera nytt tänkande också är den som bäst utveck-
lar språket och meningsskapandet. Vilka förmågor som eleverna på 
sikt approprierar genom att producera egna historietexter är oklart. 
Vad resultatet visar är att eleverna beter sig rationellt i förhållande till 
de erbjudna resurserna. 

6.7 Reflektion kring metod och material  
I min avhandling analyseras undervisningsresurser och elevtexter från 
ett historietema i årskurs fyra. Materialet omfattar muntliga och 
skriftliga undervisningsresurser och flera semiotiska modaliteter, vil-
ket överensstämmer väl med både den etnografiska ansatsen och med 
mellanstadiets textvärld, där muntligt berättande och bilder utgör en 
viktig del av undervisningen. Avhandlingen kompletterar därmed 
också tidigare studier av mellanstadiets historieundervisning (Edling 
2006, Ingemansson 2010).  

Att materialet omfattar många och sammansatta undervisnings-
resurser innebär samtidigt att framställningen präglas av en viss splitt-
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ring. Med facit i hand kan jag konstatera att en koncentration på 
antingen muntliga eller skriftliga undervisningsresurser hade gett en 
snävare bild av den aktuella historieundervisningen men en fördjupad 
bild av den valda resursen. En mer utförlig analys av det muntliga 
berättandet hade exempelvis kunnat visa på bredden i lärarens reto-
riska register. Analyser av fler elevkapitel hade på motsvarande sätt 
kunnat visa den variation som de återberättade texterna uppvisade 
inom en enskild medeltidsbok. Bredden i material och analysmetoder 
utgör således både en styrka och en svaghet i avhandlingen.  

Metodvalet inverkar också på vilka avhandlingsresultat som blir 
möjliga. Då mina insamlings- och analysmetoder är valda för att 
spegla den undervisning som riktades till hela klassen fångar de bara 
brottstycken av de samtal om historia och historietexter som försiggår 
mellan läraren och enskilda elever eller mellan eleverna. Det innebär i 
sin tur att undervisningen framstår som mer monologisk och lärar-
centrerad än vad den möjligen var. Förenklingar av detta slag är svåra 
att helt undvika men kan få ett oproportionerligt stort genomslag på 
ett begränsat forskningsområde. Avhandlingsresultatet visar samtidigt 
att en stor del av undervisningstiden ägnas åt individuell textproduk-
tion under vilken läraren samtalar med enskilda elever. Mot denna 
bakgrund framstår det som särskilt angeläget att kommande studier 
analyserar innehållet i de olika samtalstyper som kan tänkas före-
komma inom ramen för historieundervisning på mellanstadiet.  

Avhandlingsmaterialet omfattar en klass och ett tema. Resultatet 
kan därför inte ge någon generell bild av historieundervisning i års-
kurs 4, något studien inte heller gör anspråk på. Däremot talar mycket 
för att de analyserade undervisningsresurserna är vanligt förekom-
mande på många skolor och att resultatet därför kan utgöra ett under-
lag för fortsatt diskussion på skolor och i lärarutbildningen. Delar av 
resultatet stöds också av tidigare studier med inriktning på SO, t.ex. 
Edling (2006).  

På mellanstadiet möter eleverna de mer ämnesspecifika historie-
texterna för första gången. De förväntas också producera egna his-
torietexter, texter som utgör underlag för deras fortsatta lärande och 
eventuella framgång i ämnet. Ändå är mellanstadiets historieunder-
visning ett nästan outforskat område. I ett sådant perspektiv utgör 
även en mindre studie ett betydelsefullt bidrag och en utgångspunkt 
för fortsatt forskning inom området. 
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Bilaga 1. Instruktion medeltidsboken 

III
 II 
I 

Vilken nivå vill du lägga dig på? 
 

MEDELTIDEN 
 

Kapitel 1. Staden 
 

   I 
1. Läs först igenom sid 56 – 61 i Historia (PULS) 
 OBS! Läs igenom alla sidorna. Glöm inte titta på bilderna. 
 
2. Berätta med egna ord om:  SKRIV INTE  
   AV BOKEN! 

• Hur städerna blev till 
• Köpmännen 
• Hantverkarna 
• Tyskarna 
• Fogden 
• Nattvakten 
• Hygienen  
• Bödeln 
 
   II 
- Skriv underrubriker 
- Skriv snyggt 
- Illustrera 
- Gör ordlista med viktiga ord t. ex skrå; borgare... 

  
 III 
 

 Leta efter fakta om den medeltida staden i andra källor. 
 Glöm inte ange källan. 
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Bilaga 2. Lärobokstext 
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Bilaga 3. Exempel på elevtexter 

 
 

 

Jfr Figur 13. Lydias digerdödskapitel 
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Jfr Figur 16. Almas digerdödskapitel 
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