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Sammanfattning 

Denna systematiska litteraturstudie genomförs i syfte att undersöka vad befintlig forskning 

säger om användningen av skönlitteratur i undervisningen av teknik och naturvetenskap för 

årskurserna F-3. Frågeställningarna är enligt följande: 

- I vilken utsträckning kan, enligt tidigare forskning, skönlitteratur underlätta barns för-

ståelse för teknik och naturvetenskap? 

- I vilken utsträckning kan, enligt tidigare forskning, skönlitteratur uppmuntra barns be-

greppsbildning i teknik och naturvetenskap? 

- I vilken utsträckning kan, enligt tidigare forskning, skönlitteratur bidra till att förbättra 

barns inställning till teknik och naturvetenskap? 

Några av de centrala begreppen i uppsatsen är begreppsbildning, teknik och teknisk allmän-

bildning, naturvetenskap och naturvetenskaplig allmänbildning, och skönlitterära barnböcker. 

Artiklarna som analyserats har främst hittats via databasen ERIC. Den litteratur det refereras 

till utöver artiklarna är till stor del kurslitteratur på grundlärarprogrammet F-3. Området är un-

derbeforskat och vidare forskning anses vara befogad. Resultatet av analysen tyder på att 

skönlitteratur på ett bra sätt kan komplettera undervisningen av teknik och naturvetenskap, 

men att lärare måste vara aktiva i sitt val av de skönlitterära böcker som används. Analysen 

visar också att både skönlitteratur och läromedel kan innehålla förenklingar och stereotypa fö-

reställningar som, om de får stå oemotsagda, riskerar att motverka undervisningens syfte - att 

grundlägga en teknisk och naturvetenskaplig allmänbildning. En saga må vara liten och oan-

senlig, men i kombination med rätt frågor kan den inverka på elevernas syn på teknik och na-

turvetenskap som i förlängningen påverkar deras framtida yrkesval. 
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1 Introduktion 

Mitt intresse för användningen av skönlitteratur inom ämnena teknik och naturvetenskap 

väcktes av flera anledningar. Dels när jag genomförde den verksamhetsförlagda utbildningen 

och personligen fick uppleva vilka möjligheter barnböcker har i all undervisning, dels när jag 

uppmärksammades på att teknik saknar kopplingar till skönlitteratur i Lgr-11. Både teknik 

och naturvetenskap är begreppstunga ämnen och därför valde jag att fokusera mitt examensar-

bete på potentialen med skönlitteratur i årskurserna F-3. Dessutom har jag alltid varit något av 

en bokmal som mer än gärna fördjupat mig i de fantastiska världar skönlitteraturen erbjuder. 

Det finns en mängd områden där den stora nyttan av skönlitteratur för barn och unga betonas. 

Läsandet av böcker spelar en viktig roll för barns utveckling och är föremål för mycket forsk-

ning. Om barn redan från spädbarnsåldern får lyssna på sagor utvecklar de till exempel ett 

mer nyanserat språk (Svensson, 2009, Kåreland, 2015). Utgivningen av barn- och ungdoms-

böcker i Sverige pekar stadigt uppåt. 2016 gavs det ut 2414 barn- och ungdomsböcker, vilket 

är en ökning med 16 % jämfört med 2015 och mer än en fördubbling sedan år 2000. Bland 

förra årets utgivning var ett genomgående tema inkludering, däremot saknades det helt böcker 

med teman såsom teknik och naturvetenskap. Även biblioteksutlåningen av barn- och ung-

domsböcker ökar och bibliotekens nyförvärv är högre av dessa än exempelvis vuxenböcker. 

Tyvärr visar dock internationella studier att läsförståelsen bland svenska barn sjunker. Den 

oro som uttryckts och det intresse som väckts kring barns läsintresse på grund av dessa studier 

är faktorer som kan ligga bakom att utgivning, försäljning och utlåning av barnböcker ökar 

(Sbi, 2017, Kungliga Biblioteket, u.å.). 

Under lärarutbildningen anger kurslitteraturen ofta skönlitteratur som en bra utgångspunkt i 

undervisningen eller som ett sätt att öka elevernas intresse för ett ämne. För barn på lågstadiet 

erbjuder den välkända formen av en saga en trygg utgångspunkt att lära sig nya saker från och 

den svenska läroplanen anger sagor, berättelser och poesi som en viktig källa för barns kun-

skapsinhämtning (Skolverket, 2016).  

Fokus i denna uppsats ligger på användningen av skönlitterära böcker i undervisningen av 

teknik och naturvetenskap i årskurserna F-3. De möjligheter som specifika böcker kan inne-

bära för ett lektionsupplägg ser jag som en möjlig forskningsfråga inför en uppföljande pro-

duktionsuppsats. 



2 

 

2 Teori och Bakgrund 

När den narrativa berättelsen så ofta anses utgöra ett viktigt ramverk för barns utveckling och 

deras förståelse av omvärlden, ställer jag mig frågan hur användningen av skönlitteratur fram-

gångsrikt kan integreras i undervisningen av teknik och naturvetenskap. Dessa ämnens ab-

strakta begrepp behöver förklaras i ett konkret och verkligt sammanhang för att skapa mening 

i barns progression mot läroplanens omfattande kunskapskrav. Vissa ord, som till exempel 

’blomma’ och ’energi’, kan tilldelas olika betydelser beroende av kontext och läraren och bar-

net kan befinna sig i olika språkvärldar när orden används. För att inte skapa förvirring eller 

felinlärning hos eleverna, är det av yttersta vikt att lärare och elever utgår från en gemensam 

grund för att tillvarata potentialen i det fortsatta lärandet (Helldén, 2010). 

En sådan grund utgörs till exempel av gemensam läsning av skönlitteratur där det enligt 

Vygotskijs teorier sker ett socialt samspel mellan den vuxne och barnet. Detta samspel bidrar 

till att utveckla barnets språkliga förmåga, vilket i sin tur utvecklar barnets kognitiva förmåga 

(Svensson, 2009). I den didaktiska synen på undervisning nämns just Vygotskij väldigt ofta. 

Han såg lärandet som en del av ett socialt sammanhang och menade att det fanns en zon för 

proximalt lärande, även kallad proximal utvecklingszon. Den proximala utvecklingszonen är 

skillnaden mellan vad eleven kan och vad hen har möjlighet att lära sig. En elev som ännu 

inte lärt sig behärska ett begrepp eller en förmåga kan med hjälp av en kunnigare kamrat eller 

lärare nå ett högre lärande än vad hen hade gjort på egen hand. Ett annat begrepp som ofta 

nämns i de didaktiska sammanhangen är scaffolding. Scaffolding bygger på idén om att lära-

ren erbjuder eleverna kunskap en bit i taget med hjälp av tydliga instruktioner och olika slags 

strategier anpassade för varje elevs behov. Sakta men säkert skapar den stegvisa inlärningen 

ett ramverk för vidareutveckling av kunskapen (Woolfolk, Woolfolk, Hughes, Walkup & 

McMillan, 2012). Vid gemensam läsning av en skönlitterär bok sker ett utbyte mellan vuxen 

och barn och informationen presenteras successivt för barnet med hjälp av bokens unika ut-

formning – en sida i taget. 

En annan grund för skolsystemet som sådant är kartläggning, bedömning och utvärdering av 

elevernas kunskapsutveckling. I syfte att kunna jämföra, beskriva och mäta elevers förutsätt-

ningar, kunskaper och förmågor inom olika ämnen och mellan olika länder deltar Sverige i 

flera internationella studier, bland annat PISA, PIRLS och TIMMS.  
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PISA, Programme for International Student Assessment, är världens största elevundersökning 

och genomförs vart tredje år. Pisa undersöker 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matema-

tik och naturvetenskap. Sverige har tidigare redovisat en negativ trend när det gäller läsförstå-

else men efter att undersökningen genomfördes 2015 pekade resultaten uppåt och Sverige pla-

cerade sig på eller över genomsnittet för OECD-länderna (Skolverket, 2016 b). 

TIMMS, Trends in International Mathematics and Science Study, är tillsammans med PISA 

den största internationella kunskapsmätningen och genomförs vart fjärde år. TIMMS mäter 

kunskaperna i matematik och naturvetenskap hos fjärde- och åttondeklassare, frågor ställs 

även om elevernas engagemang och motivation i ämnena. Den senaste undersökningen ge-

nomfördes 2015 och visade att efter en tidigare försämring pekade elevernas resultat uppåt 

igen. I naturvetenskap presterar fjärdeklassarna över genomsnittet i EU och OECD och ett 

tydligt samband visade sig mellan de svenska elevernas resultat och faktorer i hemmiljön. Om 

föräldrarna var välutbildade och tillgången på böcker i hemmet var god tenderade eleven att 

prestera bättre (Skolverket, 2016 d). 

PIRLS, Progress in International Reading Literacy Study, genomförs vart femte år och kon-

trollerar läsförståelsen hos elever i årskurs 4. Resultaten från 2011 visade att svenska elevers 

läsförmåga försämrats sedan förra mätningen 2006. Nedgången gällde framförallt förståelsen 

av informativa texter. Flickors läsförståelse var fortfarande högre än pojkarnas men hade 

minskat mer än deras. Barn med välutbildade föräldrar och som kom från en mer fördelaktig 

socioekonomisk bakgrund hade en mer positiv inställning till läsning (Skolverket, 2012). 

Den svenska skolan klarar alltså inte av att täcka upp för elevernas olika socioekonomiska 

förutsättningar. Orsakerna bakom resultatens ned- och uppgångar kräver analys och forsk-

ning, men att böcker och läsning har stor betydelse för elevers kunskaper även inom naturve-

tenskap är tydligt. Detta påpekades av Skolverket när resultaten av PISA-undersökningen pre-

senterades 2016 (Skolverket, 2016 c). 

Vikten av böcker betonas också i den nya skollagen som trädde i kraft 2011. Den fastställer 

nämligen att elever i den svenska skolan ska ha tillgång till ett skolbibliotek (SFS 2010:800). 

Om det dessutom finns en skolbibliotekarie borgar det enligt forskning för både bättre läskun-

nighet och högre betyg hos eleverna. Om ett aktivt samarbete sker mellan skolbibliotekarie 

och lärare i valet av böcker kan elevernas kunskapsklyftor överbryggas och skolämnena göras 

intressantare och roligare (Svensk biblioteksförening, 2016). 
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I den svenska läroplanen anges skönlitteratur som en viktig del för undervisningen i de flesta 

ämnen. Användandet av böcker inom olika genrer ska hjälpa barnen att nå kunskapsmål gäl-

lande bland annat myter, den svenska historien och öka förståelsen av omvärlden. Dock 

nämns inget om skönlitteratur för kursplanerna i två ämnen: matematik och teknik (Skolver-

ket, 2016). Axell skriver om denna problematik i sin nyutgivna bok Upptäck tekniken i barn-

litteraturen och hon betonar potentialen med att undervisa i teknikämnet med hjälp av skönlit-

teratur. Boken tar bland mycket annat upp att Skolverket pekar på lärares ansvar att ge elever 

språkutvecklande undervisning i alla ämnen, att både Skolverkets egna rapporter och annan 

forskning visar att teknikundervisningen tenderar att fokusera på enskilda artefakter utan me-

ningsfull kontext och att inlevelseförmågan är central för vilka kunskaper barn tar till sig (Ax-

ell, 2017). Trots detta återfinns alltså inga hänvisningar i Lgr-11 för användandet av skönlitte-

ratur i teknikundervisning för de lägre åldrarna. Vid en djupdykning på Skolverkets hemsida 

finner jag dock exempel på metodmaterial för att jobba med olika genrer inom både tek-

nikämnet och de naturvetenskapliga ämnena. För årskurs 1–3 ges förslaget att skapa en egen 

bok med rim och ramsor om till exempel rymden. ”Litterära och berättande texter är något 

som eleverna börjar skriva redan i grundskolans tidiga årskurser. Som lärare kan man ta vara 

på deras erfarenheter av detta för att få dem att känna sig bekväma även med ett naturveten-

skapligt och tekniskt innehåll” (Skolverket, 2015). I Lgr-11 anges syftet med teknikundervis-

ningen bland annat vara att eleverna ska få möjlighet att utveckla förståelse för hur tekniken 

påverkar människa, samhälle och miljö (Skolverket, 2016). Skönlitteratur skulle då kunna 

vara en bra ingång till detta. Genom böckernas värld kan vi ”föreställa oss det tänkta händel-

seförloppet samtidigt som vi laborerar med alternativa bilder av den verklighet som berättel-

serna presenterar” (Axell, 2015, s. 12). 

