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Utdrag ur utvärderingarna 
 
Snösätraskolan, Rågsved 
Åk 5, Uppbrott-Barn på flykt och i krig,  
”Genom att läsa sakprosatexter och samtala om dessa, samt titta på filmer 
ska eleverna få förståelse för levnadsförhållanden i olika länder och tider 
Lära eleverna hur man skriver en biografi, samt låta dem skriva en sådan.” 
 
Klasslärarens utvärdering, Snösätraskolan, Rågsved 
 

Det	  här	  har	  vi	  	  gjort	  på	  lektionerna:	  
• läst	  om	  Doris	  (Tysklands	  bleka	  barn,	  krigsungar	  kommer	  till	  Sverige,	  av	  Ylva	  Herholz)	  
• sett	  på	  filmer	  	  
• pratat	  om	  andra	  världskriget	  
• gått	  igenom	  hur	  man	  skriver	  biografier	  
• skrivit	  självbiografier	  
• skrivit	  för	  hand	  
• skrivit	  på	  dator	  
• intervjuat	  
• skrivit	  biografier	  	  
• läst	  upp	  självbiografier	  
• läst	  artiklar	  
• besök	  av	  Ylva	  Herholz	  
	  

Vad	  har	  varit	  bra?	  
• att	  vara	  fler	  vuxna	  i	  klassrummet	  
• att	  eleverna	  fått	  mer	  hjälp	  
• att	  eleverna	  fått	  skriva	  på	  datorn	  
• att	  eleverna	  fått	  läsa	  upp	  sina	  texter	  
• roligt	  med	  författarbesöket	  
• eleverna	  har	  varit	  stolta	  över	  att	  ha	  skrivit	  och	  läst	  upp	  sina	  biografier	  och	  fått	  god	  

respons	  och	  utvecklats	  
• olika	  vuxna	  ser	  olika	  saker	  hos	  eleverna	  och	  deras	  arbeten	  
• det	  har	  varit	  jättespännande	  att	  ta	  få	  ta	  del	  av	  barnens	  berättelser	  om	  sig	  själva	  och	  om	  

sina	  familjer	  
• Mariannes	  och	  Elisabeths	  kunskaper-‐	  härligt!	  

	  
Vad	  har	  varit	  mindre	  bra?	  

• arbetet	  med	  artiklarna	  
• det	  skulle	  kanske	  varit	  ett	  tema	  som	  passade	  bättre	  in	  i	  kursplanen	  i	  åk	  5	  

	  
Är	  det	  något	  du	  skulle	  vilja	  ha	  gjort	  mer	  utav?	  

• mer	  skrivande	  på	  datorerna,	  svårt	  att	  klara	  som	  ensam	  lärare	  i	  klassen	  
	  
Hur	  har	  det	  varit	  med	  flera	  vuxna	  i	  klassrummet?	  

• bra,	  olika	  vuxna	  ser	  olika	  saker	  hos	  eleverna	  och	  deras	  arbeten	  
	  
Vad	  tycker	  du	  att	  du	  har	  lärt	  dig?	  

• att	  elever	  som	  inte	  är	  fokuserade	  missar	  viktig	  undervisning	  
• att	  eleverna	  fått	  lära	  sig	  mer	  om	  andra	  världskriget	  

	  
Åk	  5,	  elevernas	  sammanfattning	  

 
Vad har varit bra? 

• roligt att läsa upp 
• lärt oss nya, spännande saker 
• roligt att träffa Ylva Herholz 
• att skriva biografier och självbiografier 
• att skriva på datorn 
• se på filmer 
• ”Det har varit bra eftersom jag lärt mig mycket och att andra har lärt känna mig mer när jag läste upp min 

självbiografi” 
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• att intervjua 
 
Vad har varit mindre bra? 

• pratigt i klassen vissa lektioner 
• att vi inte hann läsa upp biografierna 
• att skriva för hand 
• att inte Doris kom när Ylva kom 
• att läsa artiklar 
• att det är slut 

 
De flesta tycker att allt varit bra 
 
Är det något du skulle vilja ha gjort mer utav? 

• att läsa 
• fler filmer 
• skriva mer 
• intervjua 

 
Fick du tillräckligt med hjälp? Om du svarar nej, vad hade du velat ha hjälp med? 

• Ja, det var mycket hjälp 
 
Hur har det varit med flera vuxna i klassrummet? 

• ”Vi fick snabbare hjälp” 
• ” Bra, ingen gjorde nåt fel” 

 
Alla tyckte det var bra 
 
Vad tycker du att du har lärt dig? 

• att skriva självbiografier och biografier 
• mer om andra världskriget 
• om Doris liv 
• nya ord 
• att skriva 
• att intervjua 

 
Språkpedagogen	  och	  skolbibliotekarien	  
	  
Vad	  har	  varit	  bra?	  

