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Abstract:  

Forskning pekar på att skönlitteratur främjar elevers lärande och utveckling. Syftet med denna 

studie är att undersöka vad lärare anser om att använda skönlitteratur som kompletterande 

läromedel i undervisningen av samhällsorienterade ämnen i årskurs 4—6. Genom att svara på 

frågorna hur lärare ser på skönlitteratur generellt, vilka för- och nackdelar de anser finns samt 

vilka undervisningsmetoder lärare använder sig av har syftet besvarats. Undersökningen 

genomfördes med en kvantitativ metod i form av enkäter där insamlad data sedan analyserats 

ur ett didaktiskt perspektiv såväl som sociokulturellt perspektiv. 

Resultatet visade att majoriteten lärare anser att skönlitteratur har en positiv påverkan på 

lärande och utveckling. Resultatet visar även att majoriteten använder skönlitteratur i 

undervisningen av samhällsorienterade ämnen och att de då använder sig av en variation 

undervisningsmetoder. Trots den positiva inställningen till skönlitteratur i undervisningen anser 

majoriteten att deras arbetsplatser inte ger dem tillräcklig goda förutsättningar för att genomföra 

en fullgod undervisning. 

 

Nyckelord: 
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1. Inledning 
”Ett slags trolleri som händer i huvudet, det är vad litteratur är” enligt en tioårig pojke citerad i 

Chambers (2015) bok Böcker inom och omkring oss. En härlig beskrivning av vad som kan 

hända när man låter sig omslutas av en fiktiv värld. Detta är något som jag kan se händer när 

min yngsta dotter läser böcker. Hon är den där ”bokslukaren” som man talar om ibland. När 

hon får en riktigt bra bok i handen försvinner hon iväg till fantasins värld. Något jag kan 

avundas henne. År 1958 tilldelades Astrid Lindgren H:C: Andersen-priset. I sitt tacktal säger 

hon bland annat att barn skapar mirakel av det de läser och hur de ger ett skimrande liv till de 

meningar vi skrivit ner. Hur det hos barnet finns en fantasi som kan skapa egna, förtrollande 

bilder som överträffar allt annat och hur dessa upplevelser och bilder är nödvändiga för 

människan. Om dessa bilder säger hon: ”Den dagen barnens fantasi inte längre orkar skapa 

dem. Den dagen blir mänskligheten fattig” (Lindgren, 2007, 57—58). Hon pekar här på vikten 

av litterär föreställningskraft, inbillningskraft vid läsandet – hur fiktiva världar skapas och hur 

detta påverkar förståelsen. Även forskaren Judith Langer (2005) betonar hur viktig roll 

litteraturen kan spela i förståelsen och utvecklingen av barnets kognitiva, kritiska och mänskliga 

utveckling precis som Jan Nilsson (2007, 86) som är lektor i svenska ser skönlitteraturen som 

en källa till kunskap då man i mötet med den fiktiva världen bär med sig direkta erfarenheter in 

i de indirekta erfarenheterna som presenteras i böcker. Detta hjälper till att skapa förståelse om 

livet, verkligheten, samhället och historien menar Nilsson (2007, 86). 

I läroplanen (Skolverket, 2018, 7) står det skrivet att ”Språk, lärande och 

identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva 

ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin 

språkliga förmåga”. Vidare kan man läsa i det centrala innehållet för svenska ”att eleverna ska 

möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda världar…  i mötet med 

olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar 

att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden” (Skolverket, 2018, 

257). Det här är inte det enda stället där skönlitteratur och språk betonas som en betydande roll 

för den personliga identiteten och hur den även kan ha stor betydelse för att skapa förståelse för 

andra människor. Kåreland (2009, 63) menar att skönlitteratur kan skapa motbilder till 

exempelvis rasism, extremism, stereotypa könsroller och odemokratiska förhållanden. Vid 

sökning på begreppet skönlitteratur i läroplanen (2018) får jag upp så många som 55 träffar. 

Ingen av dessa träffar är under kursplanerna för de samhällsorienterade ämnena. Modersmål 

och svenska är däremot överrepresenterade. Även i ämnen som kemi och fysik dyker begreppet 

upp. Tar jag till exempel ämnet kemi står det i det centrala innehållet för årskurs 4—6 att 

undervisningen i kemi ska behandla “olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen 

i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap” (188).  

Jag ställer mig frågande till att det saknas skönlitterära perspektiv i kursplanerna för de 

samhällsorienterade ämnena. När jag studerar de olika kursplanerna anser jag att det finns 

många öppningar för lärare att jobba med skönlitteratur i undervisningen av de 

samhällsorienterade ämnena och en stor del av vad vi tagit del av i kurslitteraturen genom 

utbildningen belyser vikten av att  använda sig av skönlitteratur i undervisningen (Chambers, 

2015; Jönsson, 2009; Westlund, 2015). Inte bara till fördel för språket, i form av att läsa och 
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skriva, utan även för att ge eleverna en bättre förståelse för omvärlden. Forskaren och 

författaren Mary Ingemansson (2016, 20) menar på att om inte eleverna kan läsa en skönlitterär 

text och inte heller återge eller reflektera över texten blir konsekvensen att de får svårt med 

förståelsen även i andra ämnen. Det blev särskilt tydligt i de samhällsorienterande och 

naturorienterande ämnena (2016, 20). Baserat på den forskning som finns och vad som står att 

läsa i styrdokument och annan litteratur kan man förmoda att det finns många bra anledningar 

och möjlighet att föra in skönlitteraturen som kunskapskälla i de samhällsorienterade ämnena. 

Detta medför goda möjligheter till vidare lärande och en större förståelse av omvärlden, etiska 

aspekter, livsfrågor etcetera. Om man som lärare lyckas involvera skönlitteraturen i de 

samhällsorienterade ämnena på ett intressant och roligt sätt bidrar detta till elevers utveckling 

och lärande. Langer (2005, 57) menar att man bör använda klassrummet som en social 

inramning för byggandet av föreställningsvärldar och att man genom dessa litterära erfarenheter 

kan hjälpa sina elever att bli medvetna och söka efter förståelse. 

En av de verksamhetsförlagda kurser vi läst på lärarprogrammet innehöll ett område där 

vi hade i uppgift att planera undervisningen i svenska utifrån en skönlitterär bok. Som lärare 

gav det mig flera roliga och givande lärotillfällen inom de olika kunskapskraven och jag 

upplevde att eleverna fann sättet att ta till sig kunskap som roligt och lärorikt. Det skulle därför 

vara intressant att undersöka om skönlitteraturen kan ses som ett bidrag till utveckling och 

lärande även inom de samhällsorienterade ämnena. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet är att undersöka vad lärare i årskurs 4—6 anser om att använda skönlitteratur 

som kompletterande läromedel i de samhällsorienterade ämnena och om det kan bidra till 

elevers utveckling och lärande. Jag vill också undersöka om de kan se några för- och nackdelar 

med att integrera skönlitteraturen i den samhällsorienterade undervisningen för att sedan vidare 

undersöka lärarnas arbetssätt. Med utgångspunkt i syftet har jag formulerat följande mer 

konkreta frågeställning 

• Hur ser lärarna i undersökningen på hur skönlitteratur kan bidra till lärande och 

utveckling? 

• Vilka för- och nackdelar ser lärarna med att använda sig av skönlitteratur i 

undervisningen av de samhällsorienterade ämnena? 

• Vilka eventuella undervisningsmetoder använder sig lärarna av i sitt arbete med 

skönlitteratur? 

2. Centrala begrepp 
Inledningsvis vill jag redogöra för några för studien relevanta begrepp som skönlitteratur, 

läsning, djupläsning och föreställningsvärld.  
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2.1 Skönlitteratur 

Enligt Nationalencyklopedin (https://libguides.du.se) är skönlitteratur litteratur med ett 

konstnärligt innehåll. Skönlitteratur behöver inte vara förankrad i verkligheten även om den 

ofta i viss mån är det. En skönlitterär bok ger läsaren möjlighet att identifiera sig med andra och 

kan sätta ord på tankar och känslor som man som individ kan ha svårt att sätta ord på i verkliga 

livet menar Eriksson & Lundfall (2002, 7). Att läsa en skönlitterär bok kan också ge svar på 

livsfrågor genom att jämföra sina egna erfarenheter med handlingar och upplevelser i boken 

(Eriksson & Lundfall, 2002, 7). 

2.2 Läsning 

SOU (2018) definierar läsning som en språklig aktivitet som består av två huvudmoment: 

Avkodning och språklig förståelse. En förutsättning för en god läsfärdighet är att båda dessa 

fungerar väl, avkodningen ska vara automatiserad och förståelsen måste finnas. När 

avkodningen sitter så pass bra att det sker automatiskt kan man lägga den mentala kraften på 

att förstå textens budskap (Westlund, 2015). 

2.3 Djupläsning 

Ingemansson (2016, 25) använder termen djupläsning för den läsning som innefattar omläsning 

och textsamtal. Djupläsning av texter är nödvändigt för att få en djup förståelse av texten. Extra 

viktigt är det i långa, löpande texter och i början av läsningen då perspektiv, karaktärer och 

viktiga ord presenteras menar Ingemansson (2016). Man ska inte låta sig luras av ordet 

omläsning då det inte handlar om att gå tillbaka i texten och läsa om raderna utan snarare om 

att reflektera över innehållet och då gå på djupet i texten genom fundera över vad texten betyder 

för den egna förståelsen. Här krävs det diskussioner där textsamtal och olika lässtrategier kan 

användas. 

2.4 Föreställningsvärld 

”Hur uppstår textvärldar?” Den frågan ställer sig Langer (2005, 23) och beskriver det sedan 

som föreställningsvärldar som växer fram medan vi läser och aktivt söker efter mening. Langer 

själv använder ordet när hon vill hänvisa till en värld av förståelse som en person äger vid en 

viss tidpunkt. Genom att läsa en text börjar läsaren bygga en föreställningsvärld med hjälp av 

tidigare erfarenheter, idéer, bilder förväntningar etc. En föreställningsvärld är alltid öppen för 

förändring. ”De växer, förändras och berikas med tiden, genom tanke och erfarenhet” (Langer, 

2005, 24). 

3. Bakgrund 
I bakgrunden presenteras vad som skrivits och sagts utifrån forskning och i styrdokument.  

Inledningsvis ges en allmän beskrivning om läsning och motivation och varför det är viktigt för 

elevers lärande och utveckling. Här beskrivs även vilket utrymme skönlitteratur har i 
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styrdokumenten samt hur detta kan vara en resurs i undervisningen av samhällsorienterade 

ämnen men även generellt i undervisningen. 

3.1 Läsning 

På frågan varför man ska läsa finns det många svar. Barn och ungas läsning – ett ansvar för 

hela samhället (SOU 2018:57) är en utredning med uppdrag att skapa likvärdiga förutsättningar 

för en fullgod läsförmåga och läsupplevelser för skolans elever. Läsdelegationen bestod av 

personer med olika kompetenser inom barns och ungas läsning och de har inledningsvis gett 

sin syn på varför läsning är viktig. Unenge (SOU, 2018, 22) säger till exempel att språk är en 

nyckel till att få vara med, bli respekterad, ges möjlighet till att uttrycka sin vilja samt förstå 

andras viljor. Att språket är alternativet till våld. Människan behöver läsa för att få förståelse 

för sig själv, samhället, världen och människor runt oss. Talar man till exempel om ämnet 

religion är livsfrågor en central del och här finns möjlighet att koppla lärandet till skönlitteratur. 