I kurslitteraturen som används i NO-kursen på lärarutbildningen för F-3 betonas vikten av ele-

vernas språkutveckling för att de ska kunna tillgodogöra sig den naturvetenskapliga undervis-

ningen. Här lyfts också den potential som finns i användningen av skönlitteratur med naturve-

tenskapligt innehåll. Helldén (2010) rekommenderar metaforer, bildliga uttryckssätt, för att 

överbrygga glappet mellan barnens vardagsspråk och det naturvetenskapliga språket. Elfström 

(2014) pekar på forskning som visar att barns lärande underlättas om naturvetenskapen sätts 

in i ett sammanhang. ”Berättelser är ett bra sätt att introducera ett nytt område inom naturve-

tenskap för barnen, och det ger dem också möjligheter att fantisera och leka runt något feno-

men” (s. 82). Jag nämnde tidigare scaffolding och berättelser erbjuder just ett sådant ramverk 

för undervisningen. 
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Det förefaller som att det saknas tillräckligt med forskning gällande den skönlitterära använd-

ningen i undervisningen av teknik och naturvetenskap för de yngre barnen. Denna brist gjorde 

också att jag fick bredda mitt ämnesval till att inte bara omfatta teknikämnet som tanken fak-

tiskt var från början, utan även inkludera naturvetenskap. En systematisk litteraturstudie som 

denna är viktig för att kartlägga relevant forskning på området, men också för att belysa möj-

ligheten till vidare forskning och vilken inriktningen den kan eller bör ta. Tyvärr föreligger en 

tidsbegränsning i kursens omfattning vilket påverkar möjligheten att söka efter underlag, men 

även uppsatsens längd. Det bör också påpekas att det föreligger vissa skillnader i hur skolsy-

stemen fungerar i de olika länder som förekommer i artiklarna (USA, Australien, Storbritan-

nien och Sverige). Dessa skillnader är inte avgörande för studiens frågeställningar och därför 

ägnas ingen vidare uppmärksamhet åt detta. Eftersom klass och stadieindelningar skiljer sig åt 

med några år använder jag det engelska ordet grade i resultatet istället för det svenska ordet 

klass. Gemensamt är dock att det enbart rör sig om skolans yngre åldrar. 

3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka befintlig forskning gällande användningen av skön-

litteratur inom undervisning i teknik och naturvetenskap för elever i åldrarna 6–10 år, vilket 

motsvarar årskurserna F-3. 

Följande frågeställningar ska besvaras: 

- I vilken utsträckning kan, enligt tidigare forskning, skönlitteratur underlätta barns för-

ståelse för teknik och naturvetenskap? 

- I vilken utsträckning kan, enligt tidigare forskning, skönlitteratur uppmuntra barns be-

greppsbildning i teknik och naturvetenskap? 

- I vilken utsträckning kan, enligt tidigare forskning, skönlitteratur bidra till att förbättra 

barns inställning till teknik och naturvetenskap? 

3.1 Begrepp 

Nedan följer mer ingående teori och definitioner av uppsatsens centrala begrepp. Orden jag 

tar upp är begreppsbildning, teknik och teknisk allmänbildning, naturvetenskap och naturve-

tenskaplig allmänbildning, litteracitet, skönlitterära barnböcker och antropomorfer. Då artik-

larna som ingår i analysen är på engelska kan min översättning till svenska påverka vissa ords 

betydelse. Jag har försökt vara så tydlig som möjlig gällande de sammanhang orden förekom-

mer i och hur kontexten kan påverka förståelsen. 
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3.1.1 Begreppsbildning 

Centralt i all undervisning är elevernas förståelse av de olika ämnenas begrepp. Elevers be-

greppsutveckling är dock ett relativt ungt forskningsområde och lärare kan behöva använda 

sig av extra resurser för att stötta sina elever i att omsätta en nyförvärvad begreppsförståelse 

till egna ställningstaganden (Ekstig, 2002). Det föreligger också en avgörande skillnad i om 

begrepp ska användas i vardagen eller i situationer som kräver formell riktighet. I vardagssitu-

ationer spelar inte typen av uttryck så stor roll då situationen eller sammanhanget skapar den 

förståelse som krävs, men i exempelvis kontrakt, tekniska specifikationer och yrkesverksam-

heter kan ett slarvigt språkbruk eller en undermålig förståelse vara rentav livsavgörande 

(Grimvall, 2013). 

3.1.2 Teknik och Teknisk allmänbildning 

Att strikt definiera ordet teknik är förenat med vissa svårigheter och någon enhetlig definition 

existerar inte. ”När vi i svenska språket använder oss av begreppet teknik avser vi ofta tek-

niska föremål samt tekniska metoder och processer, medan när vi talar om ”teknologi” avser 

”läran om” eller ”kunskapen om” tekniken, det vill säga teknikvetenskap eller ingenjörsveten-

skap” (Axell, 2017, s. 14). Det engelska ordet technology inkluderar både teknik och tek-

nologi, vilket kräver en förståelse för det sammanhang där ordet används (ibid). Det är vanligt 

att teknik förknippas med artefakter, alltså föremål tillverkade av människan. Men teknik 

handlar inte enbart om fysiska föremål utan även den kunskap, de metoder och de processer 

som människan använder i skapandet av artefakterna (Gyberg & Hallström, 2009). En annan 

viktig aspekt är att teknik ofta beskrivs som tillämpad naturvetenskap. De moderna tekniker vi 

använder oss av idag bygger mycket riktigt många gånger på naturvetenskapliga teorier och 

upptäckter. Men människan skapade olika tekniska lösningar långt innan de naturvetenskap-

liga teorierna kom. Med andra ord har tekniken en äldre historia än naturvetenskapen (Axell, 

2015).  

Flera länder har de senaste åren arbetat med utveckling av ett kunskapsområde där syftet är att 

ge barn och unga teknisk allmänbildning (technological literacy). Teknisk allmänbildning in-

nebär inte bara att veta hur något funkar, det innefattar också att kunna ta ställning i samhälls-

frågor som inbegriper teknikval, och att ha ett gott tekniskt självförtroende som underlättar 

kontakten med den teknik som finns i vardagen. För att få en förståelse för och en förtrogen-

het med vardagens teknik krävs kunskaper inom flera områden (Linköpings universitet, Cetis, 

2012). Bjurulf (2011) definierar istället begreppet teknisk bildning som att å ena sida omfatta 
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allt det elever ska kunna om teknik, å andra sidan att det är förmågan att använda, hantera, ut-

värdera och förstå teknik. 

I läroplanen för teknik anges det att ”Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna 

utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och 

agera i en teknikintensiv värld” (Skolverket, 2016, s. 278). Min tolkning av detta blir att ele-

vernas utvecklande av tekniskt kunnande och teknisk medvetenheten innebär ett grundläg-

gande av deras tekniska allmänbildning. 

3.1.3 Naturvetenskap och Naturvetenskaplig allmänbildning 

Naturvetenskap (science) är den sammanfattande benämningen för de vetenskaper som stude-

rar naturen, dess delar och verkningar. I undervisningen av de naturorienterande ämnena i den 

svenska grundskolan ingår biologi, fysik och kemi. I läroplanen står det att ” Naturveten-

skapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och 

sin omvärld” (Skolverket, 2016, s. 156, 166 och 177). Ekstig (2002) menar att det finns en all-

män oro över den naturvetenskapliga undervisningen och problematiken grundas i elevernas 

attityder gentemot ämnet. Ett ämne som Ekstig menar fokuserar på teoretiska fakta snarare än 

engagerande förundran över naturens mysterier och som skulle tjäna på att komplettera be-

greppstunga läromedel med populärvetenskapliga böcker. Vidare pekar han på möjligheterna 

för undervisning som ges av de många skönlitterära kopplingar som finns till naturvetenskap 

och den fascination lekmän, barn och poeter uttrycker över de mer filosofiska och historiska 

aspekterna av naturvetenskap (ibid). Gärdenfors skriver i Lusten att lära (2010) att berättelser 

är underskattade i undervisningen med tanke på att de placerar händelser i ett orsakssamman-

hang som ger ett starkt stöd för förståelsen. Berättelser, menar Gärdenfors, kan ge bildning 

utan att fakta nödvändigtvis är sann. 

Ekstig (2002) lyfter fram att det i USA pågår en kraftansträngning för att höja medborgarnas 

kunskaper om naturvetenskap - deras naturvetenskapliga allmänbildning (scientific literacy), 

bland annat genom ett projekt som betonar naturvetenskapens historia och vetenskapsteori. 

Naturvetenskaplig allmänbildning är de kunskaper om och den förståelse för naturveten-

skapen, dess fenomen och begrepp som behövs för att ett samhälles medborgare ska kunna ta 

del av och engagera sig i frågor med naturvetenskapligt innehåll. Skolverket efterlyser mer 

forskning för att få en ”djupare förståelse för behovet av naturvetenskaplig allmänbildning 

och dess betydelse ur ett samhällsperspektiv” (Skolverket, 2016 a). 
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3.1.4 Litteracitet 

Litteracitet (literacy) är ett begrepp med en bred betydelse. Det innefattar inte bara läs- och 

skrivfärdigheter utan även skriftspråkliga aktiviteter. Begreppet innebär även att ha förmågan 

att förstå men ändå vara kritisk och kunna göra kopplingar mellan olika texter och tidigare 

kunskap. Att läsa och skriva är inte bara en teknisk förmåga utan också något socialt och 

kommunikativt (Svensson, 2009). 

3.1.5 Skönlitterära barnböcker 

Skönlitterära böcker omfattar den litteratur som inte benämns som facklitteratur, vilken i 

denna uppsats främst syftar på läromedel utan narrativ handling. Skönlitteratur innefattar flera 

olika genrer av berättande texter såsom poesi, drama, fiktion och liknande, men inte någon 

typ av faktatexter. När barn- och ungdomsböcker nämns är det en samlingsdefinition av 

böcker med en målgrupp från 0–17 år. Flera underkategorier innefattas såsom bilderböcker, 

kapitelböcker och faktaböcker. 

Ett vanligt förekommande begrepp i artiklarna är trade books. Det är skönlitterära verk som 

finns tillgängliga för allmänheten via bokhandlare och bibliotek. Trade books omfattar exem-

pelvis inte läromedel som enbart finns tillgängliga för skolor. I denna uppsats används be-

greppet skönlitteratur istället för trade books. Det saknas ett motsvarande begrepp på svenska, 

men i all väsentlighet är det samma sak. 

Bland de böcker som används i skolan förekommer så kallade big books. På svenska används 

ordet storbok, vilket också är det ord som används i denna uppsats. Storbok används ofta vid 

undervisning i förskoleklass och är vad det låter som - en uppförstorad kopia av en normalstor 

bok. En storbok är vanligen narrativ med rikliga illustrationer och används för högläsning där 

eleverna samlas framför boken för att gemensamt kunna ta del av text och bild.  

3.1.6 Antropomorfer 

Metaforer (bildliga uttryckssätt) och antropomorfer används ofta i skönlitterära sammanhang 

för att skapa förståelse eller underhålla. De kan också användas av lärare och/eller elever för 

att underlätta förklaringen av och förståelsen för ett komplext sammanhang och minska glap-

pet mellan barnens vardagsspråk och det naturvetenskapliga språket (Helldén, 2010). Enligt 

Nationalencyklopedin innebär antropomorfism att en icke-mänsklig företeelse förses med 

mänskliga egenskaper (NE, u.å.). Axell skriver i sin avhandling Barnlitteraturens teknikland-
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skap att ”En möjlig tolkning av antropomorfernas funktion i berättelserna är att de hjälper lä-

saren att känna sig hemma i en teknifierad värld där människa och teknik samexisterar” (Ax-

ell, 2015, s. 311). 

