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1. Inledning 

Godnatt Mr. Tom, godnatt läsaren. När jag växte upp fanns det en stund på dagen som var 

magisk för mig och det var läggdags. Mina föräldrar läste för mig och jag fick komma in i en 

annan värld. Varje kväll var det samma rutin med att skynda sig i sängs så att man till slut 

kunde få höra mer, och en av de böckerna som jag växt upp med var Goodnight Mr. Tom. 

Med denna bok kom min första förståelse för krigstid och vad det kunde innebära att leva i en 

annan verklighet än min egen. Då trauman så som krigstid tenderar att aktivera historiebruk 

och historiemedvetande inriktas denna studie på Goodnight Mister Tom och två andra verk 

som följer samma tema, andra världskriget, Safe Harbour och The Boy in the Striped 

Pyjamas, för att studera deras koppling till historiedidaktik. Litteraturen berättar oftast inte en 

absolut sanning, men det betyder inte att ett litterärt verk inte förmedlar kunskap. Människor 

söker sig till historia bland annat för att forma sin identitet, något som de tidigare gjorde från 

religion och politiska ideologier men skolan och skolböcker har inte längre monopol på vad 

människor uppfattar som historia. Folket vänder sig allt mer till ”dikt” än ”dokumentärt” i 

dagens samhälle.P0 F

1
P Genom att läsa historiska romaner kan det väckas känslor, attityder, empati 

och inlevelse i den historiska kontexten hos läsaren. 

2. Syfte och frågeställningar 

Avsikten med denna uppsats är att inspirera läsaren att forska vidare om böckernas historiska 

kontext och lära om historiedidaktiska aspekter. Studien syftar till att vända dikt till kunskap 

är möjligt genom att studera historiebruk och historiemedvetande i tre skönlitterära verk. 

Studien syftar i att visa hur romaner rör sig mellan historisk dimension och litterära påhitt 

utifrån historiedidaktiska perspektiv med målet att läsaren av denna uppsats kan ta lärdom av 

hur man kan använda litteratur för att lära om historieämnet. Aktörer i litterära verk är centralt 

för att reflektera vad som förmedlas, de representerar människorna i det historiska innehållets 

och tillkomsttiden, och just för att karaktärer har en sådan huvudsaklig roll inom litterära verk 

kommer dessa i sig själva och i deras tankeprocesser och uttalanden analyseras. De kan även 

exemplifiera för läsaren skildringar om hur historiedidaktiska aspekter spelar in i människors 

liv och samhället. För att utforska detta kommer följande forskningsfrågor besvaras. 

                                                           
1 Renander, Carina (2007) Förförande fiktion eller historieförmedling? Arn-serien, s. 15 f. 
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Hur brukas och framställs andra världskrigstiden inom de litterära verken?  

Hur skiljer sig eller liknar de litterära verken varandra i hur de framställer andra 

världskrigstiden? Skildras livsomständigheterna för barnen i verkens att likna eller skilja sig 

åt? 

Hur förmedlas potentiella historiemedvetanden inom de litterära verken både i karaktärers 

uttalanden eller tankeprocesser och i vad läsaren förväntas uttrycka för reflektioner kring 

dåtid, nutid och framtid?  

3. Material, metod och avgränsningar  

3.1 Avgränsning och urval 

Studien avgränsas till tre verk, Goodnight Mister Tom (1981), Safe Harbour (1996) och The 

Boy in the Striped Pyjamas (2006) och jämföra hur dessa förhåller sig jämt emot varandra. 

Dessa verk är skrivna i olika årtionden, urvalet med böcker från olika tidpunkter har gjorts då 

de är analytiskt jämförbara. Vidare avgränsas studien till att endast behandla 

ungdomslitteratur som handlar om barn som får lov att flytta på grund utav andra världskriget 

då historiemedvetandet tenderar att bli mer aktiverat av trauman så som krig.P1F

2
P De tre litterära 

verken förmedlar även tre olika nationer; Tyskland, Irland och England. Detta urval möjliggör 

en komparation mellan dessa nationers olika förhållningssätt till kriget då verken skildrar 

samma tidsepok olika perioder av kriget och utifrån olika nationers situationer i det historiska 

innehållets tid. Fokus är endast inom de skönlitterära verken som färdig produkt, därmed 

analyseras inte författaren eller historiciteten. 

3.2 Material 

3.2.1 Goodnight Mister Tom och Michelle Magorian 

Goodnight Mister Tom handlar om en pojke som heter William Beech, som evakueras ur 

London och får flytta in med Thomas Oakley, Tom, och hans hund Sammy. Verket utspelar 

sig 1939-1941. William har blivit såväl undernärd som psykiskt och fysiskt misshandlad av 

sin mor men Tom lyckas vårda honom så att han blir en lycklig och hälsosam pojke. William 

får dock uppleva mycket mer smärta då krigets omständigheter kommer att direkt påverka 

honom. Goodnight Mister Tom publicerades 1981 i Kanada av Kestrel Books och är skriven 

                                                           
2 Karlsson, Klas-Göran(2009) Historiedidaktik: begrepp, teori och analys, i Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf 
(red), Historien är nu, En introduktion till historiedidaktiken, s. 47. 
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av Michelle Magorian som är född 1947 i England. Hon har läst på Bruford College of 

Speech and Drama och en mimarskola i Frankrike. Goodnight Mister Tom var hennes första 

verk och det har kommit att bli både teater och film sedan dess stora genomslag.P2F

3 

3.2.2 Safe Harbour och Marita Conlon-McKenna  

Safe Harbour handlar om Sofie och hennes bror Hugh som i bokens början bor i London 

under krigstiden. Deras far Neil är soldat i kriget och deras mamma tar hand om sina barn 

medan bomberna faller över staden. När deras hus blir träffat och deras mamma allvarligt 

skadad evakueras syskonen till Irland för att bo med sin farfar Jerome. Safe Harbour 

publicerades året 1995 i den Irländska republiken och är skriven av Marita Colon-McKenna, 

född i Irland 1956 och publicerad först hos O’Brien Press. Hon är en framgångsrik författare 

och hade innan Safe Harbour har skrivit flertalet andra verk. Marita utbildades vid Convert of 

Sacred Heart Mount Anville och hennes första verk Under the Hawthorn Tree blev vida känt 

och prisbelönat. Sedan dess har hon skrivit flertalet andra verk.P3F

4 

3.2.3 The Boy in the Striped Pyjamas och John Boyne 

The Boy in the Striped Pyjamas handlar om hur Bruno, hans syster Gretel och deras föräldrar 

under kriget flyttar från Berlin då pappan personligen har fått som arbetsuppgift av Hitler att 

administrera koncentrationslägret Auschwitz. Bruno förstår inte vad pappans yrke innebär och 

han känner att familjen bör återvända till Berlin, tills dess att han möter en pojke som sitter på 

andra sidan ett staket. De två barnen utvecklar en stark vänskap. I boken så hänvisas namn på 

platser och personer på det viset som Bruno tror att det heter. Verket följer inte en ren 

kronologisk ordning, det är en multikronologiP4F

5
P. The Boy in the Striped Pyjamas publicerades 

först i England 2006 av David Fickling Books och den är skriven utav John Boyne, född 1971 

i Irland. Han studerade litteratur vid Trinity College i Dublin samt kreativt skrivande vid 

University of East Anglia. John blev känd genom noveller som publicerades i en 

nyhetstidning. Nu har han skrivit flertalet böcker.P5F

6 

  

                                                           
3 Magorian, Michelle (1981) Goodnight Mister Tom, prolog, 359 ff. 
4 Conlon-McKenna, Marita (1996) Safe Harbour, s. 1 ff. 
5 För definition av multikronologi se underrubriken V.3.1 minne och identitet. 
6 Boyne, John (2006) The Boy in the Striped Pyjamas, prolog.  
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3.3 Metod 

3.3.1 Hermeneutik 

En användbar metod för att granska källmaterialet som Andreas Fejes beskriver är 

hermeneutiken. Hermeneutik är att tolka, förstå och förmedla upplevelser av olika fenomen 

och den är användbar när en studie syftar i att undersöka informanters upplevelerser. Det 

handlar snarare om intentionen som finns bakom texten. Det finns ingen enhetsmetod för 

tolkningsprocessen, de olika riktningar som finns inom den hermeneutiska metodiken är 

komplementära i hur en analys ska genomföras. De tre riktningarna som Fejes beskriver finns 

inom hermeneutisk metodik är den existentiella linjen, misstankens linje samt den allmänna 

tolkningsläran.P6 F

7
P Denna undersökning använder inte misstankens hermeneutikP7F

8
P. I denna studie 

används hermeneutiken för att få fram vad som förmedlas i en text då den gör det enklare 

studera historiemedvetande och historiebruk.  

Den existentiellt inriktade hermeneutiken är en gren som innebär att forskaren inriktar sig på 

att förstå författaren. Detta görs enligt Fejes genom empati och inlevelse från forskarens sida 

för att möjliggöra inlevelse i drömmar, projekt, intentioner eller existens. Det viktigt att 

forskaren har erfarenhet av det som undersöks, men studien ska inte färgas utav dessa.P8F

9
P 

Denna studie använder detta inte för att avläsa författaren utan för att analysera karaktärer, 

intentionen i deras handlingar och deras språkanvändning. I denna studie används den 

existentiella inriktningen till att sätta sig i huvudet på karaktärerna genom att avläsa vad som 

står bakom texten, vad intentionen är för karaktärerna i deras uttalanden och handlingar. Detta 

gör att historiemedvetandet och historiebruk kan granskas från en annan vinkel. Genom att 

avläsa karaktärer utifrån deras synvinkel och utifrån deras tankar så möjliggör denna metod 

analys utav historiemedvetande inom verken. Den sista riktningen är den allmänna 

tolkningsläran, den innebär att textdelar ställs i relation till helheten och den kan användas till 

att tolka metaforer, fabler, liknelser och allegoriska berättelser. Bibeln tolkas på detta sätt. Det 

är förståelsen som är av vikt och inte förklaringen.P9F

10
P Litterära verk innehåller sådana 

övergripande drag och därmed kompletteras denna tolkningslära i studien med litterära 

tolkningsbegrepp för att utge resultat som är jämförbara de tre litterära verken emellan.  

                                                           
7 Fejes, Andreas & Thornberg Robert (2009) Handbok i kvalitativ analys, s. 71 f. 
8 För vidare information om misstankens hermeneutik se Fejes & Thornberg (2009). 
9 Fejes & Thornberg (2009) s. 72 f.  
10 Fejes & Thornberg (2009) s. 74. 
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3.3.2 Semiotik och semantik 

Semiotik är ”läran om tecken”, tecknets liv i samhället. Den utgör en analys av symboler i 

vardagen. Symboler kan finnas i ord, mimik, fraser och begrepp. Man avläser den dolda 

mening som finns i texter. Semiotik innebär läran om tecken i både tal, skrift, gester, bilder, 

fysiska ting och biologiska processer. Semantiken inriktas på studie av teckensystems 

innebörd och tolkning ligger inom lingvistiken där fokus ligger i rörelse, förklaring, orsak och 

objektivitet genom studie av ord, fraser och satser.P

 
10F

11
P Dessa metoder är snarlika det litterära 

begreppet symbolism, därmed kompletteras dessa med litteraturbegreppens teori i denna 

studie. 

3.3.3 Kvalitativ komparation 

I en kvalitativ komparation ligger fokus istället på ord än siffror och tyngdpunkten ligger i att 

fånga upp människors handling och dess innebörd. Man mäter det icke matematiska och det 

utgår ofta ifrån en öppen, mångtydig empiri.P11F

12
P I studien används en kvalitativ metod där 

tillgångarna inom de olika verken presenteras och jämförs och denna metod används även när 

verkens historiebruk och historiemedvetande jämförs. Även böckernas bruk av historia och 

historiemedvetandet som presenteras inom verken jämförs. 

De utvalda metoderna skulle kunna försvåra arbetet med uppsatsen om de stod självständiga, 

därmed kombineras dessa för att möjliggöra en djupgående analys utav materialet. Metoderna 

formar även vad som granskas i källmaterialet, därmed skulle undersökningen se annorlunda 

ut och möjligen få andra resultat om andra metoder användes. 

4. Forskningsläge  

I studien kombineras kunskap om litteratur med historiedidaktisk kunskap för att uppnå syftet. 

Trots det att vissa litterära aspekter används är studien inte en historielitterär analys, fokus för 

denna uppsats är historiedidaktiskt. Även fast att litteratur utifrån litterära termer och vad som 

utgör historiska romaner och dess grad utav historicitet är väl utforskat har inte många studier 

fokuserat på historiebruk och historiemedvetande inom litterära verk. Fokus ligger på 

historiedidaktiska aspekter inom litteratur därför är studier kring historiemedvetande och 

historiebruk inom litteratur relevanta. Detta fält är relativt outforskat men Eva Queckfeldt, 

                                                           
11 Bryman, Alan (2013) Samhällsvetenskapliga metoder, (2013) s. 506 f. 
12 Bryman (2013) s. 340 ff. 
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Kristina Kakoulidou och Carina Renander har lagt fokus på skönlitteratur, historiebruk och 

medvetande så deras forskning är relevanta för arbetet. Tidigare forskning inom litteratur, 

historiebruk och historiemedvetande är relevant för denna studie då den förser den med 

metoder, teorier eller resultat som passar dess syfte. Niklas Ammert studie är relevant för 

arbetet då den bearbetar historiebruk och historiemedvetande. I denna text kommer 

historiebruk och historiemedvetande komplimenterar varandra för att kunna bearbeta studiens 

forskningsfrågor.  

Eva Queckfeldt, filosofie doktor i historia, har skrivit om historiska romaner och hon anser att 

den litterära upplevelsen förskönas av medvetandet av det förflutna och kunskap om det 

förflutna. Det har utförts många litteraturstudier på skönlitterära verkP12F

13
P men även historiker 

har mycket att ta och ge ur skönlitteraturen, inte enbart för att granska dess historicitet, utan 

även som ett didaktiskt eller pedagogiskt redskap.P13F

14
P Vidare skriver Queckfeldt att ofta har 

forskningen inom skönlitteratur centrerats på författaren, syftet till det historiska motivet och 

vilka ideal som förs fram. Men forskningen har inte fokuserat på läsarens relation till 

innehållet. Historiska romaner kan ge helt skilda versioner av ett och samma händelseförlopp 

men ändå spegla hur mångfasetterad historien är.P14F

15
P Historiska romaner kan ge funderingar om 

vad som skillnaden är mellan ”då” och ”nu”, verk reflekterar ofta de övergripande dragen utav 

dåtiden, men framförallt kan de engagera läsaren till att lära sig mer.P15F

16
P Queckfeldt skriver om 

hur litteratur kan vara användbar, men hon utför inte någon studie på det. 