Löfstedt (2011, 51) ger exempel på boken Habib. Meningen med livet. Habib är fast besluten 

om att försöka få svar på vad meningen med livet är. Precis som Habib har vi människor ett 

behov av att söka svar och bearbeta våra livsfrågor och genom den fiktiva världen kan det för 

många bli enklare då man får en chans att relatera och känna igen sig. 

Dagens samhälle kommunicerar till stor del genom det skrivna ordet och läskunnighet 

krävs för att kunna delta i samhällsdebatter och för att ges tillgång till kunskap och information 

av betydelse för privatliv, arbetsliv, utbildning och samhällsliv menar Fredriksson, Laestadius 

& Widmark (SOU, 2018, 21—22). Att kunna läsa är en av de grundläggande färdigheterna som 

har betydelse för hur en elev kommer att lyckas i skolans alla ämnen. 

3.1.1 Motivation 

En av de viktigaste uppgifterna skolan har är att se till att barnen har utvecklat en god 

läsförmåga och för att nå en god läsförmåga är en viktig förutsättning att motivationen finns 

menar Fridolfsson (2015, 36). Enligt Skolverket (2012b, 12) innebär läsande att man kan läsa 

av, kan förstå innehållet på ytan såväl som på djupet, att kunna använda sig och vara 

intresserad av innehållet samt kunna se en text med kritisk blick. Två andra grundläggande 

förutsättningar för att lära sig att läsa och framförallt vilja fortsätta läsa är att det ska finnas ett 

intressant läsmaterial att tillgå samt en förstående och mer erfaren läsare som kan vägleda 

eleven menar Ingemansson (2016, 14). Texten spelar en stor roll i elevernas skolgång och en 

text ska väcka deras läslust menar Reichenberg (2014, 15) och då handlar det inte bara om 

skönlitteratur, som jag avser undersöka, utan alla sorters texter som eleverna stöter på under sin 

skolgång. I sina första möten med texter är barnet oftast starkt motiverat till att börja läsa men 

om det sedan möter motstånd och det börjar gå trögt tappas lätt intresset bort och motivationen 

menar Fridolfsson (2015, 36). Boglind & Nordenstam (2010, 36) pekar därför på vikten av att 

lägga stor vikt på vad som kan intressera läsaren och hur viktigt det är att fånga upp eleverna 

genom samtal kring texten och att ge dem en förförståelse etcetera.  

3.1.2 Läsvanor och läsintresse 

Enligt SOU (2018) har läsförståelsen bland unga försämrats och läsintresset avtar. Även om det 

visat sig i den senaste PISA-undersökningen att det i Sverige finns vissa förbättringar när det 
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handlar om barn och ungas läsförståelse bör man enligt Fredriksson (2018, 25) vara medveten 

om att det är för tidigt att säga att uppgången bara är tillfälligt eller början på en uppåtgående 

trend. Något vi bör vara oroliga över är svenska elevers minskade intresse för läsning. Ett 

minskat intresse av läsning syns i att det läses mindre, och minskad läsning leder till mindre 

lästräning vilket i sin tur leder till en sämre läsförståelse (SOU, 2018, 26).  

Det finns också stora skillnader mellan grupper, och då syftar man främst på kön och 

socioekonomisk bakgrund. Enligt Ingemansson (2016, 16) finns forskning som tyder på att 

barnens omgivning har en stor inverkan på utvecklingen av läsning och det råder 

samstämmighet kring hur betydelsefull familj och hemmiljö är (SOU, 2018, 52).  

3.2 Skönlitteraturens koppling till skolans styrdokument 

Som tidigare nämnts förekommer begreppet skönlitteratur inte under kursplanerna i de 

samhällsorienterade ämnena (Skolverket, 2018). Däremot framkommer det att:  

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter 

att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera 

och därmed få tilltro till sin egen språkliga förmåga (Skolverket, 2018, 7). 

Westlund (2015, 174) hävdar att “språk” har olika uttrycksformer, däribland läsa, och att detta 

blir ett viktigt redskap i att konstruera mening i olika sammanhang. Genom att sedan läsa vidare 

i läroplanen (2018) finns en markering i kursplanen för svenska som påtalar olika former av 

berättande: “I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska 

eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för 

omvärlden.” I skolan ska skönlitteratur enligt läroplanen användas i stor utsträckning vilket till 

viss del ger svar på den didaktiska frågan varför skönlitteratur kan, eller bör, användas i 

undervisningen. Enligt den amerikanska professorn Alice Lesnick (2006) kan skönlitteraturen 

ses som en resurs genom att vi har möjlighet att ta del av outforskade världar, perspektiv och 

språk som vi kanske inte annars skulle möta vilket ger människan möjlighet till en rikare och 

mer nyanserad förståelse av både oss själva och vår omvärld. Denna resurs bör man ta tillvara 

på i alla nivåer i skolsystemet menar Ingemansson (2016). Att kunna diskutera texter på djupet 

även i samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt ämne med ett innehåll som relaterar till 

individen. 

Enligt Skolverket (2018) ska läraren i utformningen av sin undervisning främja elevernas 

förståelse för andra människor, förmåga till inlevelse samt elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund och tidigare erfarenheter. Oavsett 

var i utbildningssystemet man som lärare befinner sig ska hen bidra till att ge elever 

förutsättningar till språkutveckling så långt det är möjligt (Skolverket, 2012, 4). Hur detta ska 

göras framkommer dock inte i läroplanen. Ingemansson (2010) anser att lärare kan vara i behov 

av stöd i det svåra valet som det innebär att välja ut en skönlitterär bok som kan användas i 

undervisningen av de samhällsorienterade ämnena. Enligt henne är det en lång process som 

kräver noggrant övervägande, gärna i samråd med andra ämneskunniga. 
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3.3 Skönlitteratur i undervisningen 

Enligt Nilsson (2007, 80) finns det få läroböcker som kan överträffa en roman. Enligt honom 

ska all läsning vara meningsfull. Texterna ska innehålla sådant som fångar elevernas intresse 

och som de kan koppla till egna erfarenheter, världen de möter i litteraturen måste ha något med 

deras egen värld att göra. Eleverna måste i arbetet med texterna ges möjlighet att känna igen 

sig, att jämföra, att få visa känslor som ilska, sorg, glädje och frustration. Om man väljer att 

arbeta med skönlitteratur i undervisningen bör man som lärare ställa sig några centrala frågor 

och klargöra syftet med den skönlitterära boken ur ett didaktiskt perspektiv (Nilsson. 2007; 

Arfwedson, 2006). De didaktiska frågorna Vad? Varför? och Hur? kan ses som de 

grundläggande frågorna men enligt Arfwedson (2006, 15) bör läraren även fråga sig vem/vilka 

som ska delta i undervisningen samt ha i åtanke hur ens egen person kan ha inverkan på 

elevernas förståelse.  

Som tidigare nämnts krävs det mer för eleverna än att ”bara” läsa. Det krävs att läraren 

tillsammans med eleverna på olika sätt bearbetar de lästa texterna. Både Westlund och 

Ingemansson (2015; 2016) talar om närläsning/omläsning, sistnämnda väljer att använda 

begreppet djupläsning, som en metod att använda i klassrummet. Metoden går ut på att gå 

tillbaka i texten med avsikten att förstå texten på djupet. Genom att gå tillbaka i texten kan man 

undersöka vad författaren vill presentera för läsaren och få möjligheten att studera olika 

perspektiv. Omläsning/närläsning är nödvändig för att eleven till fullo ska förstå texten och det 

handlar inte om att läsa om raderna en gång till utan snarare om att börja reflektera över 

kontexten (Ingemansson, 2016, 26). Det här är ingenting som eleverna själva gör utan här krävs 

det vägledning av läraren genom att i klassrummet koppla olika slags diskussioner till texten 

(Ingemansson, 2016) och att dessa samtal är väl strukturerade och att samtalen följs upp 

(Westlund, 2015, 178)  

I arbetet med skönlitterära texter får läsförståelsen ett viktigt fokus och enligt Westlund 

(2015, 27) bör det kopplas till det skolämne där läsförståelsen ska användas. Använder man sig 

av en skönlitterär text behöver läsaren ha förmågan att bl. a. kunna identifiera huvudkaraktärer 

och deras motiv till hur de handlar. Langer (2005, 13) hävdar att genom att använda litteratur 

lär sig eleverna att utforska både sin egen och mänsklighetens möjligheter. De blir de litterära 

tänkare vi behöver för att skapa morgondagens förutsättningar. Wickström (2015, 160) ser det 

som en didaktisk möjlighet att använda sig av texter som väcker reaktioner i undervisningen - 

i synnerhet när det handlar om att skapa och behandla etiska, existentiella och ideologiska 

frågor som kan kopplas till eleverna som individer och medborgare.  

3.3.1 Samtalets betydelse 

Djupläsning är som sagt ingenting som eleverna på egen hand klarar vilket innebär att metoden 

kräver en hel del utforskande samtal där eleven ofta upptäcker att de efter en första läsning inte 

tagit sig igenom texten med en god förståelse för kontexten (Ingemansson, 2016, 27). Barns 

läsning sker ofta på egen hand i fritt valda böcker och där det handlar om att se ”hur det går” 

utan att det egentligen följs upp menar Brink (2009, 123). Han anser att boksamtalet erbjuder 

tillfällen att dröja kvar vid texten, få möjlighet att reflektera. Något som även Chambers (2015) 

förespråkar. Han menar på att samtala bra om böcker är en värdefull aktivitet även i samtal om 

annat. Genom att hjälpa elever att samtala om kring vad de har läst lär vi dem också att uttrycka 



 

12 

 

sig om annat i livet. Att samtala bra om böcker är något som inte bara sker utan kräver övning 

genom att göra det tillsammans med andra som har erfarenhet.  

Chambers (2015, 135—139) talar om ”Samtalets tre ingredienser”. Att utbyta entusiasm 

innebär att läsare delar med sig av sitt gillande, något som de fångat upp eller blir intresserade 

av och som fått dem att vilja läsa vidare och ogillande, som kan vara ett element som fått dem 

att kanske sluta läsa. Att utbyta frågetecken (svårigheter) handlar om att man diskuterar 

frågetecken vilket leder till en bättre förståelse för textens handling. När man utbyter 

frågetecken händer det att läsaren upptäcker vad just denna text har för innebörd för var och en 

av oss. När vi utbyter kopplingar löser vi problem och svårigheter genom att söka efter 

sammanhang som hänger ihop. Det kan handla om att hitta samband mellan olika element i 

texten; språk, motiv, händelser, personer, symboler eller något annat. Genom att arbeta på det 

här viset lär sig eleverna av varandra under samtalets gång och boksamtalet blir ett sätt att ge 

form åt tankar och känslor som väckts ur de tolkningar som skapats ur texten. 

3.4 Sammanfattning 

Bakgrunden har gett en bild av vilka fördelar den skönlitterära boken kan ha i undervisningen. 