4 Metod 

Nedan redovisas hur material samlats in till denna systematiska litteraturstudie. Jag inleder 

med att kort beskriva vad som kännetecknar en systematisk litteraturstudie. De sökningar som 

utförts beskrivs i detalj och artiklarna som valts ut respektive bort, redovisas löpande i tabell-

form. Efter att det slutliga urvalet gjorts läste jag igenom alla artiklar, översatte hela eller de-

lar av dem till svenska och sammanfattade dem under lämpliga rubriker för att slutligen sam-

manställa resultatet i en diskussion i förhållande till frågeställningarna. Rubrikerna valdes uti-

från artiklarnas fokus vilket jag återkommer till i nästa kapitel. 

4.1 Systematisk litteraturstudie 

Själva grunden för att kunna göra en systematisk litteraturstudie är att det finns ett tillräckligt 

stort underlag, av god kvalitet, som kan besvara en i förväg uppställd frågeställning. Underla-

get ska främst utgöras av aktuell forskning och tidigare dokumenterad kunskap. Studiens frå-

gor ställs alltså till texter och inte till fysiska personer. Kriterier, sökmetoder och urval ska 

noggrant beskrivas och en analys göras på det utvalda underlaget för att därifrån kunna göra 

bedömningar och dra slutsatser (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). 

4.2 Sökstrategi 

För att få relevanta och hanterbara resultat krävdes att sökningarna begränsades men också att 

frågeställningen breddades, från att först bara ha berört teknik för att sedan även omfatta na-

turvetenskap. Ett grundläggande problem är att det utvalda området är underbeforskat, vilket 

resulterade i att många av sökningarna gav helt irrelevanta eller oöverskådliga resultat. En an-

nan del av problemet ligger i definitionen av ordet technology där jag menade att söka efter 

det som skolämne, medan det i sökresultaten ofta användes i betydelsen av att använda tek-

nologi som metod för undervisning. Där jag sökte efter användningen av skönlitteratur i tek-

nikämnet, fann jag istället många artiklar som analyserade hur användningen av teknik av ty-

pen IKT etc. kan underlätta för barn att tillgodogöra sig skönlitteratur. 
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Databasen ERIC valdes ut som huvudsaklig sökmotor då den specifikt listar internationella 

artiklar inom pedagogik och didaktik, vilket stämmer väl överens med frågeställningens ut-

gångspunkt. Databasen som använts listas inte i sökningarna nedan då alla gjorts i just ERIC. 

Målet var att hitta 10–20 vetenskapliga artiklar som var peer reviewed, alltså vetenskapligt 

granskade. Då sökningarna ställts in att enbart omfatta granskade artiklar listas inte huruvida 

artikeln är granskad eller ej i nedanstående lista, eftersom de alla är det. Artiklarna valdes ut 

genom att jag läste abstrakt och nyckelord. Sökningarna avslutades när tjugotalet artiklar bli-

vit utvalda för närmare granskning.  

Med hjälp av nedan angivna sökord utfördes booleska sökningar, främst med operatorn AND. 

Användandet av booleska operatorer är enligt Eriksson Barajas et al. (2013) av stor vikt vid 

litteratursökningar. De olika operatorerna är AND (och), OR (eller) samt NOT (inte) och an-

vänds som hjälpmedel för att få fram relevanta sökresultat. 

Sökord: technology, science, education, literature, children’s literature, children’s fiction, 

science fiction, techno fiction, primary education, teaching, learning. 

4.3 Sökprocessen 

4.3.1 Sökning 1 

Den första sökningen gjordes med sökorden technology AND education AND children’s lite-

rature AND primary education med avgränsning för tiden 2000-01-01–2016-12-31. Detta re-

sulterade i 163 träffar, men inga relevanta nog för att analyseras närmre. Av denna anledning 

gjordes inga tidsbegränsningar i de följande sökningarna. 

4.3.2 Sökning 2 

Sökorden technology AND children’s fiction gav 23 resultat, inklusive artikeln av Axell och 

Hallström som tidigare valts ut via snöbollsurval (se separat rubrik). En artikel utöver denna 

valdes ut för närmare analys: 

Författare År Titel 

Stutler 2011 From "The Twilight Zone" to "Avatar": Science Fiction Engages the 

Intellect, Touches the Emotions, and Fuels the Imagination of Gifted 

Learners. 
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4.3.3 Sökning 3 

Sökorden education AND children AND science AND fiction AND literature gav 57 träffar, 

inklusive de redan utvalda artiklarna av Stutler (från sökning 2) och av Axell och Hallström 

(från snöbollsurvalet). Följande artiklar valdes ut för närmare analys: 

Författare År Titel 

Feasey 2006 Using Stories and Poems in Science. 

Holbrook, Panozza & 

Prieto 

2009 Engineering in Children's Fiction: Not a Good Story? 

Irwin 1992 The Fictive Voice in Science. 

Koplowitz 1991 Lois Lenski and the Battle between Fact and Fiction. 

Mantzicopoulos & 

Patrick 

2010 “The Seesaw Is a Machine that Goes up and down": Young 

Children's Narrative Responses to Science-Related Infor-

mational Text. 

Mayer 1995 How Can We Best Use Children's Literature in Teaching 

Science Concepts? 

McCullagh, Walsh & 

Greenwood 

2010 Books and Stories in Children's Science. 

Myers 1978 Science Fiction in the Classroom. 

Nordstrom 1992 Reducing the Text Burden: Using Children's Literature and 

Trade Books in Elementary School Science Education. 

Porat 2015 Telling It Like It Is And Like It Is Not: Fiction in the Ser-

vice of Science in Jay Hosler's "The Sandwalk Adven-

tures". 

4.3.4 Sökning 4 

Sökorden “technology AND education” AND children's AND literature AND primary AND 

education AND science gav 38 träffar och en artikel valdes ut för närmare analys: 

Författare År Titel 

Butzow & But-

zow 

1988 Science, Technology and Society as Experienced through Chil-

dren's Literature. 

4.3.5 Sökning 5 

Sökorden “technology AND education” OR “science AND education” AND children's AND 

literature AND primary valdes följande artiklar ut från 178 resultat: 

Författare År Titel 

Barton & Baguley 2014 Learning through Story: A Collaborative, Multimodal Arts Ap-

proach. 

Chung & Keckler 2016 Shared-Book Experience Using Science-Themed Books to De-

velop Scientific Literacy: An Interactive Approach with Strug-

gling Readers. 
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Författare År Titel 

Dagher & Ford 2005 How Are Scientists Portrayed in Children's Science Biog-

raphies? 

Ediger 2010 Children's Literature and the Science Curriculum. 

Emmons, Smith & 

Kelemen 

2016 Changing Minds with the Story of Adaptation: Strategies for 

Teaching Young Children about Natural Selection. 

McCourt & Kelley 2016 Assessing the Unseen: Using Music and Literature to Access 

and Develop First Graders' Knowledge of Sound Waves 

Pantoya, Aguirre-

Munoz & Hunt 

2015 Developing an Engineering Identity in Early Childhood. 

Seeley & Gallag-

her 

2014 Stories and Science: Stirring Children's Imagination. 

 

4.3.6 Snöbollsurval 

Snöbollsurval innebär att ytterligare material väljs ut genom förslag från andra tillämpliga 

källor (Eriksson Barajas et al., 2013). När arbetet med att ta fram ett underlag till denna syste-

matiska litteraturstudie pågick, fick jag tips på annan lämplig läsning från olika håll. När jag 

sökte efter fulltext på utvalda artiklar dök det upp förslag via förlagens hemsidor om andra ar-

tiklar som kunde vara av intresse. Jag fick även förslag på material från min handledare gäl-

lande relevant forskning från Linköpings Universitet. En möjlig ingång för att hitta fler artik-

lar hade varit att söka i de utvalda artiklarnas litteraturlistor, men på grund av tidsbegräns-

ningen och att ett tillräckligt stort underlag redan valts ut, utnyttjades inte den möjligheten. 

Material från Linköpings Universitet: 

Författare År Titel 

Axell & Hallström 2013 Representations of Technology in the "Technical Stories" 

for Children of Otto Witt… 

Axell, Hallström & 

Hagberg 

2014 Images of Technology and Sustainable Development in 

Swedish Children’s Literature. 

Via vetenskapliga tidskrifter eller förlag online: 

Författare År Titel Via 

Mantzicopoulos & Pa-

trick 

2011 Reading Picture Books and 

Learning Science: Engag-

ing Young Children… 

http://www-tandfonline-

com.e.bibl.liu.se/ 

Sackes, Trundle & Fle-

vares 

2009 Using Children’s Literature 

to Teach Standard-Based 

Science… 

http://link.springer.com/  

Schroeder, Mckeough, 

Graham, Stock & 

Bisanz 

2009 The Contribution of Trade 

Books to Early Science Lit-

eracy: In and out of School. 

https://www.research-

gate.net/  

http://www-tandfonline-com.e.bibl.liu.se/
http://www-tandfonline-com.e.bibl.liu.se/
http://link.springer.com/
https://www.researchgate.net/
https://www.researchgate.net/
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4.3.7 Bortvalda artiklar 

Anledningen till att artiklar som dök upp i flödet av sökningar valdes bort berodde på främst 

två orsaker som lätt kunde identifieras via titel eller abstrakt: 

- Fel ålder på eleverna (äldre eller yngre än 6–10 år). 

- Irrelevant empiri för frågeställningarna (såsom hur teknik underlättar barns läsande). 

Följande artiklar valdes bort efter närmare granskning eller för att jag inte fann dem i fulltext. 

Författare År Titel Anledning 

Barton & Ba-

guley 

2014 Learning through Story: A 

Collaborative, Multimodal Arts 

Approach. 

Fokus på multimodal under-

visning, ingen relevant em-

piri. 

Butzow & But-

zow 

1988 Science, Technology and Soci-

ety as Experienced through 

Children's Literature. 

Ej fulltext. 

Feasey 2006 Using Stories and Poems in 

Science. 

Ej fulltext. 

Irwin 1992 The Fictive Voice in Science. Ej fulltext. 

Koplowitz 1991 Lois Lenski and the Battle be-

tween Fact and Fiction. 

Ej fulltext. 

Mantzicopoulos 

& Patrick 

2010 ” The Seesaw Is a Machine that 

Goes up and down” … 

Gäller faktatexter och är där-

med irrelevant. 

Mantzicopoulos 

& Patrick 

2011 Reading Picture Books and 

Learning Science… 

Innehåller inga egna resultat 

om skönlitteratur. 

Mayer 1995 How Can We Best Use Chil-

dren's Literature in Teaching 

Science Concepts? 

Ej fulltext. 

Myers 1978 Science Fiction in the Class-

room. 

Ej fulltext. 

Nordstrom 1992 Reducing the Text Burden… Ej relevant för frågeställning. 

Stutler 2011 From "The Twilight Zone" to 

"Avatar"… 

Eleverna är äldre 6–10 år. Fo-

kus på film och inte böcker. 

Sackes, Trundle 

& Flevares 

2009 Using Children’s Literature to 

Teach Standard-Based Science 

Concepts in Early Years 

Barnen är yngre än 6–10 år. 

Fokuserar på faktabaserad lit-

teratur snarare än narrativ.  
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4.3.8 Slutligt urval 

Det slutliga urvalet gjordes löpande allteftersom artiklarna lästes igenom för att då se om de 

kunde besvara någon av de uppställda frågeställningarna. Följande artiklar ingår i analysen: 

Författare År Titel 

Axell & Hallström 2013 Representations of Technology in the "Tech-

nical Stories" for Children of Otto Witt… 

Axell, Hallström & Hagberg 2014 Images of Technology and Sustainable Devel-

opment in Swedish Children’s Literature. 