• vårt	  samarbete	  
• eleverna	  har	  varit	  positiva	  
• eleverna	  har	  utvecklat	  sitt	  skrivande	  
• författarbesöket	  
• det	  har	  varit	  jättespännande	  att	  ta	  få	  ta	  del	  av	  barnens	  berättelser	  om	  sig	  själva	  och	  om	  sina	  familjer	  
• vara	  flera	  vuxna	  i	  klassrummet,	  speciellt	  vid	  skrivandet	  

	  
Vad	  har	  varit	  mindre	  bra?	  

• att	  vi	  inte	  hann	  riktigt	  klart	  med	  biografierna	  (vi	  gör	  klart	  i	  efterhand)	  
• vi	  borde	  involverat	  klasslärarna	  mer	  och	  varit	  tydligare	  från	  början	  vad	  vi	  förväntade	  oss	  av	  dem	  

	  
Erfarenheter:	  

• roligt	  att	  jobba	  med	  projekt,	  flera	  vuxna	  
• bra	  att	  vi	  båda	  var	  pedagoger	  och	  vana	  att	  jobba	  med	  olika	  ålder,	  nivån	  blev	  bra	  
• att	  välja	  tema	  utifrån	  kursplanerna	  
• åk	  5	  är	  en	  bra	  årskurs	  för	  biografier	  

	  
 

Vecka för vecka 
               vecka 1 
5/11 
5 CB*  engagerat, lyssnade hela tiden, stickspår 
       prata, berätta, läsa 
 
 
6/11 Madeleine med 
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5 MiKa**  intresserade, personliga reflektioner 
            prata, berätta, läsa 
 
7/11 
5 CB   läste först, film (Leo) 
 livslinje (tankekarta) 
 bra samspel M&E 
 
8/11 
5 MiKa x2   läste först, film (Leo) 
 livslinje, genomgång självbiografi/biografi (M) 
 började skriva sin egen självbiografi (för hand) 
 jobbade bra,  bra texter 
 de flesta med ”på tåget”, bra att vara flera vuxna 
 
9/11 
5 CB    genomgång självbiografi/biografi (M) 
 började skriva sin egen självbiografi (för hand) 
 jobbade bra,  bra texter 
 de flesta med ”på tåget”, bra att vara flera vuxna 
 
Trots lite småstrul med tekniken, sprider sig att lugn när man är fler vuxna som kan hjälpa till, fylla 
i, komplettera och stötta. 
 
vecka 2 
 
12/11 
5 CB    läste Om Doris 
 repetition att skriva självbiografi (M) 
 fortsatte skriva självbiografi 
 några blev klara, fick läsa för varandra 
 Shems och Fatima fick läsa för klassen 
 
13/11 
5 MiKa    heldag Elevens val 
 
14/11 
5 CB    läste Om Doris 
 kort repetition  om biografier 
 fortsatte skriva 
 skrev rent på datorer (problem med att spara) 
 lite rörigt 
 
15/11 
5 MiKa    läste Om Doris 
 repetition att skriva självbiografi (M) 
 fortsatte skriva 
 flera hade skrivit på egen hand 
 skrev rent på datorer (lite problem med att spara) 
 
15/11 
5 CB   (klassläraren sjuk) 
 oro i gruppen (killgruppen) 
 tittade på film (Clara) 
 började hitta på intervjufrågor, först i helklass, sen i grupper 
      (SB & språkpedagogen sammanställer) 
 
 
 

                                                
* CB och Mika är respektive namn på två klasser 
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16/11  
5 MiKa    läste Om Doris 
 kort repetition  om biografier 
 skrev rent på datorer (inga problem med att spara) 
 härligt arbetsklimat, studiero 
 
Arbetet flyter på, trots att vi mest planerar i förbifarten, eleverna är fortfarande engagerade, även om 
CB varit rörigare den här veckan 
 
vecka 3 
19/11 
5 CB    läste visade bild ur boken 
 delade ut intervjufrågor 
 skrev rent på datorer 
 
20/11 
5 MiKa     Marianne på instructional rounds 
 läste, visade bild ur boken  
 film, stort engagemang och samtal efteråt 
 skrev intervjufrågor i grupp, började sammanställa 
 (besök av instructional rounds) 
 
21/11 
5 CB    läste 
 skrev rent på datorer  
 de som blev klara läste artiklar ur Globen 
 
22/11 
5  Mika    läste 
 pratade om intervjun, delade ut frågor 
 skrev rent på datorer 
 de som blev klara läste artiklar ur Globen 
 
5 CB    läste, visade bild ur boken 
 läste upp självbiografier (Vilka fina texter!) 
 några skrev rent på datorer (nu är alla klara) 
 
