
Blod och lera  
              om första världskriget 1914 - 1918
 

”Det går inte att finna ord för vad jag upplevt.  
Helvetet kan inte vara värre och människorna är galna.”

Bengt Fredrikson fortsätter att göra modern historia tillgänglig för alla,  
nu med en bok om första världskriget. Kanske är första världskriget inte  
lika välbekant som andra världskriget men viktigt för att förståelsen  
av Hitlers drivkraft och framgång. Första världskriget innebar också en  
förändrad syn på människan och vad hon är kapabel till, något som skildrats  
i litteratur och konst.

Handledningen ger förslag på hur man kan arbeta med boken  
och föreslår olika arbetsuppgifter för ett tema om första världskriget.

Uppnåendemål:

Eleverna ska
- känna till bakgrunden till första världskriget, krigets förlopp och följder
- vara förtrogen med grundläggande källkritik

Övningar och lektionsförslag kan användas till ett tema om första världskriget  
som inbegriper ämnena historia och svenska. 

Handledningen innehåller:

Inledningslektion
Förslag till olika sätt att påbörja ett tema om första världskriget

Källkritik
Övningar i källkritik

Stilla natt, heliga natt
Hur kan det vara krig om ingen vill ha krig? Läsförståelse och arbetsuppgift.

Vapen och uppfinningar som prövades i kriget
Läs om giftgas, flygplan och stridsvagnar. Läsförståelse och arbetsuppgift.

Leta orsaker till krigets slut
Läsförståelse och arbetsuppgift.

Slutet eller början?
Läsförståelse och arbetsuppgift.

Vad hände i Sverige? Skönlitteratur
Presentationer av lättlästa böcker som utspelar sig före och under första världskriget.

Vad var viktigt?
Sammanfattning och repetition. Arbete med tidsaxlar.

OBS! Fler lärarhandledningar finns på www.lattlast.se/lararrum

Beställ boken på www.ll-forlaget.se
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Förförståelse
Vad vet eleverna om första världskriget? Låt dem prata om det en stund och anteckna nyckelord
på tavlan. Beroende på vilken förkunskap eleverna har och vad du tror passar gruppen finns det 
flera olika möjligheter:

1. Läs högt ur skönlitteraturen
Erich Maria Remarque har skrivit den gripande och realistiska skildringen av västfronten
i På västfronten intet nytt. Läs högt ur boken om hur Paul och hans kamrater blir överraskade
av ett granatregn och av gas sidan 57 från ”Vi går tillbaka.” till och med ”…, ögonen håller
på att brista, det är som om en våg slog över mig och släckte ut mig.” på sidan 62.

Soldaterna hör hur en av dem ligger på slagfältet och dör. De samlar styrgördlar och sidenskär-
mar och lägger de döda i ett kraterhål. Sidan 106 från ”Dagarna går och varje timme är obe-
griplig och självklar.” till och med ”Nu är det redan tre lager ovanpå varandra.” på sidan 110.

Ernst Jünger kämpade i skyttegravarna under hela första världskriget. Han skildrade sedan sina 
frontupplevelser i boken I stålstormen. Läs om den sista stora offensiven i maj 1918. Från sidan 
252 ”Klockan 9.10 lämnade...” till sidan 258 ”...handgranater flög i lätta bågar.”

I Mrs Dalloway av Virginia Woolf tar Septimus Smith, som har varit soldat i kriget, till slut 
livet av sig. Sidan 160 från ”Sedan reste hon sig för att gå in i deras sängkammare och packa, 
men…” till och med ”Och varför i helvete han hade gjort det kunde då doktor Holmes inte 
fatta.” på sidan 161 skildrar självmordet.

Sidhänvisningarna refererar till:
Mrs Dalloway, Virginia Woolf, Delfinserien, Albert Bonniers förlag, 2003
På västfronten intet nytt, Erich Maria Remarque, B. Wahlströms bokförlag, 2004
I stålstormen, Ernst Jünger, Atlantis, 2008

2. Inled med en sammanfattning
Läs sammanfattningen på sidan 198 och besvara frågorna:
1. Vad tävlade länderna om?
2. Vad var alla rädda för?
3. Vad tyckte folken om varandra?
4. Vad fanns för första gången?
5. Vad hade förändrats i länderna?



När de har gjort det, dela in gruppen i två halvor. Den ena är de allierade, den andra är cen-
tralmakterna.