Chung & Keckler 2016 Shared-Book Experience Using Science-

Themed Books… 

Dagher & Ford 2005 How Are Scientists Portrayed in Children's 

Science Biographies? 

Ediger 2010 Children's Literature and the Science Curricu-

lum. 

Emmons, Smith & Kelemen 2016 Changing Minds with the Story of Adapta-

tion… 

Holbrook, Panozza & Prieto 2009 Engineering in Children's Fiction: Not a Good 

Story? 

McCourt & Kelley 2016 Assessing the Unseen - Using music and liter-

ature 

McCullagh, Walsh & Greenwood 2010 Books and Stories in Children's Science… 

Pantoya, Aguirre-Munoz & Hunt 2015 Developing an Engineering Identity in Early 

Childhood. 

Porat 2015 Telling It Like It Is And Like It Is Not…. 

Seeley & Gallagher 2014 Stories and Science: Stirring Children's Imag-

ination. 

Schroeder, Mckeough, Graham, 

Stock & Bisanz 

2009 The Contribution of Trade Books to Early 

Science Literacy… 

5 Resultat 

Nedan följer mina sammanfattningar av artiklarna. De är relativt långa, vilket jag anser ger en 

god överblick av området. Här sker ingen diskussion eller jämförelse av artiklarna utan det 

görs i kapitel 6, Diskussion. Observera att samtliga sammanfattningar enbart uttrycker det 

som återfinns i respektive artikel. Jag har valt två olika rubriker efter de olika teman som ut-

kristalliserade sig vid läsningen av artiklarna. Det första temat berör vilka olika föreställ-

ningar som återfinns i barnlitteraturen kring teknik och naturvetenskap. Det andra temat är 

undervisning med skönlitterärt innehåll. 
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5.1 Föreställningar om teknik och naturvetenskap i litteraturen 

5.1.1 Representations of Technology in the “Technical Stories” for Children of Otto 

Witt, Early 20th Century Swedish Technology Educator  

Författare: Axell & Hallström, 2013 (Sverige) 

Axell och Hallström har sammanställt två verk av Otto Witt: Tekniska sagor för stora och 

små och Krigets tekniska sagor för stora och små. Witt var en svensk uppfinnare, författare 

och teknisk kunskapsspridare som skrev dessa böcker i början av 1900-talet. Han var en före-

gångare vad det gällde att använde antropomorfism som ett pedagogiskt verktyg i teknikun-

dervisningen. Artikelförfattarna menar att en avgörande aspekt av teknikundervisningen är 

vad olika intressenter anser är relevant för barn att lära sig om teknologi och vilken syn på 

teknik som förmedlas. Detta kan ofta ses genom till exempel läroplaner och läromedel, men 

också via skönlitteratur som alltmer används i undervisningen av teknik och naturvetenskap. 

Tyvärr är området underbeforskat. 

I artikeln beskrivs hur skolbibliotekens barnböcker har spelat och spelar roll för den attityd 

och representation av teknik som förmedlas till skolbarn. I det tidiga 1900-talets Sverige fanns 

det inget specifikt teknikämne i skolans läroplan. Det var därför främst via skönlitteraturen 

som barn fick kunskap om teknik men även till exempel naturkunnighet och slöjd. Witt var 

tydlig med att han hade som avsikt att undervisa barn om teknik genom sina fiktiva berättel-

ser. I många av sagorna berättar en artefakt om hur den fungerar eller tillverkas för en annan 

artefakt eller för ett djur. I böckerna framstår en ambivalens gentemot teknik, den kan både 

vara till gagn för människan men också av ondo. Witt förmedlar bilden att människan inte 

kommer bli lycklig av att bemästra naturen, utan genom att förstå naturen. Genom användan-

det av antropomorfismer och liknelser uttrycker teknologin mänskliga känslor och med detta 

effektiva undervisningsverktyg knyter Witt samman människan och tekniken. Han ville väcka 

barns intresse för och kunskap om hur den tidens teknik fungerade och genom detta skapa en 

grogrund för en framtida konkurrenskraftig nation. Artikelförfattarna tar upp det faktum att 

användandet av antropomorfismer har varit ett vanligt drag i berättelser under mycket lång 

tid. Författarna konstaterar också att antropomorfismer intressant nog blev ett verktyg för 

undervisning senare på 1900-talet, speciellt i naturvetenskapliga läromedel.  
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5.1.2 Images of Technology and Sustainable Development in Swedish Children’s Lit-

erature 

Författare: Axell, Hallström & Hagberg, 2014 (Sverige) 

Axell, Hallström och Hagberg har undersökt hur synen på teknik och teknologi är kopplad till 

hållbar utveckling i svensk barnlitteratur. Deras perspektiv är att bilden av dessa ämnen repre-

senterar de värderingar som förmedlas till yngre generationer. De fyra böcker som undersökts 

är skrivna av Elsa Beskow, Inger Sandberg, Jan Lööf och Sven Nordqvist, alla välkända och 

älskade författare vars böcker läses av många barn, föräldrar och lärare både i och utanför 

skolan. Böckerna täcker ett brett tidsintervall och representerar det litterära klimatet i början 

av 1900-, 1960- och 1970-talet, liksom de senaste decennierna. Alla böckerna ligger högt på 

bibliotekens utlåningslistor och har getts ut på flera språk. I artikeln anges att det är ett litet 

urval men som ändå illustrerar en del av det stora utbudet av barnlitteratur. 

Undervisning kring hållbar utveckling har varit inskrivet i den svenska läroplanen sedan 

1994. Innebörden av hållbar utveckling är dock något svårdefinierad då detta begrepp är lad-

dat med olika värderingar och ideal beroende på sammanhang. Skolan måste alltså hantera 

denna osäkerhet i undervisningen. Artikelförfattarna menar att barnlitteratur kan vara ett verk-

tyg för att förstå vilka ideal äldre generationer vill att de yngre ska befästa och utveckla. 

I undersökningen har en hermeneutisk metod använts. Genom att leta efter likheter och skill-

nader i böckernas syn på teknik och teknisk utveckling har innehållet tolkats, analyserats och 

kategoriserats. Fyra teman utmärkte sig gällande synen på teknik: teknik i människans tjänst, 

teknik som något som undkommit människans kontroll, teknik som lojal följeslagare till män-

niskan, och teknik som är äldre tillskrivs ett högre värde än modern teknik. Genomgående 

framträder en romantisk bild av barndomen, att barn måste ta ansvar för att ta rätt väg till 

framtiden (som ofta är anti-teknisk) och att män är källan till teknisk utveckling. I tre av böck-

erna betonas de negativa konsekvenserna av människans ignorans gentemot en alltför teknifi-

erad värld. 

Artikelförfattarna pekar på det faktum att läroplanen inkluderar användandet av skönlitteratur 

i de flesta ämnen men att teknik är ett undantag. Undervisning handlar i mångt och mycket 

om att förenkla komplicerade fenomen för att öka elevernas förståelse. Teknikens roll i för-

hållande till hållbar utveckling är både komplicerad och tvetydig, därför kan införandet av 

barnlitteratur i teknikklassrummet vara ett kraftfullt verktyg som underlättar undervisningen i 

detta ämne.  
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5.1.3 Engineering in Children's Fiction: Not a Good Story? 

Författare: Holbrook, Panozza & Prieto, 2009 (Australien) 

Holbrook, Panozza och Prieto har undersökt 4800 barnböcker på två kommunala bibliotek i 

Australien. De tittade efter förekomsten av hänvisningar till ingenjörer och naturvetenskaps-

män och om det framträdde någon stereotyp gällande dessa yrken. Böckerna som gicks ige-

nom vände sig till 8–12-åringar och ansågs vara representativa för de böcker som barnen mö-

ter både hemma och i skolan. Dessa böcker ansågs därmed utgöra en relevant del av den in-

formation som påverkar hur barnen bildar sig uppfattningar kring yrken inom ingenjörskons-

ten och naturvetenskapen. 

Forskarnas huvudsakliga mål vara att i barnlitteraturen identifiera förekomsten av referenser 

till ingenjörskonst, naturvetenskap och matematik. Av de undersökta 4800 böckerna återfanns 

relevanta kopplingar i enbart 71 böcker och ordet ’ingenjör’ förekom bara en enda gång. 

Böckerna visade sig förmedla en mycket stereotyp bild av ingenjörer och naturvetenskaps-

män. Det var en i huvudsak nördig man med udda frisyr som beskrevs, även om kvinnor 

också förekom så var de starkt underrepresenterade. Naturvetenskapsmannen eller ingenjören 

skildrades ofta med en humoristisk ton. Om karaktären inte var människa så var den alltid av 

manligt kön. Resultatet att böckerna återgav en stereotyp bild av dessa yrken stämde överens 

med tidigare forskning på området.  

Forskning gällande föreställningar kring ingenjörer och naturvetenskapsmän visar att både 

barn och vuxna ofta har den typen av stereotypa bilder av dessa yrken som även denna studie 

fann. En felaktig bild som grundläggs i unga år tenderar att kvarstå upp i vuxen ålder och när 

andra fakta presenteras hanteras de ofta som undantag. Även om påverkan av barnlitteratur 

kanske är liten i frågan i stort, så har den en oerhört viktig roll att spela gällande påverkans-

graden hos både barn och vuxna beträffande intresset för ingenjörsyrket. 

5.1.4 How Are Scientists Portrayed in Children’s Science Biographies? 

Författare: Dagher & Ford, 2005 (USA) 

Dagher och Ford har analyserat biografier riktade mot yngre barn för att undersöka vilken bild 

av naturvetenskap och naturvetenskapsmän som förmedlas. Detta är av intresse på grund av 

att många lärare anser att traditionella läromedel är tråkiga och förenklade med dåligt utfor-

made aktiviteter som sprider genusfördomar. Därför använder lärarna allt oftare skönlitteratur 

då den anses mer fokuserad på innehåll som engagerar och intresserar barnen.  
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I USA har trycket på att utveckla undervisningen om naturvetenskapens historia ökat och lä-

rarna använder exempelvis biografier alltmer i undervisningen. Forskare har uttryckt oro över 

vilken typ av historia och vilka bilder av naturvetenskap och naturvetenskapsmän som därmed 

förmedlas. På grund av denna oro ville artikelförfattarna se vilket innehåll som återfanns i de 

biografier en lärare skulle kunna välja ut för sin undervisning. För att efterlikna en lärares 

möjliga inhämtning av biografier besöktes ett allmänt bibliotek och ett statligt lärarcenter och 

12 biografier valdes ut för analys. Böckernas innehåll skulle motsvara läroplanens mål för 

undervisning av de lägre åldrarna. Biografierna kategoriserades antingen som historiska (om 

personer som inte längre lever) eller samtida (aktuell forskning). 

I resultaten framkom att det finns en begränsning i biografiernas språk och omfattning, dels 

beroende av böckernas utformning och dels av den tänkta målgruppens läsförmåga. Dessa be-

gränsningar tenderade att förenkla, glorifiera och snedvrida beskrivningen av naturveten-

skapsmännen och deras verk. De historiska biografierna fokuserade i högre grad på personens 

barndom och personliga egenskaper än den samtida biografin. Den samtida biografin återgav 

mer detaljer om naturvetenskapligt arbete och vardagen på ett laboratorium. I biografierna fö-

rekom både män och kvinnor som mest arbetar själva. De beskrevs ofta som genier redan som 

barn och/eller förutbestämda att arbeta som exempelvis ingenjörer.  

Artikelförfattarna menar att resultaten från studien inte kan generaliseras till att omfatta alla 

biografier, men att både lärare och forskare måste vara medvetna om de för- och nackdelar 

som finns med att använda biografier som komplement i undervisningen. De menar att lärare 

har en skyldighet att känna igen och bekämpa felaktiga och förenklade föreställningar om na-

turvetenskap. Lärare bör istället utnyttja detta för att hjälpa eleverna utveckla en kritisk håll-

ning mot det naturvetenskapliga innehållet i olika medier. Artikelförfattarna påpekar dock att 

skönlitteratur inte är granskad på samma sätt som läromedel. 