Skönlitteratur och kunskapshämtande har ett klart samband och bidrar till att stimulera och 

utveckla eleverna. Att arbeta och reflektera över de skönlitterära texterna i form av bl.a. samtal 

är en viktig faktor, likaså lärarens agerande och förmåga att vägleda eleven i arbetet.  

Mitt fokus i det här arbetet är att undersöka hur lärare ser på att använda sig av 

skönlitteratur i undervisningen och vilka eventuella för- och nackdelar de kan se med att 

använda det för att vidare undersöka vilka metoder lärarna använder arbetet med skönlitteratur. 

Ett av de teoretiska perspektiv jag kommer använda mig av i min tolkning och analys av arbetet 

är det sociokulturella perspektivet som lägger stor vikt på den sociala interaktionen mellan 

individer vilket är en viktig aspekt i arbetet med skönlitterära böcker. Enligt Vygotskij sker 

lärandet i samspel med andra och att detta gynnar utvecklingen. Utifrån perspektivet är det 

viktigt att skapa lärandemiljöer som bjuder in elever till delaktighet och att de får stöd i 

utvecklingen (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson 2000, 30). 

4. Tidigare forskning 
I avsnittet presenteras forskning som handlar om hur skönlitteraturen används i undervisningen 

och hur den har bidragit till elevers lärande och utveckling på olika plan. Om man utgår från 

skolans styrdokument har läsning av olika typer en central roll i undervisningen. Speciellt inom 

de språkliga ämnena som till exempel svenska och engelska men även andra ämnen. Dock finns 

det, som redan nämnt, en avsaknad av detta i delen för de samhällsorienterade ämnena. Det 

finns också ont om forskning i Sverige om hur eleverna tillgodogör sig skönlitteratur eller inte 

i de samhällsorienterade ämnena. Den forskning som finns är i huvudsak för ämnen som 

svenska, historia och religion.  

Som nämnt tidigare och enligt resultat från forskning finns flera ingångar till att jobba 

med skönlitteratur i de ämnen jag intresserat mig för (Ingemansson, 2016; Westlund, 2015) och 

det är här mitt fokus ligger. Men då skolan har ett ansvar i att ge alla elever rätt till en likvärdig 
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utbildning och fullgod läsförmåga (Skolverket, 2018) kommer även en redogörelse över vad 

forskning resulterat i när det handlar om läsning.  

4.1 Läsning  

Läsning är en grundläggande färdighet då det handlar om att kunna navigera i världen, att kunna 

skaffa sig nödvändig kunskap och information. Läsning har en betydande roll för privatliv och 

arbetsliv men också för att kunna känna njutning och glädje (SOU, 2018).  

4.1.1 Family literacy interventions 

Innan skolan kan ta sitt ansvar ligger ett stort ansvar på hemmet och forskare är överens om 

föräldrars betydelse för barns tidiga språkinlärning och det finns gott om exempel på långsiktiga 

effekter av ett tidigt engagemang från föräldrarna (SOU, 2018, 52). Redan de första åren i livet 

kan man sätta grunden i ett barns läs- och skrivinlärning genom att tidigt börja kommunicera 

med barnet och här har föräldrarna en viktig roll då hemmet är den plats där barns läsintresse 

tar form (Andersson, 2015; Smith, 1993 & SOU, 2018). Har barnet föräldrar som uppskattar att 

läsa och delar detta med sina barn förmedlar de en positiv attityd till läsning, vilket kan vara 

avgörande för barnets läsförmåga (Andersson, 2015, 29). Alla barn får inte den här möjligheten 

och något som visar på goda effekter är så kallade family literacy interventions vilket är ett 

läsfrämjande initiativ som vänder sig till familjer, ofta i utsatta områden (SOU, 2018, 53). Det 

kan ses som en litterär utbildning som har som mål att föra in litteraturen i hemmet under ett 

tidigt skede i barnets liv. Målet är att ge föräldrar kunskap kring vikten av läsning vid tidig ålder 

och ge stöd i att uppmuntra barnen att läsa med syfte att detta leder till positiva effekter för 

såväl den språkliga och kognitiva förmågan som läsintresset och läsmotivationen. En svensk 

variant av detta är Bokstart som är ett läsfrämjande initiativ som initierades av Kulturrådet 

2014. Resultaten från dessa projekt visar på vinster både vad avser att förbättra barns läs- och 

skrivförmåga och föräldrars förmåga att ge barnen stöd. Att informera föräldrar om vikten av 

tidig språkstimulans stärker deras viktiga roll de har för barnen (Kulturrådet; SOU, 2018). 

4.1.2 Matteuseffekten 

Den ökande klyftan som man kan se mellan starka och svaga läsare under skolgången brukar 

förklaras med ”Matteuseffekten” (Andersson, 2015, 29). ”Matteuseffekten” innebär att en redan 

gynnad part gynnas ytterligare. Det är därför viktigt att börja läsa tidigt då det ger en tidig 

avkodning hos barnet vilket tenderar att ackumulera positiva erfarenheter av läsningen som 

sedan leder till att barnet söker ytterligare läsupplevelser. Detta ger en uppåtgående trend som 

leder till snabba framsteg i utvecklingen av läsandet menar Andersson (2015, 29). Talar man 

däremot om barn som lär sig läsa under ett senare skede i livet tenderar detta leda till att barnet 

läser mindre, vilket innebär mindre övning som i sin tur leder till mindre läsning då identiteten 

som läsare uteblir (Andersson, 2015, 29).  

4.2 Skönlitteratur i undervisningen 

Att använda skönlitteratur i undervisningen kan ses som en fördel till att skaffa sig ny kunskap 

inom olika plan (Langer, 2005; Ingemansson, 2016; Wickström, 2015).  Ingemansson (2007) 

skriver i sin avhandling Skönlitterär läsning och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna 
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att om eleverna ska ha möjlighet att utveckla ett historiemedvetande och genom det förstå 

nutiden måste de ges tillgång till olika tolkade erfarenheter från det förflutna. Ingemansson 

genomförde en empirisk studie med syftet att genom ett tematiskt arbete undersöka vilka 

möjligheter det fanns för elever i tio- till elvaårsåldern har att utveckla sitt historiemedvetande. 

Skönlitteraturen var en viktig kunskapskälla. Till sin studie valde hon noga ut sex elever som 

alla hade olika stor läsförståelseförmåga.  

Till en början styrs historiemedvetandet av deras egna personliga intressen men övergår 

sedan till ett intresse av nya ämnen som tas upp i den utvalda boken Drakskeppet. I sin studie 

har hon utgått från Langers begrepp “envisionment building” och dess fyra faser. Med dessa 

faser menas olika skeden i processen att bygga en textvärld, det vill säga en föreställning om 

texten, eller föreställningsvärld. Faserna följer i ordningen: orienteringsfas, förståelsefas, 

återkopplingsfas och överblicksfasen. Faserna uppträder inte alltid i given ordning. Har eleven 

till exempel en väldigt bra förförståelse kan de båda första faserna passeras direkt och inta 

återkopplingsfasen.  

Under processen växer flera gemensamma värderingsfrågor fram. Som till exempel 

könsperspektivet som handlar om flickors och pojkars olika behandling och hur hårt arbete var 

vanligt för barn under vikingatiden. Ingemansson (2007, 96) ser att utvecklingen av 

historiemedvetande sker då emotionellt engagemang finns. Man kunde även se det när 

elevernas fick möjlighet att göra jämförelser med sin egen vardag. Ingemansson (2007) drar 

även slutsatser som att det krävs flertal diskussioner om samma innehåll för att en redan given 

föreställning ska ändras. Hon ser också att de elever som inte tar sig igenom orienteringsfasen 

och förståelsefasen tidigt i texten inte samlar tillräcklig förståelse för att kunna ta sig in i den 

fortsatta texten, vilket leder till att de inte får möjligheten att utveckla de historiska 

sammanhangen i återkopplingsfasen. Har däremot eleverna ett stort engagemang till texten eller 

ämnet i fråga kan de snabbt gå vidare till återkopplingsfasen. I denna fas kan även identifikation 

ske då de ser till sig själva och sin värld och deras eget sociokulturella liv kan speglas. 

I Ingemanssons (2007) analys av hur skönlitteratur har potential och kan användas i ett 

didaktiskt syfte ser hon att skönlitteraturen är viktig för elevernas tolkning av historia och för 

hur de ska tillgodogöra sig nya insikter. Eleverna har själva fått uttala sig gällande vilken sorts 

läsning de tycker kan fungera bäst i historieundervisningen. Två av eleverna väljer gärna en 

faktionsbok medan den tredje föredrar en roman. Fördelen med faktionsböcker är att de är helt 

eller delvis skönlitterärt berättande menar Ingemansson (2007) och hon ställer sig då frågan om 

en kombination av dessa böcker kan vara en bra lösning till att bedriva historieundervisning 

med gott resultat. Ingemansson (2007) avslutar med att poängtera vikten av att lärare själva bör 

läsa skönlitteratur fortlöpande inom sitt undervisningsämne för att professionellt kunna göra 

tematiska arbeten med eleverna. Genom god kunskap hos undervisande lärare kan rätt 

anpassningar göras utifrån eleverna och situationen. En annan slutsats är att läsning utan samtal 

om texterna verkar ge väldigt liten effekt på utvecklingen av historiemedvetandet samt att ju 

lägre läsförståelseförmåga eleven har, desto mer samtal om texten krävs menar Ingemansson. 

Ingemansson (2007) har i sin studie sett hur skönlitteraturen kan användas i ett didaktiskt 

syfte för att utveckla ett historiemedvetande hos elever. Att de skönlitterära böckerna kan verka 

som kunskapskälla har även Karin Jönsson (2007) erfarit i sin avhandling Litteraturarbetets 

möjligheter - en studie av barns läsning i årskurs F—3. I Jönssons avhandling beskrivs, 

analyseras och diskuteras litteraturarbete i arbete med yngre elever. Klassen som Jönsson 
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(2007) följer är hennes egen klass vilket innebär att hon är forskare i egen klass och 

dokumentationen sker med ett inifrånperspektiv. Eleverna i klassen följs under fyra år med start 

i förskoleklass. Speciellt följs sju av eleverna genom observationer och samtal vid flertal 

tillfällen. Syftet med studie är att få kunskap om möjligheter och begränsningar i användningen 

av litteraturpedagogiska redskap och vad de kan ha för förutsättningar för elevernas byggande 

av föreställningsvärldar i arbetet med texter. Jönsson (2007, 23) avser också att ge en bild av 

yngre elevers läsning av skönlitteratur. Hon understryker i sin avhandling att skönlitteratur är 

en viktig del av undervisningen. I Jönssons (2007) analys av läsloggar och boksamtal visade 

eleverna att de aktivt arbetade med att förstå och skapa mening, med andra ord bygger 

föreställningsvärldar. Till en början är responsen textcentrerad men blir med tiden mer 

läsarcentrerad och genom åren sker en progression gällande deras reflektioner. Även deras sätt 

att samtala om innehållet i böcker utvecklades. I Ingemanssons (2007) studie blev det också 

tydligt att eleverna behövde gott om tid för reflektion och bearbetning av textinnehållet för att 

möjliggöra utveckling av en föreställningsvärld samt vilja att fortsätta läsa.  