Ge dem i uppdrag att ta reda på vilka länder som ingår i deras grupp och något om varför 
de är med i kriget. Låt dem formulera det som ”Vi är Österrike-Ungern, vi vill …”

Gå sedan tillbaka och läs om skotten i Sarajevo och vad som följde på dem sidan 11 – 19. 
Om du läser högt för gruppen, uppmana dem att fokusera på det de får reda på om ”sina” 
länder. Låt de båda grupperna prata ihop sig och sedan presentera hur de resonerade vid 
tiden runt krigsutbrottet.

3. Inled med att titta på kartorna i slutet av boken

Långt bak i boken finns två kartor över Europa.
Använd dem för att introducera kriget, öva geografi och se vad som kan läsas ut av dem.
Beroende på förkunskaper kan det vara bra att se vilka länder de känner igen och höra
om vilka länder gruppen har rest till.

Börja med kartan som visar Europa under kriget.
• Vilka länder finns inte idag? Saknar ni några länder?
• Lägg märke till vilka länder som tillhör centralmakterna.
• Mellan vilka länder går Västfronten?

Gå sedan till kartan över Europa efter freden 1919.
• Vad har hänt med Tyskand? Vad är Ost-preussen?
• Vilka länder finns på den här kartan som inte fanns på den förra?

Gå in på 8SIDORs prenumerantwebb för att läsa mer om de nya länderna. (För Sovjetunio-
nen gå till Ryssland, för Tjeckoslovakien gå till Tjeckien resp. Slovakien, för Jugoslavien gå 
till Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Serbien och Slove-
nien.)

Jämför gärna med kartorna i Europa brinner och med en nutida karta över Europa.
Fundera över hur olika länder i Europa påverkats av förändringarna de senaste hundra åren.
En del länder har samma gränser som då, andra har förändrats flera gånger.
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Källkritik

Den första övningen presenterar de fyra källkritiska kriterierna. Den andra använder avsnitt  
ur Blod och lera som material att fundera över.

Vad åt du till middag?

För att väcka tankar kring vad vi vet om det förflutna låt eleverna fundera över om de själva minns 
vad de åt till middag. 

1. Be var och en av eleverna anteckna vad de åt till middag igår, vad de åt till middag tisdagen förra 
veckan och 24 december 2009.

2. Låt dem prata två och två om vad de skrivit. Vilka uppgifter är mest pålitliga? Varför?

3. Låt paren redovisa sina reflektioner för hela gruppen. Är det någon av dem som skriver dagbok 
och skulle kunna se efter vad som hände de olika dagarna? Finns det någon de kan fråga som kan 
hjälpa dem att minnas? Kan det finnas foton från någon av middagarna?

4. Prata om källors tillförlitlighet och om de fyra källkritiska kriterierna, förslagsvis såhär:

Samtidskriteriet – en källa som produceras samtidigt som händelsen är inte manipulerad eller för-
ändrad i efterhand och därför pålitlig. För att det ska gälla borde eleverna ha antecknat eller foto-
graferat vad de åt vid de olika tillfällena. Anteckningen eller fotografiet skulle då leva upp till sam-
tidskriteriet.

Tendenskriteriet – källor som kan misstänkas vara påverkade eller tillrättalagda är inte pålitliga. Om 
två elever som sitter bredvid varandra i skolan men inte brukar äta middag tillsammans uppger att 
det har ätit samma rätter vid alla tre tillfällena kan man misstänka att de påverkats av varandra när 
de kommit fram till sina svar.

Beroendekriteriet – bygg hellre på primärkällor än på sekundärkällor. För att två uppgifter ömsesi-
digt skall styrka varandra måste källorna vara helt oberoende av varandra. Andreas säger att han 
åt lasagne till middag i tisdags. Hans pappa säger att de åt köttfärssås och spagetti. Andreas kompis 
Marcus säger att han tror att Andreas åt lasagne i tisdags. Här behöver man ta reda på lite mer om 
de olika källorna och deras relation till varandra för att kunna bedöma deras värde.

Realkriteriet och trovärdighet – uppgifter i en källa måste bedömas utifrån vad vi vet i övrigt. Är det 
trovärdigt att en elev åt pizza på julafton eller en trerätters middag tisdagen förra veckan? Ja, det 
beror på vad vi vet om eleven.
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Hur kan vi veta det?

Till den här övningen används avsnittet om skotten i Sarajevo. Kapitlet bygger på en rad olika källor 
som inte skrivs ut i texten. Genom att gissa och göra rimlighetsbedömningar har eleverna till uppgift 
att föreslå källor till de olika faktauppgifterna. Arbetet kan göras individuellt eller i par, men följs 
upp av diskussion i hela gruppen.