5.1.5 The Contribution of Trade Books to Early Science Literacy: In and Out of 

School 

Författare: Schroeder, Mckeough, Graham, Stock & Bisanz, 2009 (USA) 

Artikelförfattarna har undersökt innehållet i nordamerikansk skönlitteratur riktad mot barn 

från ’Kindergarten’ till ’Grade 3’. Syftet var att undersöka hur pass väl innehållet stämde 

överens med läroplanens naturvetenskapliga mål och om det uppfyllde några faktorer för na-

turvetenskaplig allmänbildning. Bokunderlaget för artikelns analys hämtades från allmänna 

bibliotek i en större stad i västra Kanada. Kriterierna för urvalet var huruvida bokens innehåll 
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tog upp naturvetenskapliga ämnen och begrepp och om den var populär bland barn. Totalt 

116 böcker, publicerade mellan 1973–2003, valdes ut för analys. Forskarna fann ett glapp 

mellan vad som anges viktigt i läroplanen och vad bokförlagen anser värt att publicera. Störst 

underlag för undervisning enligt läroplanen med hjälp av skönlitteratur fanns i böcker som 

handlade om dinosaurier och rymden. Övrigt naturvetenskapligt innehåll var undermåligt re-

presenterat och den naturvetenskapliga allmänbildningen ansågs inte heller kunna stärkas.  

Enligt tidigare forskning anges läromedel vara undermåliga då de naturvetenskapliga begrep-

pen försvinner i ett svårförståeligt språk. Läromedlen tenderar att enbart lära ut olika begrepp 

vilket inte skapar någon medvetenhet om naturvetenskapens karaktär. Detta har gjort att an-

vändningen av läroböcker minskat medan skönlitteratur allt flitigare används i undervis-

ningen. Det narrativa upplägget lockar barn till ett större engagemang och när begreppen an-

vänds i ett sammanhang skapas en bättre begreppsbildning. Dock är det inte kontrollerat om 

det naturvetenskapliga innehållet överensstämmer med läroplanen eller om det ens är korrekt. 

Forskning visar att framtida medborgares naturvetenskapliga allmänbildning är beroende av 

att en kunskapsbas grundläggs med en förståelse för naturvetenskapliga frågor och naturve-

tenskapens roll i samhället. När både skönlitteratur och läromedel tenderar att återge tradition-

ella sanningar snarare än spännande upptäckter, riskerar barn växa upp i tron om att naturve-

tenskap bara är en ansamling av fakta snarare än ett komplext system av processer och experi-

ment. Artikeln fokuserar på fördelarna med att använda skönlitteratur som underlag för ingå-

ende diskussioner om naturvetenskapen och möjligheten som detta innebär för att påverka 

barns inställning till densamma. När eleverna får ta del av flera olika genrer skapas utrymme 

för ett vidgat lärande och en ökad förståelse när samma begrepp hanteras på olika sätt. Lärare 

rekommenderas ändå att vara noggranna i valet av de skönlitterära böcker som får komplet-

tera undervisningen. 

5.1.6 Telling It Like It is - And Like It is Not: Fiction in the Service of Science in Jay 

Hosler’s The Sandwalk Adventures 

Författare: Porat, 2014 (USA) 

Denna artikel analyserar The Sandwalk Adventures av Jay Hosler. Boken är en grafisk no-

vell/tecknad serie och beskriver ett samtal mellan Charles Darwin och två kvalster som lever i 

hans ögonbryn. Konversationen erbjuder flera pedagogiska möjligheter med fokus på drag-

kampen mellan en teologisk och vetenskaplig världssyn. I den narrativa dialogen ifrågasätts 

kvalstrens religiösa syn på livet genom Darwins sakliga och naturvetenskapligt underbyggda 
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argument, samtidigt som kunskapen och argumentationen för de mest grundläggande begrep-

pen inom evolutionsteorin tydliggörs. 

Artikelförfattaren nämner en gallup-undersökning som genomförts i USA gällande amerika-

ners syn på människans skapelse. Nära hälften svarade att Gud skapat människan under de 

senaste 10 000 åren. Hosler anser att den stora gudstron är en källa till ständig oro och att den 

berättande skrivformen måste ske med försiktighet. Han menar även att serieboksformatet 

lockar till en annan slags läsande än vad en lärobok gör. Om en elev inte förstår ett stycke i en 

alltför begreppstung lärobok, kommer hen inte heller läsa nästa stycke även om det kan inne-

hålla något roligt eller mer lättförstått. I ett serieformat kan läsaren se att längst ner på en sida 

gör en karaktär något tokigt eller roligt. Detta skapar en nyfikenhet att få veta anledningen 

och då läggs mer tid på att ta till sig det som händer innan. Artikelförfattaren uttrycker för-

hoppning om att fler böcker såsom The Sandwalk Adventures ska nå fler läsare, och därmed 

kanske kunna ändra framtida gallup-undersökningar. 

5.2 Undervisning med skönlitterärt innehåll 

5.2.1 Children's Literature and the Science Curriculum 

Författare: Ediger, 2010 (USA) 

Denna artikel fokuserar på artikelförfattarens egna erfarenheter av att införliva skönlitteratu-

ren i undervisningen. Ediger beskriver ett ämnesövergripande arbetssätt där litteratur införli-

vas i de naturvetenskapliga lektionerna och menar att det kan berika och förbättra undervis-

ningen i naturvetenskap. Ett aktivt användande av biblioteksböcker med naturvetenskapligt 

innehåll förespråkas, förutsatt att böckerna överensstämmer med läroplanen. Författaren me-

nar att eleverna själva behöver vara aktiva i både sin inlärning och i sitt val av läsebok för att 

nå högre nivåer av förståelse gällande naturvetenskap. Det bör finnas en tavla i klassrummet 

där nya böcker med relevant naturvetenskapligt innehåll visas upp. När läraren vid genom-

gångar hänvisar till dessa böcker får eleverna en förförståelse för böckernas innehåll, vilket 

gör att de mer troligen kommer låna dessa böcker och även ha lättare för att läsa dem.  

Vid högläsning ska läraren läsa med inlevelse, lämplig tonhöjd och rätt uttal för att fånga och 

bibehålla elevernas intresse. Under läsningen kan frågor med koppling till innehållet ställas, 

diskussionen som detta leder till kan göra att eleverna skaffar sig ytterligare information på 

egen hand. Böckerna ska vara noggrant utvalda och överensstämma med läroplanen. Författa-

ren menar att ett samarbete mellan elever kring en bok med naturvetenskapligt innehåll kan ge 
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ett ökat lärande i enlighet med Vygotskijs teorier om det sociala samspelet. Möjligheterna 

med det stegvisa lärandet ökar kunskapsinhämtningen. Laborationer, naturvetenskapliga elev-

tävlingar och multimedia kombinerat med den individuella läsningen borgar för största möj-

liga och bästa förståelse av naturvetenskapen. 

5.2.2 Stories and Science: Stirring Children's Imagination.  

Författare: Seeley & Gallagher, 2014 (Storbritannien) 

Denna artikel beskriver hur skönlitteratur framgångsrikt använts bland 10-åringar på en skola 

i Storbritannien för att engagera dem i det naturvetenskapliga lärandet. Det beskrivs inte hur 

läsningen gått till, men mer eller mindre kända böcker har skapat en nyfikenhet och lust till 

lärande. Genom Tolkiens The Hobbit utforskades exempelvis möjligheterna med förnyelsebar 

energi. Barnen byggde egna solceller och skrev brev till Bilbo där de förklarade arbetsgången. 

Vid brevskrivandet använde barnen spontant naturvetenskapliga begrepp, vilket gav läraren 

möjlighet att se vilka elever som behövde riktade insatser gällande begreppsbildningen.  

Genomgående beskrivs hur barnens kreativitet och nyfikenhet inför naturvetenskapliga ämnen 

stimulerats genom användandet av skönlitteratur. Barnen har uppmuntrats att ställa frågor 

kring karaktärernas val och känslor gällande temat. Författarna menar att inte bara undervis-

ningen utan hela världen, har en mycket traditionell och förlegad syn på kreativitet och natur-

vetenskap. Det ena utesluter traditionellt det andra och därför exkluderas barn från att nå sin 

fulla potential gällande båda ämnena. Genom att den kreativitet och nyfikenhet som en god 

bok kan stimulera till kombineras med intresset för naturvetenskap ger flera positiva effekter. 

Ett mer avancerat lärande uppnås och barnen motiveras att se en möjlig karriär där de kan 

göra skillnad som vetenskapsmän, ingenjörer, läkare och liknande. 

5.2.3 Books And Stories In Children’s Science 

Författare: McCullagh, Walsh & Greenwood, 2010 (Storbritannien/Nordirland) 

Denna artikel sammanställer de preliminära resultaten av ett pågående projekt på Nordirland 

där läroplanen för grundskolan nyligen reviderats och de naturvetenskapliga ämnena fått 

minskat utrymme. Lärarutbildningen på flera universitet har tillsammans med utvalda skol-

områden genomfört ett projekt som syftar till att arbeta ämnesövergripande med de naturve-

tenskapliga ämnena i undervisningen. Syftet är att barnens intresse för dessa ämnena inte ska 

gå förlorat. Barnen var 6–7 år gamla och fokus lades också på att uppmärksamma barnens 
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upplevelse av skolans stadieövergångar. Projekt anges ta vara på barnens grundläggande kär-

lek för berättelser, deras nyfikenhet, empati och vilja att hitta lösningar på problem som de 

känner en naturlig koppling till. Genom användandet av en frågebaserad undervisning med 

utgångspunkt i berättelser undersöktes framförallt hur barnens känsla inför lektionerna påver-

kades. Både lärarnas, lärarstudenternas och elevernas uppfattning av projektet dokumentera-

des. Även om det är ovanligt att barn så specifikt får frågan kring hur de upplever undervis-

ningsmomenten var resultaten enhälliga med tidigare forskning på området. Berättelserna en-

gagerade både lärare och elever i mycket högre grad än traditionell undervisning. Barnen ut-

tryckte en annan förståelse för naturvetenskapen när de kunde koppla begrepp till den berät-

telse de läst gemensamt. Lärarna upplevde barnen som mer engagerade, självsäkra och med 

en större språklig förmåga.  

Artikeln belyser även problematiken med den stora skillnaden mellan kunskapskrav och 

undervisning i skolans olika stadier. Om lärarna i större utsträckning baserade sin undervis-

ning på berättelser och frågeställningar utifrån dessa, skulle eleverna lättare kunna överbrygga 

skillnaden. Artikelförfattarna betonar synergieffekten som uppnås av att kombinera barnens 

intresse för en god berättelse med lärarens medvetet ställda frågor. Det skapar en större ut-

veckling av både litteracitet och förståelsen av naturvetenskapliga fenomen och begrepp. 

5.2.4 Assessing the Unseen - Using music and literature to access and develop first 

graders’ knowledge of sound waves  

Författare: McCourt & Kelley, 2016 (USA) 

Denna artikel återger ett ljudprojekt i den naturvetenskapliga undervisningen i ’Grade 1’, 

USA. Under sex dagar fokuserade undervisningen på att barnen skulle utveckla en förståelse 

för att ljud skapas genom vibrationer. Frågeställningarna gällde hur barn kan kommunicera 

sin kunskap om abstrakta naturvetenskapliga begrepp och hur musik och litteratur kan använ-

das för att synliggöra barnens tankar. Stor vikt lades vid att fastställa barnens tidigare kun-

skaper i ämnet och deras naturliga intresse för sånger och sagor. Under projektet gjordes kon-

tinuerligt en formativ bedömning, den summativa bedömningen genomfördes praktiskt och 

muntligt.  