Kristina Kakoulidou, som är historielärare, har skrivit om Vilhelm Mobergs romaner Raskens: 

en soldatfamiljs historia och Rid i natt. Kakoulidou har använt sig utav Klas-Göran Karlssons 

typologi och fokuserat på klass och genusperspektiv för att granska historiemedvetande och 

historiebruk. Det utförs även i denna studie. Kakoulidou beskriver i sitt utförliga 

forskningsläge vad som utgör en historisk romanP16F

17
P och fortsätter med att påpeka att 

historiebruk och historiemedvetande ligger nära sammankopplade. Kakoulidou anser att det 

inte är svårt för läsaren att överföra den dåtid som finns inom romaner till sin egen samtid och 

framtid. Hon anser att romanen använder en kombination av olika historiebruk, det 

vetenskapliga genom historiska fakta som presenteras i verket, det ideologiska genom 

                                                           
13 För att läsa om tidigare litteraturstudier se Queckfeldt (2009).  
14 Queckfeldt, Eva (2009), ” Det var en gång … Om historiska romaner och romaner som blivit historiska” i Klas-
Göran Karlsson & Ulf Zander (red.), Historien är nu, En introduktion till historiedidaktiken, s 73 ff. 
15 Queckfeldt (2009) s. 77-83. 
16 Queckfeldt (2009) s. 86 ff. 
17 För att se vidare om tidigare forskning om vad som definierar en historisk roman se Kakoulidou (2011). 
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koppling till bondeklassen, det existentiella genom romanens språkanvändning och det 

politiskt-pedagogiska genom jämförelser och innehåll som reflekterar både dåtid och nutid.P17F

18
P 

Kakoulidous studie använder liknande analytiska förhållningssätt som denna studie, men hon 

inriktar sin studie på skönlitterära verk för vuxna medan denna inriktar sig på verk för 

ungdomar. 

Det finns forskning i historiemedvetande om Arn-böckerna som historiedidaktikern Carina 

Renander granskat. Studien har inriktning på historiemedvetande och innehåller delvis 

historiebruk. Renander menar att ur en teoretisk vinkel avbildar inte skönlitteratur världen 

dokumentärt utan den skapar en tolkad verklighet och när läsaren läser och tolkar den skapas 

ny förståelse.P18F

19
P Renander undersöker i sin studie hur Arn-böckerna, skrivna av Jan Guillou, 

rör sig inom två aspekter, den historiska dimensionen, som fokuserar på genrens historia och 

dess budskap till sin historiska kontext och den litterära dimensionen, där fokus ligger vid 

vad som karaktäriserar genren och avgränsar den från andra skönlitterära genrer.P19F

20
P Renander 

definierar historiemedvetande att vara människors medvetandehet om sig själva och andra i 

tid och rum, av människors tolkande av historien, förståelse för nutiden och förväntan på 

framtiden, så som exempelvis tankeprocesser som jämför likheter och skillnader. 

Historiemedvetande innefattar även insikten av sig själv som aktör, skapande och skapare av 

historia, insikt av att den historiska kontexten skapar och skapas utav människor i en 

växelverkan.P20F

21
P Denna definition av historiemedvetande är den som används i denna studie. 

Historiemedvetandet kan finnas i olika former. Renander skriver om det passiva-, aktiva-, 

utvecklade- och fördjupade historiemedvetandet.P21F

22
P Renanders studie är relevant då hon 

kombinerar historiebegrepp med litteraturbegrepp på ett liknande sätt som i denna studie. 

Ett annat verk som är skrivet om historiemedvetande och historiebruk är det osamtidigas 

samtidighet av historiedidaktikern Niklas Ammert. Han analyserar historiemedvetande inom 

historieläroböcker. Ammerts empiri undersöker hur en mångfald av tolkningar och 

definitioner av begreppet historiemedvetande kan analyseras. Ammert ser det som att 

tidsmedvetande är vetenskapen om förhållandet mellan de tre dimensionerna. Historiskt 

                                                           
18 Kakoulidou, Kristina (2011) I romanernas tid: En studie av historiemedvetande, historiebruk och den historiska 
romanens funktioner i Vilhelm Mobergs romaner Raskens – en soldatfamiljs historia och Rid i natt! Roman från 
Värend 1650, s. 1-24. 
19 Renander (2007) s. 18 ff. 
20 Renander (2007) s. 18 ff. 
21 Renander (2007) s. 24 ff. 
22 Vidare läsning finns i Renander (2007) s. 24 ff. 
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medvetande eller historicitet innebär att nuet är som det är på grund utav det tidigare. 

Historiemedvetande en tankeprocess som utgår ifrån att all historia är dubbelsidig. 

Historiesyn är när individen förstår kontinuitet och förändring i historien och resonerar kring 

förutsättningar och drivkrafter.P

 
22F

23
P Ammerts avhandling är delvis relevant för arbetet, men då 

han analyserar läroböcker skiljer sig hans sorts analys ifrån denna studie. Texter som är 

skrivna i ett utbildningssyfte skiljer sig ifrån skönlitterära verk och därmed passar bara delar 

av Ammerts studie in på denna uppsats analys.  

4.1 Slutsummering 

De olika historikerna har granskat skilda aspekter och material inom samma område, 

litteratur. Queckfeldt kommer fram till i sin artikel att skönlitteratur är relevant material för att 

studera historiedidaktiska aspekter men även för att använda som utbildningsmaterial inom 

skolan. I Kakoulidous studie drar hon tydliga slutsatser att historiemedvetande är närvarande i 

både karaktärers tankar och då läsarens egna tankar förväntas aktiveras. Vidare finner hon 

inom Mobergs verk existentiellt, ideologiskt, moraliskt och vad hon syftar är vetenskapligt 

historiebruk. Även Renander finner i Arn-verken uttryck för historiemedvetande i karaktärers 

tankar och uttryck. Hon kommer även fram till att materialet är gångbart i ett utbildningssyfte 

för att elever ska aktivera sitt historiemedvetande och att lärare sedan ska stödja elever att 

utveckla och fördjupa historiemedvetandet. Ammerts avhandlings resultat skiljer sig från 

denna studie då han granskar ett annat sorts material, skolböcker. Ammert kommer fram till 

att läroböckernas historiemedvetande snarare reflekterar tillkomsttiden än det historiska 

innehållets tid och identifierar kopplingar till detta i kursplaner och läroplaner, men han 

identifierar även en progression över tid. Denna uppsats förhåller sig till denna tidigare 

forskning och använder teoretiska aspekter och bygger vidare på vad som tidigare undersökts. 

Det som undersöks är en kunskapslucka som ännu inte fyllts, granskningen utav historiebruk 

och historiemedvetande i ungdomslitteratur. Forskningsfrågorna i denna undersökning skiljer 

sig ifrån de som historikerna som beskrivs i forskningsläget besvarat. Därmed blir denna 

undersökning ett nytt tillägg i pusslet om skönlitteratur och historieforskning.  

                                                           
23 Ammert, Niklas (2008) Det osamtidigas samtidighet: historiemedvetande i svenska historieläroböcker under 
hundra år, s. 48 f.  
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5. Teori 

5.1 Karlssons typologi av olika sorters historiebruk 

Historia som vapen av historiedidaktikern Klas-Göran Karlsson studerar historiebruk vid 

Sovjetunionens upplösning. Karlsson menar att bruket av historia formas utav resultatet som 

blivit till av olika sorters tankeoperationer. Karlssons typologi svarar mot det mänskliga 

behovet hos olika brukargrupper och påverkas av samhälleliga och kulturella villkor.P23F

24
P Klas-

Göran Karlsson anser att historiska kunskapen i sig själv inte förändrar världen utan det är 

bruket av den som gör det. Han använder begreppen behov, bruk och funktion för att illustrera 

perspektiv på historia. Samhället, grupper och individer har olika behov av historia för olika 

syften och målsättningar men kulturella och ideologiska faktorer begränsar vilken historia 

människor förmår bruka.P24F

25
P Karlsson urskiljer i sitt verk en typologi med olika sorters 

historiebruk.P25F

26
P Även då Karlsson inte har någon fokus på litteratur är hans teori applicerbar 

på denna studie då både litterära verk och verkliga skeenden bearbetar en samhällsordning.  

I det vetenskapliga historiebruket brukas huvudsakligen utav historiker och historielärare där 

man källkritiskt granskar, ifrågasätter och omtolkar historiska dokument för att undersöka 

dess äkthet utifrån både materialets ursprung och dess sanningshalt. Det existentiella 

historiebruket är kopplat till människors behov att minnas för att uppleva förankring eller 

orientering i ett större sammanhang och för att relatera sin identitet till ett större sammanhang. 

Ett exempel på detta är så som personer som släktforskar. Bruket uppstår framförallt i en tid 

av osäkerhet. Det moraliska historiebruket handlar om upptäckt och återupptäckt, som när ett 

glömt kollektivt minne åter framträder när historien restaureras eller rehabiliteras. Det 

involverar en återupptäckt av glömda eller dolda historiska »fakta». En funktion i bruket är att 

ta avstånd från det ”onda” i det förflutna, att forna fiender och offer försonas och agerar 

annorlunda i framtiden.  

Det moraliska historiebruket står ofta i förbindelse med det ideologiska historiebruket då 

återupptäckt av »fakta» förses med nya syften och sammanhang. Det kan kallas ”the invention 

of tradition” då man brukar historia för att bygga om/nybygga konstruktioner. Det brukas för 

att legitimera eller rationalisera det närvarande eller kommande, konstruera eller uppfinna ett 

                                                           
24 Karlsson, Klas-Göran (1999) Historia som vapen: historiebruk och Sovjetunionens upplösning 1985-1995, s. 
57 f. 
25 Karlsson (1999) s. 26 f. 
26 Karlsson (1999) s. 322 f. 
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utarbetat historiskt meningssammanhang. Exempel på detta är de ideologiska diktaturerna 

Nazityskland och Sovjetkommunismens struktur. Ett icke-bruk är när ett samhälle vill bryta 

ifrån det förflutna och framstå som nytt och historielöst eller utelämna vissa detaljer som 

personer eller händelser.P26F

27
P Ett politiskt-pedagogiskt bruk är när man offentliggör och 

debatterar frågor om det förflutna genom nutida ögon och ett kommersiellt bruk vill öka 

historiens värde eller göra ekonomiska vinster.P27F

28
P De olika bruken överlappar ofta varandra 

och därmed kan det vara svårt att kategorisera dem.P28F

29
P  

I denna studie kommer denna typologi att appliceras på källmaterialet och undersöka vilka 

bruk som är närvarande och vilka som inte reflekteras källmaterialet. Denna studie använder 

samma övergripande drag som Karlsson tar upp i sin typologi men den anpassas på så vis att 

den inte appliceras specifikt på samhällens bruk utav historia utan den appliceras inom de tre 

litterära verken som granskas. Det existentiella, det ideologiska och det moraliska bruket utav 

historia är specifikt relevanta i granskningen av de tre skönlitterära verken. Historiska 

romaner orienterar ofta läsaren i en annan tid än den lever i genom dess omgivning. Det är 

sannolikt att de tre skönlitterära verken brukar historia restaurera och rehabilitera samhället 

ifrån kriget. Men verken kan även ta upp aspekter som rationaliserar vad som hände i denna 

tidsperiod och även legitimera handlingar som gjordes av människor då. Därmed kommer 

dessa bruk vara särskilt relevanta för denna studie.  

5.2 Carina Renanders teoretiska utgångspunkter 

5.2.1 Textinterne- läsaren och analys 

En uppdelning görs mellan den textinterna, abstrakta (teoretiska) och den textexterna, 

konkreta (empiriska) läsaren. Dessa kopplas till två skilda forskningsfält där textintern analys 

undersöker en texts potential. Den textinterna läsarens läsarkompetens realiserar en litterär 

texts fulla potential. Det innebär en undersökning av hur innehåll och förmedlingsbegrepp 

används för att bygga upp den textinterne läsarens upplevelse, inlevelse, igenkännande och 

förståelse. Vad, hur och varför undersöks för att belysa vad texten bygger upp och möjliggör 

att den textinterne läsaren realiserar gällande tolkning och de tankeprocesser som uttrycks i 

texten, dess potential. En undersökning av textens potential är att närläsa vilka tankefigurer 

                                                           
27 Karlsson (1999) s. 58 ff. 
28 De olika historiebruken kan ses i Karlssons diagram i bilaga 1. 
29 Karlsson, Klas-Göran (2014) ”Historia, historiedidaktik och historiekultur-teori och perspektiv”, i Karlsson, 
Klas-Göran & Zander, Ulf (red.) Historien är närvarande: historiedidaktik som teori och tillämpning, s. 71-80. 
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som upprepar sig mest för att förmedla textens budskap till den textinterne läsaren som denna 

ska realisera. Det undersöker en texts teman, metoden kallas redundans och den är 

litteraturvetenskaplig. Textextern analys innebär en oändlig variation då den textexterne kan 

läsa samma text med olika syften och därmed uppnå olika mål och förståelse.P

 
29F

30
P Denna 

undersökning kommer att använda Renanders begrepp och fokusera på den textinterna läsaren 

och textintern analys och ha denna sortens läsare som utgångspunkt för studien då detta utgör 

mer givande resultat än om en textextern analys skulle vara utgångspunkten för studien av 

källmaterialet.  

5.2.2 Tidsdimensionernas växelspel 

Tidsdimensionerna då och nu ingår i ett växelspel genom att karaktärerna i romaner föreställer 

sig sina egna historiska villkor och tolkar sitt förflutna för att agera i nutid och skapa sin 

framtid. Karaktärerna reflekterar även över skillnader och likheter i livsvillkor i en dåtid och 

kommenterar dåtiden för att belysa nutiden och påverka läsarens handlingsattityder i relation 

till samtiden och framtiden. Renander använder sig utav begreppen erfarenhetsrum, 

förväntningshorisont, dessa möts i tidsdimensionen nutiden.P30F

31
P De tre tidsdimensionerna 

existerar både sporadiskt, en diakron tid, och i ett historiemedvetande, en synkron tid. Med 

det menas att det finns en framtid i hur det förflutna brukas och inom tolkningen av det 

förflutna ingår tankar om framtiden. Den växelverkan som sker mellan två olika 

tidsperspektiv används i romaner för att låta erfarenhetsrummet möta framtids/förväntnings-

horisonten. Detta sker dels genom en gestaltning av en karaktärs tankar kring sitt 

erfarenhetsrum, dels genom växelverkan mellan ett retrospektivt och ett prospektivt 

tidsperspektiv. Temporalitet är därmed centralt för historiska romanens potential att aktivera 

tankeprocesser i tid och rum.P31F

32
P I denna undersökning kommer tidsdimensionernas växelspel 

att analyseras och samarbeta med analysen utav historiebruk. Studien kommer att både 

applicera dessa begrepp på vad karaktärerna själva inom verket uttrycker för växelspel mellan 

tidsdimensionerna men även vad som förväntas av läsaren utav verket, när denne ska röra sig 

mellan tidsdimensionerna. Dessa begrepp som Renander använder i sin studie, framförallt 

erfarenhetsrummet, kombineras med Ammerts begrepp minne som beskrivs i rubrik 5.3.1 för 

                                                           
30 Renander (2007) s. 34 ff. Mer om textextern analys återfinnes i Renander. 
31 Se bilaga 2 för Renanders visualisering av samspelet mellan erfarenhetsrummet, nuet och 
förväntningshorisonten.  
32 Renander (2007) s. 28 
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att dessa teorier berör varandra med en sådan närhet som gör att analysen utav källmaterialet 

utförs på en djupare dimension när man kombinerar dessa begrepp. 