Jönsson (2007) har bl. a. använt sig av läsloggar i sitt arbete med skönlitteratur och har 

upptäckt hur den haft en god påverkan på viljan att utforska skrivandet samt samtalets betydelse 

för byggandet av föreställningsvärldar och i analysen av läsloggarna blev det tydligt att eleverna 

upplever läsningen känslomässigt, där de skriver om oro, längtan och om känslor i form av sorg 

och glädje. 

4.3 Lärobok kontra den skönlitterära boken 

Precis som Mary Ingemansson har Monika Vinterek (2000) fokuserat på ämnet historia när hon 

år 2000 genomförde en undersökning med avsikten att jämföra två läroböcker i historia med 

två historiska romaner för att se dess möjligheter för elever att nå målen för ämnet. 

Läroböckerna hon granskade var Ur Folkens Liv 3 och Levande historia och de två historiska 

romanerna var Vargen jagar ensam och Slottet brinner. Viktigt att veta är att hennes studie 

utgick från Lpo-94. Vinterek (2000, 13) hänvisar till Lpo-94 med följande citat:  

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ämnet 

historia skall ge möjlighet att leva sig in i gångna tider och de förutsättningar som då 

funnits för män, kvinnor och barn i olika kulturer och samhällsklasser. 

Nedan följer några citat från Lgr-11: 

Undervisningen ska…bidra till att eleverna utvecklar förståelse för att varje tids 

människa måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar”. ”Den ska också 

bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i 

människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för 

olika kulturella sammanhang och levnadssätt. 

Genom den här jämförelsen med Lgr-11 (2018, 205), där det framgår tydliga liknelser mellan 

de olika läroplanerna, anser jag att studien som Vinterek genomfört är högst aktuell som 

bakgrund och tidigare forskning för min egen undersökning.  
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I sin granskning av läroböckerna upplever hon att det är svårt att hitta avsnitt där läsaren 

får möjlighet att leva sig in i människornas upplevelser utan att det till största delen handlar om 

ren faktakunskap. Detta gör, enligt Vinterek (2000, 17), att det blir svårt för läsaren att se 

samband och få förståelse. Trots att Levande historia har en mer uttalad berättarform än Ur 

Folkens liv lyckas den inte beröra som en skönlitterär bok. I en jämförelse mellan Ur folkens 

liv och Slottet brinner som båda behandlar Stockholm stad och ger ungefär samma 

faktaupplysningar men där den skönlitterära texten har en förmåga att gestalta ekonomiska, 

politiska och sociala sammanhang på ett sätt som inte läroboken kan (2000, 18). Vinterek (2000, 

18) förklarar att den skönlitterära texten tvingar henne in i bokens värld och hjälper henne att, 

enligt Lp0-94, ”leva sig in i en gången tid”. På frågan varför man ska använda skönlitteratur i 

undervisningen säger Vinterek (20) bland annat att ”den skönlitterära framställningen ger en 

möjlighet att uttrycka komplicerade mänskliga förhållanden och samband”. Vinterek (20) 

menar att frågor och problematik som var aktuella då kan vara högst aktuella även idag och ger 

ett exempel ur boken Vargen jagar ensam där ett avsnitt handlar om när karaktären Ole blir 

medveten om sin unga systers graviditet och man som läsare får följa ett resonemang mellan 

mor och son. En historisk roman kännetecknar framförallt intriger med karaktärer som binder 

läsarens intresse och får läsaren att vilja fortsätta läsa. Något som de båda läroböckerna saknar, 

trots att de till viss del är av en berättande framställning. (Vinterek, 2000, 19).   

Sammanfattningsvis vill Vinterek med sin studie poängtera att undervisningen i historia 

inte enbart ska innehålla skönlitteratur utan snarare att man med den skönlitterära boken kan 

rama in läroboken (2000, 20). Vinterek menar att den mest kompletta bilden av vår historia 

består av yttre händelser, som läroboken bidrar med, samt inre händelser i form av mening, 

förklaringsaspekter, förståelse, innebörd och hur människor i svunnen tid upplevt olika 

skeenden vilket den skönlitterära boken kan ge (2000, 21). 

4.4 Sammanfattning 

Tidigare studier och forskning har visat att skönlitteraturen har betydelse för barn och ungas 

utveckling och lärande. Då jag saknar viss relevant forskning inom de samhällsorienterade 

ämnena, som samhällskunskap och geografi, tyder det på att det är ett relativt outforskat 

område. Jag ser därför min studie som ett bidrag till att synliggöra skönlitteraturen i de 

samhällsorienterade ämnena i årskurserna 4—6.   

5. Teoretiska perspektiv 
Här nedan presenteras de övergripande teoretiska perspektiv vilka är utgångspunkt för tolkning 

och analys av arbetet. I undervisning där lärare arbetar utifrån en skönlitterär bok är det viktigt 

att man arbetar med texterna på olika sätt för att eleverna ska få möjlighet till lärande och 

utveckling, gärna i en process där man lär sig med och av varandra. Det sociokulturella 

perspektivet grundar sig i att lärande sker mellan människor och i samtal mellan individer 

(Säljö, 2016). Genom att se min studie ur ett detta perspektiv blir lärande att ses som något som 

utgår från samtal och samspel med varandra. Arbetet med skönlitteratur kräver en påläst lärare 

som kan göra medvetna textval som fångar elevernas intresses, har ”rätt” nivå för åldersgruppen 

och som är kopplad till skolans ämne. Jag kommer därför också använda mig av didaktisk teori 
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för att undersöka huruvida skönlitteratur kan verka som läromedel samt vad lärarna gör med 

texterna. 

5.1 Sociokulturellt perspektiv 

I det sociokulturella perspektivet ligger fokus på samspelet mellan kollektivet och individen. 

Det handlar om hur barn tar efter olika sätt att tänka, tala och agera (Nilholm, 2016, 59). Utifrån 

detta perspektiv är lärarens roll att sätta igång tankar som för barnen vidare mot nya insikter 

genom att ställa frågor, förklara, sammanfatta menar Williams, Sheridan & Pramling 

Samuelsson (2000, 30). De teoretiska influenserna i det sociokulturella perspektivet på lärande 

utgår bl.a. från Vygotskij som ansåg att människan är en biologisk, social, kulturell och historisk 

varelse (Säljö, 2016, 91). Enligt Vygotskij lär barn i samspel med andra och genom 

kommunikationen som uppstår utvecklas barnen. Detta sociala samspel är enligt honom en 

viktig drivkraft i utvecklingen och att det är lärandet som styr utvecklingen. Vygotskij menar 

att barn och deras lärande gynnas av att vara tillsammans med andra som kan mer än de själva. 

Fokus i lärandet är på den sociala kontexten, det sociala sammanhanget där individer 

medverkar. (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson 2000, 30) 

Säljö (2011) nämner några begrepp som viktiga inom det sociokulturella perspektivet. Ett 

är appropriering som syftar till det vad som händer när vi tar till oss kunskap eller tar efter ett 

beteende, att människor hela tiden lär sig i olika sammanhang och då snarare vad man lär sig 

framför om man lär sig. Två andra viktiga begrepp är mediering och medierande redskap. Det 

kan förklaras som en samverkan mellan människor och de redskap som finns tillgängliga. Dessa 

redskap menar Säljö (2011) är människans tanke, språk samt olika konstgjorda föremål som 

kan vara fysiska men även uppenbara sig i vårt intellekt. Redskapen kan underlätta de sociala 

sammanhang som vi dagligen utsätts för och där det krävs från oss att samspela med andra, 

detta för att redskapen ökar vår förmåga att tänka och handla. 

Utifrån det sociokulturella perspektivet i den pedagogiska verksamheten är det viktigt att 

skapa en lärande miljö där barnen får möjlighet att bli delaktiga och får stöd till att utveckla en 

positiv attityd till sitt eget lärande (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson 2000, 30). 

5.2 Didaktisk teori 

Didaktik utgår ifrån ett antal didaktiska frågor: Vad ska undervisningen handla om? Varför ska 

det undervisas om innehållet? Hur ska undervisningen genomföras? Till vem ska innehållet 

läras ut? (Nilholm, 2016, 67).  Det handlar alltså om hur lärare kan bedriva sin undervisning på 

bästa sätt. Enligt Westlund (2015, 57) behöver läraren ställa sig flera kritiska frågor som: 

• Vilka är mina elever? 

• Hur kan jag göra eleverna delaktiga i val av bok? 

• Varför just denna bok? 

• Hur ska vi arbeta med innehållet? 

• Vad ska läsningen av boken leda till? 

• I vilka andra böcker tas samma tema/teman upp? Hur kan de jämföras? 

Genom att ställa sig dessa frågor skapas en gestaltning och ett syfte med undervisningen. När 

läraren bestämmer sig för vilken skönlitteratur och hur den ska läsas görs didaktiska val som 
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har betydelse för eleverna (Molloy, 2003, 31). Som lärare behöver du anpassa undervisningen 

utifrån olika undervisningsförhållanden då undervisningssituationerna kan se olika ut beroende 

på vilken elevgrupp man undervisar eller vilka förutsättningar man har (Odenstad, 2014, 11).  

5.3 Sammanfattning 

De två teoretiska perspektiven, det sociokulturella perspektivet och det didaktiska, kan båda 

kopplas till studiens syfte som är att undersöka om/hur lärare använder skönlitteratur i den 

samhällsorienterade undervisningen i årskurserna 4—6. Syftet är också att undersöka om 

lärarna kan se några för- och nackdelar med att arbeta med skönlitteratur för att vidare 

undersöka deras eventuellt valda arbetssätt och hur det bidrar till elevernas lärande och 

utveckling i olika avseenden. 

Det sociokulturella perspektivet handlar om att ta till sig kunskaper och förståelse i 

samspel med andra och som redan nämnt är det en viktig faktor i arbetet med skönlitteratur. Att 

arbeta med skönlitteraturen på olika sätt som exempelvis boksamtal och i samverkan med andra. 

En förutsättning för att kunna genomföra bra undervisning på det här sättet kräver genomtänkta 

textval (Ingemansson, 2016, 28). Här är det viktigt att ställa sig de didaktiska frågorna Vad ska 

eleverna läsa? Hur ska vi arbeta med boken? och Varför denna bok och på detta sätt? En annan 

viktig fråga att ställa sig är Vem/Vilka?  

6. Metod 
I metodavsnittet beskrivs hur undersökningen genomförts. Valet av metod kommer att 

motiveras och beskrivas för att sedan följas av hur urval av informanter utförts. Därefter 

redogörs för de etiska aspekterna samt vikten av validitet och reliabilitet  

6.1 Val av forskningsmetod 

Syftet med arbetet är att undersöka hur lärarna ser på att använda skönlitteratur som 

kompletterande läromedel i de samhällsorienterade ämnena och om det kan bidra till elevers 

utveckling och lärande. Jag vill också undersöka om lärarna kan se några för- och nackdelar 

med att integrera skönlitteraturen i den samhällsorienterade undervisningen samt vad de kan 

göra för att främja elevernas lärande I sitt val av metod är syftet avgörande menar Trost & 

Hultåker (2016, 17). I studien vill jag till en början undersöka om lärare använder sig av 

skönlitteratur i undervisningen och då det handlar om att få ett resultat som påvisar en frekvens 

lämpar det sig att göra en kvantitativ studie menar Trost & Hultåker (2016, 22). En fördel med 

kvantitativ metod är att resultatet blir brett och täcker en stor yta (Trost & Hultåker, 2016; 

Eliassson, 2013). 