Innan undervisningen påbörjades intervjuades barnen individuellt för att fastställa vad de hade 

för föreställningar om hur ljud skapas. Dessa intervjuer låg sedan till grund för bedömningen 

av elevernas utveckling under projektets gång. Många av eleverna var nybörjare gällande att 

läsa och skriva och/ eller hade engelska som andraspråk. För att bedömningen skulle vara så 
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rättvis som möjligt undveks de traditionella papper- och penna-testen. Flera av lektionernas 

aktiviteter baserades på elevernas utforskningar av olika ljud, såsom gummibandsinstrument, 

trådtelefoner och att känna på den egna halsen för att känna vibrationerna från stämbanden. 

Boken Noisy Bug Sing-Along användes, en rikt illustrerad bok om insekters olika ljud. Den 

passade väl in i projektet då den varken förmänskligade insekterna eller introducerade felakt-

iga bilder om ljudens uppkomst. Artikelförfattarna menar att antropomorfismer eller metafo-

rer riskerar att grundlägga felaktiga uppfattningar hos barnen gällande ljud och vibrationer. 

Efter att boken lästs högt och diskuterats i klassen, fick eleverna i uppgift att själva rita ett bi 

och även ange vart biets surrande uppstod. En vanlig missuppfattning var att ljudet vokali-

serades från biets mun. Denna felaktiga uppgift är vanligt förekommande i barnböcker. För att 

motverka denna felaktighet fortsatte arbetsområdet ämnesövergripande och fokuserade på att 

djurläten inte alltid vokaliseras. För att skapa ytterligare lärtillfällen diskuterades klassens lä-

sebok och barnen fick studera och diskutera videoklipp av surrande bin. De lärde sig även en 

sång om vibrationer. Arbetsområdet avslutades med en ’ljudmässa’ där barnen visade upp 

sina olika ljud- och vibrationsprojekt. Vid en kontrollräkning som gjordes av äldre elever som 

besökte mässan nämnde de yngre barnen ord som berörde vibrationer 27 gånger. Projektets 

summativa bedömning genomfördes som individuella intervjuer. Alla uppvisade en ökad för-

ståelse av att ljud inte bara görs med munnen utan handlar om olika materials vibrationer.  

Artikelförfattarna menar att barnböcker passar väl in i ett ämnesövergripande arbetsområde 

men att litteraturen ska vara noga utvald och av god kvalitet för att inte riskera att lära ut fel-

aktigheter. De menar också att bedömningen ska anpassas för att göra alla elever rättvisa, vil-

ket sällan är fallet med traditionella testmetoder som inte alls lika tydligt kan visa barns ut-

vecklade förståelse för abstrakta begrepp.  

5.2.5 Shared-Book Experience Using Science-Themed Books to Develop Scientific 

Literacy: An Interactive Approach with Struggling Readers. 

Författare: Chung & Keckler, 2016 (USA) 

Denna artikel presenterar en lektionsserie genomförd i USA med sju stycken sex- och sjuå-

ringar med lässvårigheter. Genom att läraren använde en storbok med olika naturvetenskap-

liga teman och gemensam läsning undersöktes huruvida barnens naturvetenskapliga begrepps-

bildning och tankeförmåga utvecklades. Lektionerna genomfördes i en serie om tre tillfällen 

per utvald bok, 30 minuter per gång. Under det första tillfället lästes den stora boken högt och 

eleverna uppmuntrades att ställa frågor och kommentera texten och bilderna. Stor vikt lades 
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vid att läraren agerade som en förebild av en god läsare. Vid det andra tillfället repeterades 

texten och elevernas tillfrågades för att se vilka begrepp och uttryck de kom ihåg från förra 

tillfället. Vid det tredje tillfället fick eleverna en normalstor upplaga av boken att läsa i själva 

för att sen diskutera det naturvetenskapliga innehållet parvis eller i mindre grupper.  

Resultaten visar att barnens begreppsbildning stod i nära samband med den gemensamt lästa 

bokens tema och att den första lektionen var mest givande för barnens begreppsbildning me-

dan den andra lektionen hade minst påverkan. Författarna rekommenderar att mer strukturerad 

undervisning används vid genomförandet av lektion tre för att motivera barnens naturveten-

skapliga allmänbildning. 

Lektionsserien utvecklades utifrån tidigare forskning inom fälten för litteracitet och natur-

venskaplig undervisning. Artikeln hänvisar till forskning om sambandet mellan elevers ord-

förråd och begreppsbildning som en påverkansfaktor för förståelsen av en faktatexts innehåll. 

Dessa kunskaper ligger sedan till grund för den naturvetenskapliga allmänbildningen. En an-

nan viktig faktor som tas upp är det sociala samspelet som enligt Vygotskij ligger till grund 

för den kognitiva utvecklingen. Författarna menar att det är själva interaktionen mellan vuxen 

och barn som är avgörande för barnens utveckling och grundläggande av en naturvetenskaplig 

allmänbildning. När yngre barn själva tillåts vara aktivt deltagande i den naturvetenskapliga 

undervisningen hjälper det dem utveckla ämnesspecifika kunskaper och förmågor. 

5.2.6 Changing Minds With the Story of Adaptation: Strategies for Teaching Young 

Children About Natural Selection  

Författare: Emmons, Smith & Kelemen, 2016 (USA) 

Denna studie utvecklar tidigare forskning gällande yngre barns förståelse av naturligt urval 

utifrån läsningen av en specialskriven sagobok. Forskarna hänvisar till de faktum att dagens 

värld styrs av medicinska och biotekniska intressen som är beroende av en förståelse för na-

turligt urval, att mer än 30 års forskning visar att många vuxna inte förstår principen om na-

turligt urval ens efter klassrumsundervisning och att teorier om ursprung grundmuras redan i 

7-årsåldern. Forskning har visat att barn lättare kan ta till sig komplexa resonemang utifrån 

sagoböcker. Bokens kombination av text och bild minskar den kognitiva belastningen samti-

digt som inlärningen och förståelsen av komplexa och omfattande begrepp ökar för varje sida. 

Vid ett tidigare forskningstillfälle testades en homogen grupp av barn med högre socioekono-

misk bakgrund i laboratoriemiljö. I den aktuella studien undersöks om samma resultat uppnås 
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i en naturligare skolliknande miljö med barn från varierande socioekonomisk bakgrund. Frå-

gan som ställs är huruvida barn utifrån en saga kan förstå komplexa orsakssammanhang gäl-

lande principen om naturligt urval och anpassning. Boken specialskrevs för den första studien 

och användes även i denna. Sagan tog ca 10 minuter att läsa och handlade om ett fiktivt men 

verklighetstroget djur. Bilderna var lockande och visade djuret i dess naturliga habitat men 

utan ovidkommande detaljer. Texten bestod av ett lättfattligt språk och var medvetet skriven 

för att undvika att förmedla vanliga feluppfattningar och misstolkningar. Barnen var i åldrarna 

5–6 år och 7–8 år och undersökningen förlades till barnens fritidsaktiviteter. 

Ett förtest och två eftertest utfördes, det ena kontrollerade förståelsen av innehållet och det 

andra generaliseringsförmågan. Resultaten visar vissa skillnader mot den tidigare utförda stu-

dien, troligen beroende på skillnaderna i barnens socioekonomiska bakgrund. De äldre barnen 

var i den aktuella studien mer lika de yngre barnen gällande förkunskaperna med en lägre för-

ståelse för de biologiska begrepp som ansågs avgörande för att förstå principen om naturligt 

urval. Vid eftertesterna uppvisade dock de äldre barnen i denna studie en mycket högre nivå 

än de yngre barnen av förståelse och en ökad förmåga att generalisera kunskapen. De yngre 

barnen uppvisade inte samma lärovinster som de äldre barnen, men en övervägande del av 

dem var kapabla att förstå de komplexa principer som beskrevs i boken och kunde redogöra 

för isolerade biologiska begrepp. 

Studiens resultat bekräftar det tidigare forskning visat, nämligen att barn är kapabla att lära 

sig om komplexa biologiska idéer och att en sagobok är ett enkelt men kraftfullt verktyg för 

undervisning. Författarna menar att även om resultaten tyder på att principen för naturligt ur-

val är bäst att introducera i 7–8 års ålder finns det andra vinster med att införa mer avancerade 

naturvetenskapliga teorier redan tidigare. När barn tidigt möter komplexa biologiska begrepp 

kan de bygga vidare på sin naturvetenskapliga allmänbildning utifrån en korrekt förmedlad 

bild. Detta gör att de slipper växa upp med en felaktig förståelse som grundlagts på grund av 

kunskapsluckor. Forskarna framhåller att lärare bör tillvarata barns naturliga intresse för sago-

böcker, världen och allt levande, men användningen av skönlitteratur i undervisningen bör ske 

med viss försiktighet. Den bok som användes i denna undersökning specialskrevs på grund av 

att det saknades narrativt material som behandlade principen om naturligt urval korrekt. Lära-

ren måste vara uppmärksam på att det material som är tänkt att användas i undervisningen 

inte förmedlar just de missuppfattningar som ska undvikas. 



26 

 

5.2.7 Developing an Engineering Identity in Early Childhood. 

Författare: Pantoya, Aguirre-Munoz & Hunt, 2015 (USA) 

Artikeln redogör för ett forskningsprojekt i USA där det undersöktes hur barn i åldrarna 3–7 

år kunde utveckla en ingenjörsidentitet (engineering identity). Projektet startade med att lära-

ren kontrollerade om barnen visste vad en ingenjör gjorde för något. Svaren antecknades på 

tavlan så alla kunde se. Sedan höglästes en bok, Engineering Elephants, som forskarna själva 

skrivit med särskilt fokus på ingenjörskap och engagerande frågor. Efter läsningen fördes en 

diskussion om vad en ingenjör gör, svaren från förtestet gicks igenom och justerades vid be-

hov. Efter diskussionen genomfördes en ritaktivitet där barnen själva skulle konstruera en 

uppfinning med hjälp av millimeterpapper och eventuellt färg och text. Särskilt fokus lades på 

ledande frågor från läraren gällande vilket material som uppfinningen skulle bestå av. När 

skissen var klar delades eleverna in i par. De fick berätta om sina uppfinningar och ställa frå-

gor till varandra. 

Studiens resultat jämfördes med en kontrollgrupp och det framstod det tydligt att de elever 

som fått lyssna på sagan och föra en gemensam diskussion i klassrummet hade en utvecklad 

och korrekt bild av ingenjörskonsten. Barnen i kontrollgruppen fick enbart frågan vad en in-

genjör gör och ombads sen rita detta, utan vare sig saga eller diskussion. I de allra flesta fall 

svarade barnen i kontrollgruppen att de inte visste eller att en ingenjör på något sätt jobbade 

med tåg, även barnens teckningar fokuserade ofta på tåg. 

Att forskarna skrev boken Engineering Elephants själva beror på att det saknas relevant litte-

ratur för ämnet och den aktuella åldersgruppen. Boken utformades för att engagera barnen och 

bibehålla deras intresse genom högläsningen med specifika frågor och text skriven på rim. 

Det lades särskild vikt på begreppsförståelsen genom att vetenskapliga begrepp såsom kraft 

och friktion naturligt införlivades i texten. Forskarna menar att barn som i tidig ålder får ett 

positivt möte med STEM-undervisning (undervisning i ämnena Science, Technology, Engine-

ering, Mathematics), utvecklar ett större intresse för och får en djupare förståelse för veten-

skapligt inriktade aktiviteter även i vuxen ålder. Om elever inte fått någon grundläggande 

undervisning gällande STEM före fjärde klass, kommer de ha svårt att finna intresse eller ut-

veckla fallenhet för dessa ämnen. 
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6 Diskussion 

Nedan följer en diskussion kring artiklarnas resultat i förhållande till uppsatsens frågeställ-

ningar. Efter att jag sammanfattat artiklarna tittade jag efter vilka artiklars resultat som kunde 

kopplas till de olika frågeställningarna och vilka likheter eller olikheter som framkommit. I 

texten nedan görs en genomgång av resultaten med kopplingar till den teori som gicks igenom 

i början av arbetet. I slutet av varje underrubrik ges ett kortare svar på frågeställningen. 