5.2.3 Retrospektivt och prospektivt 

Historiska romaner har tre tidsperspektiv, tillkomsttiden, läsarens tid och det historiska 

innehållets tid där enbart läsarens tid är föränderlig. Ett prospektivt tidsperspektiv 

karaktäriseras utav att karaktärerna lever ”framlänges” i en kronologisk berättelse där dåtid, 

nutid och framtid är i fokus i olika tidpunkter som skildras med utgångspunkt i personens nu i 

ett givet rum där denna inte vet konsekvenser i framtiden. Perspektivet bidrar till skildring av 

en aktör och dennes känslor och föreställningar blir närvarande för läsaren, det presenterar 

sig som dåtiden är som den vore nutid.P32F

33
P Det prospektiva perspektivet tillförser läsaren med 

förståelse för historisk kontext, olika handlingsmöjligheter i kontexten samt insikt i vad 

ramarna i den historiska kontexten ger för framtidsscenarier och det specifika för personers 

existentiella situation i den skildrade tiden. Det aktiverar en förståelse för skillnader mellan då 

och nu. Det retrospektiva perspektivet däremot sker ”baklänges” genom en baklänges syn där 

personerna som skildras ser tillbaka på sitt liv eller en händelse med ett bättre facit i hand. 

Perspektivet är ofta kopplat till en yttre synvinkel och en belysning av ett längre 

tidssammanhang på distans. Det aktiverar läsarens reflektioner över en översikt och förståelse 

av den historiska kontexten.P33F

34 

Genom detta får läsaren hjälp att orientera sig i tid och rum, likheter mellan föreställningar 

och konflikter då och nu. Läsarens reflektioner påverkas genom att tankeprocessen söker och 

hittar tolkningar, förklaringar, samband, likheter, linjer och skillnader mellan de olika 

tidsdimensionerna. Pendlingen mellan det retrospektiva och det prospektiva och fokus på 

aktören och dennes historiska kontext gör att läsaren pendlar mellan två läsningstyper, 

identifikation och reflektion. Det aktiverar läsarens tankar och känslor. Växelverkan mellanP

 

Pperspektiven ger läsaren inlevelse och upplevelse med karaktärernas ”nu” och aktiverar 

reflektion om skillnader (diakron tid) och likheter (synkron tid) mellan ”då och nu”. Detta 

ökar troligheten för att läsarens historiemedvetande aktiveras mer än när romanen bara 

innehåller ett perspektiv.P34F

35
P Dessa perspektiv kommer att analyseras för att tydliggöra verkens 

fulla potential för den textinterna läsaren. Perspektiven kopplas både till Renanders begrepp 

                                                           
33 Koppling till det konkreta erfarenhetsspråket, frånvaro av berättarkommentarer genom en inre synvinkel, 
personens inre monolog, leder till en känsla av närhet för läsaren. 
34 Renander (2007) s. 29. 
35 Renander (2007) s. 29. 



15 
 

tidsdimensionernas växelspel och till Ammerts begrepp minne i denna undersökning för att 

underlätta undersökningens djupgående inom analysen utav historiemedvetande inom 

källmaterialet. Då skönlitteratur som källmaterial anspelar mycket på att läsaren ska koppla 

sig själv till verket så utgör kombinationen utav dessa olika begrepp en djupgående 

analysmetod för materialets fulla potential.  

5.2.4 Synvinkel 

Litterära begrepp som Renander använder är bland annat synvinkel, och inre synvinkel som 

ger läsaren en närhet och låter denne uppleva karaktärers tankar och känslor som den 

textinterne läsaren kan identifiera sig med, läsaren kan då reflektera över karaktärers världar 

och motiv. Om den textinterne läsaren får ta del utav till exempel protagonisten och 

antagonisten, så inleds denna i reflektion över olika parters historiska kontext, som synen mot 

andra karaktärer. Den textinterne läsaren får en växling mellan närhet och distans till 

skildringen. En yttre synvinkel är när berättaren kommenterar karaktärer, den historiska 

kontexten eller uttrycker tankar utifrån ett allvetande perspektiv. Berättaren kommenterar, 

oftast implicit, de skildrades situation och den historiska kontexten. När den inre och 

berättarens yttre synvinkel kombineras är det fri indirekt diskurs, den är både nära karaktären 

och betraktas med en viss distans.P35F

36
P I denna uppsats kommer detta operationaliseras under 

rubriken analys för att klargöra identifieringen utav olika synsätt och vad detta har för 

innebörd på receptionen hos läsaren. Genom användandet utav Renanders teoretiska begrepp 

synsätt så blir denna uppsats analys mer djupgående och den reflekterar över hur läsaren rör 

sig inom verken i läsandets process.   

5.3 Niklas Ammerts teoretiska utgångspunkter 

5.3.1 Minne och identitet 

Historiemedvetande är ett brett och oprecist begrepp anser Ammert. Han anser av den 

anledningen att man bör sätta det i relation till närliggande begrepp och fenomen som minne 

och identitet. Minne refererar mer till ting som finns bakåt i tiden medan medvetande har ett 

vidare sikte. Minnet kan påverkas och manipuleras, det bärs av levande grupper och förändras 

ständigt. Minnet gestaltas i bilder och symboler, det genererar historier och stimulerar 

historiemedvetandet. Det kollektiva minnet är när sociala grupper bestämmer vad som ska 

                                                           
36 Renander (2007) s. 40 ff. 
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minnas, det relaterar till en identitetsbildning och socialisation. Identitet anser Ammert kan 

kopplas både individuellt och kollektivt då en grupp med samma kollektiva minne kan ingå i 

en identitet. Vidare anför Ammert att historiemedvetandet behöver minnets konkreta 

kopplingar och uttryck i samband med analys och historietolkning. Historiemedvetandet är ett 

tankesätt som använder minneslagret, till exempel hur ett trauma i ett samhälle (minneslagret) 

påverkar samhällets framtidsbild (historiemedvetande).P36F

37
P I denna studie kommer som tidigare 

nämnt Ammerts definition av minne kombineras med Renanders begrepp tidsdimensioner 

samt retrospektivt och prospektivt tidsperspektiv. I analysen kommer Ammerts begrepp 

användas för att granska både karaktärer inom verkets minneslager och vad som förväntas att 

läsaren bär med sig i sitt minneslager för att kunna tolka verken.  

Ammert menar genom att erfara, att tolka och att orientera sig rör sig läsaren inom 

meningsdimensionen.P37F

38
P Han använder även begreppet multikronologi när det kommer till 

beskrivningar av förlopp eller händelser i flera tidsdimensioner, både om texten uttrycker det 

eller om läsaren själv förväntas göra det.P38F

39
P I denna studie används både minne och identitet 

som en del av både historiemedvetande och historiebruk då minneslagret påverkar en 

människas identitetsbildning. Informationen som individen bär med sig av en central roll för 

vilken potential individer har till att skapa en uppfattning om dåtiden och hur denna brukar 

detta. Minneslagret påverkar även hur denna reflekterar över dåtiden och applicerar det på sin 

nutid och vad denna skapar för framtidsutsikter. Därmed är minne och identitet relevanta 

begrepp för denna studie. Vidare så använder även Ammerts begrepp för att tolka situationer 

och  

5.3.2 Värden 

Ammert anser även att värden spelar in i historiemedvetandet genom det att nutidens personer 

analyserar dåtida värden och får en inblick i det förflutna och förstår varför de agerade som de 

gjorde. Utav denna insikt i det förflutna kan slutsatser dras om varför det är som det är idag, 

varför vi tar avstånd från vissa idéer och handlingar. Genom att dåtidens värden möter nutiden 

skapas historisk mening. Värden är en kontaktyta mellan olika tider och ett uttryck för 

historiemedvetande.P39F

40
P Denna undersökning kommer att använda värden som uttryck i 

romanerna för att granska både historiemedvetande och historiebruk. I de tre skönlitterära 

                                                           
37 Ammert (2008) s. 45 ff.  
38 Ammert (2008) s. 60 ff För vidare information läs i Ammerts verk. 
 39 För vidare information om detta och litterära termer Ammert använder se Ammert (2008) s. 55 ff. 
40 Ammert (2008) s. 71 ff. 
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verken så framgår både drag som hör hemma i det historiska innehållet i verken men även 

värden som hör till verkens tillkomsttid. Därmed tillförser granskning av värden en relevant 

aspekt för att identifiera historiebruk och historiemedvetande inom verken.  

5.4 Slutsummering 

Denna undersökning kombinerar teorier från tre olika historiker för att anpassa dessa till att 

passa någonting som studierna i sig själva inte studerat, både historiemedvetande och 

historiebruk inom skönlitterära verk. Alla dessa författare har utförliga teorier, men till denna 

studie har ett urval skett där endast de begrepp och bitar som är applicerbara och relevanta för 

källmaterialet lyfts fram. Kombinationen utav dessa teorier påverkar vad som blir det faktiska 

resultatet utav studien och vad slutprodukten blir utav vad som granskas. Om andra teorier 

hade använts kan andra slutsatser ha blivit dragna om källmaterialet. Genom att låta dessa 

teorier komplettera varandra så har teorierna agerat som både kategoriserande och som en 

analysmetod på källmaterialet.  
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6. Analys 

Analysen följer inte böckernas kronologiska ordning. Bokanalysen kommer uttryckas i 

presens och termen läsare används istället för den textinterne läsaren för då det underlättar för 

läsaren at tolka både verken och denna uppsats. Analysen är kategoriserad i underrubriker 

med samma tema för vart verk för att förenkla komparation mellan verken. Underrubrikerna 

reflekterar samhällets uppbyggnad och dess förändring i det historiska innehållets tid. Då 

källmaterialet är ungdomslitteratur och huvudkaraktärerna är barn så ligger hur det var att 

vara barn under tiden som ett fokus. Rubrikerna går även in på specifika karaktärer då dessa 

uttrycker tankeprocesser och uttalanden som visar historiedidaktiska aspekter, karaktärerna är 

ett stort fokus av litterära verk och därmed är det relevant att studera dem. Genus är en utvald 

underrubrik då kvinnans roll i samhället låg för förändring i det historiska innehållets tid. 

Samhället, personer, vardagsliv, situationer och krigsupplevelser är intressanta teman då de 

reflekterar och säger mycket om det historiska innehållets tid. Inom uppsatsen finns även en 

kronologi bifogad för att förenkla läsarnas orientering i det historiska innehållets tid och 

tillkomsttiden för verken.P40F

41 

6.1 Goodnight Mister Tom 

Goodnight Mister Tom rör sig huvudsakligen i ett prospektivt tidsperspektiv där 

händelseförloppet utspelar sig i en nutid. 

6.1.1 Hur det var att vara barn under 1930 och 40-talet 

När Willie och Tom möts får läsaren uppleva hur pojkarna som står utanför Toms grind är 

dåligt klädda och smutsiga. Verket skiftar till en inre synvinkel där läsaren får uppleva Willies 

känslor och tankar och han känner sig rädd, trött, ensam och obekväm i sin nya miljö.P41F

42
P 

Genomgående i verket talas det om hur de evakuerade rymmer för att åka hem igen, om hur 

barn har fått omplaceras då de använts till gårdsarbetare och hur andra får lov att bo på 

barnhem.P42F

43
P När Willie får gå ut på kyrkogården blir han rädd för både en ekorre och Toms 

hund då han aldrig sett djur på nära håll förut.P43F

44
P Dessa detaljer säger mycket om hur det var 

att vara barn i London under krigstiden och som ger läsaren en närhet till texten då den sätts 
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in i en sympatiserande situation där läsarens tid skiljer sig från det historiska innehållets tid. 

Barnen får arbeta med husarbete, ta hand om skörden och andra sysslor genomgående i 

verket, innan de får fritid.P44F

45
P  

6.1.2 Willies utveckling till Will 

När Willie kommer till Tom är hans kropp täckt med märken och han är undernärd. De är 

Willies mammas förtjänst, hon är fanatiskt religiös och hon anser att kriget är guds straff för 

människors synder. Hon använder religionen för att legitimera sitt beteende.P45F

46
P När Willie bor 

hos Tom förändras han “[h]is bony legs which usually felt as if they would collapse beneath 

him, felt firmer, stronger.”P

 
46F

47
P Willies liv förbättras på flertalet vis, han får för första gången 

sova i en säng och bada sig ren. Willies fysiska och mentala hälsa beskrivs genom en fri 

indirekt diskurs där läsaren både får uppleva hans smärta genom en distans mellan Toms yttre 

synvinkel och en närhet där läsaren sätts in i Willies inre synvinkel.  

När Willie blir återkallad till London av sin mamma minns han inte henne. Han ser framför 

sig en blandning av kvinnor från byn. Han tänker att hans mamma ska vara kärleksfull och 

stolt över honom.P47F

48
P Hans mamma hade å sin sida förväntat sig en mager liten pojke i grått, 

men Willie var välklädd, hans hår var blankt och hans kinder hälsosamt rosa.P48F

49
P Mamman 

låser in Will under trappen och Willie tänker “He was no longer Willie. It was as if he had 

said good-bye to an old part of himself. Neither was he two separate people. He was Will 

inside and out.” “He hadn’t been used to this pain for a long time. He had softened. ‘Mister 

Tom,’ he whispered in the darkness. ‘Mister Tom. I want you, Mister Tom.’”P49F

50
P I den här 

delen av boken upplever läsaren genom en fri indirekt diskurs en närhet med Will. Läsaren 

upplever hur han utvecklats från sin dåtid som Willie till det nya starka jaget han är. Man ser 

hans framtidshorisont där han nu vill leva hos Tom. Efter det kallas pojken inte längre för 

Willie i verket. Tom och Sammy hittar Will inlåst under trappen i lukter av död, spyor och 

urin, Will håller sin nya lillasyster Trudy, hon är död. Will är fylld av blåmärken och rädd för 

allt ljud och ljus som kommer när de öppnar dörren, men han blir lugn när Tom pratar med 

honom.P50F

51
P “’The sores will heal. They healed before. It’s the wounds inside that will take the 
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longest to heal.’ ‘I know that,’ said Tom.”P51F

52
P Genom den yttre synvinkeln i avsnittet där Will 

hittas dras en närhet retrospektivt till Wills dåtid, hur han har levt med sin mor och 

prospektivt genom att Tom bestämt sig för att ta hand om Will, läsaren kan då se att framtiden 

kommer ljusna för dem. 

