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Abstract 

This essay aims to show how literary fiction can be combined with teaching aids in school while conducting 

lessons about historic events, or even outright replace teaching aids in this matter. This essay will also show how 

a teacher can work in an interdisciplinary way in the school subjects Swedish and History. The historic event that 

has been chosen for this research is the First World War. The method for this study is hermeneutic and it 

analyzes two literary works of fiction and a teaching aid for History at high school level. This study shows that 

literary fiction does not have to serve as a complementary source of knowledge when it comes to historic events 

because it can very well stand on its own two feet. Another conclusion from this study is that the feelings evoked 

from the text of literary fiction contributes to greater understanding of a historic event. 
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1. Inledning 
Omkring mig bara döda och sårade. Till höger därnere ännu några i ställning. De sköto på 

fienden, som närmade sig. Plötsligt slogo nya fruktansvärda projektiler ned. Hela åkrar 

upprevos. De sista sprungo upp, omkring 20 man, och ville draga sig tillbaka. Då sköto 

fransmannen vilt. Alla föllo. (Witkop 1916, s.18) 

Doktor Philipp Witkop var en tysk professor i litteraturhistoria under 1910-talet. När första 

världskriget bröt ut började han att samla brev från soldaterna på väst- och östfronten. Citatet 

ovan är ett brev från den tyske soldaten Wilhelm Spengler som tjänstgjorde på västfronten 

(Witkop 1916, s.18). Det första världskriget skulle vara kriget som avslutade alla krig. När de 

omtalade skotten i Sarajevo avlossades och den österrikiske kronprinsen Franz Ferdinand föll 

utbröt det dittills värsta kriget i världshistorien ut. Omkring tio miljoner soldater och sju 

miljoner civila förlorade sina liv. 

 

Forskningen om första världskriget är omfattande. Det finns få händelser i världshistorien som 

är lika uppmärksammade. Brev från fronterna, som citatet i den här textens inledning, var inte 

ovanliga. Samtidens författare, poeter, skribenter och debattörer lös inte heller med sin frånvaro. 

Majoriteten av det som skrevs under det första världskriget uppmärksammades dock först efter 

krigsslutet. Störst spridning fick krigsdikterna. I bara England skrevs 3,000 dikter av 2,000 olika 

poeter om det första världskriget och om deras erfarenheter av perioden (Einhaus 2013, s.14-

15). I Sverige hade diktandet också en central roll under denna mörka period. Pär Lagerkvists 

diktsamling Ångest med den inledande dikten Ångest, ångest är min arvedel från 1916 är en av 

de svenska klassikerna med döden i fokus från tiden. Prosaskrivningen var förvisso närvarande 

men inte lika eftertraktad som diktningen och har fortfarande inte hittat sin plats i 

kanoniseringen av världskrigslitteraturen (Einhaus 2013, s.19). 

 

Min egen kunskap från mina gymnasieår gällande första världskriget och de skönlitterära verk 

som behandlade detta var minst sagt begränsad. Generellt är min upplevelse av litteraturhistoria 

att den ofta är indelad i epoker med exempel ur klassiska verk. När jag var ute på min egen 

praktikperiod gjorde jag detsamma. Eleverna delades in i olika epokgrupper där de fick ett 

litterärt exempel vardera från epoken där utdragen, givetvis, var från verk som Odysséen, Den 

gudomliga komedin, Don Quijote och så vidare. Är det så litteraturhistorieundervisningen ska 

gå till? Eller finns det andra sätt?  

 

Svenskämnet och historieämnet kan, enligt mig, många gånger samverka. Tematisk 

undervisning kan ge undervisning om t.ex. litteraturhistoria en helhet som gör den mer 

förståelig och placerad i en kontext. Genom att läsa skönlitteratur fungerar den tematiska 

undervisningen oberoende av traditionella läromedel (Nilsson 2007, s.15). Det går med andra 

ord att använda skönlitteratur som den centrala källan i tematisk undervisning. Temat första 

världskriget är stort och innehåller såväl facklitterära som skönlitterära skildringar. 

Utgångspunkten för den här undersökningen är följaktligen att titta på just skönlitterära verk 

om kriget. Däremot utesluts inte facklitterära verk helt utan jämförs också löpande. Är första 

världskriget ett krig värt att läsa om?  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att granska hur en historisk händelse, som första världskriget, 

kan belysas utifrån olika teman och arbetas ämnesöverskridande med i skolan. Vidare avser 

undersökningen att granska såväl skönlitterära som facklitterära framställningar av första 

världskriget samt hur de skiljer sig åt. De skönlitterära verken studien utgår från är Erich Maria 

Remarques På västfronten intet nytt (1929, svensk översättning 1990) samt Ernest Hemingways 

Farväl till vapnen (1929, svensk översättning 2014). Den facklitterära läroboken som kommer 

att studeras är Samband historia (2017) skriven av Niklas Ericsson och Magnus Hansson. 

Uppsatsen utgår från följande frågeställningar: 

1. Hur framställer facklitteratur respektive skönlitteratur historiska händelser, i detta fall första 

världskriget? 

2. Vilka möjliga didaktiska implikationer finns av respektive litteraturframställning? 
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2. Forskningsbakgrund 

2.1 Litteraturundervisning 

Svenskämnet definieras i Skolverkets läroplan för gymnasieskolan (2011) som ett språk- och 

litteraturämne. Skönlitterär läsning ska bidra med att eleven lär ”känna sin omvärld, sina 

medmänniskor och sig själv”. Självinsikt och förståelse för andra människors erfarenheter, 

livstankar, villkor och föreställningsvärldar ingår i ämnets syfte vid användning av 

skönlitteratur. Nya tankesätt och nya perspektiv tillhör också skönlitteratursmotiveringen i 

läroplanen (Skolverket 2011, s.160). Det är med andra ord läraren som konstruerar ”sitt” 

svenskämne och det är läraren som påverkar hur eleverna kommer att se på 

skönlitteraturläsning, skriver Gunilla Molloy (2003, s.293) i Att läsa skönlitteratur med 

tonåringar. Att läsa skönlitteratur handlar mycket om att uttrycka känslor och åsikter och 

klassrumssituationen är således vital anser hon. 

 

Förhoppningsvis kan skönlitterär läsning i skolan bidra till att elever kan lära sig något om livet; 

om livets möjligheter och om dess konflikter (Molloy 2003, s.295). I läroplanen för gymnasiet 

(2011) står det också att eleverna ska utveckla ”förmåga att använda skönlitteratur […] som 

källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och 

föreställningsvärldar” (2011, s.160).  Detta kan emellertid vara tomma ord om 

litteraturläsningen inte kan motiveras för eleverna. I själva verket bör till och med läsning av 

skönlitteratur legitimeras för eleverna konstaterar Magnus Persson (2007, s.6) i boken Varför 

läsa litteratur?. Boken är en studie av litteraturundervisningen i skolan där skolan 

styrdokument och läromedel undersökts. Persson (2007, s.7) anser att det idag inte är lika 

självklart med litteraturläsning i skolan. Tidigare, under 1800-talet, hade litteraturläsning i 

allmänhet och litteraturhistoria i synnerhet en central roll i undervisningen där strävan var en 

nationell fostran genom läsning av svensk litteratur. De många förändringarna i samhället, där 

Persson (2007, s.219) lyfter konsumtionssamhället, mångkulturalismen och globaliseringen 

som exempel, innebär att det i Sverige inte längre finns ett kulturellt homogent samhälle. Därför 

bör rimligen litteraturläsningen legitimeras anser han. Det viktigaste argumentet Perssons 

studie (2007, s.219) belyser är att litteraturläsningen kan motverka odemokratiska värderingar 

som i förlängningen, förhoppningsvis, gör läsaren till en mer empatisk och tolerant människa.  

 

Bengt Brodow (2005, s.91) skriver i liknande ordalag i Att arbeta med skönlitteratur i skolan. 

Brodow har i boken intervjuat 26 lärare i grund- och gymnasieskolan för att ge en bild av 

litteraturundervisningen. Han anser att lärares argument för litteraturundervisningen måste vara 

vattentäta och begripliga för eleverna. Det räcker inte, visar Brodows studie (2005, s.92), att 

motivera litteraturundervisningen med argument som att elevernas läsförmåga och ordförråd 

förbättras – ty dessa egenskaper kan förbättras på andra sätt än via skönlitterär läsning. Läraren 

bör istället motivera litteraturundervisningen genom andra argument; som att de får möta andra 

människors livsöden, relationer, tankar och känslor som de annars inte kan i det verkliga livet. 

Ett problem som ofta uppstår i litteraturundervisningen, som Gunilla Molloy (2008, s.79) 

beskriver i Reflekterande läsning och skrivning, är att elever har svårt att beskriva vad de 

egentligen läser. Om Brodow menar att eleverna ska lära sig om andra människors livsöden 

krävs det givetvis att eleverna också förstår vad de läser. Det vanligaste är att eleverna återger 
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handlingen av den litteratur de har läst men att de har svårt att beskriva vad som t.ex. gör det 

de har läst spännande, roligt, sorgligt o.s.v. (Molloy 2008, s.79). 

 

Bara för att eleverna är läskunniga betyder det inte att de har tillräcklig läsförståelse. Det kan 

därför vara på sin plats att läraren sätter in eleverna i en kontext och förklarar böckernas form 

och vad de kan förvänta sig av det lästa (Molloy 2008, s.337). Att samtala om böckerna är lika 

vitalt som att läsa böckerna. Det finns inget exakt svar på frågan varför elever ska läsa litteratur 

i skolan och det är också svårt att definiera exakt vad de kan lära om just skönlitteratur (Molloy 

2008, s.333-335). Detta poängterar också Jan Nilsson (2007, s.85) i Tematisk undervisning. 

Han anser att det är upp till varje lärare att motivera litteraturläsningen i skolan då ett exakt svar 

de facto saknas. Nilsson (2007, s.86) skriver, likt andra ovannämnda, att eleverna får en ökad 

förståelse om livet, verkligheten, samhället och historia då mer generell kunskap utvecklas när 

eleverna får möta olika människors livsöden, verkligheter och erfarenheter. Det är också viktigt 

för en lärare att poängtera att litterära texter faktiskt handlar om någonting. Många elever kan 

sällan sätta fingret på vad de lärt sig av litteraturundervisningen och då blir aktiviteten tömd på 

mening och betydelse anser Nilsson (2007, s.81). 

 

Martha C. Nussbaum skriver i boken Poetic Justice: The Literary Imagination and Public Life 

(1995, s.5) att litteraturläsning tränar människans empatiska förmåga när hen ”bjuds” in att följa 

en annan människas livsval och erfarenheter. Hon menar att litteraturen kan bidra till etiska 

samtal kring existentiella frågor (1995, s.8). Det finns följaktligen en hel del röster kring 

litteratur och litteraturundervisning. Hur ska då en lärare välja ”rätt” litteratur? 

2.1.1 Val av litteratur 

Beroende på elevernas uppfattning och inställning till skönlitteratur finns det en risk att det inte 

spelar någon större roll vad eleverna läser i skolan. Om eleverna har svårt att skapa egna bilder 

av det de läser eller om de inte ser meningen med läsningen spelar det ingen roll om de läser en 

historisk klassiker eller en modern ungdomsroman (Molloy 2003, s.301). Det som är 

främmande kommer eleverna att undvika menar Molloy (2003, s.316). Litteraturläsningen 

måste vara eller åtminstone kännas betydelsefull. Texterna bör handla om antingen något som 

eleverna själva intresseras av, något de har erfarenhet av eller något de redan har förkunskap 

om (Nilsson 2007, s.79). Den värld eleverna möter i litteraturen ska med andra ord ha med 

deras egen värld att göra på något sätt. Nilsson (2007, s.80) anser att eleverna ska ges möjlighet 

att bli arga, ledsna, upprörda o.s.v. när de läser och han poängterar att skönlitteraturen har en 

viktig roll att fylla som aldrig den traditionella läroboken kan göra på samma sätt. 

 

Eleverna vill läsa böcker som innehåller spänning, fantasi, tydliga känslor och humor menar 

Brodow (2005, s.95). Lärarens val av bok är mycket viktig och böckerna ska inte framstå som 

svåra eller tråkiga för eleverna. Det kan vara ett bra drag att välja böcker utifrån ett tema då en 

del elever föredrar böcker av dokumentär-typ där de kan känna igen sig själv utifrån sina egna 

erfarenheter. Dessa dokumentärböcker, som kan finnas i många olika former, kan fungera som 

en inkörsport till fiktiv läsning för de ovana läseleverna (Brodow 2005, s.96). Valet av litteratur 

är inte helt givet. En del lärare förespråkar klassisk litteratur men någon motivering till detta 

finns inte i kursplanerna enligt Brodow (2005, s.77). Istället är det lärarens egen värdering av 
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litteraturen som väger tyngst. Problematiken med äldre litteratur kan vara språket, om språket i 

litteraturen är för svårt är det ingen mening att använda den menar Brodow (2005, s.77-78). 