1. Läs De första skotten (sidan 11-14)

2. Här följer olika citat ur texten. Fundera över vad som kan vara en rimlig källa till de olika  
påståendena:

”Många i Bosnien tyckte illa om de österrikiska ledarna. Det gjorde deras grannland Serbien också 
och när Österrike tog över Bosnien växte ilskan hos serberna.”

”Ärkehertigens chaufför ökade farten för att komma undan.”

”Gavrilo Princip försökte att röra sig så naturligt som möjligt. Han ville inte att någon skulle bli 
misstänksam. Då och då fingrade han nervöst på pistolen.”

”Polisen slog till hårt mot alla misstänkta. Hundratals människor greps i Sarajevo. Förhören mot 
dem var våldsamma.”

3. I början av kapitlet står det att Franz Ferdinand och hans hustru Sophie inte tänkte gömma sig,  
att de satte sig i en öppen bil som en markering mot sina kritiker. Fundera över vilka anledningar 
man kan ha till att vilja åka i en öppen bil. Lista så många ni kan komma på, det spelar inte någon 
roll hur trovärdiga de är i just det här fallet. När ni tömt ut alla möjligheter, titta på listan och fun-
dera över om ni har hittat någon förklaring som är minst lika rimlig som bokens.
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Läsförståelsefrågor – Stilla natt, heliga natt 

Stilla natt, heliga natt (sidan 49-57)

Död, kyla och lera
1. Hur var slutet av hösten?
2. Har var soldaterna?
3. Vad hände med de döda kropparna?
4. Vilka är de enda som förstår soldaterna?

Stjärnor i julnatten
1. Hur blev julvädret?
2. Vad slapp de?
3. Vad fick de brittiska soldaterna i julklapp?
4. Vad fick tyskarna?
5. Varför sköt britterna mot julgranen?
6. Från vilket land kom våghalsen?
7. Vad stod på lappen på chokladkakan?

Fotboll mellan skyttegravarna
1. Hur var juldagens morgon?
2. Vad byter Herbert Smith med tyskarna?
3. Vem vinner fotbollsmatchen?
4. Vad kommer Stockwell och den tyske kaptenen överens om?

Kuslig tystnad
1. Var är soldaterna när Hulse kommer tillbaka?
2. Vad gjorde de under den tillfälliga freden?
3. Hur var tystnaden?
4. Hur länge varade julfreden?
5. Vilka order kom efter freden?

Arbetsuppgift

”Det var krig. Men det fanns inte ett spår av fiendeskap mellan oss.” (sidan 53)

Det här går ju inte alls ihop, eller? Hur kan det vara krig om ingen vill ha krig?
Resonera utifrån både soldaternas och de olika regeringarnas perspektiv. 
Tror du det brukar vara såhär i krig?
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Giftgasen kommer (sid 61-65)
1. Hur ser giftgasen ut?

Ett nytt vapen testas
1. Vad var det ont om på slagfälten?
2. Vad har hänt sedan skyttegravarna grävdes?
3. Vad ville tyskarna lägga sin kraft på?
4. Vad hände med giftgasen i ryssland?

Kämpade för att få luft
1. Vad trodde de fanns inne i molnet?
2. Varför blir tyskarna överraskade?
3. Varför missade tyskarna sin stora chans?
4. Hur kunde soldaterna skydda sig mot gasen?

Kunde gasen avgöra kriget?
1. Hur reagerade människor på att tyskarna hade 
använt giftgas?
2. Vad hade fransmän, britter och tyskar struntat i?
3. Vilken gas var värst?
4. Varför var gas svårt att använda?

Flygplan och pansar – krigets nyheter (sid 149-156)
1. Varför var Röde baronen känd?
2. Vilket år lyckades första flygplanet lyfta?
3. Vad var jaktplanens uppgift?

Baronens flygande cirkus?
1. Vem bestämde att von Richthofen  
skulle bli militär?
2. Varför började han i flyget?
3. Hur fick han smeknamnet Röde baronen?

Richthofen var bäst av alla
1. Vad glömde tyskarna bort?
2. Vad var ett flygaräss?
3. Hur dog Röde baronen?
4. Var begravdes han?

Stridsvagnarna anlände
1. Varför byggde man en stridsvagn?
2. Varför kallas en stridsvagn för tank?
3. Vad var felet med stridsvagnarna?
4. Hur viktiga var flygplanen och stridsvagnarna 
under första världskriget?