När Zach, Wills vän, berättar att deras lärare, Annie, har fött sitt barn blir Will plötsligt blek 

och ser miserabel ut.P52F

53
P Men när Annie ammar sitt barn, blir Will häpnad, han inser att han 

inte kunde ha räddat Trudy.P53F

54
P Den inre synvinkeln presenterar skillnaden mellan dåtid och 

nutid, ’I reckon I was rescued”P54F

55
P. Zach avlider i London och eter månader av förnekelse 

möter Will sin sorg. ”I’m not half a person any more, he thought. I’m a whole one. I can live 

without Zach even though I still miss him.”P55F

56
P Will ser sin framtid prospektivt. Boken avslutas 

med att William märker han att kroken som Tom satte i hallen när han kom sitter lägre än han 

minns, och när han ser på Tom ser han gammal och sårbar ut. Will tänker att sårbarhet är ju 

faktiskt inte samma sak som att vara svag. ”’Dad,’ repeated Will, in a surprised tone, ’I’m 

growing!.”P56F

57
P Avslutet kopplar läsarens minneslager, vad som var, med en 

förväntningshorisont, Will kommer växa upp i en hälsosam miljö hädanefter. 

6.1.3 Mister Tom 

När Tom läser brevet från Willies mor blir han upprörd, han får veta att hon har sytt in honom 

i kläderna han har på sig. Hon har även skickat med ett bälte för bestraffning. Tom blir arg 

och säger till Willie att inget sådant kommer pågå i hans hus.P57F

58
P Toms moderna värden kring 

fysisk disciplin är mer kopplad till tillkomsttiden av verket än det historiska innehållets tid då 

han är helt emot det. Detta var väldigt osedvanligt näst intill icke förekommande i det 

historiska innehållets tid men debatt kring barnaga var aktiv vid tillkomsttiden. Willies fall är 

mer utav det extrema då det inte var acceptabelt att lämna märken på barn i det historiska 

innehållets tid.”[Tom] never helped or joined in any of the village activities and had ignored 

all signs that a war was approaching.”P58F

59
P Men Tom förändras,“[h]e felt a mixture of 

astonishment at himself and irritation that his rigid daily routine was going to be broken after 
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forty years.”P59F

60
P Willie får även Tom att minnas sin avlidna fru, Rachel, det gör inte längre ont 

att minnas henne, Willie har mjukat upp honom.P60F

61
P Läsaren följer hur Will aktiverar Toms 

retrospektiva tankar genom en inre synvinkel.  

När William åkt till London känner Tom likadant som när Rachel dog och rapporter om 

bombande nära London oroar honom.P61F

62
P Tom bestämmer sig för att ta med sig Will hem och 

han kidnappar Will tillbaka till Weirwold.P62F

63
P Wills skrik i hans mardrömmar om läkare och sin 

mor påminner Tom om dagen då Rachel dog, om hur hennes skrik tvärt brutits av och blev 

rädd när Wills skrik bröts av lika plötsligt.P63F

64
P Myndigheterna kommer och letar efter Will, 

men Tom adopterar honom och de dansar och skriker i lycka.P64F

65
P Toms inre rör sig mycket 

mellan hans erfarenhetsrum och förväntningshorisont, han låter en bild om vad hans förflutna, 

hans avlidna fru, skulle ha sagt åt honom att göra i framtiden, och han bestämmer sig för att 

hans framtid är med Will. 

6.1.4 Genus 

Will umgås med sina vänner och George bjuder in pojkarna till kören men flickor är inte 

tillåtna. Carrie utbrister ”’Boys gits all the chances. The grammar school in Weirwold only 

takes boys’ […]’ and they never bother to put girls in fer the high school. And here’s me dyin’ 

to go and [… George], ‘havin’ all the chances, and him hating books.’”P

 
65F

66
P Ginnie tror det 

kanske kan ändra sig nu när kriget pågår. Ginnies prospektiva syn på att kriget inte bara leder 

till förödelse utan att det kan förändra omständigheterna för henne och Carrie. Zach berättar 

att”’ [Carrie is] asking if she can take the exam for the high school’ […] ’She’s a girl!’ cried 

George [motsägande]”.P66F

67
P  

Trots både Carrie och George beskrivs ur en yttre synvinkel och med en distans säger de båda 

karaktärerna mycket om övergångsfasen som var. Ingen flicka har gjort det ifrån byn förr, 

men kriget uppmuntrar självständighet så Carrie får mindre sysslor och mer tid till att 

studera.P67F

68
P Carrie beskriver sina känslor för Zach och Will i verket, denna fria diskurs ger 
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läsaren insikt i att Carrie är modern, speciellt med hennes syster Ginnie som kontrast i verket 

då hon speglar den traditionella kvinnan. Carries motiv med att bryta sig lös från samhällets 

strukturer tillförser läsaren med en aktör som många kan identifiera sig med och se likheter i 

hennes kamp i läsarens tid. Carrie och Will smyger iväg så Carrie kan få läsa, de ska cykla 

men Carrie kan inte det i kjol. Will säger att hon kan låna Zachs shorts, Carrie svarar,”’[y]ou 

don’t think I’ll turn into a boy if I wear them?’ […] ‘Carrie, you don’t look anythin’ like a 

boy. And who cares if you do?’”P

 
68F

69
P. Carrie känner att det skulle vara bra, hon vill inte vara 

hemmafru ändå. P69F

70 

6.1.5 Samhället, personer och vardagsliv 

Tillgångarna på landet är annorlunda från de i London. Tom serverar bacon, bröd och te till 

Willie, ”Bacon was a luxury”och han köper en batteridriven radio då det är ”[i]deal for 

someone like him who had no electricity”P70F

71
P Både resurserna i byn och även skolsystemet 

skiljer sig ifrån läsarens tid men skildrar det historiska innehållets tid. George påpekar det 

även kommer att gå katoliker i deras skola då det är många barn i byn och att det är sannolikt 

de kommer ha mindre undervisning då det är ont om lärare.P71F

72
P Skolklasserna blir indelade i 

grupper där barn som är åtta till elva går i samma klass, de som är fem till åtta bli en klass.P72F

73
P 

”’There ain’t even enuff pencils.’”P73F

74
P Det förser läsaren med en orientering om hur 

vardagslivet såg ut under andra världskrigstiden som denna sedan kan förankra till läsarens 

tid. Den textinterne läsaren förhåller sig till textens innehåll genom en förankring med sitt 

minneslager och denne bör därmed analysera likheter och skillnader mellan det historiska 

innehållets tid och läsarens tid. I läsarens tid har elektriciteten spridit sig över världen och 

skolsystemet ser väldigt annorlunda ut efter det historiska innehållets tid och då sådana 

framträdande skillnader finns orienterar detaljer som dessa läsaren i skilda omständigheter i 

dåtiden som denne kan reflektera över sin nutid och ställa förväntningar på hur vardagslivet 

och samhället ska förändras i framtiden.  
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6.1.6 Situationer och krigsupplevelser 

I verket beskrivs krigsomständigheter genomgående i form av förberedelser så som att 

invånarna av Weirwold bär gasmasker, de sätter upp mörkläggningsgardiner varje kväll, de 

har vaktpass och de förbereder sig på att ta hand om soldater ifall de skulle resa igenom byn.P

 

74F

75
P Willie märker även att grupper av folk som pratar ängsligt.P75F

76
P De passerar caféet och 

stationen står det en grupp av unga soldater och pratar ivrigt, folk som säger sorgsamma 

farväl och en grupp barn med skyltar runt halsen som var på väg mot stadshuset.P76F

77
P I boken 

förmedlas ofta känslomässiga uttryck som dessa utifrån det historiska innehållets tid som gör 

att läsaren kan orientera sig i den historiska dimensionen utav verket igenom en distans i den 

litterära dimensionens uttryck. Klädhandlaren, som många andra genom verket, undrar om 

kriget ska bryta ut.P77F

78
P Några dagar senare står det två plakat utanför nyhetsagentens butik 

”’Poland Invaded!’”P78F

79
P Genomgående genom verket rapporteras krigshändelser, allt fler kallas 

in, hur alla människor hjälps åt med krigets plikter på hemmaplan, hur bomber faller, om hur 

människor blir skadade eller avlider.  

Händelser kan både reflektera någonting som sker på karaktärers insida, som när Willie 

anländer i London och möts utav ”khaki and shouting”,P

 
79F

80
P och ett kaos av soldater. Ett annat 

exempel är när Hitler invaderar Norge och Danmark. ” [T]he war still left Little Weirwold 

unruffled except for those few who missed William”P80F

81
P. Kriget symboliserar människornas 

uppgivenhet av att Will har åkt, det motsvarar deras inre kaos. Senare när Tom följer William 

till London och går runt på de mörka gatorna anmärker han att levnadsförhållandena är 

hemska där. Plötsligt går en siren och en man skriker att de ska till bombskyddet, en vakt tar 

honom med dit. När Tom kommer ut ur bombskyddet är han lättad, men han stinker tobak och 

svett.P81F

82
P Hur Tom beskriver London i en fri indirekt diskurs ger läsaren både en distans och en 

närhet som gör att den kan orientera sig i hur svåra förhållandena var i London. Bruket utav 

London under krigstiden används som en symbol för karaktärernas inre kaos, men London 

beskrivs även som en sorts distans för de som bor i en relativ trygghet på landet. Detta ger 

någonting till läsaren som denne kan identifiera sig med. I läsningen så har även läsaren en 
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distans ifrån krigsupplevelserna och den kan därmed identifiera sig med hur främmande och 

skrämmande det är för Tom att ge sig in i London under den svåra tiden. 

6.2 Safe Harbour 

Även detta verk rör sig huvudsakligen i ett prospektivt tidsperspektiv där händelseförloppet 

utspelar sig i en nutid. 

6.2.1 Hur det var att vara barn under 1930 och 40-talet  

Boken börjar med att Sophie skulle gå och hämta Hugh som var och lekte hos en kompis när 

sirenerna började gå och de fick lov att ta skydd i ett bombskydd. När barnen kommer ut ser 

de att slaktarens hus är i ruiner och Sophie försöker att inte tänka på vad som hänt familjen då 

hon inte sett dem i bombskyddet. Sophie är rädd och orolig över hennes mamma och hon 

skyndar sig hem.P82F

83
P I vanliga fall hade Sophie gjort sina sysslor, men inte nu när de ska 

evakueras ur London, men Sophie vill inte det.P83F

84
P Tidigare har syskonen evakuerats men de 

fick knappt någon mat eller vatten att bada i.P84F

85
P Sophie satte sig i parken och tänkte på hur den 

förändrats. “They had taken all the park railings to make guns and melted them. Imagine 

using the park railings to make guns and weapons to kill people!”P85F

86
P Scenerna utspelar sig 

utifrån en inre synvinkel där läsaren får uppleva aktörens situation som närvarande och där 

läsaren får orientera sig i hur det var att vara barn under krigstiden i London, hur saker 

förändras och hur farligt det var men även att det omständigheterna inte alltid blev bättre när 

barn evakuerades. När de sitter på tåget till Wales är en liten flicka förundrad för att hon sett 

en ko, hennes syster svarar att det finns massor av kor dit de ska. Sophie känner ett band med 

den äldre systern då de båda får lov att hålla koll på sina småsyskon.P86F

87
P Väl i Irland beskriver 

farfaderns systrar barnen ”’Like two urchins! Running wild […]’ [t]wo war orphans dressed 

in rags’” och sedan frågar de om han har kollat om de har löss. ”’No we do not have nits,’ 

snapped Sophie.”P87F

88
P Den yttre synvinkeln som beskriver barnens yttre ger ett retrospektivt 

perspektiv till hur omständigheterna varit i London och hur de är i Irland, där naturen och 

miljön och människorna är välvårdade, det förankrar läsaren i skillnader mellan de olika 

platserna i det historiska innehållets tid. Bruket utav dessa skillnader förser läsaren med en 
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orientering om hur kriget påverkade olika miljöer och vad synen på dem som kommer från 

skilda omständigheter kan även väcka läsarens reflektioner om hur människor tenderar att se 

på människor som kommer från ett land i kris, på hur människor ser på till exempel 

invandring som förekommer i läsarens tid.  

6.2.2 Sophie och Hugh 

När Sophie får höra att deras mamma fortfarande lever insisterar hon på att få följa med. När 

de vuxna pratar hör Sophie att deras hus inte är säkert att vistas i och när hon tänker på att de 

kanske måste riva det så tänker hon att det är hemskt då det är huset de levt i under hela sina 

liv.P88F

89
P Sophie är rädd att hennes mamma ska avlida av sina skador och hon tror att hon har fått 

dem för att hon försökt rädda en tröja hon stickat till Hugh förra året.P89F

90
P Sophie är väldigt fäst 

vid tröjan och hon berättar för Nancy hur hennes mamma stickat den.P90F

91
P Sophie har 

emotionella band till de materiella sakerna som symboliserar uppväxten i London. Sophie 

tänker tillbaka på att allt hon älskar är kvar i England och Hugh uttrycker att han är rädd för 

att glömma allt.P91F

92
P Läsaren kan identifiera med viljan att minnas saker som stärker ens 

identitet och familjeband och det får den att uppleva barnens tillvaro. Sophie var rädd att 

deras morfar skulle hata dem, rädd för kriget och för att allting förändras.P92F

93
P Hugh drömmer en 

våldsam mardröm om att båten han är på har blivit beskjuten och att han drunknar. När de 

lugnat honom säger farfar till Sophie att han kan vara envis och att han kunde ha gjort det 

lättare för dem. Sophie säger att hon också är envis. Jerome antyder att detta 

personlighetsdrag kan komma från honom. Nästa dag får barnen en egen båt, ”the Londoner” 

av sin farfar.P93F

94
P Den litterära dimensionen rekonstruerar känslomässiga uttryck som hjälper 

läsaren att orientera sig i krigstidens rädsla och oro för vad som ska hända i framtiden. Detta 

visar sig genomgående i verket genom såväl inre och yttre synvinklar. Allt detta gör att 

läsaren kan leva sig in och reflektera över hur det måste ha känts att leva i det historiska 

innehållets tid då läsaren får uppleva barnens känslor och gripas utav deras rädsla och oro för 

vad som ska ske. Möjligheten till att kunna leva sig in i dåtidens känslomässiga uttryck förser 
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läsaren med tankar och reflektioner kring det historiska innehållets tid som läsaren jämför 

med sin egen tid. 