Genom att genomföra en kvantitativ undersökning i form av enkät (bilaga 2) ges 

möjlighet att nå ett större antal lärare (Stukát, 2011, 47). En nackdel med att använda sig av 

enkät är att svar kan utebli av olika anledningar vilket innebär att för att undvika detta krävs det 

att man motiverar sin grupp och att man är noga med att informera sina informanter om vad 

undersökningen har för syfte (Stukát, 2011, 53).  
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6.2 Urval 

Målgruppen för studien är undervisande/tidigare undervisande lärare i årskurserna 4—6. 

Urvalet för enkätundersökningen kommer utgå från det som Stukát (2011, 70) benämner som 

det frivilliga urvalet. Detta innebär att forskaren får förlita sig på människor som på något sätt 

finns i närheten, som vänner, bekanta eller en specifik grupp. Förhoppningen var att få mellan 

30—50 enkätsvar och enkäten presenterades i en Facebookgrupp med namnet ”SO i åk 4—6”, 

en sluten grupp med cirka 7500 medlemmar. Jag eftersökte personer som undervisar eller 

tidigare undervisat i de samhällsorienterade ämnena i årkurs 4—6. De 43 personer som slutligen 

valde att delta var förmodligen de som är intresserade av ämnet. Urvalet är svårt att uppfatta 

som helt tillförlitligt då det är svårt att avgöra varför de deltar samt att det är svårt att avgöra 

vilka som deltog och vilka som inte deltog (Stukát, 2011). 

Det slutgiltiga resultatet från de slutna frågorna blev att presenteras i form av 

cirkeldiagram och tabeller och de öppna frågorna fick en mer övergripande presentation. 

Resultatavsnittet delades upp utifrån undersökningens frågeställning för att skapa en struktur 

för läsaren. 

6.3 Etiska överväganden 

För att kunna reglera förhållandet mellan forskare och forskningsobjekt är en viktig del 

forskningsetiska frågor. Detta gäller även för att kunna reglera och problematisera vad som 

anses som värdefull forskning (Björkdahl Ordell, 2007, 23). Individer som medverkar i 

forskning ska skyddas från skada och kränkning och för detta finns individskyddskravet som 

delas upp i de fyra huvudkrav för forskning inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning (Stukát, 2011, 139). De fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta kunde deltagarna ta del av på inlägget på 

Facebook i samband med att de valde att ta reda på vad undersökningen handlade om (bilaga 

1). 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda om studiens syfte och om 

deltagande i studien är frivilligt. 

 

Samtyckeskravet ger deltagare i undersökningen rätt att bestämma över sin medverkan. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter för den medverkande behandlas konfidentiellt 

och personuppgifter ska förvaras på sätt att de inte går att identifiera av utomstående. 

 

Nyttjandekravet säkerställer att insamlade uppgifter gällande enskilda personer endast får 

användas för forskningsändamål. 

6.4 Validitet, reliabilitet 

För att undgå bristande trovärdighet i undersökningen är det viktigt att ge den en hög reliabilitet 

och validitet (Eliasson, 2013, 14—16). I en studie är validiteten och reliabiliteten relaterade till 
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varandra då ju högre reliabiliteten är desto bättre förutsättningar skapas det för en hög validitet 

(Eliasson, 2013, 16).  

Reliabiliteten handlar om tillförlitlighet. Det handlar i grunden om att en undersökning 

ska kunna genomföras vid flera tillfällen men fortfarande generera samma resultat (Kihlström, 

2007, 164). Validiteten innebär giltighet/relevans och ger svar på frågan om studien mäter det 

som är avsett att mätas (Eliasson, 2013, 16). För att öka studiens giltighet bör man genomföra 

en förstudie vilket innebär att man provar sina instrument på en likande grupp personer som 

man i sin studie avser undersöka (Kihlström, 2007, 231). Detta gjordes på en grupp personer 

om fem. Tre av dem med lärarlegitimation och de andra två var lärarstuderande. Pilotstudien 

genomfördes på exakt samma sätt som var tänkt för den faktiska studien. Detta innebar att de 

kunde ta del av enkäten via en delad länk. Alla angav att enkäten tog ca 8—10 minuter att 

besvara vilket ansågs rimligt. Inga större ändringar gjordes efter pilotstudien förutom att 

layouten behövde några förbättringar. 
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7. Resultat 
I detta avsnitt redovisas samtliga resultat från enkäten. Resultatet från enkätens slutna frågor 

kommer att presenteras i form av cirkeldiagram och tabeller. De öppna frågornas resultat 

kommer att redovisas med mer övergripande svar samt specifika svar som kan vara av intresse 

för undersökningen. Resultatet är uppdelat utifrån undersökningens tre frågeställningar, vilket 

även enkäten var uppbyggd utifrån. Enkäten låg ute under en period på tio dagar. Totalt 43 

personer deltog i undersökningens första del, demografiska frågor. Under enkätens gång valde 

jag att ha två frågor där vissa av deltagarna gallrades bort beroende på deras erfarenhet. Detta 

kommer att redovisas längre fram i resultatet. 

7.1 Demografiska frågor 

Den första frågan i enkäten efterfrågade informanternas ålder (tabell 1). Åldern på 

informanterna var jämn mellan åldersgrupperna 20—29 år, 40—49 år och 50—59 år medan 

gruppen 30—39 år var överrepresenterade. Den äldre gruppen 60 < bestod av tre informanter. 

 

Ålder på 

informanter 

20—29 år 

9 deltagare 

30—39 år 

13 deltagare 

40—49 år 

9 deltagare 

50—59 år 

9 deltagare 

60 < år 

3 deltagare 

Tabell 1. Informanternas ålder 

 

I enkäten efterfrågades även yrkeserfarenheten som redovisas i tabell 2. Både ålder och 

yrkeserfarenhet påvisas ha en spridning hos informanterna. 

 

Yrkeserfarenhet 0—2 år 

6 deltagare 

3—8 år 

13 deltagare 

9—14 år 

4 deltagare 

15—20 år 

14 deltagare 

21 < år 

6 deltagare 

Tabell 2. Informanternas yrkeserfarenhet 

 

 

 

Majoriteten av de som besvarat enkäten har lärarlegitimation (figur 1), 35 av 43 deltagare och 

42 av 43 deltagare har undervisat eller undervisar i de samhällsorienterade ämnena, oberoende 

av lärarlegitimation (figur 2).  

Och med denna sista fråga var avsikten att gallra bort de personer som inte 

undervisar/undervisat i aktuella ämnen. 
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Figur 1. Informanternas lärarbehörighet          Figur 2. Huruvida de undervisar/undervisat i SO  

7.2 Hur ser lärarna i undersökningen på hur skönlitteratur kan bidra till lärande 

och utveckling? 

Undersökningens första frågeställning avsåg att undersöka lärares syn på skönlitteratur 

generellt. Den ämnade även undersöka om det skulle kunna bidra till elevers utveckling 

kunskapsmässigt, för den egna identiteten och i förståelsen för andra människor. Då föregående 

fråga hade syftet att räkna bort de personer som inte undervisar/undervisat i de 

samhällsorienterade ämnena har antalet informanter nu minskat. Del 1 består nu alltså av 42 

informanter. Däremot kan antalet svar variera på de öppna frågorna då vissa valt att hoppa över 

dessa. 

7.2.1 Lärarnas upplevelse av skönlitteraturens påverkan 

Majoriteten av lärarna (35 av 42) upplever att de kopplar av när de läser en skönlitterär bok 

(figur 3) och en än större del (40—42) anser att det är en bra ingång till diskussioner av olika 

slag (figur 4). I princip alla (förutom en) tycker att det ger dem en chans till reflektion av olika 

slag så som omvärlden, etik och olika livsfrågor (figur 5).  

 

 

 
 

Figur 3. ”Att läsa en skönlitterär bok är ett bra sätt att koppla av för en stund” 

Ja 

Nej 

 st

 

Ja 

Nej 

10 st 

 st

 

5 st 

 st

 

2 st 

 st

 

25 st 

 st
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Figur 4. ”Att läsa en skönlitterär bok ger en bra möjlighet till att hitta olika diskussionsämnen med vänner och 

bekanta” 

 

 
 

Figur 5. ”Det finns böcker som jag anser får mig att reflektera över omvärlden, etiska aspekter, livsfrågor 

etcetera” 

 

Till det sista påståendet fanns två öppna frågor där de gavs möjlighet att ge exempel på böcker 

som fått dem att reflektera samt på vilket sätt eller vad deras reflektioner kan ha handlat om. 

Totalt 31 personer gav exempel på böcker som får dem att reflektera. Några böcker nämndes 

flera gånger annars var det väldigt varierande. De böcker som gavs som exempel mer än en 

gång var bl.a.  ”Alex Dogboy” och ”Eldens hemlighet”. 

I enkäten blev de ombedda att ge exempel på reflektioner som kan ha uppstått när det läst 

de angivna böckerna. Här svarade totalt 29 personer och jag har valt ut svar från vissa då många 

kommentarer liknar varandra. 

 

• Eldens hemlighet - ”Vetskap om, och förståelse för människors livssituation på andra 

platser i världen”  

• Drakskeppet - ”Människors lika värde, hur vi ser på människor med annat utseende 

och bakgrund, fördomar” 

• Noel och den magiska önskelistan – ”Kompisrelationer” 

• Koka björn – ” Folkets levnadsförhållanden i Norrbotten under 1850-talet, hur och 

varför väckelserörelsen fungerade där, samernas situation, hur tre språk påverkar 

samhället, skolans utveckling där.” 

27 st 

 st

 

1 st 

 st

 

13 st 

 st

 

1 st 

 st

 

10 st 

 st

 

1 st 

 st

 

30 st 

 st
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• Alex Dogboy – ”Om hur olika ett liv kan vara för barn i samma ålder men från olika 

delar av världen. Naturkatastrofer och dess på verkan för människor som redan har det 

jobbigt.” 

Som figur 6 visar anser 41 personer att skönlitteratur kan användas som komplement till 

ordinarie läroböcker medan en person anser att det varken gör till eller från. Alla tillfrågade 

anser att det, mer eller mindre, främjar elevers utveckling (figur 7). Till påståendet 

Skönlitteratur kan användas som komplement till läroböcker i undervisningen av 

samhällsorienterade ämnen bad jag om exempel på någon bok de använt eller kan tänka sig att 

använda. Fick totalt 39 svar med förslag på totalt 32 olika böcker. De som nämndes mer än en 

gång listas nedan. 

• Pojken i randig pyjamas – John Boyne 

• Fröken Europa – Kerstin Gavander 

• Alex Dogboy – Monica Zak 

• Drakskeppet – Maj Bylock 

• Snapphanar – Kim M Kimselius 

• Anne Franks Dagbok – Anne Frank 

• Eldens hemlighet – Henning Mankell 

• Halvdan Viking – Martin Widmark 

 

 
 

Figur 6. ”Skönlitteratur kan användas som komplement till läroböcker i undervisningen av samhällsorienterade 

ämnen.” 

 

 

 

Figur 7. ”Jag anser att skönlitteratur i undervisningen kan främja elevers utveckling av språket.” 