23/11 
5 MiKa    läste, visade bild ur boken 
 skrev rent på datorer, fortfarande är några inte klara 
 de som var klara läste artiklar ur Globen 
 Chandrine läste upp sin självbiografi 
 
Vi jobbar på tillsammans. Men det tar längre tid än man tror. CB jobbar snabbare, men är rörigare. 
MiKa är mer engagerade. Båda klasserna har skrivit väldigt fina texter. 
Klassläraren tycker att det tar mkt tid, de måste hinna NTA också. Så vi ändrar lite i den klassen 
nästa vecka, 40 min istället för 80.  
Det ska bli spännande att se hur det gått med intervjuerna och hur biografierna blir. 
 
v 4  
26- 30 november 
CB fick ett kortare pass på måndagen. Klassläraren behövde mer tid till NTA. 
Torsdagen gick bort pga heldag med Elevens val. 
 
CB + MiKa 
Vi har läst om Doris i båda klasserna. I MiKa har vi läst färdigt. 
De har bra koll på Doris liv, men frågar fortfarande om Ylva (författaren) har varit med i kriget. 
 
Skrivandet av självbiografier har fortsatt. I CB är alla klara och de flesta har läst upp. 
Det är roligt och spännande att höra. Det är fina berättelser eleverna delar med sig av till varandra. 
Jag tror att de flesta är nöjda med resultatet. 
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Bra att vi är flera som kan läsa igenom och hjälpa dem. 
 
Båda klasserna har också intervjuat någon och påbörjat skrivandet av en biografi.. 
Men det finns i båda klasserna ett par som glömt frågorna hemma/i skolan, glömt/ inte hunnit 
intervjua. 
 
Skrivandet av biografierna går snabbare nu när eleverna övat på självbiografierna. 
 
Läsandet och diskuterandet av artiklarna har tyvärr bara blivit en extra-uppgift. 
Tiden räcker inte riktigt till.. 
 
v 5 
3 – 6 december (7 december, allaktivitetsdag) 
 
Fortsatt skrivande av självbiografier och biografier. De flesta har intervjuat, men inte alla. 
Skrivandet flyter på, CB alla klara med självbiografierna och alla har läst upp. 
Språkpedagogen har hjälpt några i MiKa på annan tid att bli klara. 
 
På torsdagen besök av Ylva Herholz och Madeleine H. 
Mycket lyckat i båda klasserna! Barnen lyssnade intresserat och ställde bra frågor. Några fick läsa 
upp sina texter. Ylva och Madeleine var imponerade! 
 
10 & 11 december 
Skriftlig utvärdering ca 30 min. 
 
Vi ska se till att alla får skriva klart sina texter. 

 
    * 
 
Ekdalaskolan,	  Mölnlycke	  
Åk	  8,	  Identitet	  och	  livsval/brist	  på	  möjligheter	  att	  göra	  aktiva	  livsval	  
”Möjlighet	  att	  utveckla	  er	  förmåga	  att	  läsa	  och	  förstå	  facklitteratur	  och	  också	  er	  vilja	  att	  
läsa	  den	  här	  typen	  av	  litteratur.	  Ni	  ska	  få	  möjlighet	  att	  utveckla	  ert	  språk,	  er	  identitet	  och	  
er	  förståelse	  för	  omvärlden.	  Ni	  ska	  också	  få	  möjlighet	  att	  upptäcka	  hur	  ert	  sätt	  att	  
kommunicera	  påverkar	  er	  omgivning.”	  
	  
Åk 9, 1900-talets historia, mänskliga rättigheter 
”Låta eleverna lära känna essän som genre, och böckerna kan kopplas till teman i 
årskurs 9, som mänskliga rättigheter och 1900-talets historia. Eventuellt kommer vi att 
koppla Brev från nollpunkten till konsthistorien, bl. a. hur världskrigen skildrats i konsten.” 
	  
Slutord	  
Det	  är	  svårt	  att	  dra	  långtgående	  slutsatser	  om	  vilka	  resultat	  projektet	  gett.	  Det	  här	  sättet	  att	  arbeta	  med	  samtal	  och	  
bearbetning	  av	  texter	  skulle	  troligen	  ha	  behövt	  introduceras	  tidigare	  för	  att	  göra	  det	  till	  ett	  naturligt	  arbetssätt	  för	  
eleverna.	  Ändå	  har	  målet	  att	  ge	  eleverna	  prov	  på	  nya	  former	  av	  facktexter	  uppnåtts.	  Många	  av	  eleverna	  har	  vittnat	  om	  
att	  de	  uppskattat	  arbetssättet,	  och	  i	  år	  8	  har	  de	  allra	  flesta	  varit	  mycket	  positiva	  till	  den	  bok	  de	  läst.	  Förhoppningen	  är	  
att	  detta	  ska	  ge	  inspiration	  till	  andra	  att	  pröva	  projekt	  som	  låter	  eleverna	  ha	  glädje	  av	  och	  lära	  av	  goda	  facktexter.	  
	  