2.2 Tematisk undervisning 

Enligt de övergripande målen och riktlinjerna i Läroplanen för gymnasieskolan (2011, s.9) har 

läraren möjlighet att arbeta ämnesövergripande med sin undervisning. Jan Nilsson (2007, s.15) 

skriver att ämnesövergripande arbeten inom skolan gör att flera olika ämnen kan integreras till 

en helhet. Den tematiska undervisningen, som han använder som synonym för 

ämnesövergripande, innebär att skönlitterära texter kan få en central roll då traditionella 

läromedel många gånger kan få en mindre viktig plats i undervisningen. Hur fungerar det dock 

i praktiken? Nilsson (2007, s.17-18) lyfter en hel del problem som kan uppstå vid tematisk 

undervisning om skönlitteraturen eleverna läser inte är kopplad till det faktiska temat. Han anser 

att många lärare väljer att använda skönlitteraturen som en sidoaktivitet där själva källan till 

kunskap fortfarande sitter i de mer traditionella läromedlen. Den tematiska undervisningen i 

svenskämnet kopplas framförallt ihop med de samhällsorienterade ämnena där svenskämnet 

riskerar att slukas upp av fakta- och arbetsböcker som läses på lektionstimmarna. 

 

Några undantag finns, belyser sedermera Nilsson (2007, s.18), där litteraturläsningens funktion 

blir mer än ”bara” en känsla – ty den kan också fungera som en kunskapskälla. Nilsson (2007, 

s.86) menar rent av att skönlitteraturens verkliga sprängkraft inte är källan till känslor utan 

källan till kunskap. I svenskämnets syfte, på gymnasiet, står det också att eleverna ska få 

kunskap om att söka, sammanställa och kritiskt granska information från olika källor (Lgy 

2011, s.160). Olika källor definieras inte men som Nilsson (2007, s.18) diskuterar kan alltså 

skönlitteraturen fungera som en kunskapskälla och bör därför också ses som sådan. 

 

Det råder också en viss skepticism från svensklärare att inleda tematisk undervisning 

konstaterar Brodow (2005, s.191). De problem som finns med tematisk undervisning i skolan 

är många. Brodows studie visar att det kan vara så ”enkelt” att lärarna inte kommer överens 

eller att de inte känner varandra tillräckligt bra för att undervisningen ska fungera. En del 

svensklärare är till och med rädda för att ”svenskämnets själ” ska gå förlorad vid tematisk 

undervisning. Detta motsätter sig Brodow (2005, s.190) då han anser att eleverna redan under 

skoltiden ska lära sig att världen inte är uppdelad i fack utan att det går att samverka. Om inte 

ens lärarna kan samarbeta över ämnesgränserna menar Brodow (2005, s.190) att det kan bli 

svårt för eleverna att se bortom t.ex. matematik-, historie-, musik-, och svensklektionerna som 

bara enskilda ämnen. Världen är en helhet och inte uppdelat ämne för ämne, vilket som sagt 

också Nilsson (2007, s.15) poängterar. För att den tematiska undervisningen ska bli bra bör 

svenskläraren läsa på och vara insatt i de andra ämnenas läromedel (Brodow 2005, s.192). 

Särskilt fokus bör svenskläraren ha på de samhällsorienterade ämnenas läromedel samtidigt 

som svensklärare och eventuellt bibliotekarien informerar övriga lärare om relevant litteratur 

för ett valt tema. 

 

Gunilla Molloy (2003, s.306) belyser att svenskläraren, i samarbete med samhällsorienterade 

ämnen, kan öppna upp för en ny form av svenskämne. Samverkan över ämnesgränserna ger 

möjligheten till ett socialhumanistiskt ämne där diskussioner om t.ex. demokrati kan ingå. 
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Molloy (2003, s.295-296) menar att lärare ofta blundar för stora konflikts- och 

diskussionsområden som berör elevernas vardag. Litteraturläsningen i kombination med de 

samhällsorienterade ämnena skulle öppna upp för diskussioner om livsfrågor och skolans 

demokratiska värdegrund, vilket är ämnen som sällan lyfts i skolan idag anser Molloy (2003, 

s.295-296). De konflikter och problem som finns utanför skolans ramar återfinns också inom 

skolan och ett nytt socialt/historiskt perspektiv kan lyftas fram genom litteraturläsning. Det är 

emellertid viktigt, poängterar Molloy (2003, s.316), att skönlitteraturen inte reduceras till blott 

ett komplement till t.ex. historieundervisningen. Den ska, likt det Nilsson (2007, s.18), 

diskuterar, fungera som en kunskapskälla. 

 

Lars-Göran Malmgren och Jan Nilsson (1993, s.246) beskriver ett seminarium om 

litteraturpedagogik i boken Litteraturläsning som lek och allvar där en lektor mer eller mindre 

anklagade lärare för att använda skönlitteratur i tematisk undervisning. Hans anklagelse 

handlade om att litteraturläsningen ”ockuperas och uppslukas” av andra ämnen och att 

skönlitteraturens existens blir tillintetgjord. De existentiella och estetiska värden som 

litteraturläsningen innehåller har inget med andra ämnen att göra, slog lektorn fast. Likt de ovan 

nämnda författarna menar dock Malmgren och Nilsson (1993, s.247) att litteraturen fungerar 

som en kunskapskälla utan att något annat ämne blir lidande. Att följa en människas 

existentiella erfarenhet i en skönlitterär text ger också kunskap om historiska förhållanden. 

Litteraturläsningen i den tematiska undervisningen ger både fakta och en beskrivning av 

människors erfarenheter. Öppna gränser mellan ämnena med tematisk litteraturläsning i 

svenska utgör en framkomlig pedagogisk väg i skolan, menar Malmgren och Nilsson (1993, 

s.248). 

2.3 Litteraturforskning om första världskriget 

Sofi Qvarnströms avhandling Motståndets berättelser: Elin Wägner, Anna Lenah Elgström, 

Marika Stiernstedt och första världskriget (2009) handlar om svenska författares och 

skribenters texter om första världskriget. Qvarnström (2009, s.51-53) skriver att ett stående 

inslag i litteraturen från tiden, som handlade om kriget, var att kriget framkallade människans 

”djuriska sida”. Många författare och skribenter under krigsåren vädjade till människans förnuft 

och menade att de återvändande soldaterna runt om i Europa fick psykiska men av 

krigsupplevelserna. Den typen av litteraturform kallar Qvarnström (2009, s.51) för anti-

krigslitteratur. En av de viktigaste poängerna som Qvarnström (2009, s.340) lyfter fram är 

berättelserna från samtiden som vittnar om krigets totala ödeläggelse i nutid. Ett vanligt tema i 

första världskrigslitteraturen är att berättelserna har en uttalad huvudperson som läsaren får 

följa och som antingen är soldat eller civilperson. Det primära i texterna är huvudpersonens 

egna reflektioner om vad hen vittnar om – antingen i biografiskt syfte eller rent fiktivt 

(Qvarnström 2009, s.340). Texterna fungerar också som ett slags vittnesmål om krigets 

grymheter (Qvarnström 2009, s.339). 

 

Det är följaktligen framförallt i de fiktiva berättelserna som förtvivlan och pessimismen 

utstrålas som mest. De fiktiva berättelserna som Qvarnström (2009, s.348) studerat innehåller 

oftare ett tydligt budskap och har vissa tendensiösa inslag med friare reflektioner och 

ifrågasättande av kriget. De mer dokumentära skildringarna har mer snäva ramar och är inte 
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lika pessimistiska (Qvarnström 2009, s.348). Qvarnström drar sedermera några slutsatser. 

Skönlitteraturens framställning av första världskriget överskrider de mer förutsägbara svaren 

och ger både en mer prövad och mer mångbottnad framställning av kriget. Litteraturen gör, 

enligt Qvarnström (2009, s.349-355), motstånd mot en ensidig och ytlig framställning som 

annars förmedlas av kriget. Hon slår fast att det kanske är viktigare att reflektera över 

människan i kriget snarare än kriget i sin helhet. 

 

En liknande inställning har Claes Ahlund (2003, s.134) som beskriver de skönlitterära 

beskrivningarna av kriget som ett viktigt forum för krigets inverkan på människorna i artikeln 

En mental militarisering. Ahlund (2003, s.152) menar att litteraturen, skriven av de människor 

som levde under krigsåren, både visar hur människorna tänkte om kriget och om hur de kände 

inför kriget. I Modernism History and the First World War skriver Trudi Tate (2013, s.10) dock 

att många som levde under tiden hade svårt att skriva ned vad de egentligen upplevde eftersom 

de själva inte riktigt förstod vad som hände eller varför de var involverade. Författarna under 

krigsåren försökte göra kriget förståeligt samtidigt som samtliga påverkades av den inhemska 

propagandan. Tate (2013, s.13-15), som beskriver skönlitteraturen i Storbritannien från 

krigsåren, anser att litteraturens syfte många gånger handlade om frågor som rörde demokrati, 

ansvar och möjligheterna till att genomföra rationella val. Propagandamaskineriet ser hon dock 

som ett stort problem vid en analys av de skönlitterära texterna då propagandan påverkade 

författarna eller skribenternas texter (Tate 2013, s.15). 

 

Ann-Marie Einhaus (2013, s.29) skriver i The Short Story and the First World War att de icke-

fiktiva berättelserna från första världskriget till en övervägande del blev självbiografiska där 

författaren beskrev sina vardagliga erfarenheter från krigsåren. Detta ger historieskrivningen en 

alternativ historia. Texterna skrivna av författare som upplevde kriget har ofta moraliska 

tendenser menar Einhaus (2013, s.29-31). I Sverige var det få människor som skrev om sina 

egna erfarenheter från kriget. Istället var det många fiktiva berättelser om kriget som spreds i 

t.ex. svenska dagstidningar (Qvarnström 2009, s.43-44). 

2.3.1 Litteraturforskning om På Västfronten Intet Nytt och Farväl till vapnen 

Margot Norris (2014, s.19) skriver i antologin The Great War in Post-Memory Literature and 

Film att På Västfronten Intet Nytt innehåller en stor dos av ironi för att beskriva livet längs 

västfronten. Hon påpekar att romanen inleds med att soldaterna får en dubbel ranson av mat; 

vilket läsaren tolkar som att livet kanske inte är så bedrövligt ändå. Sedan kommer det fram att 

anledningen till att soldaterna fått dubbla ransoner av mat är för att halva kompaniet stupat 

(Norris 2014, s.19). Norris (2014, s.24) anser att På Västfronten Intet Nytt är en unik 

krigsskildring i jämförelse med andra krigsromaner eller krigsfilmer. I andra krigsromaner, 

påpekar hon, brukar ofta motståndarna vara abstrakta varelser som mer eller mindre är osynliga 

men som attackerar defensiva och oskyldiga soldater på andra sidan. När huvudpersonen Paul 

dödar en fransk soldat på nära håll uppstår förvirring och en inre debatt kring moraliska frågor 

om vad som är rätt och vad som är fel. Detta var ett sätt för författaren Remarque att belysa att 

det är lika hemskt att döda en okänd människa som att se en egen kompanikamrat stupa, enligt 

Norris (2014, s.24). 
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Det är dock inte bara soldaterna som har ett tufft liv medan kriget pågår. Detta påvisar 

Remarque genom att beskriva civilbefolkningens hungersnöd. Norris (2014, s.25) diskuterar 

Paul och hans kamraters besök hos några franska kvinnor där soldaterna tar med sig bröd till 

kvinnorna i en, vad Norris kallar det, medlidande akt. Istället för ett föraktfullt möte spenderar 

de tyska soldaterna och de franska kvinnorna en trevlig natt tillsammans där krigets fasor står 

sekundärt (Norris 2014, s.25). Norris (2014, s.27) anser att gemenskapen i På Västfronten Intet 

Nytt soldaterna emellan är ett huvudtema i boken. Soldaternas gemensamma erfarenheter gör 

att de är mer familj och släkt än vad deras egen familj och släkt på hemmaplan någonsin kan 

bli. När samtliga av Pauls kamrater dött i kriget är han emotionellt död själv, anser Norris (2014, 

s.27), och han har då förlorat allt han trott och krigat för. 

 

I samma antologi som ovan skriver Ty Hawkins (2014, s.98) kort om Hemingways Farväl till 

vapnen. Hawkins (2014, s.98) skriver att huvudpersonen Frederic Henry beskriver krigslivet 

som en mörk period där alla som medverkar kan vara säkra på sin död. Hawkins (2014, s.98) 

skriver att romanen är en redogörelse om kriget utifrån en soldats upplevelser som innehåller 

en sensmoral mot krig som läsaren ska lära sig av. I Teaching Hemingway’s A Farewell to Arms 

skriver Ellen Andrews Knodt (2013, s.101-102) om hur Farväl till vapnen kan användas med 

elever. Hon anser att elever sällan har förståelse om första världskriget och ännu mindre 

förståelse om litteraturen som beskriver tiden. Knodt (2013, s.101-102) anser att elever bör 

förstå själva kriget före de kan förstå litteraturen och att Farväl till vapnen är en bok som 

beskriver krigets fasor ur en soldats synvinkel. Jennifer Haytock (2013, s.132) instämmer med 

Knodt och anser också att romanen är ett bra val som krigsroman. Hon påvisar att Farväl till 

vapnen går att använda för att belysa en rad stora frågor i klassrummet. Som exempel lyfter hon 

diskussionsfrågor som vad krig betyder för samhället, hur uppfattningen av krig kan se ut för 

de som deltar i krig och vad som karakteriserar en krigsroman (Haytock 2013, s.133). 