När uniformerna bytte färg
1. Vad skilde fransmännens uniformer från  
de andras?
2. Vad gjorde tyskarna för att hjälmarna inte  
skulle blänka i solen?
3. Varför klippte soldaterna håret kort?
4. Vad skyddade stålhjälmen mot?

Läsförståelsefrågor 

Vapen och uppfinningar som prövades i kriget

Under första världskriget användes en hel del ny teknik som förändrade hur man förde krig.  
Läs mer om giftgas, flygplan och stridsvagnar.

Arbetsuppgift

Människor blev upprörda över att tyskarna hade använt giftgas. Det finns internationella regler för krig 
och hur man använder olika vapen. Finns det vapen som ni tycker är bättre än andra? Gör två listor, 
en för vapen ni inte tycker att man borde få lov att använda och en för vapen som man borde få lov att 
använda. Jämför listor med varandra, försök komma överens.
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Läsförståelsefrågor

Tysklands sista anfall (sidan 173-178)
1. Vad kunde tyskarna vara stolta över?

Missnöjet växte i Tyskland
1. Vad gjorde soldaterna i de flesta arméerna?
2. Vad skulle soldaterna föra när de kom hem?
3. Hjälpte det?
4. Varför protesterade folk på gatorna?

Tyskarna satsade allt på ett kort
1. Vad skulle lösa alla problem?
2. Varför måste tyskarna skynda sig?
3. Vilka vapen använde tyskarna i anfallet?

Osynliga soldater i dimman
1. Varför var den tyske kejsaren nöjd?
2. Var hände när soldaterna hittade britternas 
förråd?

Britterna fick fly på nytt
1. Var överraskades britterna nästa gång?
2. Varför stannade tyskarna efter ett par veckor?
3. Vilken plan lyckades inte?

 
Spanska sjukan dödade soldaterna
1. Vad gav fransmännen och britterna nytt hopp?
2. Vad var spanska sjukan?
3. Varför drabbades tyskarna hårdast?
4. Varför kunde de inte vinna?

Freden i gryningen (sidan 183-185)
1. När byter kriget riktning?
2. Varför kontaktar Tysklands ledare  
de allierade?

Tyske kejsaren flydde
1. Varför blev Tysklands folk chockade?
2. Vad skulle göra det lugnt i landet?

Fred klockan elva
1. Utanför vilken stad samlades ledare  
från Tyskland?
2. Vad hade tyskarna hoppats på?
3. Vilket datum skulle kriget vara slut?
4. Vilka firade inte freden?
5. Varför blev det oroligt i Tyskland?

Leta orsaker till krigets slut 

Flera saker bidrar till att kriget tar slut. Gör en lista över de olika sakerna som bidrar och fundera 
över vilka ni tror var viktigast. Hitler återvänder till gläntan i Compiègne-skogen. Läs mer om det i 
Europa brinner, sidan 91-92.
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Slutet eller början 

Vid slutet av första världskriget straffades Tyskland hårt och det hårda straffet bidrog  
till att andra världskriget bröt ut. Fundera över vad de allierade hade kunnat göra för  
att inte Tysklands straff skulle bidra till ett nytt krig.

Läsförståelsefrågor

Det hårda straffet (sidan 195-197)

1. Var hålls mötet?

Segrarna bestämde allt

1. Vad pratade tyskarna om?

2. Varför tyckte de att politikerna var fega?

3. Hur var en fredsförhandling i vanliga fall?

4. När släpptes tyskarna in?

Tyskland fick skulden

1. Vad fick Tyskland aldrig mer göra?

2. Vad fick de skulden för?

3. Vad måste de betala?

4. Vad väntade tyskarna?

5. Vilket parti bildades?

6. Höll Tyskland fred?
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Vad hände i Sverige?

Skönlitteraturen är en väg till att få en mer personlig bild av Sverige för tiden runt första världs- 
kriget. LL-förlaget har gett ut bearbetningar som utspelar sig före och under första världskriget.  
Låt eleverna läsa efter eget intresse eller samlas kring en bok ni läser och diskuterar tillsammans.
 Med hjälp av återberättade lättlästa versioner kan hela klassen läsa samma berättelse oberoende av 
läsförmåga. En del elever kan läsa böckerna i original och andra behöver en återberättad lättläst ver-
sion. Följande titlar finns på svenska både som original och som lättläst:

Tiden före första världskriget
Mor gifter sig av Moa Martinsson  Återberättare: Cecilia Davidsson

Dagen då mor gifte sig var hon ledig från fabriken. Hon hade på sig en svart klän-
ning hon lånat av en kamrat. En timme var hon och Albert Stenman borta och när 
de kom tillbaka var de gifta. Det är i slutet av 1800-talet och livet är fattigt och 
hårt för Mia och hennes mamma. De tvingas ständigt flytta när Albert får spar-
ken för att han super och slåss. Men där finns ljusglimtar. Det söta bröstsockret 
och underbaras av allt – att få vara ensam med mor.  I sin klassiker Mor gifter sig 
skildrar Moa Martinson kvinnornas värld i en hård tid. 