Syfte	  för	  hela	  projektet	  
- att	  eleverna	  tränar	  på	  att	  ”leva	  sig	  in	  i	  och	  förstå	  andra	  människors	  situation	  och	  utvecklar	  en	  vilja	  att	  handla	  också	  
med	  deras	  bästa	  för	  ögonen.”	  (ur	  läroplanens	  avsnitt	  Normer	  och	  värden)	  

- att	  ”bidra	  till	  att	  eleverna	  utvecklar	  kunskaper	  om	  olika	  former	  av	  sakprosa.	  I	  mötet	  med	  olika	  typer	  av	  texter,	  
scenkonst	  och	  annat	  estetiskt	  berättande	  ska	  eleverna	  ges	  förutsättningar	  att	  utveckla	  sitt	  språk,	  den	  egna	  
identiteten	  och	  sin	  förståelse	  för	  omvärlden.”	  (ur	  kursplanen	  för	  svenska)	  

- att	  arbeta	  med	  ”lässtrategier	  för	  att	  förstå,	  tolka	  och	  analysera	  texter	  från	  olika	  medier.	  Att	  urskilja	  texters	  budskap,	  
tema	  och	  motiv	  samt	  deras	  syften,	  avsändare	  och	  sammanhang.”	  (ur	  centralt	  innehåll	  för	  år	  7	  -‐	  9	  i	  svenska)	  
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Dessutom	  för	  år	  8	  
Genom	  undervisningen	  i	  ämnet	  samhällskunskap	  ska	  eleverna	  sammanfattningsvis	  ges	  förutsättningar	  att	  utveckla	  
sin	  förmåga	  att:	  
-‐	  reflektera	  över	  hur	  individer	  och	  samhällen	  formas,	  förändras	  och	  samverkar.	  (ur	  kursplanen	  för	  samhällskunskap)	  
-‐	  Ungdomars	  identiteter,	  livsstilar	  och	  välbefinnande	  och	  hur	  detta	  påverkas,	  till	  exempel	  av	  socioekonomisk	  
bakgrund,	  kön	  och	  sexuell	  läggning.	  	  
-‐	  Skillnader	  mellan	  människors	  ekonomiska	  resurser,	  makt	  och	  inflytande	  beroende	  på	  kön,	  etnicitet	  och	  
socioekonomisk	  bakgrund.	  Sambanden	  mellan	  socioekonomisk	  bakgrund,	  utbildning,	  boende	  och	  välfärd.	  Begreppen	  
jämlikhet	  och	  jämställdhet.	  (ur	  centralt	  innehåll	  för	  år	  7	  -‐	  9	  i	  samhällskunskap)	  
-‐	  Språkets	  betydelse	  för	  att	  utöva	  inflytande	  och	  för	  den	  egna	  identitetsutvecklingen.	  (ur	  centralt	  innehåll	  för	  år	  7	  -‐	  9	  i	  
svenska)	  
	  
Dessutom	  för	  år	  9	  
-‐	  De	  båda	  världskrigen,	  deras	  orsaker	  och	  följder.	  Förtryck,	  folkfördrivningar	  och	  folkmord.	  Förintelsen	  och	  Gulag.	  	  
-‐	  Hur	  historia	  kan	  användas	  för	  att	  förstå	  hur	  den	  tid	  som	  människor	  lever	  i	  påverkar	  deras	  villkor	  och	  värderingar.	  
(ur	  centralt	  innehåll	  för	  år	  7-‐	  9	  i	  historia)	  
	  
Brev	  från	  nollpunkten	  -‐	  klass	  91	  och	  94	  
I	  årskurs	  9	  började	  vi	  läsningen	  av	  Brev	  från	  nollpunkten	  första	  veckan	  i	  november	  efter	  höstlovet.	  Eleverna	  fick	  de	  
uppgifter	  de	  behövde	  för	  att	  kunna	  ladda	  ner	  den	  som	  e-‐bok.	  I	  klass	  91	  och	  94	  arbetade	  vi	  framförallt	  med	  boken	  på	  
svensklektionerna,	  och	  SO-‐läraren	  kopplade	  till	  innehållet	  vid	  något	  tillfälle.	  	  
	  
Vi	  inledde	  med	  att	  spela	  upp	  Wagners	  Valkyrieritt	  och	  fråga	  klassen	  vilka	  intryck	  de	  fick	  av	  musiken.	  Syftet	  var	  bland	  
annat	  att	  markera	  övergången	  till	  en	  annan	  tid	  och	  en	  annan	  stämning,	  med	  tanke	  på	  temat	  för	  Peter	  Englunds	  bok.	  Vi	  
frågande	  om	  bokens	  titel	  Brev	  från	  nollpunkten	  -‐	  vad	  kan	  den	  handla	  om?	  Eleverna	  gav	  förslag:	  startpunkt,	  kyla	  mm.	  
Vi	  berättade	  lite	  om	  författaren,	  och	  om	  bokens	  tema.	  Därefter	  gick	  vi	  till	  den	  essä	  som	  eleverna	  framgent	  skulle	  
arbeta	  med,	  På	  rundtur	  i	  labbet.	  	  
	  