2.4 Litteraturdidaktisk teori 

I Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa (2002) skriver Louise M. Rosenblatt om 

sina teorier om litteraturläsning. Gun Malmgren, som skriver förordet till den svenska upplagan, 

sammanfattar kort Rosenblatts budskap som handlar om att ”skapa förståelse för betydelsen av 

att i undervisningssammanhang få till stånd ett givande samspel (transaktion) mellan text och 

läsare” (Rosenblatt 2002, s.5). Själva läsakten är i sig en aktiv händelse som aldrig kan upprepas 

på exakt samma sätt (Rosenblatt 2002, s.5). Grundidén är att läsaren (eleven i detta fall) ska 

upptäcka litteraturens njutning där transaktionen mellan läsare och verk står i fokus. Tidigare 

erfarenheter ligger till grund när läsaren närmar sig en text. Några av dessa erfarenheter är 

gemensamma för samtliga människor, både författare och läsare emellan, som t.ex. födsel, 

uppväxt, kärlek och död (Rosenblatt 2002, s.36-37). Vidare poängterar Rosenblatt (2002, s.38) 

att varje litterärt verk är en social produkt där konstnären (författaren) blott skapar ett konstverk 

(litterärt verk) och inte försöker kommentera livet i stort. 

 

Malmgren (2002, s.10-11) beskriver två begrepp som Rosenblatt kallar för efferent och estetisk 

läsning. Den efferenta läsningen är opersonlig och är en mer allmän läsart där läsarens 

personliga och känslomässiga förhållningssätt trängs bort. Istället ska läsaren ta med sig något 

från texten och lära sig något av den. Den estetiska läsningen är däremot mer personlig och 
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känslomässig där läsaren uppmanas att uppleva och genomleva stämningarna och situationerna 

i det lästa genom transaktioner. Enligt Malmgren (2002, s.11) är det viktigt för Rosenblatt att 

de två olika lästyperna inte står i motsats mot varandra. De utgör snarare olika hållningar av 

transaktionsflödet. Läsaren av en text har ett syfte med läsningen och därefter placeras hen på 

olika positioner mellan efferent och estetisk läsning. Rosenblatt (2002, s.11) menar att det 

traditionella undervisningssättet av skönlitteratur ofta gör elever förvirrade där det uttalade 

målet är en estetisk läsning men att eleverna oftast ska hålla ett efferent förhållningssätt. Det 

vill säga läsningen är uttalad för att vara en upplevelse när det i själva verket kanske handlar 

om att plocka ut något ur en text eller att eleverna ska förstå något specifikt. 
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3. Metod och material 

3.1 Hermeneutisk metod 

Den här studien utgick från en hermeneutisk metod med två skönlitterära texter och en lärobok 

i gymnasieämnet historia som analysunderlag. I Litteraturvetenskap – en inledning (2002) 

skriver Anders Palm om texttolkning och hermeneutik. Han skriver att om en text inte är tolkad 

har den ingen egentlig mening (Palm 2002, s.190). Hermeneutiken är i korta ordalag en generell 

beteckning för läsarens försök till att tolka en skriven text. Tolkningen handlar om att ge den 

litterära texten en mening och för att förstå litteraturen måste den tolkas (Palm 2002, s.190-

192). Palm (2002, s.194) menar att läsaren, i detta fall var det undertecknad, överlämnas att 

tolka en text på sitt eget sätt. Tolkningen jag har gjort av texten är därmed min egen tolkning 

och fungerar som min betydelse av det lästa. 

 

Den litterära tolkningen är subjektiv men Palm (2002, s.194) påpekar att texten, trots den fria 

tolkningen, inte är autonom eller fristående – ty läsaren måste sätta texten i en kontext. De 

skönlitterära verken jag har studerat i den här studien är texter av dokumentär art eftersom de 

behandlar författarnas egna erfarenheter av det första världskriget (se 3.2 Material och urval). 

Kontexten i det här sammanhanget är således två mäns upplevelser från världens dittills värsta 

krigsutbrott. Utifrån den kontexten kan läsaren konstruera betydelser av det lästa och sedermera 

ifrågasätta och bryta ned det skrivna (Palm 2002, s.195). Det finns dock några problem i den 

fria tolkningen – något som Paul Tenngart belyser i sin bok Litteraturteori (2008). Han 

diskuterar svårigheterna med den fria tolkningen och menar att det blir problematiskt när en 

text helt fritt tolkas utan ett visst regelverk (Tenngart 2008, s.59). Han ställer den retoriska 

frågan: hur kan man diskutera en texts betydelse om den betyder olika för alla? Svaret är 

givetvis att det blir minst sagt svårtolkat. 

 

Tenngart (2008, s.61) skriver att det finns två typer av text: den öppna och den slutna texten. 

Slutna texter är texter där tolkningsmöjligheterna är begränsade eller irrelevanta.  De mer öppna 

texterna, som Tenngart (2008, s.61) kallar för mer ”ansedda”, kräver en mer aktiv läsare vilket 

ger mer utrymme för tolkning. Texttolkningen av de öppna texterna är av stor betydelse men 

kräver en större insats från läsaren. Utifrån Tenngarts (2008, s.61) teori om öppna och slutna 

texter har jag tolkat de två skönlitterära verken i den här studien för att vara öppna texter som 

ger utrymme för tolkning. Tolkningen ska emellertid vara rimlig och mer än bara en läsare ska 

kunna acceptera tolkningen. I teorin kan emellertid skönlitterära texter ha oändligt många olika 

betydelser och tolkningar (Brodow 2005, s.180). 

 

Utifrån min närläsning av texterna har jag jämfört de skönlitterära verken med läromedlet 

Samband historia (2017) som används i historieundervisningen på gymnasiet. Denna 

komparation mellan facklitteratur och skönlitteratur har besvarat de tidigare beskrivna 

frågeställningarna. Komparationen har genomförts utifrån, av mig, valda rubriker och teman 

som presenterats under resultatdelen. Viss information, i både fack- och skönlitteraturen, har 

inte redovisats på grund av att jag ansett den antingen vara irrelevant eller överflödig. 

Problematiken med detta har varit att allt stoff i litteraturen inte använts/redovisats men på 

grund av uppsatsens omfång, syfte och frågeställningar har detta inte påverkat studien. 
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3.2 Material och urval 

På Västfronten Intet Nytt skrevs av Erich Maria Remarque 1929 med originaltiteln Im Western 

nichts Neues. Utgångspunkten i Remarques skönlitterära skildring är hans egna erfarenheter av 

första världskriget. Romanen var, enligt honom, ett försök att berätta om en förlorad generation 

som förstörts av kriget (Nationalencyklopedin). Boken som studeras är en svensk översättning 

av Curt Berg från 1990. A Farewell to Arms, Farväl till vapnen på svenska, skrevs av Ernest 

Hemingway samma år som Remarques roman – 1929. Likt Remarque bygger romanen på 

Hemingways egna erfarenheter av kriget. Hemingway beskriver krigets fasor och en 

kärlekshistoria med ett tragiskt slut (Nationalencyklopedin). Versionen av Farväl till vapnen 

som den här studien undersöker är en svensk översättning av Christian Ekvall från 2014. De 

båda romanerna baseras alltså på författarnas egna erfarenheter. De uppges inte vara 

självbiografier utan är skönlitterära verk med fiktiva karaktärer. Anledningen till det 

skönlitterära urvalet motiveras utifrån att verken dels utgår från författarnas egna erfarenheter, 

dels för att de är lättillgängliga. De två verken beskriver också två olika fronter och två olika 

sidor av kriget: den tyska och den italienska. Det är med andra ord inte två verk som beskriver 

samma sak. 

 

Vid materialinsamlingen läste jag igenom fem olika läroböcker i historia för gymnasiet. 

Samtliga fem anknyter till läroplanen för gymnasiet 2011. Av dessa fem är det blott en som 

kommer att användas i den här studien. De fem läroböckerna som jag har läst är Perspektiv på 

historien Plus (Nyström 2017), Epos 1b (Sandberg et al. 2012), Historia 1b Den lilla människan 

och de stora sammanhangen (Långström et.al. 2012), Historia 1b Historiens landskap: kungar 

och karnevaler (Alm 2014) och Samband historia (Ericsson och Hansson 2017). Läroböckerna 

påminner väldigt mycket om varandra och den information som återfinns om världskriget 

återberättas på ett nästintill identiskt sätt. Därmed är det både omotiverat och onödigt att 

jämföra samtliga läroböcker med de skönlitterära skildringarna. Eftersom kunskapen är 

densamma i läroböckerna kommer den här studien att jämföras med bara en av dem: Samband 

historia (2017). Anledningen till att just Samband historia återfinns i studien och inte de andra 

läroböckerna är för att den dels är en av de nyare läroböckerna och dels för att den tydligt 

kopplar till läroplanen för gymnasiet (2011). Detta är den andra upplagen av boken och 

författarna själva skriver att flera förändringar har gjorts för att boken ”syftar till att knyta 

läromedlet ännu närmare läroplanen, för att förenkla måluppfyllelsen och arbetet i 

klassrummet”. (Ericsson och Hansson 2017). 
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4. Resultat och analys 
De två skönlitterära verkens handling finns sammanfattade som bilagor. Detta kan underlätta 

den fortsatta läsningen av resultatdelen. På Västfronten Intet Nytt sammanfattas i bilaga 1 och 

Farväl till vapnen finns sammanfattad i bilaga 2. Resultat- och analysdelen är uppdelad i två 

huvudrubriker: känsla och kunskap. Under huvudrubriken känsla redovisas böckernas 

beskrivningar av känslan av krig medan redovisningen av huvudrubriken kunskap handlar om 

vilka kunskapskällor läroboken och skönlitteraturen förmedlar. 

4.1 Känslan 

Att läsa om krig är en sak, att förstå krig är en annan. Den tidigare forskningen belyser en av 

skönlitteraturens mest centrala roller: förmedlingen av känsla. I skönlitteraturen målas en bild 

upp och läsaren sätts in i romankaraktärernas egna upplevelser. Nedan, under valda rubriker, 

diskuteras lärobokens och skönlitteraturens förklaringar och beskrivningar av verkligheten 

under det första världskriget. Syftet är att förmedla skönlitteraturens bild av krigsskildringarna 

i samspel med beskrivningarna i läroboken. 

4.1.1 Krigsentusiasmen 

Ericsson och Hansson (2017, s.451) beskriver att befolkningen i länderna på båda sidor var 

mycket entusiastiska inför krigsutbrottet. Kriget skulle gå snabbt och de flesta trodde på en 

ärofylld seger. Trupperna skickades mot fronten till marschmusik. På vägen mot fronten 

överöstes soldaterna med blomsterhyllningar och alla ställde upp för nationen. Den tyske 

kejsaren, Vilhelm, sa till och med att soldaterna skulle vara hemma ”innan löven faller från 

träden” (Ericsson och Hansson 2017, s.456). Paul Bäumer var inte överdrivet entusiastisk när 

han tog sin värvning. Han gav med sig för att undvika att bli kallad för ”feg”. Han beskriver att 

de fattiga i landet såg kriget som en olycka medan de rika kände stor glädje inför kriget, vilket 

han ser som en paradox (Remarque 1990, s.13). Frederic Henry, som anmält sig som frivillig 

ambulansförare, blir tillfrågad ett par gånger om varför han tagit värvning i den italienska 

armén. Hans svar är detsamma båda gångerna: ”Vet inte”. Det behöver inte alltid finns en 

förklaring till saker och ting, menade han (Hemingway 2014, s.18). När kriget går allt sämre 

och han själv deserterat kallar han sitt beslut att ta värvning för ”dumt” (Hemingway 2014, 

s.217). 