 

31 st

 

10 st

 

1 st

 

5 st

 

37 st
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I syfte att om att främja elevernas utveckling av den egna identiteten var det inte lika många 

informanter som anser att skönlitteraturen kunde göra det (figur 8), även om majoriteten tycker 

att det gör det. Totalt 36 personer anser att det stämmer bra/stämmer ganska bra medan de 

resterande sex anser det motsatta.  

Däremot var de helt överens om att det ger eleverna en djupare förståelse för andra (figur 

9). Alla 42 anser att detta bidrar positivt till elevernas förståelse för andra. 

 

 
 

Figur 8. ”Jag anser att skönlitteratur i undervisningen kan främja elevers utveckling av den egna identiteten.” 

 

 
Figur 9. ”Jag anser att skönlitteratur i undervisningen kan ge elever en djupare förståelse för andra.” 

 

Nästa påstående i denna del av enkäten avsåg nu att sortera bort de personer som inte använder 

sig av skönlitteratur i undervisningen. Detta medför nu att 40 personer återstår till kommande 

del av enkäten (tabell 3). 

 

Påstående Ja Nej 

Jag använder mig av skönlitteratur i 

undervisningen av samhällsorienterade ämnen 

40 2 

Tabell 3.”Jag använder mig av skönlitteratur”   

12 st

 

5 st

 

1 st

 

24 st

 

11 st

 

31 st
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7.3 Vilka för- och nackdelar ser lärare med att använda sig av skönlitteratur i 

undervisningen av de samhällsorienterade ämnena? 

En viktig del i undersökningen är att ta reda på är huruvida lärarna har förutsättningarna för att 

kunna ge eleverna de olika kunskaperna som förväntas av dem. I detta avsnitt redovisas svar 

utifrån påståenden som kan ses som för- och nackdelar med att använda sig av skönlitteratur i 

undervisningen. Dessa för- och nackdelar anser jag bestämmer huruvida lärarna har de 

förutsättningar som behövs eller inte. Det återstår nu 40 informanter i undersökningen och detta 

är nu enbart personer som undervisar i de samhällsorienterade ämnena. 

7.3.1 För- och nackdelar för undervisnsignen 

Frågorna i del två handlar undersöker vilka för- och nackdelar lärarna upplever att de finns 

kring undervisningen med skönlitteratur som material. Jag har valt att slå ihop alla fyra frågor 

i en tabell nedan (tabell 4). Större andelen deltagare ser sig själva som tillräckligt erfarna läsare 

för att kunna ge eleverna en bra vägledning i skolarbetet, 25 stycken tycker att det stämmer bra 

medan tio stycken anser att det stämmer ganska bra. Fem personer känner sig mer osäkra i det 

avseendet.  

Utbudet av skönlitteratur på skolorna varierar en del. Av de 40 personer som svarat är 21 

relativt nöjda med utbudet medan de återstående 19 är mindre nöjda. Även när det kommer till 

att ges tid till att förbereda och samråda med kollegor i att använda sig av skönlitteratur är det 

en stor andel som är missnöjda, närmare bestämt 29 stycken. Sju personer känner sig ganska 

nöjda med tillfällen som ges medan fyra personer känner säg väldigt nöjda. En stor andel, 36 

stycken, upplever att eleverna uppskattar arbetet med skönlitterära verk som ett komplement 

till läroboken. 

 

Påstående Stämmer 

bra 

Stämmer 

ganska 

bra 

Stämmer 

varken 

eller 

Stämmer 

ganska 

dåligt 

Stämmer 

inte alls 

Jag ser mig själv som en tillräckligt 

erfaren läsare som gör att jag kan 

vägleda eleverna 

25 10 3 2 0 

Det finns ett bra utbud av skönlitteratur 

på skolan där jag arbetar 

6 

 

15 3 12 4 

Jag ges tillräckligt med tid för att 

samråda val av böcker med kollegor och 

andra ämneskunniga 

4 7 9 11 9 

Jag upplever att eleverna uppskattar att 

arbeta med skönlitteratur som 

komplement till läroboken 

16 20 3 1 0 

Tabell 4. Lärarnas förutsättningar i arbetet med skönlitteratur 
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7.4 Vilka undervisningsmetoder använder sig lärare av i arbetet med 

skönlitteratur? 

Syftet med undersökningen var även att undersöka vilka typer av undervisningsmetoder lärare 

använder sig av i sitt arbete med skönlitteraturen. Det inledande påståendet (figur 10) till del 3 

var ”Jag anser att reflektion av textens innehåll är en viktig del för elevernas förståelse av 

texten.” Majoriteten av lärarna (38 av 40) anser att reflektion på olika sätt är en viktig del i 

arbetet av skönlitterära texter. Reflektion av en text kan ske på många olika sätt vilket följande 

påståenden i tabellen (tabell 5) redovisar. Denna del av enkäten bestod även av två öppna frågor 

som redovisas efter tabellen. 

 

 
 

Figur 10. ”Jag anser att reflektion av textens innehåll är en viktig del för elevers förståelse av texten.” 

 

7.4.1 Lärarnas undervisningsmetoder 

Här nedan (tabell 5) redovisas lärarnas svar huruvida de använder sig av olika 

undervisningsmetoder samt vilka metoder de föredrar. Det varierar lite vilken 

undervisningsmetod de använder sig av medan vissa lärare använder sig av flera. Av de angivna 

undervisningsmetoderna i enkäten använder sig 16 stycken lärare av två olika metoder. Tre 

olika metoder används av 16 stycken lärare medan åtta stycken använder sig av en eller ingen 

metod. Detta redovisas i diagrammet nedan (figur 11). 

 

Påstående Vanligt Ganska 

vanligt 

Varken 

eller 

Ganska 

ovanligt 

Ovanligt 

Jag använder mig av olika 

lässtrategier i arbetet med 

skönlitteratur 

14 20 4 0 2 

Jag använder mig av boksamtal där 

eleverna får möjlighet att diskutera 

innehållet med varandra 

13 15 6 3 3 

Jag använder mig av läsloggar i 

arbetet med skönlitteratur 

10 13 4 8 5 

Tabell 5. Lärarnas undervisningsmetoder av den skönlitterära texten 

 

1 st

 

1 st

 

8 st

 
30 st
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                  Figur 11. Lärarnas olika användande av metoder  

 

Till påståendet ”Jag använder mig av olika lässtrategier i arbetet med skönlitteratur.” fanns en 

öppen fråga där det som angett ”vanligt” eller ”ganska vanligt” gärna fick ge exempel på 

lässtrategier de använder. Totalt 31 lärare gav exempel på olika lässtrategier. Nedan redovisas 

ett urval av deras svar då flera av dem angett samma lässtrategier samt några har angett de 

metoder som framkommer i enkätens kommande påståenden. 

• Läsfixarna – detektiven, spågumman, cowboyen, reportern och konstnären 

• Förutspå vad som kommer hända genom att ställa frågor till texten 

• Jobba med ord och begrepp 

• Reda ut oklarheter 

• Inferensläsning 

 

Det sista påståendet i enkäten var även den öppen och här fick lärarna möjlighet att ge exempel 

på andra undervisningsmetoder som de använder sig av. Totalt tio lärare kommenterade detta 

påstående. De gav exempel som diskussioner i helklass, bokcirklar och recensioner men 

framförallt gav många högläsning som en metod. Både i helklass och parvis. 

7.5 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis använder sig nästintill alla deltagare på något sätt av skönlitteratur i 

undervisningen av de samhällsorienterade ämnena. De ser skönlitteratur som något positivt 

både för dem själva men även för elevers utveckling på olika plan. Dock finns inte alltid de 

förutsättningar som kanske krävs för att lärarna ska känna sig fullt nöjda i sitt användande av 

skönlitteraturen. 

8. Diskussion 
Inledningsvis diskuteras och problematiseras metoden som legat till grund för undersökningen 

för att sedan följas av en diskussion rörande undersökningens resultat i relation till tidigare 
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forskning som presenteras samt teoretiska perspektiv. Avslutningsvis presenteras författarens 

tankar kring och förslag till fortsatt forskning. 

8.1 Metoddiskussion 

8.1.1 Metodologi  

Metodval i denna undersökning var en kvantitativ metod och bestod av en webbaserad 

undersökning för en sluten grupp på ett socialt nätverk. Syftet var i första hand att undersöka 

om skönlitteratur förekommer i undervisningen av de samhällsorienterade ämnena. Därav en 

kvantitativ metod för att förhoppningsvis kunna täcka en stor och bred yta (Trost & Hultåker, 

2016; Eliasson, 2013) och att det skulle generera i ett större antal svar då enkäten nådde ut till 

närmare 8000 personer (Stukát, 2011, 47). I efterhand kan tänkas även ha använt sig av en 

kvalitativ metod i form av intervjuer för att på så sätt få en djupare förståelse för lärarnas 

uppfattningar och upplevelser (Fejes & Thornberg, 2014, 35).  

8.1.2 Undersökningens storlek 

Det finns alltid en risk att för få svar inkommer när man har enkätundersökning som metod, 

oberoende av enkätens utformning menar Eliasson (2013, 14—16). Förhoppningen var att få in 

mellan 30—50 svar. 43 personer valde att delta varav 40 personer slutförde enkäten. Enkätfråga 

”Undervisar eller har du undervisat i samhällsorienterade ämnen i årskurs 4—6” gallrade bort 

en person och enkätfråga ”Jag använder mig av skönlitteratur i undervisningen av 

samhällsorienterade ämnen” gallrade bort ytterligare två. Att så många personer kvarstod till 

slutet av enkäten kan tyda på att de svarande genomförde enkäten just för att de använder sig 

av skönlitteratur i undervisningen och att det därför finns ett intresse av valt ämne. Detta kan 

ses som en svaghet i undersökningen då resultatet inte ger en rättvis eller sann bild av hur det 

faktiskt ser ut. För att bidra till en mer spridd skara, som förmodligen skulle resulterat i ett mer 

spritt resultat, kan en kvalitativ undersökning även i detta avseende varit till fördel för 

undersökningen. 

8.1.3 Enkätens utformning 

Utformningen av enkäten baserades utifrån undersökningens frågeställning och var uppdelade 

i olika avsnitt. Så här i efterhand hade det varit intressant att inkludera ännu ett par 

frågor/påståenden. Risken då hade dock kunnat leda till ett större bortfall då det hade krävt 

längre tid från informanterna och en risk att de hinner tröttna (Eliasson, 2013, 38).  

8.2 Resultatdiskussion 

Arbetets syfte har varit att undersöka vad lärarna anser om att använda skönlitteratur som 

kompletterande läromedel i de samhällsorienterade ämnena och om det kan bidra till elevers 

utveckling och lärande. Syftet var även att undersöka om lärarna kan se några för- och nackdelar 

med att integrera skönlitteraturen samt vad de använder sig av för arbetssätt. Diskussionsdelen 

utgår från arbetets frågeställning. 
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• Hur ser lärarna i undersökningen på hur skönlitteratur kan bidra till lärande och 

utveckling? 

• Vilka för- och nackdelar ser lärarna med att använda sig av skönlitteratur i 

undervisningen av de samhällsorienterade ämnena? 

• Vilka eventuella undervisningsmetoder använder sig lärarna av i sitt arbete med 

skönlitteratur? 