Vi	  läste	  det	  första	  kapitlet	  högt	  och	  frågade	  eleverna	  vad	  de	  trodde	  skulle	  följa.	  För	  många	  elever	  uppfattades	  det	  nog	  
som	  lite	  abrupt,	  men	  några	  kopplade	  till	  sina	  förkunskaper	  om	  förintelsen.	  Diskussionen	  blev	  ganska	  kort,	  och	  
eleverna	  fortsatte	  läsa	  kapitel	  2	  på	  egen	  hand.	  
	  
Nästa	  gång	  började	  vi	  med	  att	  titta	  på	  fotografiet	  av	  Kurs	  Gerstein,	  som	  är	  infällt	  i	  e-‐boken.	  Eleverna	  fick	  fundera	  över	  
vilket	  intryck	  Gerstein	  gav.	  Tankarna	  var	  många:	  en	  självsäker	  person,	  en	  maktmänniska,	  en	  ond	  människa,	  men	  också	  
en	  vek	  person,	  kanske	  osäker	  och	  mån	  om	  att	  vara	  till	  lags.	  De	  fick	  därefter	  läsa	  kapitel	  3,	  som	  presenterar	  honom	  som	  
person.	  Stämde	  fotot	  med	  hur	  han	  beskrevs	  av	  Englund?	  Bara	  delvis,	  kom	  vi	  fram	  till.	  Eleverna	  fick	  i	  läxa	  att	  läsa	  
kapitel	  4,	  som	  handlar	  om	  antisemitismens	  rötter	  och	  den	  ideologiska	  bakgrunden	  till	  Förintelsen.	  De	  skulle	  också	  
plocka	  ut	  ett	  citat	  ur	  texten,	  t	  ex	  någon	  formulering	  som	  förbryllat	  eller	  dröjt	  sig	  kvar.	  
	  
Eftersom	  kapitel	  4	  innehåller	  mycket	  tunga	  idémässiga	  och	  historiska	  resonemang	  valde	  vi	  att	  ”modelläsa”	  för	  klassen,	  
även	  om	  eleverna	  hade	  läst	  det	  hemma.	  Vi	  läste	  högt	  och	  stannade	  upp	  för	  att	  förklara	  begrepp	  och	  sätta	  dem	  i	  sitt	  
sammanhang.	  Eleverna	  fick	  prata	  om	  sina	  citat	  i	  grupp,	  och	  vi	  kunde	  gå	  runt	  och	  försöka	  få	  en	  uppfattning	  om	  hur	  
eleverna	  hade	  tagit	  emot	  texten.	  En	  del	  elever	  vittnade	  då	  om	  att	  de	  tyckte	  att	  texten	  var	  svår	  att	  förstå.	  	  
	  
Eleverna	  fortsatte	  att	  läsa	  kapitel	  5,	  om	  eutanasiprogrammet,	  och	  de	  följande	  två	  kapitlen	  som	  åter	  skildrar	  lägret	  
Belzec.	  Här	  får	  de	  ännu	  mer	  kunskap	  om	  Kurt	  Gerstein	  och	  hans	  roll	  i	  historien.	  De	  fick	  i	  läxa	  att	  titta	  närmare	  på	  
Englunds	  bildspråk,	  och	  hitta	  något	  exempel	  ur	  de	  kapitel	  de	  läst	  hittills.	  
	  
När	  vi	  träffades	  nästa	  gång,	  den	  tredje	  veckan	  under	  projektet,	  gick	  vi	  tillbaka	  till	  de	  föregående	  kapitlen	  och	  redde	  ut	  
oklarheter	  i	  texten,	  och	  pratade	  om	  de	  bilder	  eleverna	  hittat.	  Därefter	  kapitel	  8,	  där	  Englund	  gör	  en	  historisk	  
tillbakablick	  på	  förmoderna	  avrättningsmetoder	  för	  att	  kunna	  jämföra	  med	  Förintelsen.	  Här	  var	  det	  lämpligt	  att	  läsa	  
högt	  och	  förklara	  en	  del	  kring	  texten.	  	  
	  