 

Desto mer läsaren följer Paul Bäumers och Frederic Henrys resa genom kriget, desto mer går 

det att utläsa hur krigsentusiasmen sjunker. Kriget i sig blir nästan ett eget väsen. Det tar en 

egen form i soldaternas tankar. I Hemingways Farväl till vapnen beskrivs kriget genom 

soldaternas tankar med adjektiv som: ”vidrigt” (2014, s.32), ”ruttet” (2014, s.143) och ”korkat” 

(2014, s.223). Entusiasmen bland de italienska soldaterna framstår som mycket låg. En italiensk 

mekaniker påpekar att ”alla hatar kriget”. En hätsk diskussion följer där tongångarna rör sig 

mellan förtvivlan och hopplöshet. ”Någon måste sluta kriga”, ”Varför slutar inte vi kriga?”, 

”Det spelar ingen roll”, ”De har sitt land, vi har vårt land och ändå ska det krigas”. De är eniga 

om att kriget måste komma till ett slut. Men ingen tror att kriget har ett slut (Hemingway 2014, 

s.45-46). Frederic ställer sig till och med frågan om detta är ett nytt hundraårskrig (Hemingway 

2014, s.101). På ett liknande sätt diskuterar Paul Bäumer och hans tyska soldatkamrater i 

skyttegravarna. ”Vi är ju här för att försvara vårt fosterland. Men fransmännen är också här för 
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att försvara sitt fosterland. Vem har egentligen rätt?”, ställer sig en av dem frågan. Krig uppstår 

när ett folk förolämpar ett annat, fyller en annan in. En tredje menar att ”då har jag ingenting 

här att göra, jag känner mig inte förolämpad” (Remarque 1990, s.169-170). Soldaterna på båda 

sidorna har alltså svårt att förstå vad de krigar för eller mot. De är utsända på ett uppdrag som 

de fullföljer trots de frågetecken som uppstår. 

 

Paul och hans kamrater slår fast att någon måste tjäna på ett krig. En kejsare måste alltid uppleva 

ett krig, likaså generalerna, för att skrivas ned i de kommande skolböckerna (Remarque 1990, 

s.171). Från den italienska sidan instämmer mekanikerna och kallar de styrande från båda sidor 

för ”idioter” som tvingat länderna ut i krig (Hemingway 2014, s.46). Varför ska det då uppstå 

krig om så många är missnöjda med krigsutbrott? Det finns två olika kategorier av människor, 

förklarar en italiensk präst för Frederic. De som vill ut i krig och de som inte vill ut i krig. Den 

första kategorin tvingar sedermera den andra till krig då de som vill stoppa krig inte är 

tillräckligt organiserade (Hemingway 2014, s.64).  

 

Det är emellertid först när Frederic flytt från militärpolisen som han släpper känslorna av 

förpliktelse. Fram till den punkten var han lojal mot den italienska armén men nu kände han sig 

klar med italienarna. Han var färdig (Hemingway 2014, s.199). Väl borta från fronten och från 

kriget märker han att krig inte är på alla platser i världen. Det är då han förstår att kriget helt är 

slut för hans egen del, oavsett om kriget fortsätter på andra platser eller ej (Hemingway 2014, 

s.208). Tongångarna om att kriget ska ta slut når däremot aldrig Paul Bäumer. Han och hans 

kompani i skyttegravarna förlorar hoppet om ett krigsslut. De vågar inte ens tänka så långt 

(Remarque 1990, s.229). ”Våra händer är jord, våra kroppar är gyttja och våra ögon är 

regnpölar. Vi vet inte om vi ännu lever”, förklarar Paul (Remarque 1990, s.234). 

Krigsentusiasmen är på botten och Paul har inte mycket att kriga för i slutet av romanen. 

Samtliga från hans skolklass, förutom han själv, har stupat. Han står i skyttegraven ensam kvar. 

Den dagen han själv stupar beskriver ett telegram hans ansiktsuttryck: ”Hans ansikte hade ett 

så behärskat uttryck att det nästan tycktes som om han varit nöjd med detta slut” (Remarque 

1990, s.238-240). 

 

Civilbefolkningens positiva känsla inför kriget, som det alltså beskrivs i läroboken, kan varken 

ha nått Paul Bäumer eller Frederic Henry. Soldaten och ambulansföraren står på olika sidor i 

kriget men känner och upplever ett krig de inte vill vara med om. Frederic anser inte ens att 

kriget har med honom att göra, ty det krig han upplever är som att se på film (Hemingway 2014, 

s.34). Ericsson och Hansson (2017, s.452) belyser den aggressiva nationalismen som en av 

anledningarna till krigsutbrottet. Nationalismen orsakade misstro mellan länderna enligt 

läroboken. Frederic Henry slåss inte för sitt USA, han kör ambulans i den italienska armén. Han 

var helt enkelt på plats i Italien vid krigsutbrottet, talade italienska och visste inte varför han 

anslöt (Hemingway 2014, s.21). Det hade föga med nationalism att göra.  

 

Paul hade däremot anslutit till armén som en patriotisk gärning efter att ha övertalats (Remarque 

1990, s.13). Patriotismen skulle sedermera suddas bort och ersättas av något för honom starkare: 

kamratskap. Samhörighetskänslan med kamraterna var det viktigaste i kriget för honom 

(Remarque 1990, s.26). När Paul vaktar ryska fångar inser han att de också är människor. Det 
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var blott en order från en okänd person som gjorde dessa ansikten till hans fiender. De var 

således också bara en order ifrån att bli vänner (Remarque 1990, s.161-162). Nationalismen 

som beskrivs i läroböckerna som vital för krigsutbrottet bör därför snarare ses utifrån staternas 

och eventuellt ledarnas perspektiv. Den gemene soldaten, i detta fall Paul, eller den gemene 

ambulansföraren, i detta fall Frederic, drivs inte fram mot kulsprutor eller granatsplitter av 

nationalistiska anledningar. När så småningom kamratskapet också är borta har de inte mycket 

mer att kriga för. Krigsentusiasmen sjunker desto längre kriget fortlöper. 

4.1.2 ”Den förlorade generationen” 
I dag skulle vi gå omkring som resande i vår ungdoms landskap. Vi är förbrända av fakta, vi har lärt oss 

göra förtjänster som handlande och ta itu med nödvändigheter som slaktare. Vi är inte sorglösa längre – vi 

är fruktansvärt likgiltiga. Vi skulle komma tillbaka dit; men skulle vi kunna leva där? Vi är övergivna som 

barn och erfarna som gamla människor, vi är råa och sorgsna och ytliga – jag tror vi är förlorade. 

(Remarque 1990, s.105) 

Skyttegravarna och kriget är det enda Paul Bäumer vet. I en förtvivlad episod, när han befinner 

sig hemma på permission, förklarar han att han må vara hemma men att han inte kan hitta sig 

till rätta. Alla hans saker ligger där de låg innan kriget, på hans rum, men han själv är inte där 

(Remarque 1990, s.135). Han förstår sig inte på människorna hemma längre. Det är människor 

med bekymmer, mål och önskningar som inte går att relatera till. Det är helt enkelt en annan 

värld. Han kan inte hitta tillbaka, hur mycket han än försöker – ty han är utestängd från det som 

tidigare var hans liv. Känslan av att vara en främling slår rot (Remarque 1990, s.142-145). Det 

ungdomens landskap som Paul beskriver i citatet ovan kan de inte längre ta emot, även om det 

skulle komma till skänks ånyo. De kan aldrig vara det de en gång var (Remarque 1990, s.104). 

Han är en sorgsen tysk soldat som önskar att han aldrig fått permission. När han befinner sig i 

skyttegravarna var han likgiltig och utan hopp, hemma känner han bara sorg (Remarque 1990, 

s.156). 

 

I läroboken står det att den allmänna värnplikten var ny för staterna och den beskrivs som ett 

effektivt sätt för att snabbt mobilisera flera miljoner soldater. Detta möjliggjorde att arméerna 

blev betydligt större än tidigare och en dittills okänd styrka drabbades samman. Järnvägarna 

hjälpte också att soldaterna snabbt kunde skickas till fronten (Ericsson och Hansson 2017, 

s.451). Ericsson och Hansson (2017, s.458) poängterar också att det var en stor mängd 

ungdomar som föll i första världskriget. Paul Bäumers generation är förlorad, menar han själv. 

När/om kriget någonsin tar slut och de får återvända hem gör de det trötta, brutna, förbrända, 

rotlösa och utan hopp. Han ser sin egen generation som överflödig. Den tidigare generationen 

återvänder till sina gamla liv, till sina gamla yrken, förhållanden och sin säng. Den kommande 

generationen kommer att stå främmande för hans generation. Ingen kommer att förstå dem. De 

som var i ungdomens ålder när kriget bröt ut får inte tillbaka det som har varit. De kommer 

aldrig att finna sig till rätta (Remarque 1990, s.238-239). En av Frederics ambulanskamrater 

konstaterar helt enkelt att ingen, inte ens de själva, förstår hur vidrigt kriget är och den påverkan 

det har på människan. ”När folk verkligen inser hur vidrigt det är kan de inte göra något för att 

få slut på det eftersom de redan har förlorat sitt förstånd”, slår han fast (Hemingway 2014, s.45). 

 

Frederic kommer att lämna kriget bakom sig till skillnad från Paul som i slutändan dör i 

skyttegraven. Det stoppar däremot inte Frederic från att slå bort tankar om kriget och om 
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framtiden. Han vill inte tänka, han måste sluta tänka. När han deserterade satt han bara med 

tomhet i blicken och inte ens det han älskade kunde medverka i fantasierna längre eftersom han 

såg kallt och klart på saker och ting. Aldrig igen skulle han få återse det som stod honom så 

kärt under krigsåren: sina kamrater (Hemingway 2014, s.199-200). Paul beskriver att världen 

förändrades när han såg den första granaten slå ned. Granaten slog rakt in i hjärtat. Hans 

generation vill inte längre ta världen med storm, göra den till sin. De har förvandlats till 

flyktingar som flyr för sina liv i känslor av total förtvivlan och hopplöshet. Det går inte att bara 

komma bort från kriget och det är hela hans generations gemensamma öde: kriget har fördärvat 

dem alla (Remarque 1990, s.76-77). 

 

Det återges någon enstaka mening i läroboken om den allmänna värnplikten och om att många 

miljontals människor stupade i världskriget. Mindre resoneras det emellertid kring vad det 

överhuvudtaget betyder. Vad betyder ett människoliv? Och vad händer med ett människoliv 

som utsätts för prövningar som vi ser som totalt främmande? I synnerhet har Paul Bräumer 

redan dödförklarat hela sin generations nutid och framtid. Det som en gång gällde finns inte 

längre. Hans barndomsintresse var att skriva poesi. I skyttegraven kan han inte ens föreställa 

sig detta längre (Remarque 1990, s.20). De ord och meningar han en gång läste i sina böcker 

som han köpte för mer eller mindre dyra pengar talar inte längre till honom. Orden når honom 

inte, trots att han försöker forcera fram det (Remarque 1990, s.146).  

 

Det är inte bara i krigets skyttegravar som en hel generation slås ut. I Frederic Henrys fall 

försvinner allt framtidshopp på bara några timmar när både hans son och ”fru” (de var aldrig 

gifta men kallade varandra för fru och man) dog under förlossningen när de befann sig på flykt 

från krigets fasor (Hemingway 2014, s.282). Dödsfallen berodde inte direkt på kriget men 

hänger ihop med det dödstema som återfinns i romanen. ”Man dog. Man fick inte veta 

meningen med det hela. Det hade man aldrig tid att lära sig”, tänker Paul. Dödade, som han 

uttrycker det, blir människor oavsett vad de gör. Det kan vara motiverat eller omotiverat, men 

döden är något man kan räkna med (Hemingway 2014, s.278). Till skillnad från Paul kunde 

dock Frederic bryta sig loss från de negativa tankarna och han kunde, på flykt, leva ett fint och 

lyckligt liv bortanför fronten (Hemingway 2014, s.258). Huruvida det går att beskylla kriget för 

bortgången av hans son och fru får stå osagt. Däremot går det att slå fast att både Paul och 

Frederic tillhör samma förlorade generation som gick olika vägar, på olika sidor, i en kamp de 

aldrig kunde vinna. De gick de levande dödas kamp utan hopp om vad som väntade härnäst. 

 
Jag är ung, jag är tjugo år gammal: men jag känner inget annat av livet än förtvivlan, döden, ångesten och det nära 

sambandet mellan de galnaste ytligheter och avgrunder av lidande. Jag ser hur människorna drivs mot varandra och 

tigande, okunniga, dåraktiga, lydiga oskyldiga låter döda sig. Jag ser hur världens skarpaste hjärnor uppfinner vapen 

och ord för att göra alltsammans ännu mer raffinerat och långvarigt […] Vad ska våra förfäder svara när vi en gång 

står upp och träder fram för dem och fordrar räkenskap? Vad väntar de sig av oss när den tid kommer då det inte 

längre är krig? Under år var vår enda sysselsättning att döda – det var vårt första yrke i livet. Vår kunskap om livet 

inskränker sig till döden. Vad kommer att hända sedan? Och vad ska det bli av oss? (Remarque 1990, s.217) 

4.1.3 Krigsupplevelser 

Kriget i sig är påtagligt i allra högsta grad för både Paul Bäumer och Frederic Henry. Paul 

beskriver fronten i nästintill spirituella ordalag där den framstår som något mer än bara en 

krigszon där två sidor anfaller varandra. Redan när Paul och hans kompani närmar sig fronten 
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känner han hur luften blir disig av röken från kanonerna. Krutgaserna lämnar en bitterhet på 

tungan. Meningar som ”Här är fronten, vi är i dess makt” och ”Fronten är orolig” gör att 

beskrivningarna av fronten, precis som ovannämnt, gör den till något mer än en skjutbana. 