6.1 Underlätta barns förståelse 

I vilken utsträckning kan, enligt tidigare forskning, skönlitteratur underlätta barns förståelse 

för teknik och naturvetenskap? 

I analysen framkommer att det i USA finns en negativ bild av att använda traditionella läro-

medel i den naturvetenskapliga undervisningen. De anses tråkiga, alltför traditionella och med 

för stort fokus på begrepp snarare än sammanhang (Dagher & Ford, 2005, Schroeder, Mcke-

ough, Graham, Stock & Bisanz, 2008). Schroeder et al. (2009) menar att undervisning utifrån 

enbart traditionella läromedel inte skapar någon medvetenhet hos eleverna för naturveten-

skapens karaktär. Istället pekas skönlitterära böcker ut som ett användbart verktyg för under-

visningen i teknik och naturvetenskap. Dock måste läraren vara försiktig med vilka böcker 

som väljs ut. Då skönlitteratur inte granskas lika strikt som läromedel finns risken att de inne-

håller vilseledande förenklingar och rena faktafel, antingen beroende på begränsningar i for-

matet eller för att tjäna ett narrativt syfte (Dagher & Ford, 2005, McCourt & Kelley, 2016). 

Vid användandet av icke-granskade skönlitterära böcker riskerar läraren att lära ut just de 

missuppfattningar som skulle undvikas (Emmons, Smith & Kelemen, 2016, McCourt & Kel-

ley, 2016). Dagher och Ford (2005) menar dock att läraren kan utnyttja sådana felaktigheter 

för att hjälpa eleverna utveckla en kritisk hållning gentemot vad de läser. Elevernas förståelse 

av en faktatexts innehåll påverkas av sambandet mellan deras ordförråd och begreppsförstå-

else (Chung & Keckler, 2016). Detta samband bekräftas även av Schroeder et al. (2009) - att 

använda sig av flera olika genrer i undervisningen skapar en högre förståelse hos eleverna.  

I flera fall benämns barnböcker som ett enkelt men kraftfullt verktyg. Emmons et al. (2016) 

menar att de underlättar barnens möjligheter att förstå komplexa resonemang. Barnens kogni-

tiva belastning minskar genom kombinationen av text och bild där kunskap och sammanhang 

naturligt och löpande byggs ut sida för sida. Axell, Hallström och Hagberg (2014) pekar på att 
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barnböcker underlättar undervisningen av teknik i förhållande till hållbar utveckling. Histo-

riskt sett i Sverige var skönlitteraturen den enda undervisning barn fick i teknik och andra äm-

nen såsom naturkunnighet och slöjd (Axell & Hallström, 2013). 

McCourt och Kelley (2016) varnar för att barnböcker ofta innehåller antropomorfer, metafo-

rer och förenklingar i syfte att underhålla men som riskerar att grundlägga felaktiga kunskaper 

hos barn, därför bör arbetsområden vara ämnesövergripande och barnens förkunskaper kart-

läggas för att motverka eventuella felinlärningar. Axell (2015) menar dock att användandet av 

antropomorfer i sagor ökar läsarens förståelse genom att överbrygga glappet mellan människa 

– natur – teknik. Redan i början av 1900-talet gavs det ut barnböcker i Sverige där författaren 

genom antropomorfer sökte undervisa barn om teknik och i slutet av 1900-talet blev antropo-

morfer även vanligt förekommande i läromedel (Axell & Hallström, 2013).  

Fler av artiklarna betonar vikten av att elever får en naturvetenskaplig allmänbildning, (Chung 

& Keckler, 2016, Emmons et al., 2016, Schroeder et al., 2008) men Schroeder et al. (2009) 

menar också att både skönlitteratur och läromedel tenderar att fokusera på traditionella fakta-

kunskaper snarare än förståelsen kring nya upptäckter. De uppmanar lärare att vara mycket 

noggranna när det gäller valet av de skönlitterära böcker som får komplettera den naturveten-

skapliga undervisningen. När både skönlitteratur och läroböcker fokuserar på fakta riskerar 

barnen att växa upp utan förståelse för naturvetenskapens karaktär, i tron om att naturveten-

skap bara är en ansamling fakta snarare än ett komplext system. 

Enskild läsning av böcker med naturvetenskapligt innehåll kombinerad med en ämnesövergri-

pande undervisning gör att eleverna kan nå en högre nivå av förståelse i naturkunskap (Edi-

ger, 2010). Det sociala samspelet är också viktigt och tas upp som en springande punkt i bar-

nens kunskapsutveckling, ofta i enlighet med Vygotskijs teorier. Ett gemensamt arbete i klass-

rummet kring skönlitterära böcker med naturvetenskapligt innehåll anses skapa ett stegvist lä-

rande som ökar kunskapsinhämtningen (Ediger, 2010, Chung & Keckler, 2016). Chung och 

Keckler (2016) menar specifikt att vid gemensam läsning är det interaktionen mellan vuxen 

och barn som är avgörande för att grundlägga en naturvetenskaplig allmänbildning. Detta 

överensstämmer med vad Svensson (2009) och Woolfolk et al. (2012) skriver om både 

Vygotskij och scaffolding. Barns kognitiva utveckling stimuleras av den gemensamma läs-

ningen, och när en hel grupp barn gemensamt lyssnar och diskuterar en saga med tema teknik 

eller naturvetenskap, möts flera olika proximala utvecklingszoner (se tidigare förklaring i ka-

pitel 3) vilket med lärarens vägledning skapar ett utökat lärande för hela gruppen. McCullagh, 
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Walsh och Greenwood (2010) menar att en synnerligen gynnsam synergieffekt uppstår av att 

läraren kombinerar barnens intresse för engagerande berättelser med att ställa medvetet ut-

valda frågor, vilket inte bara skapar en större utveckling gällande elevernas förståelse av na-

turvetenskapen utan också deras litteracitet. 

Jag ser en samstämmighet i artiklarnas resultat kring att användandet av skönlitteratur i under-

visningen kan underlätta barns förståelse för teknik och naturvetenskap. I USA är debatten 

stor kring undervisning om religion och teorin om naturligt urval, en problematik som inte 

finns på samma sätt i Sverige. Denna debatt bidrar till att flera av de amerikanska artiklarna 

fokuserar just på hur barn kan undervisas om naturligt urval och vilka missuppfattningar trad-

itionella läromedel riskerar att bidra med kring detta. Artiklarna från USA tenderar också att 

återge en mer kritisk syn på traditionella läromedel, speciellt från lärarnas sida sett. Lärome-

del anses vara tråkiga och enbart betona fakta vilket riskerar att begränsa barnens kunskaper 

till enskilda begrepp snarare än komplexa sammanhang. 

6.2 Uppmuntra barns begreppsbildning 

I vilken utsträckning kan, enligt tidigare forskning, skönlitteratur uppmuntra barns begrepps-

bildning i teknik och naturvetenskap? 

Teknik och naturvetenskap är, som jag nämnde i början av denna uppsats, begreppstunga äm-

nen redan vid undervisning av de lägre åldrarna. Elever i åldrarna 6–10 år kan därför behöva 

andra ingångsvägar än läromedel för att få en korrekt begreppsbildning i dessa ämnen. 

Att använda sig av skönlitteratur som stöd i undervisningen har visat sig skapa en ökad be-

greppsbildning hos eleverna (Chung & Keckler, 2016, Emmons et al. 2016, McCullagh et al., 

2010, Pantoya, Aguirre-Munoz & Hunt, 2015, Schroeder et al., 2009, Seeley & Gallagher, 

2014). Emmons et al. (2016) menar att det är sagoböckernas kombination av bild och text 

som underlättar barns begreppsbildning och Schroeder et al. (2009) pekar på att när elever får 

ta del av flera olika genrer skapas utrymme för ett vidgat lärande och en ökad förståelse när 

samma begrepp hanteras på olika sätt. Både Chung och Kecklers (2016) och McCullagh et als 

(2010) undersökningar visade att barnens begreppsbildning tätt följde den gemensamt lästa 

bokens tema och när barnen kunde koppla ämnesspecifika begrepp till berättelsen, uttrycktes 

också en större naturvetenskaplig förståelse.  

När Pantoya et al. (2015) utvecklade boken Engineering Elephants lades särskilt stor vikt vid 

att naturligt införliva vetenskapliga begrepp i texten, såsom kraft och friktion. De menar att 
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naturvetenskapliga texter ofta är en utmaning för grundskoleelever då de inte är tillräckligt be-

kanta med naturvetenskapligt språk och dess begrepp. Genom att tidigt undervisa barn med 

hjälp av medvetet utvalda böcker med STEM innehåll (Science, Technology, Engineering, 

Mathematics) byggs barnens kunskap kring ämnenas begrepp upp och de utvecklar en förstå-

else för och koppling till nyttan med ingenjörsvetenskapliga lösningar i den verkliga världen. 

Seeley och Gallagher (2014) använde sig av skönlitterära böcker för att engagera barnen i en 

ämnesövergripande undervisning av teknik och naturvetenskap. Både praktiska moment och 

diskussioner genomfördes med utgångspunkt i de narrativa karaktärernas liv och de problem 

som de kunde råka ut för. Eleverna skrev sen brev till karaktärerna om de moment som ge-

nomförts och hur karaktären själv skulle kunna ha nytta av de upptäckter barnen gjort. Vid 

brevskrivandet införlivade barnen naturligt - och framförallt frivilligt - de olika begrepp som 

tagits upp i undervisningen. Detta skapade ett ypperligt tillfälle för läraren att utvärdera ele-

vernas individuella begreppsbildning och möjlighet att se vilka som behövde ytterligare 

undervisning för att nå en korrekt begreppsbildning.  

Schroeder et al. (2009) menar att läromedel i naturvetenskap tenderar att enbart fokusera på 

begrepp som försvinner i ett avancerat, men korrekt språk vilket inte skapar någon medveten-

het kring naturvetenskapens karaktär hos eleverna. I skönlitterära böcker används begreppen 

istället i ett lockande sammanhang som uppmuntrar barnens begreppsbildning. 

En genre av skönlitteratur är den grafiska novellen, eller serietidning om man så vill. Jay Hos-

ler har skrivit just en sådan på temat evolution där ett samtal mellan Darwin och två små 

kvalster återges. I samtalet införlivas och förklaras komplexa begrepp både genom text och 

bild på ett sätt som författaren menar lockar till vidare läsning. Ett läromedel kan vara för 

svårt och tungt att läsa och därför riskerar läsaren att ge upp, men formatet i en grafisk novell 

stimulerar läsaren till att vilja veta varför en karaktär eller textbubbla ser ut som den gör. Där-

med läggs större energi på att förstå och ta till sig den information som föregår händelsen, vil-

ket borgar för en ökad begreppsbildning (Porat, 2014). 

Emmons et al. (2016) berör i sin studie att barn med en låg socioekonomisk bakgrund hade en 

sämre begreppsbildning än barn med hög socioekonomisk bakgrund. Efter en lektionsserie 

med gemensam läsning av och diskussion kring en specialskriven storbok med naturveten-

skapligt innehåll, visade eftertesterna att de barn som tidigare presterat sämre, hade hämtat 

upp sig och nu kunde använda specifika begrepp för att generalisera sin nyvunna kunskap till 
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flera områden. Detta med barns socioekonomiska bakgrund är en komplex fråga som även be-

lyses i de internationella studier Sverige deltar i (se vidare i kapitel 2, Teori och Bakgrund).  

Enligt Emmons et al. (2016) finns det bara fördelar med att introducera komplexa begrepp re-

dan tidigt i undervisning, detta för att barnen ska kunna bygga vidare sin kunskap utifrån en 

korrekt förmedlad bild. Därmed minskar risken för en bristande förståelse orsakad av kun-

skapsluckor. För att motverka sådana bristande kunskaper och själva kunna påverka innehållet 

skrev flera forskare egna böcker (Pantoya et al., 2015, Emmons et al., 2016).  