Vi	  introducerade	  sedan	  metoden	  att	  läsa	  i	  grupper	  om	  tre,	  där	  varje	  gruppmedlem	  hade	  varsitt	  uppdrag:	  a)	  gör	  
kopplingar	  mellan	  texten	  och	  de	  förkunskaper	  du	  har	  med	  dig,	  b)	  ställ	  frågor	  och	  red	  ut	  oklarheter	  i	  kapitlet,	  c)	  
sammanfatta	  den	  bärande	  idén	  i	  kapitlet.	  Eleverna	  fick	  nu	  ta	  sig	  an	  det	  åttonde	  kapitlet	  i	  grupper.	  Det	  blev	  en	  
intressant	  diskussion	  i	  helklass	  om	  grymhet	  förr	  och	  nu,	  men	  det	  var	  inte	  så	  tydligt	  för	  eleverna	  på	  vilket	  sätt	  
Förintelsemaskineriet	  var	  både	  en	  kontrast	  till	  och	  en	  konsekvens	  av	  forna	  tiders	  ”smärtans	  teater”,	  som	  Englund	  
formulerade	  det.	  
	  
Eleverna	  fick	  nu	  läsa	  vidare	  på	  egen	  hand	  och	  använda	  gruppsamtalsmodellen	  även	  för	  de	  följande	  kapitlen	  under	  
vecka	  49.	  De	  skickade	  in	  korta	  protokoll	  från	  gruppsamtalen	  vid	  något	  tillfälle,	  för	  att	  vi	  skulle	  se	  att	  de	  hade	  kläm	  på	  
texten.	  	  
	  
Denna	  vecka	  berättade	  vi	  om	  slutuppgiften	  i	  form	  av	  en	  skrivuppgift	  på	  lektionstid	  under	  vecka	  50.	  Vi	  tänkte	  oss	  att	  en	  
skrivuppgift	  på	  plats	  skulle	  kännas	  mindre	  betungande	  än	  en	  inlämningsuppgift	  då	  eleverna	  får	  mer	  tid,	  men	  har	  
större	  krav	  på	  utförlighet	  och	  språkriktighet.	  
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Eleverna	  kunde	  välja	  mellan	  fyra	  skrivuppgifter,	  men	  ökande	  svårighetsgrad:	  
1.	  Skriv	  ett	  avskedsbrev	  från	  Kurt	  Gerstein,	  där	  du	  visar	  att	  du	  satt	  dig	  in	  i	  personens	  öde,	  och	  kan	  skildra	  hans	  tankar	  
och	  sinnestillstånd	  trovärdigt.	  
2.	  Titta	  tillbaka	  på	  de	  avsnitt	  som	  handlar	  om	  lägret	  Belzec.	  Leta	  upp	  ett	  textavsnitt	  som	  berör	  dig.	  Berätta	  vad	  du	  
tänker	  när	  du	  läser	  det,	  och	  vilka	  kopplingar	  du	  gör.	  	  	  
3.	  Titta	  närmare	  på	  kapitel	  13	  (s.	  184	  -‐	  188)	  och	  resonera	  om	  de	  frågor	  texten	  tar	  upp.	  Fundera	  t.ex.	  på	  följande	  
citat:	  	  ”Även	  judar	  avvisade	  fullt	  sanningsenliga	  rapporter	  som	  överdrivna	  och	  opålitliga;	  sanningen,	  den	  att	  tyskarna	  
bedrev	  industrialiserat	  massmord,	  verkade	  vara	  befängd.”.	  
4.	  På	  vilka	  sätt	  har	  Peter	  Englund	  försökt	  förklara	  hur	  Förintelsen	  kunde	  äga	  rum?	  Sammanfatta	  (Englunds	  förklaring),	  
tala	  om	  varför	  du	  tycker	  att	  detta	  är	  hans	  förklaring	  motivera	  och	  ge	  exempel	  ur	  texten.	  	  
	  
De	  flesta	  eleverna	  valde	  uppgift	  1	  eller	  2,	  men	  några	  prövade	  de	  två	  sista.	  Som	  med	  de	  flesta	  arbeten	  med	  läsning	  i	  
skolan	  varierade	  elevernas	  förståelse	  av	  texten,	  men	  man	  kan	  se	  att	  de	  tog	  skrivuppgiften	  på	  stort	  allvar.	  (Mer	  här?)	  
Vi	  avlutade	  projektet	  med	  att	  läsa	  upp	  delar	  av	  eleverna	  texter	  anonymt	  inför	  hela	  gruppen,	  för	  att	  de	  skulle	  få	  höra	  
varandras	  tankegångar	  och	  formuleringar.	  	  
	  
Utvärdering	  
Två	  av	  klasserna,	  91	  och	  94,	  gjorde	  en	  skriftlig	  utvärdering.	  Av	  48	  elever	  var	  22	  flickor	  och	  26	  pojkar.	  De	  svarade	  på	  
dessa	  frågor:	  
- Vad	  har	  du	  lärt	  dig	  om	  textens	  ämne?	  Välj	  det	  du	  tyckte	  var	  viktigast.	  
- Hur	  har	  ni	  arbetat	  med	  texten	  i	  klassrummet,	  och	  vad	  har	  du	  lärt	  dig	  av	  det?	  
- Andra	  tankar	  eller	  åsikter	  om	  det	  här	  arbetet.	  
- Vad	  tycker	  du	  om	  att	  läsa	  pappersböcker	  respektive	  e-‐böcker?	  
	  