 

8.2.1 Hur ser lärarna i undersökningen på hur skönlitteratur kan bidra till lärande och utveckling? 

Genom att till en början ha påståenden som ger mig en uppfattning om deras syn på 

skönlitteratur generellt och vad det skulle kunna bidra med sett ur olika perspektiv ville jag 

skapa ett diskussionsämne kring hur de tillfrågade sedan faktiskt använder skönlitteratur i 

undervisningen eller inte. Men också för att få en förståelse för Varför lärare väljer att använda 

sig av skönlitteratur i undervisningen av samhällsorienterade ämnen (Nilholm, 2016). 

Majoriteten av de tillfrågade var positiva till hur skönlitteratur kan främja olika delar i en 

individs utveckling på flera plan. Och jag tror att om man som lärare själv har en sådan här 

relation till skönlitteratur blir det mer naturligt att använda sig av det i undervisningen av sina 

elever (Ingemansson, 2007) och att faktiskt kunna applicera det i undervisningen utifrån det 

centrala innehållet.  

Alla utom en deltagare anser att den skönlitterära boken kan användas som komplement 

till läroboken. Positivt att se att majoriteten har denna syn på skönlitteraturen då det finns en 

del forskning som pekar på att detta sätt att lära ut kunskap kan vara ett effektivt (Vinterek, 

2000 & Ingemansson, 2007). Att eleverna får bygga upp sina kunskaper genom att få möjlighet 

att leva sig in i olika världar som faktiskt utspelar sig, mer eller mindre, i ”den verkliga världen”. 

Vinterek (2000) menar på att det kan vara problematiskt för eleverna att till exempel se samband 

och få en förståelse för händelser eller personer när man jobbar med läroböcker som består av 

stora delar ren faktakunskap. Jag anser dock att det kan finnas nackdelar, eller kanske snarare 

risker, med att föra in skönlitteratur i undervisningen. Vad jag menar är att det är av stor vikt 

att man som lärare har goda kunskaper i att använda sig av skönlitteratur och att man vet vad 

man ska göra med texterna som eleverna läser (Ingemansson, 2007). Detta diskuteras närmare 

längre ner i diskussionen.  

Ett följdpåstående till hur lärarna anser att de kan använda skönlitteratur var att de gärna 

fick ge exempel på någon bok de använt sig av eller kan tänka sig att använda som komplement. 

Vad baserar lärarna i undersökningen sin undervisning på? Som resultatet visade gavs totat 32 

stycken förslag och de böcker som de angett kan jag se som bra komplement till läroboken. 

Många gav Drakskeppet som exempel och som nämnt tidigare är detta en bra skönlitterär bok 

att använda när eleverna ska få kunskap om vikingarna och hur deras livsförhållande såg ut 

(Ingemansson, 2007). Innan undersökningen hade jag inte hört talas om boken Alex Dogboy 

som nämns vid flera tillfällen och tas upp av flera lärare. Det gjorde mig lite nyfiken på boken 

och på vilket sätt man kan använda den i undervisningen av de samhällsorienterade ämnena. 

Undersökningen utgår från ett didaktiskt och ett sociokulturellt perspektiv så det hade därför 

varit intressant att kunna gå djupare i lärarnas planering och tänk inför ett område. Här hade 

därför en kvalitativ undersökning åter igen varit väldigt intressant att genomföra för att kunna 
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ställa följdfrågor som ger svar på hur lärarna rent didaktiskt planerar sina lektioner. Varför de 

väljer att använda en viss bok. Undersökningen har till viss del fått svar sett ur ett didaktiskt 

perspektiv men den information undersökningens enkät gett är mer ytlig.  

Jag hade nog förväntat mig ett större bortfall efter den utgallrande frågan ”Jag använder 

mig av skönlitteratur i undervisningen av de samhällsorienterade ämnena”. Detta bör dock ses 

som något positivt då flera forskare (Ingemansson; Chambers; Langer; m.fl.) talar mycket för 

att använda skönlitteratur i undervisningen. Sedan finns det en risk med vilka som har deltagit. 

Att de som deltagit faktiskt enbart är personer som använder sig av skönlitteratur och att de 

lärare som inte finner det intressant eller inte använder sig av det valt att ignorera enkäten. Med 

det vill jag säga att undersökningen i slutändan inte säger så mycket om huruvida vanligt det är 

att skönlitteraturen används i undersökningen. Ur detta perspektiv hade det varit intressant att 

genomföra en kvalitativ undersökning för att ha större möjlighet för mig att ”välja” mina 

informanter med chans att få en mer varierad grupp av informanter.  

8.2.2 Vilka för- och nackdelar ser lärarna med att använda sig av skönlitteratur i undervisningen 

av de samhällsorienterade ämnena? 

I denna del av undersökningen finns nu enbart lärare som använder sig av skönlitteratur i 

undervisningen. Antalet svarande är fortfarande högt i relation till hur många det var från 

början. Enbart tre personer har gallrats bort. En intressant del i undersökningen var huruvida 

lärarna upplever vilka för- och nackdelar det finns samt vad som eventuellt begränsar dem i 

arbetet med skönlitteratur som kunskapskälla.  

I undersökningen var det tydligt att lärarna upplevde att arbetet med en skönlitterär bok 

bör vara ett inslag i undervisningen och att det främjar en individs utveckling på flera plan. 

Något som även Ingemansson (2007); Jönsson (2007) & Vinterek (2000) såg i sina studier. 

Undersökningen visar att det påståendet som i första hand handlar om deras egen möjlighet att 

skaffa sig förutsättningar såg bäst ut, alltså att de ser sig själva som tillräckligt erfarna läsare 

för att kunna vägleda eleven i arbetet med texten. Säkert med anledning av att det är något de 

gör utanför sin arbetstid. Majoriteten av lärare i undersökningen var positiva till att använda 

skönlitteratur i undervisning men tyvärr visar resultatet att majoriteten inte ges de rätta 

förutsättningarna för att planera och genomföra bra undervisningstillfällen för eleverna. De ges 

inte tillräckligt med tid för att diskutera och samråda med kollegor när det kommer till att välja 

ut litteratur. Utgår jag från mig själv i rollen som lärare är jag väldigt tacksam över att ha 

kollegor att samråda med. Detta ger mig en djupare ämneskunskap och en stärkt didaktisk 

kompetens som i sin tur leder till att kunna förbättra elevernas förutsättningar till lärande 

(Skolverket, 2019). Detta är också något som Ingemansson (2010) trycker på. Hon menar att 

valet av en skönlitterär bok med avsikt att användas i undervisningen av de samhällsorienterade 

ämnena är en lång process som kräver ett noggrant övervägande, och detta gärna i samråd med 

ämneskunniga. 

Utbudet av skönlitteratur verkar också vara begränsat på större andel skolor. Min egen 

erfarenhet är att det på många skolor saknas välsorterade bibliotek eller att det saknas helt. Och 

detta bekräftas av rapporten Skolbiblioteken som pedagogisk resurs (Wide, 2018) som 

Skolinspektionen publicerat. 20 grundskolor granskades med syfte att undersöka huruvida 

rektor tar ansvar för en väl fungerande samverkan mellan skolbibliotek och lärare samt i vilken 

grad de tillfrågade skolorna använder sig av skolbiblioteken i syfte att främja den pedagogiska 



 

32 

 

verksamheten. Granskningen visar att det finns stora brister i likvärdigheten när det handlar om 

uppsättningen böcker som finns tillgängliga. Att ha ett välfungerande skolbibliotek skulle skapa 

viktiga förutsättningar för lärare att kunna planera och genomföra undervisning som främjar 

elevers lärande menar Wide (2018, 8). Skapas dessa goda förutsättningar bidrar det också till 

att eleverna upplever lektionen mer givande vilket tar mig till nästa påstående, ”Jag upplever 

att eleverna uppskattar att arbeta med skönlitteratur som komplement till läroboken”. 

Majoriteten, närmare bestämt 36 stycken, anser att detta stämmer. Att eleverna uppskattar detta 

arbetssätt är för mig som författare väldigt positivt och något som bör tas till vara på med tanke 

på allt som det kan generera i elevernas lärande. Dock är det ju oroande om lärarna upplever att 

det inte ges tillräckligt med förutsättningar för att arbeta på ett sätt som motiverar eleverna. Att 

motivera eleverna är en av de viktigaste uppgifterna skolan har menar Fridolfsson (2015, 36). 

Genom att ge eleverna väl utvalda texter som fångar deras intresse och även använda 

genomtänkta undervisningsmetoder i arbetet med texterna kan detta leda till en god motivation 

hos eleverna menar Boglind & Nordenstam (2010, 36). 

8.2.3 Vilka eventuella undervisningsmetoder använder sig lärarna av i sitt arbete med 

skönlitteratur? 

Undersökningen har så här långt gett exempel på Varför lärare väljer att använda sig av 

skönlitteratur samt Vad de kan tänkas använda sig för böcker. Nästa steg som lärare är att 

planera hur undervisningen kan genomföras för bästa sätt, vilka undervisningsmetoder man 

väljer att använda sig av och varför.  

Majoriteten, 38 stycken, av lärarna anser att reflektion är en viktig del i arbetet med 

skönlitterära texter och i bakgrunden och tidigare forskning presenteras några olika 

undervisningsmetoder som är vanliga och som enligt forskare (Brink, 2009; Chambers, 2015; 

Ingemansson, 2016)  ger eleven goda möjligheter till reflektion. Jag anser att om man väljer att 

använda sig av skönlitteratur i undervisningen bör det finnas ett syfte med boken man har valt. 

Självklart är all läsning bra men väljer man att komplettera sin SO-undervisning med en 

skönlitterär bok bör den kunna kopplas till ämnet ur ett didaktiskt perspektiv, Vad? Varför? 

Hur? (Arfwedsson, 2006; Nilholm, 2016; Westund, 2015) Läraren bör också ha klart för sig på 

vilket sätt de har betydelse för eleverna menar Molloy (2003, 31).  

Den här delen av resultatet överraskade mig positivt då majoriteten använder sig av minst 

två metoder i arbetet med texterna. Detta anser jag ger en variation till undervisningen som 

fortsättningsvis kan bidra till att eleverna känner motivation och stimulerar deras lust att lära 

(Johansson, 2010). Den vanligaste metoden som lärarna använde sig av var någon typ av 

lässtrategi och några strategier de gav exempel på var att förutspå, inferensläsning, arbeta med 

ord och begrepp plockade ur texten.  

Syftet med arbetet var även att undersöka om lärarna anser att skönlitteratur i de 

samhällsorienterade ämnena främjar elevernas identitetsutveckling, förståelse för andra, etiska 

aspekter, livsfrågor etcetera. En viktig del i att främja detta lärande är att arbeta med texterna 

på ett djupare plan (Brink, 2009; Chambers, 2015; Ingemansson, 2007). I form av att man 

utforskar de världar som byggs upp genom texterna, känslor som kan uppstå när eleverna lever 

sig in i olika karaktärer, frågetecken som dyker upp kring olika händelser osv (Langer, 2005; 

Vinterek, 2000). Svar på frågor som dessa anser jag man får genom att samtala om böckerna. 