Nässlorna blomma av Harry Martinsson Återberättare: Busk Rut Jonsson

Martin bor i ett stort hus med sin mor, far och sina fem systrar. Men föräldrarna lämnar sina barn. 
Kommunen tar hand om Martins systrar men själv kommer han till bonden i Vilnäs. Martin är en  
ensam liten pojke som bor hos främmande människor. 

Anna, Hanna och Johanna av Marianne Fredriksson  Återberättare: Malin Lindroth

Boken handlar om tre generationer kvinnor. Hanna är bara tretton år gammal när 
hon föder sin dotter Johanna. De lever på landet och får slita hårt. Också Johanna 
får en dotter. Hon heter Anna. Anna går på universitetet och blir författare. Mycket 
har förändrats. Men Anna märker att hennes eget liv mer och mer liknar Hannas och 
Johannas. Berättelsen sträcker sig från 1871 fram till 1990-talet.

Under första världskriget
Kungsgatan av Ivar Lo-Johansson  Återberättare: Johan Werkmäster

Adrian vet inte vad han ska göra med sitt liv. Han tar olika slags arbeten och läser mycket. Adrian 
kommer från landet. Men känner sig mer som en arbetare från staden än en bondson. 
 Ivar Lo-Johansson beskriver livet i Stockholm på 1920-talet och vad människor gör för att kunna bo 
kvar i staden. Boken finns även inläst på cd.

Minns du den stad av Per Anders Fogelström  Återberättare: Johan Werkmäster

Huvudperson är Emelie som sliter hårt för att hålla ihop familjen. Det blir krig, hungersnöd och stor-
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strejk. Eländet fortsätter för Bärta, men Gunnar får det allt bättre. Staden växer och framtiden börjar 
ljusna.

Romanen om Olof del 1 av Eyvind Johnson  Återberättare: Håkan Boström 
Romanen om Olof del 2 av Eyvind Johnson  Återberättare: Håkan Boström 

Han vill bryta upp, lämna allt, göra verklighet av sin dröm att komma ut i värl-
den. Året är 1914 och Olof är 14 år. Han lämnar sitt fattiga fosterhem och tar 
arbete som flottare. Det är ett både slitsamt och livsfarligt arbete. En dag får han 
nog och ger sig av på jakt efter ett bättre arbete och ett bättre liv. 
 Författaren Eyvind Johnsons självbiografiska romanserie om Olof består av 
fyra böcker i två delar och är en av den svenska litteraturens stora klassiker! Vo-
lym ett i LL-förlagets utgåvor består av Nu var det 1914 och Här har du ditt liv. 
Volym två består av Se dig inte om! och Slutspel i ungdomen.

Böckerna finns att beställa på www.ll-forlaget.se



Vad var viktigt? – arbeta med tidsaxeln

Material: tillgång till bokens tidsaxel, eventuellt en OH av tidsaxeln

När eleverna har arbetat med första världskriget kan den här övningen fungera som samman- 
fattning, repetition och tillfälle att reflektera över krigets skeenden.

Läs tidsaxeln på sidorna 202-203. Tidsaxeln kan behöva en introduktion. Om det behövs låt dem 
göra en tidsaxel över sitt eget liv, födelse, eventuella syskons födelse, första skoldagen, två andra 
viktiga händelser och idag. Hur långt är det mellan den egna tidsaxelns start och slutet av bokens 
tidsaxel? Låt dem sätta ut släktingars eller vänners födelseår på tidsaxeln. Känner de till någon  
som levde under tiden för första världskriget?

Ge varje elev i uppgift att välja ut fem händelser som hon eller han tycker är viktiga på sidorna  
202 och 203. Be dem skriva ned några ord om varför de valt just de här händelserna. Låt dem  
prata två och två och jämföra sina val. 

Summera klassens val på tavlan. Om du gjort en OH av tidsaxeln kan du markera direkt på den 
vilka händelser som fått flest ”röster”. Kan hela klassen enas om tre viktiga händelser? Är de flera 
som valt samma? Kan man se en skillnad mellan de som arbetade med de allierade och de som  
arbetade med centralmakterna?
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