6.2.3 Farfar Jerome Fitzpatrick  

Sophie har svårt att läsa av om deras farfar är glad att de är där eller inte. Han är en 

beordrande och kall person.P94F

95
P Farfadern har stränga regler och när de bryter mot dessa blir 

han rasande och vid det tillfället höjer han handen för att slå Hugh men Sophie ställer sig 

emellan och säger åt honom att inte röra Hugh.P95F

96
P Här möter tillkomsttiden den historiska 

tiden då de har olika värderingar om fysisk disciplin. Det ger läsaren en närhet då denne kan 

identifiera sig med den prospektiva synen, Sophies syn, på fysisk disciplin. Som tidigare 

nämnt så var synen på fysisk disciplin annorlunda i det historiska innehållets tid. Även under 

denna tillkomsttid, 90-talet, så var debatt kring barnaga aktiv. Sophies syn på barnaga, så som 

Toms, är mer kopplad till tillkomsttidens debatt. Jerome tillför det retrospektiva perspektivet 

av det historiska innehållets tid. Farfadern kallar att ta hand om barnen för sin ”Duty […] 

that’s all she and Hugh were to this stranger”.P96F

97
P Hugh tror att deras farfar känner sig ensam.P97F

98
P 

Hugh uttrycker en insikt om Jeromes förflutna och om detta gör att han förändras under 

historiens gång och medför att deras gemensamma framtid ser ljusare ut. Jerome berättar att 

fler platser i Irland har blivit bombade, bland annat Dublins zoo. Sophie börjar okontrollerat 

skratta och Jerome lyfter upp henne i knät och hon lugnar sig och utbrister ”’I’m … so 

scared’”P

 
98F

99
P och hennes farfar tröstar henne. Även här uttrycks känslomässiga intryck utav 

dåtiden, men nu i kombination med farfaderns förändring.  

När de räddat tyska soldater ur vattnet lutar sig Jerome nära ”’You’re a brave lassie, Sophie,’ 

said Grandfather quietly in her ear, admiration in his voice.’ I was proud of you too out there,’ 

said Sophie. […’]I kept thinking it might be Neil … somewhere out there … in all this 

madness.’ […] ‘Do you think we’ve left it too late, Sophie?’ he asked.”P99F

100
P Sophie tanker att 

det kanske är slut på all bitterhet inom familjen till slut och Jerome säger att de borde sända 

efter deras mamma. ”’It’s time we all got home to Carrigraun.’”P

 
100F

101
P Denna fria indirekta 

diskurs utav barnens farfar i kombination med minnet utav hur farfadern var när han först 
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presenterades förser läsaren med bild av hur han förändrats sedan bokens dåtid. Den förser 

även läsaren med en förväntningshorisont, en rationalisering som innebär tanken på att allt 

nog kommer att lösa sig vid krigets slut. 

6.2.4 Genus 

Innan kriget försvårade livet arbetade Sophies moster som sekreterare. Hon bodde 

tillsammans med två andra kvinnor från sin arbetsplats. Tiderna har förändrats och nu får de 

jobba som ”landgirls”.P101F

102
P En flicka på tåget berättar att hennes mamma och hennes 

storasyster jobbar på ammunitionsfabriken numera och att hennes bror är utsänd i kriget.P102F

103
P 

Barnens farfar hade Nancy anställd som gjorde husarbetet och när hon sörjer sin bror så får en 

kvinna som jobbade för hans syster komma och göra tvätten två dagar i veckan.P103F

104
P Dessa 

aktörer inom verket ger läsaren en orientering i förändringen som var för kvinnor i det 

historiska innehållets tid, hur kvinnor kom ut på arbetsmarknaden.  

6.2.5 Samhället, personer och vardagsliv 

Farfadern bor i ett stort hus och det serveras mycket mat på frukostbordet. Sophie frågar sin 

farfar om han behöver få deras rationskort men han svarar att tillgången på mat är större i 

Irland och att han inte behöver dem.P104F

105
P Sophie känner för att skrika ”Don’t you know there’s 

a war on?”P

 
105F

106
P när klädaffären är full av varor. London och Irlands materiella tillgångar 

orienterar läsaren i skillnader mellan geografiska platser i samma tid. Sophie tror att hon och 

Hugh kommer vara tillbaka i London till hösten. Hon tycker inte att det är någon idé att de ska 

börja skola i Irland men de måste ändå börja skolan. Sophie får ändå gå i klosterskola och 

Hugh får gå i pojkarnas grundskola.P106F

107
P Sophies förväntning orienterar läsaren hur det var att 

leva i tiden och hur skolsystemet skiljer sig ifrån läsarens tid. De hälsar på deras släkting, 

Dolly, som berättar hur Belfast var innan kriget på de ”’good old days’”. Dolly berättar att 

Jerome var kirurg ”[’t]hen came the great war!’” och då fick Jerome jobba under tuffa 

omständigheter tills han fick kallbrand i benet. Dolly visar ett foto på en pojke som Dolly 

säger är Sophies morbror Peter. ”’I didn’t know Dad had a brother!’”P107F

108
P. Dolly berättar att 

                                                           
102 Conlon-McKenna (1996) s. 37. 
103 Conlon-McKenna (1996) s. 52. 
104 Conlon-McKenna (1996) s. 128 f. 
105 Conlon-McKenna (1996) s. 78. 
106 Conlon-McKenna (1996) s. 100 f. 
107 Conlon-McKenna (1996) s. 111. 
108 Conlon-McKenna (1996) s. 148-159. 



28 
 

Peter drunknat då hennes pappa hade gått en bit ifrån honom. Jerome hade klandrat hennes 

pappa för det. Sophie tänker att det kanske var anledningen till att hennes far flyttade till 

London.P108F

109
P Här brukas farfaderns historik genom en yttre synvinkel för att legitimera varför 

han är som han är idag. Läsaren får i verket en närhet till minnet av att de två stora 

världskrigen faktiskt utspelade sig under bara en människas livstid, ungefär fyrtio år, men 

ändå drabbade så ofantligt många människor på många sätt. 

6.2.6 Situationer och krigsupplevelser 

När Sophie kommer hem är mörkläggnings-gardinerna nere.P109F

110
P London har blivit mer utsatt i 

kriget medan ”Ireland is a safe place. The Prime Minister, Mr De Valera, has declared its 

neutrality.”P110F

111
P Genomgående i verket beskrivs krigshändelser vilket aktiverar läsarens 

medvetande om dåtiden och hur omständigheterna skiljer sig i Irland där man befinner sig i 

krigets utkant och inte ens behöver vara beredd att ta på sig en gasmask. Läsaren aktiveras i 

verket genom kontrasten som beskrivs inom verket på hur Londons svåra omständigheter var 

och hur lite kriget påverkar Irland. Läsaren, som inte själv upplevt andra världskriget, kan 

identifiera sig med distansen från kriget som läsaren försätts i när barnen befinner sig i Irland. 

Irlands situation under verket blir att agera som en parallell till läsarens distans från kriget, 

därmed reflekterar denna distans läsarens egen distans till kriget. ”’A wireless!’ she gasped.”P

 

111F

112
P Sophie ber att få lyssna på farfaderns radio för att få veta vad som pågår i London. ”The 

war was getting worse.”P112F

113
P Barnen är rädda för att tyskarna ska invadera Irland för att komma 

åt England. Deras farfar tror att kriget kommer pågå mycket längre än någon hade trott och att 

kriget närmar sig Irland. Han anser att bombningen av Belfast hamn är ett tecken på det. 

Läsare sätts in i en prospektivt insyn som orienterar läsaren i rädslan som de levde i.  

6.3 The Boy in the Striped Pyjamas 

The Boy in the Striped Pyjamas kombinerar ett prospektivt och ett retrospektivt tidsperspektiv 

där händelseförloppet utspelar sig i en nutid men där vissa kapitel utspelar sig i Brunos minne 

där han tänker tillbaka på händelser som redan skett tidigare. 
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6.3.1 Hur det var att vara barn under 1930 och 40-talet 

Bruno vill inte flytta ifrån sin mormor och morfar eller sina vänner, men han följer ändå med i 

flytten till pappans nya jobb.P113F

114
P Bruno tar upp sitt missnöje om flytten med sin far men han 

svarar ”’[t]his is my work, important work. Important to our country. Important to the 

Fury.’”P114F

115
P Efter flytten möter Bruno pojken Shmuel. När Shmuel visar sin hand märker 

Bruno vilken stor skillnad det är på deras händer, Shmuels hand ser ut som ett skelett. Shmuel 

säger” [i]t used to look more like yours, but I didn’t notice it changing.”P115F

116
P Bruno säger till 

Shmuel att han äter så mycket choklad så hans mamma tror att hans tänder ska ruttna. Bruno 

har aldrig varit hungrig i hela sitt liv.P116F

117
P Läsaren orienteras igenom en yttre synvinkel om 

pojkarnas skilda omständigheter i det historiska innehållets tid. Pojkarna diskuterar symboler 

de som Shmuel och Brunos pappa får bära, de skiljer sig åt (ett hakors och en sexkantig 

stjärna), och om hur de båda fått lov att lämna sina hem.P117F

118
P Genom en yttre synvinkel och 

med en distans beskrivs symbolerna som läsaren genast identifierar med hjälp av 

minneslagret. Symbolernas innebörd har större orientering för läsaren än de har för pojkarna 

som inte förstår dess betydelse. 

6.3.2 Bruno 

Bruno som karaktär utvecklas inte ingående igenom verket. I epilogen till boken beskrivs 

Bruno som ett oskyldigt, smått barnsligt barn som inte förstår krigets innebörd eller dess 

omständigheter.P

 
118F

119
P Författaren har valt barnets perspektiv då han anser att vi, som läsare i 

nutid och som inte upplevt lägrens fasor, inte fullt ut kan uppnå en förståelse för det som 

hände där och då.P119F

120
P Brunos karaktär förmedlar en inre synvinkel till läsaren för att denne ska 

kunna rationalisera och orientera sig i händelseförloppet i det historiska innehållets tid och 

identifiera sig med och känna närhet till det historiska innehållets tid. 

6.3.3 Brunos pappa 

Brunos pappa är sträng och vill inte bli motsagd, men han kommer fortfarande in och pussar 

Bruno god natt varje kväll. Detta är Brunos bild av sin far, han har ingen vetskap om vad hans 
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far har för arbete.P120F

121
P Maria berättar att Brunos pappa erbjöd henne hennes första jobb och när 

hennes mamma blev sjuk betalade han alla sjukhusräkningar och begravningen. ”’He has a lot 

of kindness in his soul, truly he does, which makes me wonder… ‘ [hon ser ut som hon ska 

gråta …] ’Wonder what he… how he can… ‘”.P121F

122
P Innan de åkte till ”Out-With” bråkade 

Brunos pappa och mormor. Hon säger ” [’…] Dressing up and doing the terrible, terrible 

things you do. It makes me ashamed. […] ’That a son of mine should be-’ ’A patriot,’ cried 

father”.P122F

123
P Trots att fadern endast beskrivs genom en yttre synvinkel i ges läsaren en närhet 

till denne karaktär. Faderns mjuka sidor får utrymme i det faktum att han inte anser judar vara 

riktiga människor och av den anledningen byggs en barriär mellan hans mänsklighet och det 

faktum att han utför omänskliga och hemska arbetsuppgifter. Detta kopplas till det historiska 

innehållets tid och de brutala soldaterna i lägret som beskrivs ger en färgstark bakgrund till 

hans mänskliga sida.  

6.3.4 Genus 

Mamman som är en hemmafru, och Gretel De framställs som ytliga karaktärer. De ger inte 

intryck av att själva reflektera över vad som händer omkring dem. De ger intryck av att sakna 

sina tidigare sociala liv och de ägnar sig gärna åt att flörta med soldaterna. Brunos mormor 

och Maria, hushållerskan, framställs däremot som personer som tycker att nazismen är hemsk. 

De inte kan förstå hur Brunos pappa kan hålla på med sådana saker som han gör.P123F

124
P Verket 

engagerar sig inte i övergångsfasen då kvinnorna tog plats i förvärvslivet men Maria och 

mormodern tillförser ändå läsaren med tankar som denna kan identifiera sig med. Det 

aktiverar läsarens tankar gällande likheter och skillnader om kvinnors roll inom samhället och 

familjelivet i dåtiden och nutiden. Då verket inte förhåller sig till övergångsfasen så agerar 

denna som en distinkt kontrast emot läsarens egen tid då denna process tagit stora framsteg 

sedan det historiska innehållets tid och detta medför att läsaren kan reflektera över kvinnors 

livssituation i dåtiden, i läsarens nutid och reflektera över hur detta kan komma att vidare 

förändras i framtiden. 
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6.3.5 Samhället, personer och vardagsliv 

Brunos familj har tjänstefolk och när de kommer till det nya huset tänker han att det nya huset 

är mindre än deras enorma hus i Berlin och då de inte har några grannar så kommer han inte 

hitta någon att leka med. Han tänker också på hur han kommer sakna de färgglada gatorna i 

Berlin, alla affärer fyllda med varor och glada människor.P124F

125
P Men de måste släcka alla lampor 

på kvällen i Berlin, det behöver man inte i Auschwitz. ”’Everyone has to do that,’ said 

Mother. ’It keeps us safe.”P125F

126
P Bruno och Gretel är välklädda, rena och de hemskolas.P126F

127
P 

Beskrivningarna orienterar läsaren i de nazistiska och tyska framgångarna under kriget men 

det målar knappt upp faran med kriget för karaktärerna. Bruno vill göra en däckgunga och 

frågar Kurt, en av soldaterna, om hjälp. Kurt skriker till en av tjänarna. Parvel, på ett språk 

Bruno inte förstår. Han låter arg och oförskämd när han beordrar honom att hjälpa Bruno och 

Bruno skäms över hur han låter. Bruno förstår inte varför Parvel, en snäll läkare, skalar 

morötter i deras kök eller varför soldaterna är elaka mot honom.P127F

128
P Verket spelar mycket på 

läsarens egna minneslager för att denne ska orientera sig och förstå betydelser i ting som 

Bruno själv inte förstår. Detta ger läsaren möjlighet att rationalisera vad som hände i det 

historiska innehållets tid. 

6.3.6 Situationer och krigsupplevelser 

Bruno tycker varken om soldaterna eller ”the Fury” då dessa är ohövliga och stränga.P128F

129
P Vid 

en middag tappar Parvel en vinflaska och då blir Kurt arg och det han gör näst klarar ingen att 

se på, det han gör får Bruno att gråta och Gretel att bli blek.P129F

130
P Uppmålningen av nazisterna 

som otrevliga i allmänhet blir som en rationalisering av hur de kunde vara och denna 

beskrivning orienterar läsaren i en bild utav nazister som antagonister. När verkets dramatiska 

slut närmar sig klär sig Bruno i en smutsig randig pyjamas och smyger in på andra sidan 

staketet. Där på andra sidan taggtrådsstängslet är allt lortigt och Bruno ser att alla ser 

olyckliga ut. Bruno tycker inte om det och återvända hem men det är omöjligt. Bruno möter 

döden tillsammans med sin vän Shmuel i gaskammaren.P130F

131
P Ett år och några månader senare 

grips Brunos pappa, han följer apatiskt med sina fångvaktare. Efter det som hände hans son så 
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har han förlorat all livslust. Trots denna självupplevda tragedi har han dock inte uppnått någon 

insikt eller förståelse för det som utspelats i lägret, det som hänt alla människor där. Denna 

reaktion hos Brunos far är en förstärkande rationalisering som ger läsaren insikt i hur 

tankemönstren kunde se ut hos förövarna i lägren under och även efter kriget. ”Of course all 

this happened a long time ago and nothing like that could ever happen again. Not in this day 

and age.”P131F

132
P Genom denna slutkommentar markeras det att det är viktigt att minnas och 

orientera sig i den historiska tiden för att samhället ska rehabiliteras genom minnet så det som 

hände då inte kan ske igen. 