Ett svar på den didaktiska frågan Varför det är bra att samtala om böcker är samtalet ger 



 

33 

 

eleverna tid att stanna upp, reflektera, erfara nya insikter, ge eleverna en bättre förståelse för 

texten etcetera. En förespråkare för boksamtal är Aidan Chambers som menar på att samtala 

bra om böcker är en aktivitet som bör ses som en värdefull där eleverna lär sig att uttrycka sig 

om annat i livet (2015). Här läggs också stor vikt på den sociala interaktionen mellan olika 

individer och ser man ur det sociokulturella perspektivet har läraren här en mycket viktig roll i 

Hur arbetet bör läggas upp. Enligt Vygotskij lär sig barn bäst genom att interagera och 

socialisera (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000, 30) och där kan läraren vara en 

god vägledare genom att sätta igång tankar som för dem vidare till nya insikter genom att de 

ställer frågor, får förklara sina tankar och sammanfatta.  

Här vill jag gå tillbaka lite till lärarens förutsättningar och fråga 1—3 som redovisas i 

tabell 4. Undersökningen resulterade som sagt i en majoritet som upplever att deras 

förutsättningar är för dåliga för att utföra det arbetet som man kanske har ambitionen att göra. 

Lärare har ett viktigt uppdrag i att se till att ge alla elever de förutsättningar som står i 

läroplanen. De ska till exempel: 

Främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära… Främja 

förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. …förmedla och gestalta 

olika värden som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan 

människor (Skolverket, 2018, 5).  

Detta är ju som sagt bara några få exempel ur läroplanen. Vad jag vill säga är att trycket på 

dagens lärare är stort och hur ska de klara av att genomföra en fullgod undervisning om de inte 

ges de förutsättningar som krävs? Resultaten från del 2, hur deras förutsättningar ser ut kommer 

tyvärr inte som någon större överraskning. 

9. Slutsats och fortsatt forskning 
Resultatet från undersökningen har visat att lärares inställning till skönlitteratur utifrån ett 

utvecklingsperspektiv är positivt. Att genom att läsa skönlitteratur hjälper det individen att 

utvecklas på olika plan, både språkligt och den personliga utvecklingen. Undersökningen har 

också visat att majoriteten anser att skönlitteratur kan användas som ett komplement till 

läroböckerna. En viktig parameter för att lärare ska kunna genomföra ett fullgott 

undervisningstillfälle är en rad förutsättningar som tyvärr alltför många tillfrågade upplevde att 

de inte har. Undersökningen har även påvisat att lärare använder sig av en variation av 

undervisningsmetoder i bearbetandet av texterna.  

Jag anser att det finns en viss brist på forskning där man undersöker hur skönlitteraturen 

används i undervisningen av samhällsorienterade ämnen. Det skulle vara intressant att forska 

djupare i det material som denna undersökning resulterat i för att få en tydligare syn på hur och 

varför lärare arbetar på ett visst sätt. Informationen som det skulle generera skulle kunna bidra 

till en bredare kompetens hos lärare och ett större intresse att faktiskt använda sig av 

skönlitteraturen. Detta skulle med fördel kunna genomföras med en kvalitativ metod som till 

exempel intervjuer med både lärare och elever samt observationer.  
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Ett annat perspektiv skulle vara att analysera läroplanen på ett djupare plan än vad som 

gjorts i denna undersökning. Då resultatet visat att många lärare använder sig av skönlitteratur 

i undervisningen av samhällsorienterade ämnen och att de upplever att det främjar elevernas 

lärande ställer jag mig frågande till varför det inte får större plats i läroplanen. Att det främjar 

elevers lärande visar även den forskning som presenteras i arbetet Ingemansson (2007), Jönsson 

(2007), Chambers (2015) Langer (2005) och Vinterek (2000) är bara att nämna några. Genom 

att föra in skönlitteraturen i kursplanerna för de samhällsorienterade ämnena skulle det bidra 

till ett mer ökat användande av det. 
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Bilaga 1. Information och samtyckesblankett för enkäten 

Information om undersökning om hur lärare använder skönlitteratur i 

undervisningen av samhällsorienterade ämnen. 

Du tillfrågas härmed till denna undersökning. 

 

Syftet med undersökningen är att undersöka hur lärare i årskurserna 4—6 använder 

skönlitteratur i undervisningen av samhällsorienterade ämnen samt vilka för- och nackdelar 

lärare ser med detta. Undersökningen avser också att undersöka vilka undervisningsmetoder 

lärare använder sig av i användandet av skönlitteratur i de samhällsorienterade ämnena. Det 

finns lite forskning på hur skönlitteratur används inom de samhällsorienterade ämnena så därför 

kan denna studie ses som ett bidrag till forskningen. 

 

Undersökningen kommer att genomföras med en enkät som metod. Enkäten är riktad till lärare 

som undervisar i de samhällsorienterade ämnena i årskurserna 4—6. För enkäten kommer 

forumet vara en lärargrupp på Facebook. Här kommer en större grupp lärare tillfrågas och min 

förhoppning är att få 30—50 svaranden.  

 

Din medverkan i studien är helt frivillig och du har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst 

utan närmare motivering. Du kommer att vara anonym och det kommer inte finnas några 

uppgifter i undersökningen som kan kopplas till dig eller din skola. Efter avslutad kurs kommer 

alla enkätsvar att raderas. 

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

 

Borlänge 2019-01-24 

 

Camilla Hedlöf  Ulrika Norburg 

Student   Handledare 

Kontaktuppgifter  Kontaktuppgifter 
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Bilaga 2. Enkätfrågor 

Demografiska frågor 

Hur gammal är du? 

o 20-29 

o 30-39 

o 40-49 

o 50-59 

o 60 < år 

Hur länge har du varit verksam inom läraryrket? 

o 0—2 år 

o 3—8 år 

o 9—14 år 

o 14—20 år 

o 21 < år 

Har du lärarlegitimation? 

o Ja 

o Nej 

Undervisar eller har du undervisat i samhällsorienterade ämnen i årskurs 4—6? 

o Ja 

o Nej 

Om du svarat nej, att du inte undervisat eller undervisar i samhällsorienterade ämnen i 

årskurs 4—6 slutar enkäten här. Tack för tagen tid till de första frågorna! 

Del 1 

Frågeställning 1 - Hur ser lärare i undersökningen på att använda skönlitteratur i 

undervisningen av samhällsorienterade ämnen? 

 

Att läsa en skönlitterär bok är ett bra sätt att koppla av för en stund 

o Stämmer inte alls 

o Stämmer ganska dåligt 

o Stämmer varken bra eller dåligt 

o Stämmer ganska bra 

o Stämmer bra 

Att läsa en skönlitterär bok ger en bra möjlighet till att hitta olika diskussionsämnen med 

vänner och bekanta 

o Stämmer inte alls 

o Stämmer ganska dåligt 

o Stämmer varken bra eller dåligt 

o Stämmer ganska bra 

o Stämmer bra 
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Det finns böcker som jag anser får mig att reflektera över omvärlden, etiska aspekter, 

livsfrågor etcetera. 

o Stämmer inte alls 

o Stämmer ganska dåligt 

o Stämmer varken bra eller dåligt 

o Stämmer ganska bra 

o Stämmer bra 

Om ja, dvs om du kryssat i ”stämmer ganska bra” eller ”stämmer bra”, ge exempel på någon 

bok som fått dig reflektera över ovanstående. 

___________________________________________________________________________ 

Om ja, kan du också kort ge exempel på vilka slags reflektioner det varit? 

___________________________________________________________________________ 

Skönlitteratur kan användas som komplement till läroböcker i undervisningen av 

samhällsorienterade ämnen 

o Stämmer inte alls 

o Stämmer ganska dåligt 

o Stämmer varken bra eller dåligt 

o Stämmer ganska bra 

o Stämmer bra 

Jag anser att skönlitteratur i undervisningen kan främja elevers utveckling av språket 

o Stämmer inte alls 

o Stämmer ganska dåligt 

o Stämmer varken bra eller dåligt 

o Stämmer ganska bra 

o Stämmer bra 

Jag anser att skönlitteratur i undervisningen kan främja elevers utveckling av den egna 

identiteten 

o Stämmer inte alls 

o Stämmer ganska dåligt 

o Stämmer varken bra eller dåligt 

o Stämmer ganska bra 

o Stämmer bra 

Jag anser att skönlitteratur i undervisningen kan ge elever en djupare förståelse för andra 

o Stämmer inte alls 

o Stämmer ganska dåligt 

o Stämmer varken bra eller dåligt 

o Stämmer ganska bra 

o Stämmer bra 

Jag använder mig av skönlitteratur i undervisningen av samhällsorienterade ämnen 

o Ja 

o Nej 
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Om du svarat nej, att du inte använder dig av skönlitteratur i undervisningen slutar enkäten 

här. Tack för tagen tid! Det betyder mycket för mig som student. 

Del 2 

Frågeställning 2 - Vilka för- och nackdelar ser lärare med att använda sig av skönlitteratur i 

undervisningen av de samhällsorienterade ämnena? 

 

Jag ser mig själv som en tillräckligt erfaren läsare som gör att jag kan vägleda eleverna på rätt 

sätt. 

o Stämmer inte alls 

o Stämmer ganska dåligt 

o Stämmer varken bra eller dåligt 

o Stämmer ganska bra 

o Stämmer bra 

Det finns ett bra utbud av skönlitteratur på skolan där du arbetar? 

o Stämmer inte alls 

o Stämmer ganska dåligt 

o Stämmer varken bra eller dåligt 

o Stämmer ganska bra 

o Stämmer bra 

Jag ges tillräckligt med tid för att samråda val av böcker med kollegor och/eller andra 

ämneskunniga. 

o Stämmer inte alls 

o Stämmer ganska dåligt 

o Stämmer varken bra eller dåligt 

o Stämmer ganska bra 

o Stämmer bra 

Jag upplever att eleverna uppskattar att arbeta med skönlitteratur som komplement till 

läroboken 

o Stämmer inte alls 

o Stämmer ganska dåligt 

o Stämmer varken bra eller dåligt 

o Stämmer ganska bra 

o Stämmer bra 

Del 3 

Frågeställning 3 - Vilka undervisningsmetoder använder sig lärare av i arbetet med 

skönlitteratur? 

 

Jag anser att reflektion av textens innehåll är en viktig del för elevers förståelse av texten 

o Stämmer inte alls 

o Stämmer ganska dåligt 
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o Stämmer varken bra eller dåligt 

o Stämmer ganska bra 

o Stämmer bra 

 

Jag använder mig av olika lässtrategier i arbetet med skönlitteratur 

o Vanligt 

o Ganska vanligt 

o Varken eller 

o Ganska ovanligt 

o Ovanligt 

 

Om ja, ”vanligt” eller ”ganska vanligt”, ge exempel på en eller flera lässtrategier som du 

använder dig av 

________________________________________________________________________ 

 

Jag använder mig av boksamtal där eleverna får möjlighet att diskutera innehållet med 

varandra 

o Vanligt 

o Ganska vanligt 

o Varken eller 

o Ganska ovanligt 

o Ovanligt 

 

Jag använder mig av läsloggar i arbetet med skönlitteratur 

o Vanligt 

o Ganska vanligt 

o Varken eller 

o Ganska ovanligt 

o Ovanligt 

 

Jag använder mig av annan undervisningsmetod 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 