Sammanfattningsvis	  kan	  man	  se	  att	  de	  flesta	  elever	  tar	  upp	  något	  om	  att	  de	  fått	  större	  insikt	  om	  Förintelsen	  än	  
tidigare,	  och	  om	  vad	  människor	  är	  förmögna	  att	  göra.	  Flera	  nämner	  Kurt	  Gerstein,	  ibland	  som	  motvikt	  till	  andra	  
människors	  likgiltighet	  och	  grymhet.	  Fem	  pojkar	  och	  två	  flickor	  uttrycker	  sig	  positivt	  om	  bokvalet,	  medan	  sju	  flickor	  
och	  tre	  pojkar	  menar	  att	  texten	  är	  för	  svår.	  
	  
När	  det	  gäller	  arbetet	  med	  texten	  nämner	  de	  flesta	  att	  de	  har	  arbetat	  med	  olika	  uppgifter,	  bl	  a	  att	  plocka	  ut	  citat	  och	  
lära	  sig	  svåra	  ord.	  Många	  nämnder	  också	  grupparbetet	  som	  handlade	  om	  att	  ta	  hand	  om	  varsin	  del	  av	  tolkningen.	  
Intressant	  var	  att	  fler	  pojkar	  än	  flickor	  (14	  mot	  7)	  tyckte	  att	  detta	  var	  ett	  bra	  sätt	  att	  arbeta	  med	  texter,	  även	  om	  vi	  inte	  
uttryckligen	  ställt	  frågan.	  Två	  flickor	  och	  lika	  många	  pojkar	  var	  dock	  negativa	  till	  arbetssättet,	  i	  flickornas	  fall	  att	  det	  
gick	  för	  långsamt.	  
	  
E-‐böcker	  föredrar	  17	  elever,	  medan	  21	  föredrar	  pappersböcker.	  Tio	  elever	  tycker	  inte	  att	  det	  spelar	  någon	  roll,	  och	  i	  
alla	  grupper	  är	  det	  jämnt	  mellan	  pojkar	  och	  flickor.	  
	  
	  
Några	  citat	  ur	  utvärderingen:	  
Jag har lärt mig mer om hur förintelsen gick till. Jag visste ju redan innan vad förintelsen handlade om, men tack vare den här 
texten så blev det väldigt mycket mer personligt. Det var intressant att få se hur det gick till mer exakt och hur det har 
påverkat en person som Kurt Gerstein.  
 
Jag har lärt mig om främlingsfientlighet och hur enkelt det är att påverka andra människor. När helt vanliga män fick order 
om att skjuta judarna fick de ett val, att lyda eller dra sig ur och det var skrämmande hur få som verkligen drog sig ut.   
 
Jag lärt mig mer om hur det var i lägren. Insett hur grymma människor egentligen kan vara. 
 
Vi har läst den och diskuterat den, lärde mig inte så mycket. 
 
Vi har pratat mycket i grupp och även läst texten högt. 
Man lär sig mycket bättre när man får prata i små grupper då man övar sig på att prata inför människor och att man vågar 
säga de åsikter man har. 
 
Vi har läst den i grupper och sen svarar man på några frågor. Jag tror jag har lärt mig hur man tar ut det 
viktigaste får en text och att liksom förstå texten bättre. 
   
Jag tycker att det är väldigt tråkigt att läsa en sådan svår bok... 
  
I början av arbetet tyckte jag inte alls om boken. Men när jag började lägga ner mer tid på boken så förstod jag hur bra boken 
var och jag tycker nu att det var ett bra bokval.  
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Södermalmsskolan,	  Stockholm	  
Åk 9, 1900-talet och folkmorden,  
”I det här arbetsområdet kommer du att få arbeta i ämnena SO, svenska och engelska för att få 
kunskaper om krigets orsaker, förlopp och konsekvenser på både kort och lång sikt. Genom 
den facklitteratur vi läser lär vi inte bara fakta, utan vi kommer också att möta människor och 
deras öden under kriget i olika delar av världen och även här i Sverige både då och nu.” 
 
 
Fråga till eleverna i två åk 9 klasser. Vad tyckte du om författarbesöket? 
Ett urval elevkommentarer: 
 
”Författarbesöket var toppen! Roligt att få ställa frågor.”  
 
”Det var roligt att få veta hur det gått till när hon skrev boken.”  
 
”Det är roligt att få lyssna på någon som skrivit en riktig historia, och att få höra hur hon hittade de personer som hon hade 
intervjuat.” 
 