Fronten utstrålar en egen elektricitet som likt en kontakt aktiverar alla soldater. Det går inte att 

motstå fronten, menar Paul. Den drar till sig en långsamt och oundvikligt (Remarque 1990, 

s.47-49). Via ryktesvägar har också Frederic hört talats om hur den fransk-tyska fronten ser ut. 

Han har svårt att begripa hur skyttegravskriget ”där borta” föreställer och kallar därför den 

italiensk-österrikiska fronten för ”den romantiska fronten” (Hemingway 2014, s.19). Frederic 

upplever sin front som mycket mystisk och märklig (Hemingway 2014, s.33). Både Paul och 

Frederic beskriver sina respektive fronter som subjekt med egna egenskaper. Pauls front 

jämförs med elektricitet som inte går att motstå medan Frederics front beskrivs som romantisk, 

mystisk och märklig. Det framstår nästan som att fronten inte är skapad av människor som 

skjuter tunga artilleripjäser mot varandra utan snarare som en varelse i sig. 

 

När Frederic retirerar från fronten med några andra ambulansförare blir de beskjutna. Det blir 

alltså inte beskjutna av fienden utan av sina egna. En av ambulansförarna blir skjuten i huvudet 

och stupar. Rädslan för tyskarna och österrikarna var så stark hos den italienska armén att det 

gällde att skjuta först och fråga sedan. Hotet, vid reträtten, var följaktligen deras egna snarare 

än fienderna (Hemingway 2014, s.183-185). I övrigt, i formen av ambulansförare, upplevde 

Frederic sällan själv anfall eller beskjutning. Att det var farligt att befinna sig vid den 

romantiska fronten, som han uttryckte det, förstod han först när han själv skadades under en 

granatattack (Hemingway 2014, s.49-50). Dessförinnan var fronten som att se på film 

(Hemingway 2014, s.34).  

 

Paul, däremot, kände föga att det han såg i skyttegravarna var något han sett på film. Allt 

civiliserat i en människa dras bort när fronten närmar sig. Det är närmast djurens instinkt som 

tar över. Soldaten må vara godlynt till en början men så snart fronten är närvarande förvandlas 

samtliga till djur. Tänker man så dör man. Om en granat är på väg mot en duckar man instinktivt. 

Det är följaktligen djurens instinkt som leder och skyddar soldaten vid fronten (Remarque 1990, 

s.50). Allt runt fronten handlar om slumpen. Eftersom liv och död är helt slumpmässigt blir 

soldaterna, enligt Paul, totalt likgiltiga. Fronten är en bur som de nervöst väntar i och slumpen 

är det enda soldaterna tror och litar på (Remarque 1990, s.87). Fronten beskrivs emellertid 

varken som romantisk eller som en elektricitet i läroboken. Det står däremot att skyttegravarna 

förhindrade avancemang eftersom den nyutvecklade kulsprutan mejade ned de offensiver som 

gjordes. Skyttegravarna löpte mellan Alperna och Nordsjökusten och tyskarna var tvungen att 

föra skyttegravskrig på grund av att de slogs på två fronter, både i väst och i öst (Ericsson och 

Hansson 2017, s.457-458). 

 

Vid ett tillfälle när Paul och hans kompani är på väg fram mot fronten noterar de att likkistor 

snickras ihop. De skämtar med varandra om att likkistorna är till dem. Paul slår emellertid fast 

att likkistorna mest troligt faktiskt är ämnade för dem (Remarque 1990, s.86). Även om skämten 

kring fronten är grova måste humöret hållas uppe med humor. Utan humorn har de ingen chans 

att överleva (Remarque 1990, s.119). Den ganska råa humorn återfinns också i Farväl till 

vapnen men där är sällan Frederic en deltagande aktör utan snarare en åhörare. Vid ett tillfälle 
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skämtar hela regementet om en präst medan Frederic bara lyssnar (Hemingway 2014, s.9-10). 

Andra saker väger däremot tyngre för honom. Abstrakta ord som ära, heder, tapperhet och helig 

väger tunt i jämförelse med mer konkreta ord som ortsnamn, vägnummer, namn på floder, 

regementsnummer och datum slår Frederic fast (Hemingway 2014, s.158). Att känna till namnet 

på floden de ska anfalla ifrån slår med andra ord en tapper martyr i ett anfall. Humorn i Pauls 

kompani kan emellertid inte rädda upp varenda situation. Det är dystra miner när de återvänder 

från fronten när sommar går till höst. Av 150 man återstår bara 32 (Remarque 1990, s.116). 

 

Den direkta kontakten med fienden är egentligen ganska simpel: ”Om vi inte förintar dem, 

förintar de oss” (Remarque 1990, s.99). Det spelar ingen roll vem det är som rusar mot dig med 

vapnet, menar Paul. Om det så är din pappa som kommer så kommer du ändå att kasta 

handgranaten mot honom. Alla känslor för människan är bortblåsta när fronten exploderar 

(Remarque 1990, s.99). I första världskriget utvecklades en ny vapenteknik: stridsvagnen. Det 

var västländerna som i krigets slutskede utnyttjade den nya framtagna tekniken och kunde då 

bryta dödläget vid skyttegravarna och forcera tyskarna bakåt (Ericsson och Hansson 2017, 

s.463). Paul upplevde också stridsvagnarnas överlägsenhet. De symboliserar hela krigets fasor; 

”de är förintelsen, när de känslolöst rullar ned i granatkratrarna och klättrar upp igen, utan 

uppehåll, en flotta av tjutande, rökspyende pansar, osårbara ståldjur, som krossar döda och 

sårade under sig” (Remarque 1990, s.230).  

 

Både Paul och Frederic skadar sig till följd av kriget och har det gemensamt. Båda skickas 

också bort från respektive front under en period för att läka. De har båda varit med om och 

upplevt kriget på nära håll och deras krigsupplevelser må vara olika men har ändå en del 

gemensamma nämnare. Förutom skadorna har de båda också dödat andra människor. Båda två 

har dessutom dödat människor på nära håll – vilket framförallt påverkade Paul mycket starkt. 

När han dödade en fransman i närstrid, med kniv, stannade hela kriget upp för Paul. ”För varje 

andetag han tar, blottas mitt hjärta […] han har en osynlig kniv med vilken han sticker mig: 

tiden och mina tankar” (Remarque 1990, s.183), upplever Paul. Fransmannen som dör framför 

och på grund av Paul dör mycket långsamt. Det ger Paul skuldkänslor, ty det är bara en helt 

vanlig typograf som skickats ut i krig – en vanlig människa. Paul lovar att han ska leva för den 

döde fransmannen, Gérard Duval, och för hans familj om han själv överlever (Remarque 1990, 

s.183-187).  

 

Frederic, å andra sidan, visar ingen större ångest för det mord han utför på en italiensk sergeant. 

Sergeanten vägrar att hjälpa ambulansförarna vid reträtten vilket leder till att Frederic skjuter 

ned honom (Hemingway 2014, s.174-175). Mordet på sergeanten återkommer aldrig i romanen 

och läsaren får aldrig veta vad Frederic känner kring gärningen. Några månader innan Frederic 

mördat sergeanten får emellertid läsaren veta att han inte dödat någon innan. Då ljuger han för 

en läkare, som vill se österrikare döda, att han ”dödat många” österrikare men att han i 

verkligheten inte dödat någon alls (Hemingway 2014, s.82). Den italienske sergeanten är alltså 

den första och enda han tar livet av i kriget. Inga tankar eller känslor nämns däremot kring det 

han gjorde mot sergeanten. Paul och Frederic tacklar sina respektive krigsupplevelser på olika 

sätt även om de båda varit med om i mångt och mycket detsamma. 
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4.1.4 Råttorna och ohyran 

I Samband historia (Ericsson och Hansson 2017, s.457) får läsaren en antydan om hur det kunde 

ha varit att befinna sig i skyttegravarna längs västfronten. De beskriver en bild där livet i 

skyttegravarna var eländigt och att stora råttor, löss och annan ohyra plågade soldaterna. 

Soldaterna fick helt enkelt ”vänja sig vid ett eländigt liv i jordhålor, gångar och skyttevärn” 

(Ericsson och Hansson 2017, s.457). Ericsson och Hansson (2017, s.460) skriver också att det 

kan vara svårt att förstå hur soldaterna kunde finna sig i det ”tröstlösa, eländiga livet i 

skyttegravarna”. I skönlitteraturen bekräftas bilden av det tuffa livet i skyttegravarna och av 

ohyran i deras närhet. 

 

I På Västfronten Intet Nytt beskriver huvudpersonen Paul Bäumer hur han och hans kamrater 

måste skydda sitt bröd mot råttorna. ”Råttorna här är särskilt vedervärdiga därför att de är så 

stora. De är av det slag som man kallar likråttor. De har vidriga, ilskna, nakna huvuden, och 

man kan bli illamående när man ser deras långa, kala svansar” (Remarque 1990, s.88). 

Beskrivningen av råttorna i boken ger läsaren en målande bild av råttorna. Inte bara att de finns 

där eller att de är stora utan att de beskrivs med adjektiv som gör de mer levande. Råttorna är 

inte bara i soldaternas närhet utan stör också deras vardag. Paul beskriver hur hans kamrat 

Kropp lindat in sitt bröd och lagt det bakom huvudet när han ska sova men att råttorna trots det 

hugger efter brödbitarna. Trots att råttorna bet och gnagde på brödbitarna var soldaterna 

tvungna att äta brödet. De skar helt enkelt bort de bitar som råttorna hunnit äta på: ”hela bröden 

kan vi absolut inte ge till spillo, ty då skulle vi inte ha något att äta i morgon” (Remarque 1990, 

s.88). Soldaterna gillrar en fälla och tar död på en del råttor men det hjälper föga. Efter ett tag, 

när råttorna inte visat sig utan blivit misstänksamma, märker de att råttorna bitit ihjäl och ätit 

två stora katter och en hund (Remarque 1990, s.88-89). En sådan skrämmande uppmålning av 

råttorna i skyttegravarna leder tankarna till riktigt stora råttor som dessutom kommer i flock, ty 

de dödade både katter och hundar. När Paul och hans kamrater dock blir särskilt hungriga ångrar 

de att de överhuvudtaget kastat bort brödbitar – trots att råttorna tuggat på dem (Remarque 

1990, s.93). 

 

Lössen är också ett problem, precis som Ericsson och Hansson (2017, s.457) antytt. Remarque 

(1990, s.66) skriver hur Paul försöker döda lössen en i taget. Det beskrivs som ett omöjligt 

uppdrag då han äger hundratals på sin kropp. Ett knep som soldaterna använde var att kasta ned 

lössen i en brinnande ljusstump eftersom djuren är hårda och att det blir långtråkigt att döda 

dem alla. Att elda upp lössen blev med andra ord ett roligare tidsfördriv. Kamraten Kropp 

föreslår vid ett senare tillfälle att de ska avlusa sig – något som Paul inte helt är med på: 

”kläderna far illa av det, men lössen får man igen efter två timmar” (Remarque 1990, s.121). I 

Farväl till vapnen, som utspelar sig i Italien, förde regnet med sig koleran. Ambulansföraren 

Frederic Henry förklarar dock att de lyckades få ordning på koleraspridningen. Bara sjutusen 

stupade trots allt (Hemingway 2014, s.6). Huruvida råttor, löss eller annan ohyra spreds längs 

den italiensk-österrikiska fronten framgår inte i Farväl till vapnen däremot. Frederic Henry 

befinner sig förvisso inte heller i dess skyttegravar. 
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4.1.5 Civilbefolkningen och svält 

Det är inte bara vid fronten, i skyttegravarna eller i beskjutna städer som krigets fasor är 

kännbara. Under första världskriget var matbristen för civilbefolkningen svår. Många levde på 

svältgränsen samtidigt som hela samhällen skulle slutas samman för att hålla igång 

krigsmaskineriet. En produkt som mjölk tilldelades bara småbarn och gravida kvinnor och de 

som utförde de tyngsta arbetena fick mer av den ransonerade maten. Med soldaterna vid fronten 

skulle civilbefolkningen massproducera vapen och ammunition. Kvinnor drog där ett stort lass 

i arbetsbördan – en grupp som tidigare i stor utsträckning hållits utanför den tunga industrin 

(Ericsson och Hansson 2017, s.460-461). En av Pauls närmsta kamrater i armén känner stark 

ångest över att ha lämnat sin fru ensam hemma för att sköta deras bondgård, något hon tidigare 

inte behövt göra (Remarque 1990, s.70). Paul själv märker också hur hårt civilbefolkningen 

lider när han är hemma på permission. Han tar till och med mat med sig från fronten till hemmet 

för att han vet att de lider svår matbrist (Remarque 1990, s.135). Vid ett tillfälle står han och 

hans syster i tre timmar i hopp om att få köpa ett köttben. Kön var dock lång och när de väl 

kommit fram var benen redan slut. Det blev en dag utan mat denna gång (Remarque 1990, 

s.151). 