Den bild som framträder i artiklarna är att skönlitteratur, med viss reservation, kan användas 

för att uppmuntra barns begreppsbildning. Den främsta fördelen med att använda barnböcker i 

undervisningen i teknik och naturvetenskap är att böcker per automatik bidrar till scaffolding-

processen. Förutsatt att boken faktiskt representerar ämnet på ett korrekt sätt, växer elevens 

förståelse av de olika begreppen i takt med att berättelsen utvecklar sig sida för sida. När 

boken dessutom används för gemensam läsning eller som underlag för gemensamma diskuss-

ioner och eleverna uppmuntras att ställa frågor och utveckla resonemang, verkar det ytterli-

gare uppmuntra begreppsbildningen. De gemensamma bokaktiviteterna ligger i linje med 

Vygotskijs teorier kring att det sociala samspelet skapar ett ökat lärande.  

Även i denna fråga återfinns en kritik mot traditionella läromedel i de amerikanska artiklarna. 

Ett alltför korrekt språk skapar ingen nyfikenhet hos eleverna medan barnböckernas kombi-

nation av text och bild underlättar begreppsbildningen i och med att de ämnesspecifika be-

greppen kan kopplas till berättelsen. Detta överensstämmer med vad jag tidigare skrev om i 

kapitel 2 och 3 – berättelser placerar händelser och begrepp i ett sammanhang som barn lättare 

kan greppa. När antropomorfer används för att förklara ett begrepp eller som ren underhåll-

ning, måste läraren vara uppmärksam på risken att det kan skapa felaktiga föreställningar hos 

barnen. 

6.3 Förbättra barns inställning 

I vilken utsträckning kan, enligt tidigare forskning, skönlitteratur bidra till att förbättra barns 

inställning till teknik och naturvetenskap? 

Att eleven utvecklar en förståelse i ett ämne verkar också förbättra elevens inställning till det 

samma. Om undervisning är rolig och engagerande är det mer troligt att detta engagemang 

kommer kvarstå upp i vuxen ålder (Pantoya et al., 2015, Seeley & Gallagher, 2014). Pantoya 

et al. (2015) menar att om ett barn inte fått tillräckligt grundläggande undervisning i STEM-
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ämnen före årskurs fyra, kommer hen antagligen inte bi intresserad av eller utveckla en fallen-

het för dessa ämnen. Traditionellt sett görs en strikt uppdelning mellan intresse för naturve-

tenskap och kreativitet och nyfikenhet, men Seeley och Gallagher (2014) menar att genom att 

kombinera dessa, förslagsvis genom skönlitteratur, kan barn motiveras till att se sig själva 

som ingenjörer, läkare, forskare och liknande. Vidare menar de att när läraren uppmuntrar 

barnens kreativa nyfikenhet uppnås ett mer avancerat lärande. Detta överensstämmer med 

Schroeder et al. (2009) som även belyser fördelarna med att skönlitteratur inte bara kan an-

vändas som underlag för ingående diskussioner utan även påverkar barns attityder gentemot 

och inställning till naturvetenskapen. 

Det finns både bra och dåliga sidor med att använda skönlitteratur gällande barns inställningar 

till teknik och naturvetenskap. Holbrook, Panozza och Prieto (2009) undersökte barnböcker 

för att se om de innehöll några typiska föreställningar kring ingenjörer och naturvetenskapliga 

forskare. Det framstod en tydlig stereotyp av en manlig naturvetenskapsman, antingen snygg 

och populär eller en något galen ensamvarg (med lustig frisyr!). Forskning visar att denna ste-

reotypa bild även finns hos vuxna, vilket tyder på att om en felaktig bild presenteras uppre-

pade gånger under barndomen har den en benägenhet att kvarstå upp i vuxen ålder och då be-

traktas som en korrekt sanning snarare än en roande bild. Holbrook et al. betonar vikten av att 

vara medveten om barnlitteraturens stora kraft vad det gäller att påverka både barn och vux-

nas intresse för ingenjörsyrket. Dagher och Ford (2005) menar att lärare ofta anser att lärome-

del behandlar naturvetenskaplig forskning alltför ytligt och därmed sprider myter och genus-

fördomar, därför används skönlitteratur med ett innehåll som intresserar och engagerar bar-

nen. Men Holbrook et als (2009) undersökning visar alltså att även skönlitteratur innehåller 

stereotypa föreställningar om både genus och personligheter. När Axell et al. (2014) analyse-

rade fyra populära svenska barnböcker med tema teknik, fann de stereotypa föreställningar 

kring genus och personligheter – männen var de som drev tekniken framåt medan moderliga 

kvinnor och oskyldiga barn agerade som talespersoner för naturen och mänskligheten. Både 

Emmons et al. (2016) och Pantoya et al. (2015) specialskrev barnböcker till sina undersök-

ningar, dels för att det inte fanns lämpliga böcker på marknaden men också för att inte sprida 

missuppfattningarna de ville motverka. Om läraren är medveten om en boks förenklingar och 

stereotypa föreställningar kan de utnyttjas för att uppmärksamma eleverna på just dessa (Dag-

her & Ford, 2005). Seeley och Gallagher (2014) har ett annat fokus vid användningen av 

skönlitteratur i klassrummet genom uttrycket kreativt lärande. Med utgång i barnens kärlek 



33 

 

till fantasyberättelser skapade de en ämnesövergripande undervisning. Efter att ha läst Tolki-

ens The Hobbit engagerades barnen i olika diskussioner och experiment kring förnyelsebar 

energi. De menar att sagor stimulerar eleverna till att tänka, drömma och fantisera, hur ska de 

annars kunna skapa sin framtid? 

När det gäller elevers inställning till teknik och naturvetenskap, är forskarna således överens 

om att den med hjälp av skönlitterära barnböcker kan grundläggas i tidig ålder. Detta kan vara 

både positivt och negativt. Om eleverna inte ges möjlighet att tidigt utveckla ett intresse eller 

en förståelse för dessa ämnen, kommer de sannolikt inte utbilda sig vidare till yrken som krä-

ver goda tekniska eller naturvetenskapliga kunskaper. Genom att barnen engageras i dessa 

ämnen med skönlitteratur, kan denna negativa utveckling motverkas. Tyvärr uppvisar både 

läromedel och skönlitteratur en stereotyp bild av ingenjörer och forskare vilket kan tänkas på-

verka barnen. De attityder som grundläggs i barndomen, tenderar sedan att kvarstå upp i 

vuxen ålder. Därför, menar forskarna, gäller det för lärare att lyckas med konststycket att 

skapa en ämnesövergripande undervisning där de traditionellt åtskilda teoretiska ämnena 

kombineras med de estetiska. På så vis kan barnen utveckla sin fulla potential och få tillgång 

till hela registret av möjligheter som teknisk och naturvetenskaplig allmänbildning innebär. 

6.4 Metoddiskussion 

De artiklar som ligger till grund för denna litteraturstudie hittades främst via sökningar i data-

basen ERIC. Resultaten i de analyserade artiklarna är i huvudsak samstämmiga. Om mer tid 

kunnat ägnas åt sökningar hade eventuellt fler artiklar med relevant empiri hittats. I och med 

att området är underbeforskat är det svårt att hitta artiklar som motsvarar de exakta frågeställ-

ningarna. Jag har under hela arbetet gjort mitt yttersta för att vara saklig och ärlig. Det bör på-

pekas att alla artiklar var skrivna på engelska, då det inte är mitt modersmål kan översätt-

ningen ha påverkat min tolkning. En annan kombination av sökorden skulle också kunna på-

verka urvalet av artiklar. 

Jag har inte uppmärksammat några direkta kopplingar i artiklarna till gemensam forskning 

förutom i ett fall. Både Schroeder et al. (2009) och Dagher och Ford (2005) refererar till tidi-

gare forskning gjord av Ford. Att fler kopplingar inte kunnat göras kan förklaras med att detta 

fält är underbeforskat men också med att de utvalda artiklarna kommer från olika länder och 

därför inte vilar på samma forskningsgrund. 
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Uppsatsens trovärdighet skulle ha kunnat påverkats av att min inställning till att använda 

skönlitteratur i undervisningen är positiv. ”Ingen läsning ger sig av sig själv; den styrs av de 

frågor och intressen som präglar forskaren i varje enskilt fall… som man ropar i texten får 

man svar” (Hagen i Kåreland, 2015, s. 156). I möjligaste mån har jag sökt att stå över denna 

risk för bias genom att använda mig av en välstrukturerad och genomskinlig metod samt ha 

ett kritiskt förhållningssätt, vilket har resulterat i ett nyanserat resultat. 

7 Slutsatser 

I min systematiska litteraturstudie har jag kommit fram till att det finns belägg för att använda 

skönlitteratur i undervisningen av teknik och naturvetenskap, men att det kan vara av både 

godo och ondo för elevernas kunskapsutveckling. Barn uppskattar den narrativa formen i 

skönlitteratur, de engageras därför mer i ämnet och utvecklar tack vare detta en djupare förstå-

else med en större begreppsbildning. Både skönlitteratur och läromedel tenderar att återge en 

traditionell syn med stereotypa föreställningar gällande teknik och naturvetenskap. Lärare 

måste därför vara observanta på det material som väljs ut. Kraven som ställs på skönlitteratur 

som används i undervisningen är kortfattat att den i huvudsak ska följa läroplanen och inte 

sprida vilseledande/felaktiga fakta eller stereotypa föreställningar. 

Fördelarna med skönlitteratur är ändå, som jag uppfattar det, övervägande. Lärare kan utnyttja 

olika genrer i en ämnesövergripande undervisning där elever uppmuntras att vara källkritiska 

och undersökande. Om elever redan från början lär sig att teknik och naturvetenskap är kom-

plexa och fascinerande områden borgar det för att de genom undervisningen får en god grund 

att bygga sin tekniska och naturvetenskapliga allmänbildning på. För att detta ska ske krävs 

dock aktiva insatser av läraren, men det anser jag gäller för alla ämnen.  

Ett mycket intressant område som jag nästan inte alls berört i mitt arbete är frågan om genus. 

Det finns mycket att säga om hur genus porträtteras inom teknik och naturvetenskap, men då 

detta inte ingick i mina frågeställningar har jag medvetet valt att inte utveckla detta resone-

mang ytterligare. 

Jag rekommenderar att vidare forskning sker inom dessa områden, både gällande lärares in-

ställning till användandet av skönlitteratur i undervisningen av teknik och naturvetenskap, 

men framför allt hur och om skönlitteratur används i undervisningen av teknik och naturve-

tenskap i den svenska grundskolan. Forskning behövs även kring användandet av specifika 
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barnböcker och hur de kan bidra till barns kunskapsutveckling inom teknik och naturveten-

skap. Det skulle också vara intressant att analysera svenska läromedel utifrån samma fråge-

ställningar som skönlitteraturen analyserats.  

Som synes har jag fått många nya idéer kring hur ämnet ’skönlitteratur, teknik och naturve-

tenskap’ kan utforskas. Jag tror att jag kommer ha stor nytta av denna studies resultat i min 

framtida yrkesutövning. Användningen av skönlitteratur kommer ges stor plats i min under-

visning, men enbart med böcker som jag själv läst och planerat för hur jag ska bemöta eventu-

ella felaktiga bilder eller stereotypa föreställningar. En saga må vara liten och oansenlig, men 

i kombination med rätt frågor kan den inverka på elevernas syn på teknik och naturvetenskap 

som i förlängningen påverkar deras framtida yrkesval. Det får inte glömmas bort att skönlitte-

raturens främsta syfte är att erbjuda en upplevelse, inte att undervisa. Men om de stereotypa 

föreställningar, förenklingar och myter som förekommer i både läromedel och skönlitteratur 

får stå oemotsagda riskerar utvecklingen att stagnera. Däremot, om lärare inkluderar olika 

slags böcker och utvecklande frågor i en allsidig och ämnesövergripande undervisning, kan 

både flickor och pojkar växa upp med vissheten att allt är möjligt och de kan bli vad de vill – 

oavsett intresse och kön. 

/Evelina Dalgren, Valdemarsvik, mars 2017 
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