7. Slutsatser 

7.1 Skilda omständigheter i verken 

I de olika verken framställs livssituationerna och omständigheterna för barn att vara olika. 

William, Sophie och Hugh, som alla tre kommer ifrån London har upplevt begränsade 

resurser där både kläder, mat och andra tillgångar har varit svårt att komma åt och därmed har 

dessa barn haft slitna kläder och de är vana med mindre ytor. Bruno skiljer sig från de andra 

barnen som dessa verk analyserar då han är välklädd, bor i ett stort hus i centrala Berlin, 

aldrig har gått hungrig och då hans familj har flertalet anställda i hushållet. Dessa barn har en 

stadig punkt gemensam, de alla är barn som får lov att flytta på grund utav krigets 

omständigheter. William, Sophie och Hugh förundras över sina nya miljöer där det finns gott 

om plats, mat och natur och hur ren deras nya miljö är. William, trots att han inte kommer till 

ett hem där det finns tjänare som Sophie, Hugh och Bruno gör, ser sitt nya hem som fyllt med 

möjligheter. Bruno däremot, som är van med ett liv i lyx, blir istället besviken när han möter 

sin nya miljö då huset är mindre och då det inte finns några grannbarn att leka med. Dessa 

böckers skildring de för omständigheter barnen möter när de evakueras eller flyttar är en 

verklighetstrogen sådan då omständigheterna i Irland, på Englands landsbygd och i London, 

Tyskland och Polen var vitt skilda.  

Någonting som alla verken har gemensamt är att de nämner att mörkläggnings gardiner var 

viktigt då de levde i en osäker tid. Detta tas upp genomgående i Goodnight Mister Tom men i 

de andra två verken tycks det inte vara av lika stor vikt efter att de anlänt till sin nya 

destination. Nationernas skilda omständigheter visar sig även när de talar om ransoneringarna, 
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Tom behöver använda ransoneringskorten medan Jerome och Brunos familj inte behöver 

bekymra sig om sådant i sina säkra miljöer. Våld och död är någonting som är närvarande i 

alla tre verken, både igenom disciplin och uppfostran men även genom krigets anda. I både 

Goodnight Mister Tom och Safe Harbour håller sig karaktärerna i verken uppdaterade om 

kriget genom både radio och tidskrifter medan de i The Boy in the Striped Pyjamas verkar 

bekymra sig mer om sin personliga lycka eller olycka.  

Under tiden då denna bok utspelar sig är Tyskland lika utsatt för kriget ännu som England var 

i de andra böckerna. En karaktär vi möter i Brunos värld är Shmuel. Han upplever helt andra 

omständigheter än de andra barnen i verken gör. Shmuel har ingenting fysiskt kvar i ägo. Han 

har ingen tillgång till mat och han har förlorat sina familjemedlemmar och grannar. Dessa 

olika beskrivningar i verken av hur barnen levde målar upp bilden av hur det kunde vara att 

vara barn under krigstiden om man tillhörde till vad som ansågs vara ”fel” etnicitet. De olika 

verkens skilda nationella skildringar ger bilder om hur barns livssituationer skilde sig åt 

beroende på vilken sida i krigskonflikten de befann sig. De olika verken skildrar liknande 

övergripande drag. Inom alla tre olika verken blir barnen påverkade av kriget, men 

livsomständigheterna skiljer sig åt på de olika platserna. Verkens historier liknar varandra då 

Sophie, Hugh och Will förflyttas till förbättrade omständigheter. Bruno förflyttas till en miljö 

har bättre livsomständigheter än de andra verken men hans nya miljö har ändå sämre 

förutsättningar än vad han är van vid. Verken presenterar skilda förutsättningar för barnen 

men de bär även på likheter som tydliggör att de lever i samma omständigheter, i det 

krigsdrabbade Europa.  

De tre verken liknar och skiljer sig åt i hur barnens omständigheter är, och genom att verken 

behandlar barn som tillhör olika nationer och befinner sig på olika platser i världen så är dessa 

komparativa då de tenderar att bruka historia på olika vis och framför olika förmedlingar om 

dåtiden som läsaren kan reflektera över. Genom studien utav dessa skilda geografiska och 

nationella tillhörigheter framkommer olika möjliga didaktiska val som en lärare kan utföra på 

detta källmaterial. Dessa verk är både relevanta för att granska utifrån historiebruk och 

historiemedvetandes närvaro i verken, men det är även värt att lyfta fram att dessa verk har en 

god komparativ grund som möjliggör att materialet kan användas till även andra 

historiedidaktiska aspekter. Materialens skilda omständigheter är någonting som bör lyftas 

upp inom det historiedidaktiska klassrummet för att analyseras och diskuteras utav elever. Om 

dessa tre böcker skulle användas i ett klassrum så innehåller de givande komparativa punkter 

på flertalet olika nivåer. 
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7.2 Historiebrukens närvaro i verken 

Alla tre verken använder kombinationer utav olika bruk. Det vetenskapliga bruket är inte 

använt i de skönlitterära verken då ingen sorts källkritisk granskning ingår. Ett inslag utav det 

vetenskapliga bruket spårar Kakoulidou i sin undersökning av Mobergs verk där anspelningar 

finns kring solskiftet. I Goodnight Mister Tom och Safe Harbour rapporteras krigshändelser 

dock sakligt för att läsaren ska orientera sig i den historiska tiden, detta förekommer inte i The 

Boy in the Striped Pyjamas. Dessa konstateranden om vad som sker i samtiden fast på en 

annan plats än där verkens handling utspelar sig finns så indelas denna typ av handling i ett 

existentiellt historiebruk. Verken ger dock inte läsaren någon indikation på vad som är dikt 

och vad som är dokumentärt inom texten och då mycket utav texten är dikt förväntas inte det 

dokumentära identifieras utav en textextern läsare. Det existentiella brukas huvudsakligen 

utav författaren och läsaren i skapelsen och läsningen utav verken. Det presenteras genom 

miljöskildringar, tillgångar, händelser och förberedelser men huvudsakligen genom 

överförandet utav känslomässiga intryck som rädsla och oro. Detta sker genom växelverkan 

mellan yttre och inre synvinklar. Detta förankrar läsaren med en närhet i det historiska 

innehållets tid, vad det innebar och hur det kändes att leva under 1930 och 40-talet. 

Orienteringen i det historiska innehållets tid är en förankring från dåtiden till individen, både 

skriften om och läsandet av historiska romaner kopplar individen till ett större sammanhang. 

De tre verken är fyllda med både övergripande drag och detaljer vilka orienterar läsaren i den 

dåtida världens förutsättningar och förser denne med en bakgrund som denna kan knyta till 

sin egen identitet. 

I verkens berättelser så förmedlas det existentiella bruket i Safe Harbour genom att Sophie 

förstår sig själv och sin farfar i Dollys berättelse om första världskriget och släktens historia. 

Sophie förstår varför hennes pappa lämnade Irland, varför hon inte träffat sin farfar förut och 

hon förstår varför hon inte tidigare varit i kontakt med sina irländska rötter. Vid detta tillfälle 

knyter Sophie an sig själv till ett större sammanhang och förstår på så vis sin egen identitet. 

Bruno använder här ett existentiellt bruk, men endast på sin egen livshistoria för att försöka 

förstå sin identitet och vad ”Out-With” är för plats. Verket är en multikronologi, som sagt, där 

händelseförloppet sker rent kronologiskt men där Brunos minnen utav vad som tidigare hänt i 

Berlin förmedlas i nästan vartannat kapitel. Bruno försöker orientera sig i sin egen dåtid för 

att förstå sin nutid. Ett exempel på detta är när Bruno försöker förstå varför Parvel behandlas 

så annorlunda och han tänker tillbaka på varför hans farmor stormade ut ur deras hus i Berlin. 

Hon skämdes över sin sons arbete medan han svarade henne med att han var en patriot. 
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Genomgående i verket tänker Bruno över sin dåtid för att orientera sig i sin familj och sitt 

lands historia för att förstå varför han inte ska gilla Parvel eller Shmuel, men det gör han ändå. 

Bruno försöker även förstå varför Parvel, som är en läkare, skalar morötter i deras kök. Bruno 

orienterar sig i Parvels historia genom att fråga Maria om honom. Bruno försöker förankra 

vad Parvels livshistoria berättar om Brunos egen familj och om honom själv, men han kan 

ändå inte förstå varför Parvel nu är en tjänare. Genom Brunos reflektioner i verket där han 

försöker att förstå sig själv, sin omgivning och framförallt varför Shmuel inte tycker om hans 

far följer läsaren Brunos egna existentiella historiebruk, hur han försöker förankra sig själv i 

ett större sammanhang.  

Det moraliska bruket närvarar i de tre verken då alla tre är restaureringar utav historia. Dessa 

restaureringar rehabiliterar samhället genom att skapa personliga berättelser som har 

byggstenar ifrån andra världskrigstiden. Joseph Stalin ska enligt hörsägen ha sagt att en död är 

en tragedi, miljoner döda är statistik. Funktionen av detta återuppbyggande utav historien ger 

läsarna specifika krigsoffer som denna kan identifiera sig och sympatisera med istället för att 

bara se krigets alla offer som bara siffror i en statistik. I The Boy in the Striped Pyjamas görs 

de två oskyldiga pojkarnas, Brunos och Shmuels, död till en tragedi som representerar det 

större sammanhangets tragedi. I detta verk så utpekas denna restaurering av det största 

traumat i modern tid till att vara en rehabilitering för läsarens tid genom det att läsaren ska 

applicera det denne läst på sin nutid och framtid genom att inte låta någonting som detta ske 

igen. Detta är bruk ofta applicerat vid berättelser om andra världskriget, detta markeras tydligt 

i verket i och med den avslutande meningen. Även i Goodnight Mister Tom utförs samma 

process inom verket men den gör detta genom symbolism. Wills mamma med sin våldsamma 

natur och London under krigstid symboliserar varandra inom verket. Restaureringen utav 

historien kommer därmed i formen av Wills psykiskt sjuka mor, som motsvarar kriget, och 

Will själv som de utsatta i kriget. I detta verk så används Will som ett exempel för vad kriget 

gör mot samhället, grupper och individer. I Safe Harbour kommer Sophies trasiga familj att 

symbolisera världens splittring. Familjen är samhällets grundpelare och när det framgår i 

verket att familjen kanske kan återförenas och sätta sin historik åt sidan så representerar detta 

hur världen kan gå från splittrad till hel. Dessa tre verk är restaureringar som representerar hur 

samhället och världen kan och bör rehabiliteras.  

I boken ger pojken Bruno uttryck för en modernare människosyn än den som fanns i hans 

direkta omgivning. Hans tankar och observationer om hur andra människor beter sig och är 

skapar en förväntning på läsaren att denne ska tolka och förstå Brunos miljö. Det finns även 
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en förväntan att denne ska använda sitt minneslager för att rationalisera hur det kunde vara så, 

hur en sådan sak kunde hända i dåtiden. Verket blir en rationaliserande legitimering utav hur 

människor kunde göra som de gjorde. Verkets sista fras om att inget sådant kan hända igen 

menar att restaureringen utav dåtiden får en funktion. Funktionen blir en rehabilitering då 

läsaren förväntas analysera dåtiden för att applicera sin kunskap på sin egen tid, så att 

ingenting liknande kan hända igen. Därmed bearbetar verket igenom dessa punkter genom en 

kombination utav det moraliska, det ideologiska bruket och det politiskt-pedagogiska bruket 

där läsaren förväntas aktiverat tankar gällande dåtid och nutid för att sedan applicera den på 

sin framtid. Verket blir ett instrument för eftertanke. Allt detta tydligt markerat igenom den 

avslutande meningen som ger hela verket en mening. 

Det politiskt-pedagogiska bruket används genomgående i alla tre verken där det infogas 

moderna värderingar och tankar i form utav karaktärsdrag, tankeprocesser eller genom 

förväntningarna på läsarens minneslager kring den historiska tiden som verken förmedlar. 

Uppbyggnaden i verken i en dåtid med moderna inslag är en restaurering utav historien som 

aktiverar ett jämförande perspektiv mellan ”dåtid och nutid”. Ett exempel på det är hur Tom 

och Sophie har en modernare syn, en nolltolerans, på fysisk disciplin än hur normen 

egentligen förhöll sig i England och Irland under 1930-40 talet. Ett annat exempel är hur 

Bruno med sin oskyldiga syn på världen inte alls förhåller sig till faderns perspektiv på livet 

trots det att han växt upp i en miljö präglad utav nazismens tankar. Bruno öppnar istället sina 

ögon för tjänsteflickan Maria, Parvel och Shmuel och ser dem som jämlika med alla andra. 

The Boy in the Striped Pyjamas där två pojkar från skilda världar möts är en restaurering för 

att förmedla en samhällsrehabilitering. Detta moraliska bruk är även ett uttryck för ett 

politiskt-pedagogiskt bruk då detta inte skulle ha skett i dåtiden. Pojkarna skulle inte kunna 

mötas på detta vis som verket förmedlar då det både skulle finnas mentala och fysiska gränser 

mellan barnen. Att en son till en central styrande man i Auschwitz inte skulle vara under stark 

påverkan av sin familjs ideologi i sig är underligt men att en pojke innanför lägrets stängsel 

skulle kunna gå ända fram till taggtråden när lägren var så välbevakade är nästintill otänkbart. 

Denna framställning där Bruno ser det historiska innehållets tid utifrån nutida ögon. Han 

agerar som debattör som ifrågasätter värderingar och uppbyggnaden inom verket.  

Det ideologiska bruket är närvarande inom The Boy in the Striped Pyjamas som nämnt ovan, 

men det är även genom hur människor är indelade efter klass eller etnicitet. Till exempel 

scenen där Bruno inte insett förut att Maria är en människa med lika många tankar som han 

har och skillnaden mellan soldaterna och den judiska befolkningen framställs i verket. En 
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trappstegsrank existerar inom verket där de på de lägre stegen har motsättningar mot vad de 

får lov att göra och vad som sker. Faderns uttryck att människorna på andra sidan stängslet, 

judarna, inte är människor är ett uttryck för ett ideologiskt historiebruk. Faderns syn är en 

rekonstruktion utav gammal antisemitism som har lyfts fram i ett ideologiskt syfte där fadern 

anser sig vara en patriot som räddar landet. Den nazistiska ideologin brukar många fler äldre 

symboler och tankar i sin ideologi men dessa tas inte upp i verket. Goodnight Mister Tom 

brukar kristendomens våldsamma historik som en konstruktion av Wills mammas fanatiska 

kristendomsetik där hon anser sig uträtta guds vilja. Dessa ideologiska historiebruk skiljer sig 

åt i verken då de tar upp helt olika skeenden ur historien men de båda bruken används för att 

rationalisera och legitimera makt och våld inom verken. Det ideologiska bruket tar inte en 

huvudsaklig roll inom verken och visar sig inte märkbart i Safe Harbour.  