 

Han förstår också hur knapert de har ekonomiskt när hans pappa inte vågar fråga läkaren hur 

mycket mammans canceroperation kommer att kosta. Det enda han vet är att pappan kommer 

att slita dag in och dag ut för att för att få ihop några ören (Remarque 1990, s.164-165). Kriget 

går dåligt och civilbefolkningen lider. Paul hoppas att folket där hemma gör revolution om det 

inte blir fred snart (Remarque 1990, s.238). På andra sidan, i norra Italien, beskriver Frederic 

en liknande situation. Han anser också att kriget går dåligt och där har redan två upplopp i 

Milano och ett upplopp i Turin rapporterats (Hemingway 2014, s.114). Riktigt lika illa ter det 

emellertid inte vara i Italien. Åtminstone inte för Paul under sin skadesejour i Milano. Paul 

beskriver det snarast som en underbar sommar där han och Catherine åkte droska genom parker 

och åt middagar på exklusiva restauranger. Det enda som någorlunda besvärar är att det under 

krigstid inte finns några vinkypare på restaurangerna (Hemingway 2014, s.95-96). Svälten och 

misären för civilbefolkningen kanske därför var annorlunda i Tyskland jämfört med i Italien. 

Det tyder på att Paul och hans familj i Tyskland lider mer än Frederic gör i Italien. En sådan 

jämförelse är däremot inte särskilt relevant. Läroböckernas mörka bild av svälten och misären 

i Tyskland bekräftas åtminstone av det Paul upplever när han återvänder från fronten. 

4.2 Kunskap 

Skönlitteraturen behöver emellertid inte bara vara en framkallning av känslor, ty även kunskap 

kan förmedlas. Som tidigare nämnt belyser Ericsson och Hansson (2017, s.452) den växande 

nationalismen i länderna på respektive sida som en viktig orsak till krigsutbrottet. Paul Bäumer 

är en av många som lär sig om nationalism och patriotism på riktigt för första gången när de tar 

värvning i armén (Remarque 1990, s.22). Väldigt få tyskar upplevs som starka nationalister, 

åtminstone inte längs fronten eller i skyttegravarna. Inte heller hemma är det någon som pratar 

om Tyskland i nationalistiska termer. Istället talas det framförallt om vad Tyskland ska 

annektera och det är landområden där inga tyskar bor (Remarque 1990, s.140-141). Frederic 

Henry stöter däremot på den italienska patriotismen när han diskuterar med en person som heter 

Gino. Gino säger att han är patriot men det är, i Frederics öron, bara abstrakt och han anser att 
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sådana begrepp saknar substans (Hemingway 2014, s.157-158). Patriotismen och den, enligt 

läroboken, växande nationalismen är inte särskilt förekommande i skönlitteraturen och inget 

som egentligen påverkar ”den vanliga” människan. Föreställningen om en nation med ett folk 

är en helt annan men tyder framförallt vara något hos de ledande i nationerna. Kunskapen om 

nationalismens ganska obetydliga faktor för gemene man gör därför det utdragna kriget, om nu 

nationalismen var så starkt bidragande som gett gällande, mer oklart. Vad stred soldaterna för? 

 

Paul konstaterar att det han strider för, i första hand, är sina kamrater. Den samhörighetskänsla 

som väckts hos honom och hos de andra var det som höll honom vid liv och gjorde kriget värt 

att kämpa för (Remarque 1990, s.26). När Paul får lämna kompaniet i åtta veckor, för sin 

permission, blir han djupt dyster och det enda han undrar är hur det ska gå för kamraterna medan 

han är borta (Remarque 1990, s.128). Han frågar sig emellertid inte hur det ska gå för Tyskland 

och för det tyska folket utan blott om hur det ska gå för kamraterna. Det är för honom det allra 

viktigaste. När den siste klasskamraten hemifrån stupar känner Paul sig helt ensam (Remarque 

1990, s.235). Bara veckor efter att den siste kamraten fallit dör också Paul själv i skyttegravarna. 

Samtliga kamrater, som han en gång stred med och för, var borta och när han var ensam kvar 

fanns det inte mycket att strida för. Tyskland var aldrig Pauls primära fokus.  

 

Kunskapen om hur Paul upplevde kriget och vad kriget egentligen handlade om skiljer sig från 

det nationalistiska krig som läroboken målar upp av det första världskriget. Amerikanen 

Frederic, som kör ambulans i den italienska armén, gör det inte heller för USA:s skull. 

Ingenstans står det explicit att han gör det för amerikanarnas räkning. Han är däremot lojal mot 

den italienska armén fram till dess att han deserterar. Då slår han helt enkelt fast att: ”Jag hade 

ingenting emot italienarna. Jag var bara färdig med dem” (Hemingway 2014, s.199). 

 

Hur uppstår då krig? Hur uppstod det första världskriget? Ericsson och Hansson (2017, s.452-

453) beskriver krigsutbrottet utifrån: den rubbade maktbalansen vid Tysklands enande, den 

aggressiva nationalismen, den industriella konkurrensen, den allmänna värnplikten, kolonierna 

och det europeiska alliansbyggandet länderna. De här orsakerna ligger alltså som bakgrund till 

varför första världskriget blev en realitet. Paul och hans kamrater längs västfronten ställer sig 

samtidigt den tidigare nämnda frågan: ”Hur uppstår krig?” (Remarque 1990, s.169). Den frågan 

ställer sig alltså soldater närmast den fruktade fronten mitt under pågående krig.  

 

Huruvida de noterat konkurrensen i ekonomiska frågor eller om kolonierna påverkar deras 

vardagliga liv låter sig vara osagt men någon övertygande förklaring till kriget kan de inte 

komma på. Två av soldaterna, Albert och Tjaden, diskuterar hätskt om varför de egentligen 

krigar. Albert menar att krig uppstår när länder förolämpar varandra; varpå Tjaden protesterar 

att ett berg i Frankrike inte kan förolämpa ett berg i Tyskland. De når en överenskommelse att 

ingen av dem vill kriga och att ingen av dem känner sig förolämpade, ty det måste vara 

regeringarna som känner sig förolämpade. Varför skulle en fransk smed eller skomakare vilja 

angripa tyska arbetare eller hantverkare? Albert fortsätter: ”Jag tror, att det snarare är ett slags 

feber […] Ingen vill det egentligen, och på en gång är det färdigt. Vi har inte velat ha krig, de 

andra påstår detsamma – och trots allt håller halva världen på med det” (Remarque 1990, s.170-

171).  
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En liknande diskussion har Frederic med de italienska mekanikerna längs den österrikisk-

italienska fronten. Där slår en av mekanikerna fast att krig helt enkelt uppstår för att människor 

med makt är korkade. Kriget drog igång av ren dumhet och det finns ingen som tjänar på kriget 

men de ledande vill ändå att kriget ska fortlöpa (Hemingway 2014, s.46). När Frederic fått reda 

på att USA förklarat krig mot Tyskland får han, i egenskap av amerikan, frågan om USA också 

kommer att förklara krig mot Österrike och Turkiet. Frederic tänker: ”Jag visste inte vad vi hade 

emot Österrike, men när man redan hade förklarat krig mot Tyskland kändes det logiskt att man 

skulle göra det mot Österrike också” (Hemingway 2014, s.68). Den, på vissa sätt, logiska 

förklaringen som återges i läroboken till krigsutbrottet finns inte att hitta i skönlitteraturen.  

 

Varken Paul, Frederic eller deras kamrater i armén vet varför det är krig eller varför de krigar. 

För dem har inte kriget uppstått på grund av rubbad maktbalans eller av de europeiska ländernas 

alliansbyggande. Inte ens den mest centrala händelsen för krigsutbrottet, skotten i Sarajevo, 

nämns i någon av de skönlitterära böckerna. Däremot beskrivs den i allra högsta grad som 

krigets startskott i Ericsson och Hansson (2017, s.454). Eftersom skotten i Sarajevo beskrivs så 

innerligt som det första världskrigets startskott borde det möjligen ha varit svaret på frågan: 

”varför uppstod kriget?”. Det svaret ger ingen i skönlitteraturen. Det går därmed att slå fast att 

ingen av karaktärerna i varken På Västfronten Intet Nytt eller Farväl till vapnen överhuvudtaget 

vet varför kriget har uppstått. Den insikten är intressant att notera. Det är trots allt soldaterna 

som krigar mot varandra men ingen av sidorna har en förklaring till varför de krigar. Trots det 

drar de ut i krig och följer order medan de skjuter på dem som målats upp som deras fiender. 
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5. Diskussion och sammanfattade slutsatser 
Nedan kommer de två skönlitterära verken På Västfronten Intet Nytt och Farväl till vapnen 

samt läroboken Samband historia att diskuteras. Tidigare forskning kommer också att vägas in 

i diskussionen. Istället för att diskutera huvudrubrikerna under resultatdelen, känsla och 

kunskap, kommer böckerna diskuteras var för sig under den här delen. 

5.1 På Västfronten Intet Nytt 

Remarques skildring av en tysk soldats krigsupplevelser längs västfronten är en mycket 

gripande och tragisk historia. Återblickarna till det hem Paul Bäumer en gång hade och den 

uppgivenhet han känner efter några år längs fronten är stark. Just fronten är också ett intressant 

diskussionsämne i Remarques roman. I resultatdelen redovisade jag Pauls tankar om en front 

som nästan tar mänsklig form, eller som åtminstone tar någon slags form. Paul upplever fronten 

som en elektricitet som aktiverar alla soldater och som ett väsen som helt sonika drar soldaterna 

till sig, vare sig soldaterna vill det eller ej. Fronten kan vara lugn och fronten kan vara orolig 

(Remarque 1990, s.47-50). Läroboken Samband historia (2017, s.456-457) beskriver blott att 

det pågick ett frontkrig. Det eländiga levernet som Paul beskriver ger inte samma effekt i 

läroboken och det går inte riktigt att förstå vad som menas med begrepp som skyttegrav och 

jordhålor fyllda av råttor förrän det blir beskrivet på ett mer intensivt sätt. Ericsson och Hansson 

(2017, s.456-457) skriver att livet var eländigt för soldaterna där råttor och löss härjade. Det ger 

läsaren kunskap om ohyran i skyttegravarna men det ger däremot ingen känsla av realitet. 

Snarare ter sig det som ganska irrelevant. I romanen framstår följaktligen råttorna och lössen 

som de värsta fienderna soldaterna hade. Paul kallar till och med kriget för ”det förbannade 

luskriget” (Remarque 1990, s.67). 

 

Det På Västfronten Intet Nytt i allra högsta grad bidrar med är känslan av att vara soldat och att 

sitta längs västfronten medan en hel generation går förlorad. Paul Tenngart (2008, s.62) 

beskriver, som tidigare nämnt, skönlitteraturens roll som brobyggare för empati och nya 

perspektiv. Han menar att skönlitteraturen kan förändra människan genom nya vidgade vyer 

och kanske också göra människan mer tolerant (Tenngart 2008, s.62). Om undervisningen blott 

går ut på att lära sig årtal och få en någorlunda översikt av hur kriget egentligen upplevs fungerar 

läroboken okej. Om läraren vill att eleverna ska få en känsla av hur kriget längs västfronten 

upplevdes, utifrån en soldats iakttagelser, är På Västfronten Intet Nytt ett utmärkt stoff. Det 

gripande mötet med den franske soldaten, som Paul blir tvungen att döda, visar att det inte fanns 

något förakt mellan soldaterna. Paul var helt enkelt tvungen att döda typografen Gérard Duval 

för att själv överleva. Varje andetag blottade Pauls hjärta och även om Duval var på väg mot 

sin död kände Paul en osynlig kniv från fransmannen som hugg i hans tankar (Remarque 1990, 

s.183).  

 

Läroboken beskriver kort hur soldaterna på de olika sidorna av fronten firade jul tillsammans 

1914 och att soldaterna hade olika signaler för att varna varandra vid kommande anfall 

(Ericsson och Hansson 2017, s.460). Något julfirande eller varningssignaler återfinns inte i 

Remarques roman men tankar om fienden som något annat än bara ond återkommer många 

gånger. Ett sådant exempel är när Paul vaktar de ryska fångarna: ”En order kan förvandla dem 

till vänner” (Remarque 1990, s.162). 
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Paul beskriver hur fronten gör honom och de andra soldaterna till djur. De kanske var godlynta 

soldater innan de åkte till fronten men väl där tar de djuriska instinkterna över (Remarque 1990, 

s.50). Detta beteende återkommer också i den tidigare forskningen där Sofi Qvarnström (2009, 

s.53) studerade litteraturen från första världskriget. Hon skriver, likt det Paul upplever, att kriget 

framkallar människans djuriska sida och att det dessutom är ett stående inslag i krigslitteratur. 

Hon skriver också att ett vanligt tema i sådana romaner är krigets ödeläggelse för livet i stort 

men också för familj och för hem (Qvarnström 2009, s.340). Paul har tappat begrepp som liv, 

familj och hem sedan länge. När han är hemma på permission är han mentalt inte där än: ”Alla 

mina saker är här, men jag är inte här” (Remarque 1990, s.135). Han har genomgått en stor 

förändring. En förändring som gör honom förlorad och ingen i världen kan förstå vad han 

upplever, bortsett från de som sitter i samma sits som honom. Han känner sig inte ens hemma i 

världen längre. Den värld han en gång älskade var borta och det går inte längre att relatera.  