”Författarbesöket var inte så kul, kanske för att jag inte gillade boken.”  
 
”Intressant men kunde bli lite långtråkigt.” 
 
 
Utvärdering klass 9 
Meningen med projektet var att möta fackböcker, och dessutom få träffa författare. Vi skulle även få prova att skriva i en 
närliggande genre.  

• E, tyckte att det var intressant att läsa ett annan slags litteratur, även om hon tycker att faktalitteratur är ointressant.  
• M, skulle kunna läsa mer facklitteratur om den talade mer till henne. Boken skulle kunna vara mer sentimental.  
• H, tyckte inte det var så hemskt, och hon kan absolut tänka sig att läsa facklitteratur igen. Hon tyckte dock att 

boken ibland fokuserade lite för lite på barnen.  
• K, tyckte att boken var lite tråkig, men hon tyckte att det var bra att man fick hoppa i boken och läsa det man ville, 

men tyckte att boken var ointressant i övrigt.  
• V, tyckte att det var bra att man själv fick välja ämne i So/svenska projektet, och hon tyckte det var väldigt kul. 
• A, tyckte det var bra att man kunde välja, men tyckte att det var svårt att hitta korrekt information.  
• L, är nästan stolt eftersom hon tyckte att det var mycket svårt att blanda det skönlitterära med fakta. 
• M, tyckte att det var väldigt mycket ångest, men att det var ett väldigt roligt projekt annars. 
• H, tyckte det var väldigt roligt, men tyckte ibland att kvalitén på novellen försämrades eftersom man var tvungen 

att blanda in fakta. 
Läraren Pär anser att elevernas texter har hållit hög kvalitet. Han tycker också att kloka åsikter framfördes under 
utvärderingen.  

* 
• L, tycker inte att det var så givande, även om hon fick prova på att läsa en ny slags litteratur. Hon anser att man 

alltid söker på fakta när arbetar på ett projekt, vilket gjorde projektet onödigt.  
• M, tyckte att det var samma sak som att skriva so-uppsats. 
• A, tyckte inte att man fick läsa tillräckligt av författarens böcker inför interjuven, vilket gjorde att man var dåligt 

förbered.  
• M, tyckte inte att man kunde komma ihåg några frågor. 
• L, har inte fått en större lust att läsa faktaböcker. 
• J, tyckte att själva boken var dålig och vill inte läsa hennes böcker igen.  
• E, tyckte att det blev lite för mycket att läsa en hel faktabok.  
• M, tyckte inte det var så kul att läsa faktaböcker. Han blev mer sugen på att läsa annan litteratur.  
• A, höll med Emma om att det var för mycket att läsa en hel bok.  
• E, tyckte att flytet var dåligt i boken. 
• M, känner att man måste vara intresserad för att läsa facklitteratur, och han tror inte man orkar läsa facklitteratur 

om man inte är intresserad av bokens ämne. 
• M, tyckte att det var svårt att komma igång eftersom det var så stort, även om det flöt på när han väl kom igång. 
• A, tyckte att det var lite svårt att få med resonemanget.  
• M, kände sig oinspirerad i början, bland annat eftersom hon jobbar bäst under press och dåligt under lång tid. Hon 

är även lat.  
• K, tyckte att det var tungt, eftersom man la så mycket tyngd på det. Hon kände press eftersom det är ett ämne hon 

är intresserad av och har ännu inte lämnat in den eftersom hon vill att den ska bli perfekt.  
• L, tyckte att det var väldigt svårt att blanda so/svenska, hon kände det som att hon måste välja mellan att skriva en 

bra faktatext eller en bra novell. 
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Läraren Ingrid, utvärdering. 
Fackboksprojektet blev ett bra tillfälle för mig i svenskan att ta upp sakprosa som genre. Vi ”djupläste” delar av ”Tysklands 
bleka barn” tillsammans i klassen och tittade inte bara på innehållet utan även formen i boken. Eleverna fick också läsa delar 
av boken på egen hand. Svagare läsare tyckte texten var svår men med stöd i läsningen gick det bra. När eleverna sedan valde 
fördjupning var det flera som intervjuade äldre släktingar och i redovisningarna använde de Ylvas text som mönster, speciellt 
”starkare elever”. (Varva intervju med miljö- och personbeskrivningar, väva in bakgrundsfakta etc…). Några elever valde att 
undersöka hur det kan se ut för ensamkommande flyktingbarn idag och de kunde då göra jämförelser med individerna i 
boken. 
 
Författarbesöket var mycket lyckat och eleverna fick veta en hel del om hur en fackbok kan komma till. 
 
Det jag saknade i projektet var att vi fick skrota planerna att göra moment gemensamt med klasserna. Här får man kanske 
skylla på tidsfaktorn… 
 
 
   * 