Icke-bruket framträder inte inom något utav verkens ramar. Bruket fann inte heller 

Kakoulidou i sin studie. Inte heller ett kommersiellt bruk är inte identifierbart i något utav 

verken då texterna inte bearbetar någon form utav kommersialisering. Queckfeldt menar på att 

historiska romaner är skrivna på ett vis som förskönar upplevelsen utav en historisk natur, 

romaner är uppbyggda för att förmedla en historia, inte sig själva som produkter. Med detta 

sagt så kan även verken vara brukade kommersiellt i sitt utvalda tema att behandla andra 

världskriget. Detta är en populär tidsepok att bruka kommersiellt då det är många som är 

intresserade utav tidsperioden. Böcker kan både vara skrivna om andra världskriget för att 

förmedlas som produkter, för att förmedlingar utav andra världskriget säljer, det framgår inte 

inom verken att tidsperioden är utvald i kommersiellt syfte. 

Studiens resultat uppfyller Queckfeldts prognos om att skönlitterära verk innehåller 

historiedidaktiska drag och att de kan vara givande som lärdom även fast att de bär på 

förskönade skildringar. På samma vis som Karlsson menar med att det mänskliga behovet av 

att bruka historia finns hos olika grupper finns behovet presenterat i verken. Karlsson anser att 

den historiska kunskapen i sig själv inte förändrar världen, det är bruket utav den som gör det, 

och dessa böcker har och kommer, på samma vis som Renander och Ammert menar påverka 

människors minnen kring andra världskriget och de kommer att påverka läsarnas 

identitetsbildning. 

7.3 Andra världskrigets funktion och stimulerade historiemedvetanden inom verken 

I Goodnight Mister Tom kommer krigets verklighet i London att symbolisera Williams 

mentala bakgrund, den del av honom som är Willie, hur han är präglad av kriser, våld och 
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dåliga förhållanden. Weirwold kommer att symbolisera hans utveckling och hälsosamma inre 

som han får som Will. Läsaren följer Williams utveckling till en ny pojke genom återblickar 

på hur hans liv som Willie var. Detta är särskilt tydligt då han besöker sin mor i London. Det 

kan aktivera läsarens tänkande av dåtid och nutid med en speciell brytpunkt när William 

känner att han rakt igenom är Will. Bruket av geografiska platser under andra världskriget är 

både för att minnas någonting som var men även för att för att återupptäcka och konstruera 

någonting nytt utav historien. I Safe Harbour har kriget ingen symbolisk form för verket, dess 

funktion blir istället att Sophie och Hugh får lära känna sin farfar och får möjlighet till att 

sammanföra sin familj efter många års bitterhet. Avsikten med att skildra krigstiden är att 

förmedla osäkerhet, ett mörker och en rädsla för någonting som är större än en själv, att 

förmedla hur det kunde vara att leva i krigstid och hur det kunde föra folk närmre varandra. I 

The Boy in the Striped Pyjamas ligger andra världskriget och förmedlingen utav krigets 

omständigheter i centrum för att förmedla dåtiden för att läsaren ska kunna förstå hur allt det 

fasansfulla och hemska kunde ske för att kunna applicera den kunskapen på framtiden. Då 

verken har influenser från sin tillkomsttid som vävs in i det historiska innehållets tid kan 

läsaren lättare koppla det till sin egen samtid då relativt moderna drag och ett retrospektivt 

perspektiv blir närvarande. 

Inom de tre verken uttalas både aktiva och passiva historiemedvetanden genom en yttre och 

inre synvinkel genomgående men det byggs även upp en tydlig grund för att läsarens 

historiemedvetande ska stimuleras. Läsarens historiemedvetande aktiveras under läsandet av 

en bok då denne kommit in i historien och lever sig in i nuet i boken men undrar över vad som 

ska hända ”i bokens framtid” och i bokens slut. Läsarens framtidshorisont sprids även ut efter 

ett verks slut där den bildar sig en bild utav vad som sker därnäst. Till exempel finns Willies 

utveckling till Will i Goodnight Mister Tom där läsaren genom bokens början inleds i att 

förstå hur pojkens liv sett ut innan han kommer till Tom. Han har blivit fysiskt och psykiskt 

misshandlad av sin omgivning, han är undernärd och osäker. När Willie kommer till Tom 

börjar han förändra pojkens beteende så han blir säker i sig själv och fysiskt hälsosam men 

sedan kastas läsaren tillbaka in i hur pojkens dåtid såg ut när han återvänder till London och 

sin mor. Läsaren får följa både Toms och Wills vilja ur ett inre perspektiv om hur de saknar 

och vill vara tillsammans. När Tom hämtar Will sätts en ny framtidsutsikt in för läsaren. 

Bokens avslutande mening, ”I’m growing”, förser vidare läsaren med en ljus framtidshorisont 

för Tom och Will. Även Ammert har spårat den narrativa kompetensen att vara kopplad till ett 



39 
 

historiemedvetande som aktiveras utav en boks början, mitt och slut där dessa reflekterar en 

dåtid, nutid och framtid. 

Läsarens minne om andra världskrigstiden manipuleras och påverkas av läsningen utav 

skönlitterära verk, det har Ammert konstaterat i sitt resultat i sin avhandling. Romaner 

påverkar dess läsare emotionellt, deras kunskap och identitet. En bok stannar på ett eller annat 

vis med läsaren i dess minneslager. Att läsa dessa verk om andravärldskrigs tiden förser den 

med en orientering i det historiska innehållets tid. En orientering om hur dåtiden var och om 

den liknar eller skiljer sig från läsarens tid förser läsaren med ett jämförande perspektiv på 

dåtid, nutid och den kan även förse läsaren med ett nytt perspektiv på sin egna eller samhällets 

framtid. För att det ska ske måste läsaren beröras utav verkens innehåll. Det tydligaste 

exemplet på detta är The Boy in the Striped Pyjamas där den avslutande frasen kopplar 

samman dåtiden med nutiden och framtiden då den hävdar att ingenting som det som beskrivs 

i verket någonsin kan hända igen. Genom denna fras förväntas det av läsaren att denne blir 

påverkad utav det historiska innehållets tid och bär det med sig i sin nutid och applicerar det 

på sin framtid så att ingenting som andra världskriget kan ske igen. Även de andra verken kan 

påverka läsaren på samma vis men de har inte uttalat förväntningar på reflektionen inom 

verken, men de kan trots det påverka läsaren i samma mån ändå. Att läsaren kan överföra 

dåtiden som skildras på sin egen samtid och framtid kommer även Kakoulidou fram till i sin 

studie. 

Karaktärerna i verken uttrycker alla tankar kring sin dåtid, nutid och sin framtid. 

Framtidshorisonten förändras för karaktärerna genom verkens gång då de inte själva har en 

fastställd framtid. Detta är någonting som både Renander och Kakoulidou identifierar i sina 

avhandlingar. Historiemedvetande presenteras i alla verken i form av både uttalanden och 

tankeprocesser dock huvudsakligen som tankeprocesser. Sophie uttrycker sig i tankar och i 

handling om både sin dåtid, nutid och sin framtid. Hon reflekterar tillbaka på hur det var 

innan kriget började, hur det sig som ett mörkt kaos över London och hur hon ändå inte vill 

lämna staden. Hon är rädd för att vara hos en farfar hon är rädd ska hata dem. Hon är också 

rädd att något ska hända hennes mamma om hon åker. Sophies tankar kring en dåtid hon 

saknar, nutidens kaos och mörka framtidsutsikter uttrycks i början av verket och hon uttrycker 

sedan sina reflektioner många gånger genom historien. Hennes starka band till Hughs tröja 

påminner henne om tiden då kriget brutit ut då hela hennes familj fortfarande var samlad, om 

hur hon börjar förstå sin farfar allt mer och vad hon tycker om Irland. Även hennes rädsla för 
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att kriget ska komma till henne, för att hennes föräldrar ska avlida och att de kommer få lov 

att stanna i Irland i ett längre uttrycks tydligt. 

Sophies tankar om dåtid, nutid och framtid är väl uttalade igenom verket. Även Toms och 

Wills framtidsutsikter och reflektioner om nutiden och dåtiden framträder tydligt i Goodnight 

Mister Tom där bådas förflutna är närvarande i deras nutid och där de skapar en gemensam 

framtidsutsikt. Även Brunos tankar och reflektioner om livet i Berlin, Auschwitz och om att 

återvända till Berlin i The Boy in the Striped Pyjamas finns uttalade. I Goodnight Mister Tom 

och Safe Harbour presenteras även flertalet reflektioner kring krigsförloppet, dess dåtid, nutid 

och framtid och de förändras i verken flertalet gånger. Som exempel har vi Tom som först inte 

tror att något krig kommer bryta ut. Inom alla tre verken finns det även fler tankar om dåtid, 

nutid och framtid presenterade, här nämns bara huvudsakliga drag. 

Kakoulidou, Ammert och Renander har kommit fram till liknande resultat om hur man kan 

spåra historiemedvetande i texter men i deras studier samarbetar inte historiebruk och 

historiemedvetande för att visa upp varandra. Renander anser att när läsaren läser och tolkar 

skapas en ny förståelse och det förväntas utav läsaren inom verkens ramar att det sker en 

växelverkan mellan läsaren och romanerna och att detta resulterar i ny förståelse. 

Historiemedvetandets roll är en central punkt speciellt för läsningen utav The Boy in the 

Striped Pyjamas men alla tre verken spelar på läsarens minneslager och inför nutida synsätt i 

det historiska innehållets tid. Karlsson menade att trauman aktiverar historiebruk och 

historiemedvetandet och att läsningen utav dessa verk kan visa det på varierande sätt. 

Historiemedvetande är närvarande i karaktärernas tankar och handlingar i verken och 

historiemedvetande förväntas utav läsaren för att denna ska förstå innebörden utav verkens 

handling och miljö. All historia är dubbelsidig anser Ammert, människor har beteendet utav 

att resonera kring vad den läser och detta sker naturligt och det är något som verken kräver för 

att bli förstådda. Skillnaden ifrån tidigare studier i historiemedvetande och studien i denna 

uppsats är att all fokus på historiemedvetande i föreliggande arbete enbart ligger inom de 

skönlitterära verken, vad som uttrycks i texten och vad för reflektioner kring tidsdimensioner 

som förväntas aktiveras hos läsaren. Queckfeldt poängterade ut att historien kan vara 

mångfasetterad då den upplevts utifrån många olika aspekter. Genom granskandet utav 

historiemedvetande inom dessa verk för läsaren sätta sig in i olika synvinklar och olika 

aspekter, den får uppleva en mångfasetterad historia. Verken har, som även Queckfeldt anser, 

en didaktisk möjlighet, en möjlighet till inlevelse i en annan tid, en möjlighet att påverka 

läsaren. 
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7.4 Slutord 

Skönlitterära verk kan innehålla historiedidaktiska aspekter så som denna uppsats kommit 

fram till men de kan även innehålla mycket mer som är relevant att granska. Trots på att de tre 

skönlitterära verken, Goodnight Mister Tom, Safe Harbour och The Boy in the Striped 

Pyjamas, bär på mycket mer så är de ett relevant källmaterial för studier utav 

historiemedvetande och historiebruk. Genom litterära verk kan samhället både roa sig men 

även lära om både det historiska innehållets tid och om historiedidaktiska begrepp och hur de 

kommer till uttryck i vår omgivning. Denna lärdom och detta källmaterial är någonting som är 

möjligt att föra in i utbildningen för att exemplifiera historiebruk och historiemedvetande. 

Man kan även använda materialet för att aktivera elevernas egna reflektioner för att utveckla 

och fördjupa deras kunskap i både historiedidaktiska aspekter som denna undersökning lyft, 

historicitet, språkanvändning och så mycket mer. Skönlitterära verk är ett verktyg redo för att 

nyttjas, det är elevernas tur att bli textinterna läsare och upptäcka en annan värld utifrån 

ofantligt många aspekter. 

8. Sammanfattning 

Det specifika fältet angående historiebruk och historiemedvetande inom skönlitterära verk är 

relativt outforskat trots det att studier på historicitet, vad som utgör en historisk roman och 

granskningar utifrån litterära aspekter, är väl bearbetat. Denna text, dikt som lärdom, studerar 

historiebruk och historiemedvetande inom tre populära skönlitterära verk, Goodnight Mister 

Tom, Safe Harbour och The Boy in the Striped Pyjamas. Studien har avgränsats till att enbart 

granska aspekter inom dessa tre litterära verken och de är utvalda för att reflektera de olika 

årtionden de är skrivna i. Verkens handling, om barn som flyttar/evakueras under andra 

världskriget, är utvalt då trauman så som krig tenderar att aktivera historiebruk och 

historiemedvetande. Studien granskar hur de tre verken rör sig mellan dikt och det 

dokumentära då människor allt mer har kommit att vända sig till dikt för att forma och bygga 

upp sig som individer. För att identifiera drag inom de litterära verken som tenderar att påvisa 

historiebruk eller -medvetande används metoderna hermeneutik, semiotik och semantik. I 

studien används Klas-Göran Karlssons typologi med olika sorters historiebruk, Niklas 

Ammerts syn på minne, identitet och värden, samt Carina Renanders kombination utav 

litterära begrepp och historiemedvetande för att klassificera böckernas historiedidaktiska 

innehåll. Slutligen utförs en komparation mellan verken, vilka olika omständigheter barn som 
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hört till olika nationaliteter levt i och hur verkens bruk av historia behandlas och hur de 

framställer historiemedvetande på skilda vis.  

De olika verken skiljer sig åt i sin förmedling, men de alla har gemensamt att karaktärerna 

inom verken uttrycker och läsaren förväntas uttrycka historiemedvetande i läsningen. 

Historiemedvetande är inte det ända som är närvarande i verken, flertalet historiebruk 

identifieras inom verken. Det existentiella-, moraliska-, ideologiska- och det politiskt-

pedagogiska bruket är närvarande i verken. Detta resultat skiljer sig från tidigare forskning 

som utförts på skönlitterära verk. Studien har liknande slutsatser som Kristina Kakoulidous 

studie på Vilhelm Mobergs romaner men resultatet skiljer sig ändå åt då materialet skiljer sig 

åt, Kakoulidou studerar skönlitteratur för vuxna och resultatet i ungdomslitteratur utgav en 

större närvaro utav det politiskt- pedagogiska bruket och bar på större lärdomar för läsaren. 