 

Begrepp som ”den förlorade generationen” säger väldigt lite om läsaren inte kan gå på djupet 

med dess innebörd. I På Västfronten Intet Nytt ges läsaren en sådan insikt. Känslan av 

hopplöshet och tragedi tar sig rakt ut genom boken och slår ned som en granat hos läsaren. 

Fronten är hemsk men den var Pauls liv. Något annat visste han inte längre och det gick inte att 

återvända. Den typen av kunskap och känsla finns det ingen lärobok som kan lära ut. 

Litteraturen om första världskriget försöker, som tidigare nämnt, göra kriget förståeligt för 

omvärlden (Tate 2013, s.13). Det är författarnas rimligaste och mest uttalade mål. Läroboken 

skriver blott att soldaterna stundom fann dödandet meningslöst (Ericsson och Hansson 2017, 

s.460). Att uppleva meningslöshet är en känsla i sig men Pauls känslor är desto starkare: ”Jag 

känner inget annat än förtvivlan, döden, ångesten och det nära sambandet mellan de galnaste 

ytligheter och avgrunder av lidande. Människor drivs mot varandra” (Remarque 1990, s.217). 

 

Facklitteraturen, i detta fall läroboken Samband historia, beskriver kortfattat om livet längs 

västfronten. Läroboken ger läsaren en grund att stå på och bidrar någorlunda med kunskap och 

förståelse för krigets fasor. Däremot bidrar inte läroboken med särskilt mycket mer än det. 

Själva känslan av krig uteblir. På Västfronten Intet Nytt innehåller istället få årtal med få 

konkreta beskrivningar av vart de är och vem de strider för. Det romanen bidrar med är en ökad 

förståelse av hur kriget upplevs utifrån en tysk soldats observationer och tankar. Pauls egna 

tankar tar mycket plats – vilket är vanligt i krigsromaner (Qvarnström 2009, s.340). Det är också 

Pauls tankar som för handlingen framåt. Det är hans skratt med kamraterna när de spelar kort, 

det är hans sorg när vännerna runt om honom stupar, det är hans förtvivlan över framtiden och 

det är hans lättnad i ansiktet när han själv slutligen stupar som gör romanen till något mer än 

bara en beskrivning av kriget. Det gör åtminstone kriget både mer förståeligt och levande. 

5.2 Farväl till vapnen 

Hemingways Farväl till vapnen är intressant på ett sätt som kanske inte På Västfronten Intet 

Nytt är. Farväl till vapnen utspelar sig som sagt längs den italiensk-österrikiska fronten som är 

betydligt mindre dokumenterad än den tysk-franska fronten som Paul Bäumer lever och dör i. 

Faktum är att den fronten inte nämns överhuvudtaget i Samband historia (2017). Bara det ger 

läsaren insikt om en del av kriget som inte är lika uppmärksammat eller dokumenterat. 
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Utspelades det verkligen krig i norra Italien? Ja, uppenbarligen var det så. Här får alltså läsaren 

möta ett annat livsöde och en annan verklighet än råttorna och lössen längs västfronten. Det är 

också sådana perspektiv som skönlitteraturen kan bidra med (Nilsson 2007, s.86). 

Huvudpersonen Frederic Henry kallar till och med sin front för ”den romantiska fronten” och 

undrar ständigt hur Pauls västfront kan se ut (Hemingway 2014, s.19). Bilden av Frederics front 

framstår också som något mer sansad och mindre intensiv än Pauls. Dessutom får läsaren inte 

följa Frederics mörka tankar om framtiden på samma sätt. Snarare är Frederic säker på att han 

inte kommer att dö, han har ju ingenting med kriget att göra (Hemingway 2014, s.34). Han har 

planer för vad han ska göra efter kriget och den hopplöshet som Paul upplever i den tidigare 

diskuterade boken återfinns inte i Farväl till vapnen. 

 

Frederic visar alltså sitt förakt mot kriget på andra sätt. Han diskuterar ofta med sina kamrater 

om varför kriget överhuvudtaget existerar. Ett återkommande tema är diskussioner om när 

kriget ska ta slut och frågor om vad Frederic själv tycker om kriget. Länge är han sansad i sina 

svar och säger inte särskilt mycket om det. Det är först när han retirerar som tomheten och 

känslan av att inte ha några förpliktelser griper tag i honom (Hemingway 2014, s.199). Samband 

historia lyfter också att desto längre kriget pågick desto mer förstod folk att kriget varken var 

ärofullt eller vackert (Ericsson och Hansson 2017, s.462). Hopplösheten och det ständiga 

ifrågasättandet kring varför soldaterna ens krigade har varit ett vanligt tema i krigslitteraturen 

om första världskriget (Tate 2013, s.10). Det är också det starkaste temat, efter kärlekshistorien, 

i Farväl till vapnen.  

 

Romanens titel i sig avslöjar ett avsked från någonting, i detta fall vapen, där titeln kan tolkas 

som en antikrigsförklaring av Hemingway. Ett vanligt tema i antikrigslitteraturen är att 

huvudpersonen får psykiska men av det de upplevt (Qvarnström 2009, s.51). Om Frederic farit 

illa av kriget går inte explicit att ge exempel på men helt klart har kriget påverkat honom starkt. 

Farväl till vapnen är en mer svårtolkad roman än På Västfronten Intet Nytt men genom att läsa 

mellan raderna kan läsaren uppleva hur Frederic går från att vara en lydig och lojal 

ambulansförare i armén till att desertera och fly landet med sin käraste. Titeln på Hemingways 

bok ger läsaren en antydan på bokens sensmoral. Frederic bär vapen men lägger sedan ned dem 

i en protest mot krigandet och vägrar därmed vara en del av det pågående kriget. Istället tar han 

en passiv roll i neutrala Schweiz bortom fronten och säger farväl till vapen. 

 

Qvarnström (2009, s.353) diskuterar att det kanske är viktigare att reflektera och kritisera 

människan än kriget i sig. Kriget tar sig en levande form i På Västfronten Intet Nytt men i 

Farväl till vapnen kritiseras också just människorna bakom kriget. Frederic och hans kamrater 

konstaterar exempelvis att det finns ganska många som vill ha krig. De som inte vill kriga 

tvingas ut i krig av de som vill kriga och det är därmed svårt att stoppa krig (Hemingway 2014, 

s.64). Det finns givetvis en poäng i detta. Krig uppstår inte bara av sig självt. Det som däremot 

är intressant är att bakgrunden eller orsakerna till att kriget uppstått inte återfinns. Bakgrund 

och orsak går istället att läsa om i Samband historia (2017). Orsakerna till krigsutbrottet 

framstår snarare som trivialt för Frederic och de andra. Det viktigaste för dem är snarare att 

kriget måste ta slut och att det gärna sker på en gång. Särskilt positiva till kriget är ingen av de 

som Frederic träffar. Det säger följaktligen också en hel del om krigsmoralen hos soldaterna. 
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De kommer att göra allt som krävs av dem och de kommer att döda fienden om det kommer till 

det. Men de gör det bara för att de måste, ty inte för att de vill. 

 

Kärlekshistorien mellan Frederic Henry och den engelska sjuksköterskan Catherine Barkley ger 

läsaren en ny intrig i det hektiska kriget. När Frederic dessutom får reda på att Catherine är 

gravid, med deras barn, har han svårt att se sig själv återvända till fronten igen (Hemingway 

2014, s.118-119). Nilsson (2007, s.79-80) påpekar, som tidigare beskrivit, att elever som läser 

skönlitteratur ska ges möjlighet att känna igen sig och att deras egen erfarenhet ska hjälpa dem 

att förstå texterna. Det kan vara svårt att förstå hur krig uppstår och/eller hur en soldat upplever 

krig. Däremot kan det vara enklare att relatera till känslan av kärlek och kanske rent av hopplös 

kärlek. Eftersom Frederic och Catherine befinner sig mitt i ett brinnande inferno av krig ges de 

inte möjligheten att leva som ett kärlekspar som lever lyckliga i alla sina dagar. Istället får 

läsaren följa hur kärleken uppstår längs fronten för att sedan bokstavligen dö när Catherine och 

barnet avlider vid förlossningen i Schweiz (Hemingway 2014, s.281-282). Vad som händer med 

Frederic är oklart men det Hemingway lämnar läsaren med är en tidigare ambulansförare som 

befinner sig på flykt i ett främmande land helt ensam. Den situationen är helt klart intressant att 

diskutera och kanske något enklare att sätta sig in i än hur krigsmoralen kan förstöra en soldats 

värld.  
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6. Didaktiska implikationer 
Hur kan då På Västfronten Intet Nytt och Farväl till vapnen fungera i skolan? Nedan kommer 

de två skönlitterära böckerna att diskuteras ur ett didaktiskt perspektiv och hur de rent praktiskt 

kan användas. 

6.1 Tematisk undervisning 

Det finns en del gemensamma teman i På Västfronten Intet Nytt och Farväl till vapnen. Det 

första, och ganska uppenbara, är krigstemat. Vad är ett krig? Varför uppstår krig? Vilka är det 

som krigar? Vad krigar man om? Som tidigare diskuterats är det något av en fri tolkning av 

detta i de båda skönlitterära verken. Det finns helt enkelt inget enkelt svar på frågorna. I På 

Västfronten Intet Nytt skickas Paul och hans klasskamrater från skolan rakt ut i krig. När Paul 

stupar i slutet av romanen är han ensam kvar från sin klass. En sådan bild kan en lärare idag, 

förmodligen, ganska enkelt måla upp för eleverna. En hel skolklass gick förlorad i kriget och 

Pauls klass lär knappast ha varit den enda. Precis som Molloy (2003, s.295) diskuterar speglar 

skönlitteraturen ofta konflikter och samhällsproblem som lärare inte får blunda för. 

Grundläggande mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar bör således också belysas 

i svenskämnet och inte bara i de samhällsorienterade ämnena (Molloy 2003, s.294). 

Skönlitteratur ska också kunna ge eleverna möjlighet till förståelse för andra människors 

erfarenheter inom svenskämnets ramar (Lgy 2011, s.160).   

 

Att måla upp den dystopiska bilden av att en hel skolklass stupade i kriget kanske inte är lämplig 

i vissa sammanhang men trots det var det verkligheten när världen brann. Kan ett världskrig 

uppstå igen? Vad är det i sådana fall det krigas om? Vilka krigar då? De två skönlitterära verken 

öppnar upp för många frågor och diskussioner som kan vidga läroböckernas förklaringar. 

Moraliska och etiska frågor som att döda kan följaktligen också belysas. Är det rätt att döda? 

När är det rätt att döda? Etiska frågor av sådant slag bjuder till existentiella diskussioner och 

om människans empati, vilket Nussbaum (1995, s.5-8) uppmuntrar läraren till. Genom 

skönlitterär läsning ska också eleverna kunna utveckla nya tankesätt och nya perspektiv (Lgy 

2011, s.160). Krigstemat är ett naturligt tema med dessa två böcker i fokus som ger just 

möjligheten till nya tankesätt och nya perspektiv. 

 

Andra teman går också att diskutera och arbeta med över ämnesgränserna. Ett sådant tema är 

jämställdhetstemat. Jämställdhet mellan kvinnor och män är också ett av de grundläggande 

värdena i gymnasiets läroplan (2011, s.5). Här skulle Farväl till vapnen fungera som ett 

betydligt bättre material än På Västfronten Intet Nytt. I Farväl till vapnen får vi följa Frederic 

som förälskar sig i sjuksköterskan Catherine. Catherine blir sedermera gravid och de båda flyr 

från kriget till neutrala Schweiz. Förutom Catherine får läsaren träffa många andra kvinnor som 

betraktar kriget på avstånd men som är oumbärliga för soldaterna och civilbefolkningen medan 

många män krigar vid fronten. Kvinnorna har en stor roll i kriget men nämns sällan som bärande 

för samhället. Molloy (2003, s.296) menar att skönlitteraturen kan hjälpa eleverna att förstå 

omvärlden ur ett socialt och historiskt perspektiv där svenskämnet, i samklang med de 

samhällsorienterade ämnena, har en stor roll för demokratiska värderingar. 
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Att kvinnor får rösta idag ifrågasätter vi inte men en gång i tiden fanns inte den möjligheten. 

Det eleverna bör ha kännedom om är vilken tid som boken beskriver. Det första världskriget 

pågick mellan 1914-1918 – en tid där det långt ifrån var en självklarhet att kvinnor 

överhuvudtaget fick rösta. I Tyskland fick kvinnor rösträtt strax efter världskriget var slut och 

i Italien infördes full rösträtt först 1946. Kvinnornas roll i Farväl till vapnen, som alltså utspelar 

sig i just Italien, är värd att diskuteras och skulle absolut fungera i skolan. På Västfronten Intet 

Nytt skulle däremot fungera sämre för ett sådant tema eftersom majoriteten av romanens 

innehåll handlar om kriget i sig och om soldaternas känslor för kriget. Få beskrivningar av 

kvinnor eller deras roll återfinns. 