Resultaten för denna studie visar på att skönlitteratur bär på flertalet historiedidaktiska 

aspekter och jag manar både historieforskare och historielärare att undersöka och använda 

skönlitterära verk i både didaktiska och privata syften.  



43 
 

Käll- och litteraturförteckning 

Källförteckning 

Boyne, John (2006) The Boy in the Striped Pyjamas, Oxford, England: David Fickling Books.  

Conlon-McKenna, Marita (1996) Safe Harbour, Dublin, Ireland: O'Brien Press. 

Magorian, Michelle (1981) Goodnight Mister Tom, Vancouver, Canada: Kestrel Books. 

Litteraturförteckning 

Ammert, Niklas (2008) Det osamtidigas samtidighet: historiemedvetande i svenska 

historieläroböcker under hundra år, Uppsala: Sisyfos.  

Beevor, Antony (2012) Andra världskriget, Lund: historisk media. 

Bryman, Alan (2013) Samhällsvetenskapliga metoder, Stockholm: Liber 

Fejes, Andreas & Thornberg Robert (2009) Handbok i kvalitativ analys, Stockholm: Liber 

Karlsson, Klas-Göran (1999) Historia som vapen: historiebruk och Sovjetunionens 

upplösning 1985-1995, Stockholm: Natur och Kultur.  

Karlsson, Klas-Göran (2009), ”Historiedidaktik: begrepp teori och analys” i Klas-Göran 

Karlsson & Ulf Zander (red.), Historien är nu, En introduktion till historiedidaktiken, Lund: 

Studentlitteratur.  

Karlsson, Klas-Göran (2014) ”Historia, historiedidaktik och historiekultur-teori och 

perspektiv”, i Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.) Historien är närvarande: 

historiedidaktik som teori och tillämpning, Lund: Studentlitteratur. 

Queckfeldt, Eva (2009), ” Det var en gång … Om historiska romaner och romaner som blivit 

historiska” i Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (red.), Historien är nu, En introduktion till 

historiedidaktiken, Lund: Studentlitteratur. 

Renander, Carina (2007) Förförande fiktion eller historieförmedling? Arn-serien, Malmö: 

Holmbergs i Malmö AB. 



44 
 

Elektroniska källor 

Kakoulidou, Kristina (2011) I romanernas tid: En studie av historiemedvetande, historiebruk 

och den historiska romanens funktioner i Vilhelm Mobergs romaner Raskens – en 

soldatfamiljs historia och Rid i natt! Roman från Värend 1650, Växjö: Linnéuniversitetet. 

Elektronisk källa: 20TUhttp://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:424718/FULLTEXT03.pdfU20T 

Hämtad 2016-02-16. 

Karlsson, Lena (2012) Irland: modern historia, Stockholm: Landguiden. 

Elektronisk källa: 20Thttp://www.landguiden.se.db.ub.oru.se/Lander/Europa/Irland/Modern-

Historia20T Hämtad 2016-05-02. 

Karlsson, Lena (2013) Storbritannien: modern historia, Stockholm: Landguiden. 

Elektronisk källa: 

20Thttp://www.landguiden.se.db.ub.oru.se/Lander/Europa/Storbritannien/Modern-Historia20T 

Hämtad 2016-05-02. 

Larsson, Hans, Kalla kriget, Malmö: Nationalencyklopedin. 

Elektronisk källa: 20Thttp://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kalla-kriget20T 

Hämtad 2016-04-16. 

Zander, Ulf, Efterkrigstiden: en ny världsordning, Malmö: Nationalencyklopedin. 

Elektronisk källa: 

20Thttp://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/efterkrigstiden#en-ny-

världsordning20T Hämtad 2016-04-17. 

  

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:424718/FULLTEXT03.pdf
http://www.landguiden.se.db.ub.oru.se/Lander/Europa/Irland/Modern-Historia
http://www.landguiden.se.db.ub.oru.se/Lander/Europa/Irland/Modern-Historia
http://www.landguiden.se.db.ub.oru.se/Lander/Europa/Storbritannien/Modern-Historia
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kalla-kriget
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/efterkrigstiden#en-ny-v%C3%A4rldsordning
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/efterkrigstiden#en-ny-v%C3%A4rldsordning


45 
 

Bilagor 

Bilaga 1, Karlssons typologi av historiebruk 

Behov Bruk Brukare Funktion 
Upptäcka 

Rekonstruera 
Vetenskapligt 

bruk 
Historiker Verifiering/ falsifiering 

Tolkning 
Minnas 
Glömma 

Existentiellt 
bruk 

Alla Förankring 
Orientering 

Återupptäcka Moraliskt 
bruk 

Breda 
befolkningsgrupper 

Restaurering 
Rehabilitering 

Uppfinna 
Konstruera 

Ideologiskt 
bruk 

Intellektuella och 
politiska elitgrupper 

Rationalisering 
Legitimering 

Glömma 
Utplåna 

Icke-bruk Intellektuella och 
politiska elitgrupper 

Legitimering 
Rationalisering 

Illustrera 
Offentliggöra 

Debattera 

Politiskt-
Pedagogiskt 

bruk 

Intellektuella 
Politiska eliter 

Pedagoger 

Politisering 
Instrumentering 

Öka historiens värde 
Göra ekonomiska vinster 

Kommersiellt 
bruk 

Verksamma inom 
reklam och ekonomi 

Kommersialisering 

Karlsson, Klas-Göran (2014) s 72. 

Bilaga 2, Renanders visualisering av samspelet mellan erfarenhetsrummet, nuet och 
förväntningshorisonten.  

 
Renander (2007) s. 29. 
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Bilaga 3, Kronologi  

Tiden som böckernas handlingar utspelas i 

1939 

 Den 1 september anföll nazityskland Polen och två dagar senare förklarade  

 England och Frankrike krig mot Tyskland.P132F

133 

 Irland förklarade sig neutralt i kriget. 

1940   

 Den 9 april anfölls Norge och Danmark av Tyskland.P133F

134 

 Den 10 maj stormades Belgien, Luxemburg och Nederländerna ockuperades. 

 Den 22 juli ingicks en tysk-fransk vapenvila, England förlorade sin allians och stod 

ensam mot Tyskland.P134F

135 

 I augusti sökte Tyskland en fredsuppgörelse med Storbritannien, när den nekades  

 gjorde Tyskland ett flyganfall som det engelska flygvapnet avvärjde. England  

 förlorade i 723 flygplan medan Tyskland förlorade över 2000 plan.P135F

136 

1941 

 22 juni utförde den tyska armén operation Barbarossa och anföll sin tidigare allierade 

Sovjetunionen.P136F

137
P Anfallet misslyckades men armén kom fram till Moskva och 

Leningrad.P137F

138 

 Den 7 december anföll Tysklands allierade Japan den amerikanska hamnen Pearl 

Harbour på Hawaii.P138F

139 

 Den 11 december förklarar Storbritannien och USA krig mot Japan som svar på 

anfallet av Pearl Harbour.P139F

140
P Tyskland tog sitt ansvar som bundsförvant med Japan 

och förklarade krig mot USA.P140F

141
P England var inte längre ensamt och med USA på 

Storbritanniens sida hade Hitler nu ett starkt motstånd. 

                                                           
133 Beevor, Antony (2012) Andra världskriget, s. 34 ff. 
134 Beevor (2012) s. 91 ff. 
135 Beevor (2012) s. 97 ff. 
136 Beevor (2012) s. 148 ff. 
137 Beevor (2012) s. 224 ff. 
138 Beevor (2012) s. 275 ff. 
139 Beevor (2012) s. 285 ff. 
140 Beevor (2012) s. 294 ff. 
141 Beevor (2012) s. 294 ff. 
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1942  

 Under hösten och vintern mötte den tyska armén ett allt starkare motstånd. 

 Den 11 november kapitulerade den tyska armén i El Alamein. 

1943 

 Den 2 februari tvingades den tyska armén att kapitulera i Stalingrad.P141F

142 

 Motgångarna ökar ytterligare för tyskarna under årets gång. 

1945 

 Under våren korsar de allierade de tyska floderna Oder och Rhen.P142F

143 

 Den 30 april begick Hitler självmord i sin bunker.P143F

144 

 Den 7 maj kom krigsslutet att bli ett faktum då den militära kapitulationshandlingen 

under-tecknades. 

 Den 9 maj trädde kapitulationshandlingen i kraft en minut efter midnatt.P144F

145 

Tiden som böckerna skrevs i globalt och lokalt 

1980-talet 

 1980-talets början medförde en inflation i världsekonomin. 

 Under 1980-talets osäkra tid pågick det en militär och vetenskaplig kapprustning och 

spionage med USA och Sovjet som främsta aktörer, som allierade sig med olika parter 

som var i öppen konflikt.  

 Under 1979 gick Sovjet in i Afghanistan, då ökade motsättningarna ännu en gång. 

 1981 tillträdde Ronald Reagan som president och han utförde nya upprustningar. 

 Året 1983 utplacerades amerikanska kärnvapen i Västeuropa.  

 1985 kunde inte Sovjet utföra en ytterligare kapprustning då dess ekonomi föll ihop.  

 1989 utlovade Gorbatjov att staterna skulle fritt få välja politiskt och socialt system 

och senare under hösten revs Berlinmuren ned.  

1980-talet i England 

                                                           
142 Beevor (2012) s. 434 ff.  
143 Beevor (2012) s. 772 ff. 
144 Beevor (2012) s. 845 ff. 
145 Beevor (2012) s. 853. 
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 Under 1980-talets början påverkades fortfarande landet av inflation, men då 

regeringen börjat sälja ut statliga företag ökade produktiviteten inom industrin vilket 

ledde till bättre välstånd för vissa grupper medan arbetslösheten ökade i andra. 

Margret Thatcher var landets ledare. 

 1982 invaderade Argentina de brittiska Falklandsöarna och de inhemska problemen 

kom i skymundan tack vare brittisk seger. 

 1984-85 kom en konflikt med gruvarbetarna att utvecklas då regeringen vidtagit 

åtgärder för att minska fackföreningarnas makt. 

 1983 och 1987 vann de konservativa parlamentsvalen men Thatcher fick motstånd och 

tvingades avgå 1990.P145F

146 

1990-talet 

 1990 fastslogs demokrati som det enda styrelseskicket i Sovjet, ett nedrustningsavtal 

ingicks och det fastslogs även att alla konflikter skulle lösas med fredliga medel vid 

ESK mötet. Samma år invaderade irakiska trupper Kuwait och Kuwaitkriget bröt ut. 

 1991 upplöstes både Warszawapakten, SEV och det sovjetiska kommunistpartiet och 

därmed Sovjetunionen, kalla kriget var över. Dock utvecklades Kuwaitkriget då USA 

inledde militärt våld vid flyganfallet operation ökenstorm. I Jugoslavien utlöstes krig 

när Slovenien och Kroatien deklarerade självständighet.P146F

147 

 Tidigt 90-tal utspelades blodiga konflikter i Somalia och Rwanda. FN och USA 

inledde ”operation återställ hoppet”. De jugoslaviska krigen innebar massaker och 

etniska rensningar. 

 1993 utförde hutuer ett folkmord på tutsier i Rwanda där ca 300 000 människor 

mördades. En attack utfördes mot World Trade Center i New York där 6 personer 

avled. 

 1994 drog de amerikanska trupperna tillbaka då operation ”återställ hoppet” 

misslyckats. 

 1995 tog de jugoslaviska krigen slut efter flertalet temporära vapenvilor, men en följd 

blev oroligheter i Kosovo.  

 1998 utfördes en attack mot amerikanska ambassader i Dar es-Salaam och Nairobi, 

266 människor dödades. 

 1999 tog oroligheterna sitt slut då Jugoslavien blivit bombat utav NATO.  

                                                           
146 Karlsson, Lena (2013) Storbritannien: modern historia. 
147 Larsson, Hans, Kalla kriget. 
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1990-talet på Irland 

 1990 valdes Mary Robinson till president och Fianna Fáil styrde landet 1987 till 1994. 

 1992 tvingades Charles Haughey att avgå från att leda regeringen. Samma år bildade 

Fianna Fáil och Labourpartiet en koalitionsregering. 

 1994 föll koalitionsregeringen på grund utav flera spänningar mellan partierna, men 

främst kring justitiekanslerns utnämning till ordförande då denna erkänt 30 övergrepp 

på barn. 

 Fine Gael och Labour tillsammans med Demokratiska vänstern bildade regering och 

planerade att privatisera statliga företag. 

 1993 kom oroligheterna i Nordirland att få framsteg då Irland och Storbritannien 

påbörjade ett fredsavtal. 

 1994 utlyste IRA vapenvila och flera andra protestantiska grupper följde den. 

 1997 skedde ett regimskifte där Fianna Fáil och Progressiva demokraterna bildade 

regering med Bertie Ahern som premiärminister. Ett fredsavtal slöts på Nordirland. 

Trots flertalet korruptionsskandaler gick det bra för regeringen, till stor del på grund 

utav den starka ekonomin.P147F

148 

2000-talet fram till 2006  

 2001 kapades fyra flygplan och 11 september attackerna riktades mot World Trade 

Centre. George W. Bush förklarade krig mot terrorismen och inledde ett flyganfall 

mot Afghanistan.  

 2003 utbröt Irakkriget då USA anklagade Irak för att stödja terrorgruppen a al-Qaida. 

Storbritannien allierade sig med USA då de gick in i Irak och Saddam Hussein greps. 

 2005 dömdes Saddam Hussein som skyldig. 

 2006 avrättades Saddam Hussein.P148F

149 

2000-talet fram till 2006 i Irland 

 I juni 2001 medförde ett bakslag i Irland då 54 % röstade nej till EU:s nya 

grundlagsförslag, Nicefördraget. 

 Efter valet 2002 bildades en ny koalitionsregering mellan Fianna Fáil och PD då FF 

inte kunde vinna egen majoritet. I valet utlovade regeringen att inga stora 

nedskärningar skulle göras, men efter valet ingicks stora besparingar. 

                                                           
148 Karlsson, Lena (2012) Irland: modern historia, Stockholm: Landguiden. 
149 Zander, Ulf, Efterkrigstiden: en ny världsordning, Malmö: Nationalencyklopedin. 
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 2002 skedde en ny omröstning om Nicefördraget och det gick igenom med 63 % 

majoritet. 

 2005 och 2006 växte ett missnöje kring vård, utbildning och transporter, men även 

höga bostadspriser omkring Dublin, trots det blev Fienna Fáil störst i valet och de 

bildade en regering med PD och Gröna partiet. Nya satsningar skedde på miljön och 

skola och amerikansk militär fick tillstånd att mellanlanda på väg mot Irak.P149F

150 

 

                                                           
150 Karlsson, Lena (2012) Irland: modern historia, Stockholm: Landguiden. 
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