 

Tvärtemot skulle därför På Västfronten Intet Nytt kunna användas i en tematik som här beskrivs 

som identitetstemat. Nilsson (2007, s.15) diskuterar att tematisk undervisning ofta har en tydlig 

koppling till elevernas egen vardag och erfarenheter. Texterna ska med fördel också ha något 

med elevernas egen värld att göra och de ska ges möjlighet att känna igen sig via sina känslor. 

Detta är något som inte läroböckerna kan uppfylla på egen hand (Nilsson 2007, s.80). Paul och 

hans kamrater känner total hopplöshet, som tidigare beskrivit, över kriget, om sig själva och 

om framtiden. De har svårt att hitta en plats och de ser inget ljus i den oändliga tunneln de 

befinner sig i. Ett sådant identitetstema går att diskutera med eleverna eftersom de trots allt är i 

ungefär samma ålder som just Paul och hans kamrater när de åker ut i krig (om eleverna går på 

gymnasiet). I läroplanen för gymnasiet (2011) står det, under skolans värdegrund, att 

undervisningen ska innehålla ett historiskt perspektiv där eleverna utvecklar förståelse för 

samtiden och beredskap inför framtiden (2011, s.7). Även om ett världskrig kan kännas 

främmande och långt borta behöver alltså eleverna utveckla ett historiskt perspektiv för att 

förstå dåtiden, nutiden och förbereda sig för framtiden.  

 

Det går att diskutera både Pauls frustration och kring varför han känner sig så uppgiven och 

kring hur eleverna själva upplever sin generation i förhållande till den föregångna samt den 

kommande. Paul har svårt att placera sig själv och sin generation. De är ”förlorade” och de vet 

inte längre vilka de är. Att hitta en plats och att hitta sig själv är centrala delar av identitetstemat 

där Pauls tankar i romanen förhoppningsvis leder till en del intressanta diskussioner. Viktigt för 

detta och för samtliga teman är att eleverna får möjlighet att diskutera det lästa. Läsningen är 

en social aktivitet och demokratiska samtal kan uppstå via skönlitteraturen (Molloy 2003, 

s.302). 

 

Skönlitteraturen ska som sagt inte användas som blott ett komplement till 

historieundervisningen (Molloy 2003, s.316). De skönlitterära texterna som använts i den här 

studien visar en hel del didaktisk potential som inte läroboken kan erbjuda. Nilsson (2007, s.18) 

diskuterar att skönlitteraturen vanligtvis inte har rollen som primär kunskapskälla. Det tolkar 

jag snarare som att eleverna får möjligheten att läsa ett skönlitterärt verk för att skapa sig en 

känsla och en sinnesstämning av det de läser. Detta visar emellertid den här studien dels vara 

en sanning men dels inte den enda sanningen. Skönlitteraturen bidrar förvisso med mängder av 

känslostämningar som inte läroboken kan bidra med men även kunskap kan utvinnas genom 

skönlitterär läsning. Nilsson (2007, s.81) anser att läsaren ibland inte betraktar texten som något 

mer än bara en text. Vad texten egentligen handlar om kan många gånger bli sekundärt. Därför 
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tror jag att tematisk undervisning både kan underlätta och dessutom förstärka känslan av vad 

skönlitteraturen försöker uppnå. Svenskläraren bör också ha läst historieämnets lärobok för att 

bilda sig en uppfattning om vad skönlitteraturen kan bidra med, vilket också Brodow (2005, 

s.192) påpekar. I såväl På Västfronten Intet Nytt som Farväl till vapnen finns många olika 

teman, som beskrivits ovan, att diskutera i skolan där både känslor och kunskap förstärker 

motiveringen till varför skönlitteratur och tematisk undervisning mellan svenska och historia är 

en bra kombination. I den tidigare forskningen beskrev jag ett seminarium som Malmgren och 

Nilsson (1993, s.246) var med om när en lektor ansåg att skönlitteraturens innerste värden blir 

tillintetgjorda vid tematisk undervisning. Genom att arbeta med de teman jag har nämnt, eller 

andra teman som inte ännu belysts, finns möjligheten att arbeta med tematisk undervisning över 

ämnesgränserna. Lektorn menade att de existentiella och estetiska värdena i skönlitteraturen 

inte har något med andra ämnen att göra. Den här studien visar snarare att de existentiella och 

estetiska värdena i skönlitteraturen kan samverka under huvudrubriker som känsla och kunskap. 

Det ger, enligt mig, undervisningen en bredare repertoar och bjuder också in svenskläraren till 

tematisk undervisning med historieläraren om historiska händelser med skönlitteratur som 

primär kunskapskälla. 

6.2 Ett annat perspektiv 

De skönlitterära verken ger, som tidigare diskuterats, ett annat perspektiv av första världskriget 

än vad läroboken gör. På Västfronten Intet Nytt och Farväl till vapnen innehåller vissa liknelser 

men är ändå två unika skönlitterära verk. Dessutom beskriver de två olika delar av kriget. Hade 

Paul och Frederic träffat varandra under kriget hade förmodligen ingen av dem tvekat på att 

skjuta den andre. Inte för att de hatar den andra sidan utan för att det har bestämts att de är på 

olika sidor. Det skönlitteraturen beskriver är förvirringen kring själva begreppet krig och om 

hopplösheten från båda sidorna till det som pågår runt dem.  

 

Perspektiven på kriget ter sig också allt starkare då båda författarna, Eric Maria Remarque och 

Ernest Hemingway, beskriver sina egna tankar och upplevelser från kriget där den tidigare 

faktiskt var tyskt soldat och den senare faktiskt var ambulansförare för den italienska armén. 

Det primära perspektiv deras historier ger läsaren är just känslan av krig. Känslan av hur krig 

kan upplevas och kring samhället i stort under krigstid. Kunskapsperspektivet återfinns också 

men kan ibland gå hand i hand med känsloperspektivet. 

 

I svenskämnet är sällan världskrig eller andra historiska händelser i centrum, såvida det inte 

handlar om litteraturhistoria. Tillsammans med historieämnet kan däremot de tidigare nämnda 

tematiska möjligheterna göra att svenskämnet i allra högsta grad kan handla om diskussioner 

kring krig och samhället i stort under krigstider. Känslo- och kunskapsperspektivet som 

skönlitteraturen bidrar med är svår, om ens möjlig, att förmedla med blott läroböcker som 

rabblar upp årtal och olika händelser under kriget. Det är de tidigare nämnda känslorna som gör 

kriget och soldaternas upplevelser verkliga.  

 

Det är, enligt mig, viktigt för läsaren (eleven i detta fall) att få möjlighet att blanda Rosenblatts 

(2002, s.10-11) efferenta och estetiska läsning. Eftersom de två skönlitterära verken innehåller 

väldigt mycket känslor och upplevelserna känns på riktigt får eleven möjlighet till en estetisk 
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läsning utifrån sina egna känslor och sina egna erfarenheter av det lästa. Den efferenta läsningen 

ska följaktligen inte stå som motpol till den estetiska, de ska snarare samspela. Som tidigare 

presenterats innehåller skönlitteraturen också en hel del kunskap och fungerar ypperligt som en 

kunskapskälla. Den kunskapen som skönlitteraturen framkallar ger ett annat 

kunskapsperspektiv än det läroboken har att erbjuda. Det är med andra ord inte bara 

känsloyttringarna som bidrar med ett annat perspektiv; ty även kunskapen ter sig annorlunda i 

jämförelse med läroboken. 

6.3 Epilog 

Det finns en hel del att forska vidare på i det här ämnet. När det gäller de två skönlitterära 

verken i den här studien, På Västfronten Intet Nytt och Farväl till vapnen, kan andra teoretiska 

utgångspunkter användas. Exempelvis skulle en studie om romanernas stil, form och 

berättarteknik inom svenskämnets ramar vara högst relevant eftersom författarnas skrivsätt 

skiljer sig på många olika plan. En sådan studie utesluter inte tematisk undervisning men 

troligen skulle en sådan undersökning luta sig mer mot svenskämnet än den här studien har 

gjort. 

 

Annan vidare forskning är givetvis att kolla på fler historiska händelser och skönlitteratur som 

beskriver dessa. Ett sådant exempel är det spanska inbördeskriget och romanerna Klockan 

klämtar för dig skriven av Ernest Hemingway samt Hyllning till Katalonien skriven av George 

Orwell.  
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Bilaga 1, På Västfronten Intet nytt 
På Västfronten Intet nytt är skriven av Erich Maria Remarque. Romanen handlar om den 19-

årige tyske soldaten Paul Bäumer som deltar på den tyska sidan av skyttegravskriget i 

Frankrike. Paul har en nära relation till sina kompanikamrater men inser att relationer i kriget 

är svåra att behålla då soldater stupar varje dag. Trots hans unga ålder är han redan en veteran 

i krigssammanhang. Pauls tidigare rektor, Kantorek, hade övertalat Paul och många av hans 

klasskamrater att ta värvning i armén genom patriotiska slagord. Innan de sätter sin fot vid 

fronten dyrkar de Kantorek men väl i skyttegravarna hatar Paul och de andra såväl deras tidigare 

rektor som hela kriget i sig. 

 

Råttor, löss och det eviga bombandet från båda sidor gör livet i skyttegravarna outhärdligt. 

Ibland skickas Paul och hans kamrater bort från fronten men dessa avbrott är bara i ett par dagar. 

Paul skickas sedan på permission i sjutton dagar och ska därefter spendera sex veckor på en 

armébas för att gå en kurs. Väl hemma, under permissionen, får Paul reda på att hans mamma 

har cancer och att den tyska civilbefolkningen mer eller mindre svälter. Paul känner sig inte 

längre hemma i sitt hem utan önskar att han aldrig fått permission. På armébasen får Paul vakta 

ryska fångar som han inser inte ser så farliga ut som de beskrivits. Paul återvänder sedan till 

fronten och känner sig mer uppgiven än innan permissionen. 

 

Han ställer frivilligt upp på ett farligt uppdrag i ingenmansland (området mellan de franska och 

tyska fronterna). Under uppdraget kommer han vilse samtidigt som den franska fronten 

avancerar. För att överleva spelar han död. Han blir här tvungen att döda en fransk soldat, 

Gérard Duval, för att själv överleva. När han sedan kommer tillbaka till den tyska fronten skadar 

han sig snart och skickas till sjukhus tillsammans med sin kamrat Albert Kropp. Kropp är också 

skadad och blev tvungen att amputera sitt ben medan Paul skickades hem för att kurera på egen 

hand. Hemma stannar han dock inte en lång stund utan är snart tillbaka till fronten. Kriget går 

nu allt sämre för Tyskland och de sista scenerna i boken indikerar på att Paul i slutändan stupar. 

 

  



 

Bilaga 2, Farväl till vapnen 
Ernest Hemingways roman Farväl till vapnen handlar om amerikanen Frederic Henry som 

frivilligt anmält sig som ambulansförare i den italienska armén under det första världskriget. I 

romanen får vi följa Frederic som träffar den engelska sjuksköterskan Catherine Barkley som 

han förälskar sig i. Frederic skadar sig av en granat som konsekvens av en österrikisk 

framryckning vid fronten. Detta för honom bort från fronten och till ett sjukhus i Milano där 

han blir sängliggande. Sjuksköterskan Catherine blir i sin tur omplacerad till samma sjukhus 

där Frederic ligger skadad och kärleken blomstrar på allvar mellan de två karaktärerna. 

 

I Milano går paret på kapplöpningstävlingar, tittar på stadens arkitektur och lever ett liv som 

nyförälskade – långt ifrån fronten. Strax innan Frederic återhämtat sig från sina skador och 

återvänder till fronten får han veta att Catherine väntar barn, deras barn. Trots att ett barn väntar 

blir Frederic tvungen att återvända till den italienska fronten. Väl på plats vid fronten cirkulerar 

rykten om att Tyskland skickat trupper för att hjälpa Österrike i kriget mot Italien. Detta tvingar 

Frederic och den italienska armén att retirera i all hast. Att Frederic inte talar flytande italienska, 

utan bryter på vissa ord, gör att han pekas ut som en potentiell tysk förrädare. Den italienska 

militärpolisen avrättar många officerare och andra högt uppsatta inom armén som de anser bar 

skuld till reträtten och där Frederic pekas ut som en förrädare. Han undviker därmed sin egen 

avrättning genom att hoppa ned i en flod som tar honom långt bort från fronten. 

 

På flykt försöker Frederic ta sig tillbaka till Catherine. Han kastar sina armékläder och bär civila 

kläder för att inte påkalla uppmärksamhet. Frederic träffar snart Catherine och de båda flyr med 

roddbåt från Italien till Schweiz över Lago Maggiore. I Schweiz lever de i frid och spenderar 

mycket tid med varandra i väntan på att deras barn ska födas. När väl förlossningen inleds går 

inget som det ska. Boken slutar med att både Catherine och deras son avlider. Hur det går för 

Frederic får läsaren aldrig veta. 


