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Sammanfattning 
Abstract  
I detta arbete diskuteras användningen av skönlitteratur i SO‐undervisningen i 
år 4‐6. Arbetet bygger dels på en litteraturstudie, dels på en 
intervjuundersökning. I litteraturstudien analyseras didaktisk litteratur som 
behandlar frågor kring skönlitterär läsning i SO‐undervisning. Den skönlitterära 
texten beskrivs i denna litteratur genomgående som ett viktigt komplement till 
läromedlen för att undervisningen skall uppnå de mål som kursplanerna formulerar 
för SO‐undervisningen, såsom förståelse för andra människor och kulturer, 
upplevelse av mening och sammanhang. Skönlitteraturens möjligheter att väcka 
intresse för och konkretisera allmänmänskliga och samhälleliga förhållanden 
framhålls också. I intervjustudien, som bygger på intervjuer med åtta aktiva 
lärare, framkommer att lärarnas motiveringar för att använda skönlitteratur i 
undervisningen rimmar väl med de som återfinns i den didaktiska litteraturen. 
Lärarnas motiveringar tycks dock vara mer erfarenhetsbaserade än 
teoriförankrade. 
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1 Inledning  
 
Under min utbildning till lärare läste jag en kurs som handlade om barn- och 
ungdomslitteratur. Böckerna i kursen hade ofta anknytning till SO-ämnena och jag förstod att 
det fanns ett stort utbud av böcker som skulle kunna användas i SO-undervisningen. De tankar 
som väcktes under den kursen ledde till mitt val av ämne till mitt examensarbete. Är det så att 
om man använder skönlitteratur i SO-undervisningen höjer elevers intresse för SO-ämnena 
samtidigt som man stimulerar deras läsutveckling? I min studie har jag valt att ta reda på är 
hur lärare använder skönlitterära texter i SO-undervisningen.  Jag är också intresserad av om 
lärarna upplever att eleverna lär sig historia, geografi, samhällskunskap och religion bättre om 
man låter skönlitteraturen ha en naturlig plats i SO-undervisningen. Kan läraren skapa ett 
större intresse för SO om hon/han använder skönlitteratur vid sidan av läroböckerna? Är 
läroböckerna utbytbara?   
 
 
 

2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med arbetet är att ta reda på vilka fördelar skönlitteratur i SO-undervisningen har. Jag 
är också intresserad av om det finns något som talar emot skönlitteratur i SO-undervisningen. 
Jag vill veta hur man kan använda sig av skönlitteratur och vilka effekter, skönlitteraturen i 
SO-undervisningen har på eleverna. Eftersom jag ska bli lärare i år 1-7 är jag intresserad av 
hur det ser ut i år 4-6.  
 
För att förverkliga mitt syfte med studien kommer jag att använda den teoretiska bakgrunden 
och mina intervjuer, samtal och reflektioner för att försöka besvara följande frågeställningar: 

 
• Vad är det som talar för att väva in skönlitteratur i SO-undervisningen?  
• På vilket sätt används skönlitterära böcker i SO-undervisningen i år 4-6? 
• Vilka effekter tycker sig lärare se att skönlitteratur i SO-undervisningen har på 

eleverna? 
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3 Genomförande  
 
Jag har tittat på vad som står skrivet i gällande läro- och kursplaner. I den första delen av den 
teoretiska bakgrunden redogör jag för delar ur dessa. För att få svar på frågeställningarna har 
jag valt att läsa facklitteratur som anknyter till ämnet. Den litteratur jag valt att använda är i 
vissa fall specificerad till ett av de samhällsvetenskapliga ämnena, men jag tycker att man kan 
dra generella slutsatser eftersom SO-ämnena ständigt berör varandra på olika sätt. Jag har 
försökt att hitta så färsk didaktisk litteratur som möjligt men har även funnit någon bok som är 
av äldre datum som jag tyckte hade relevans i min undersökning. Efter redogörelsen av läro- 
och kursplanerna kommer jag att ta upp lite om hur läromedelspaket är uppbyggda och vilka 
eventuella brister de har. Vidare tittar jag på vad tidigare forskning anser att man tillför om 
man integrerar skönlitterära texter i SO-undervisningen. Som avslutning på den teoretiska 
bakgrunden kommer jag att ta upp hur man kan välja ut och låta skönlitteraturen komplettera 
läroböckerna.  
 
Den andra delen som ska svara på mina frågeställningar består av intervjuer med sex lärare. 
Mitt enda krav på dessa var att de skulle använda skönlitteratur i SO-undervisningen, jag har 
inte haft några krav på att de ska vara eldsjälar på området. Syftet med dessa intervjuer var att 
få en djupare bild av hur verkligheten kring skönlitteraturinslaget i SO-undervisningen ser ut. 
 
Jag har även talat med några lärare per telefon som avböjt intervju eftersom de inte ansåg att 
de kunde tillföra min undersökning något. De sade sig inte använda skönlitteratur i SO-
undervisningen särskilt mycket. Jag talade med var och en av dem i ca en halvtimme i telefon 
och jag anser att två av dessa lärare ändå hade tankar kring ämnet som är värda att diskutera 
och redovisar även deras svar. 
 
I resultatdiskussionen gör jag sedan en jämförelse mellan intervjuresultat och den teoretiska 
bakgrunden. 
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4 Litteraturgenomgång 
 

4.1 Läroplan och kursplaner 
 
Skolans undervisning skall enligt kursplanerna försöka förmedla förståelse och sammanhang. 
Eleverna skall också erbjudas möjlighet till reflektion så att de stimuleras att göra personliga 
ställningstaganden i olika frågor. Hela skolans uppdrag bygger på detta: 
 

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. /---/  I all undervisning 
är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt 
perspektiv kan eleverna utveckla en beredskap inför framtiden och utveckla sin förmåga 
till dynamiskt tänkande.1

 
I kursplanen för geografi står det att kunskaper om skillnader och likheter mellan det egna 
landet och världens olika delar skall bilda en nödvändig grund för hur olika kulturer har 
utvecklats. I sin tur skall denna kunskap leda till ”en förståelse av människors skilda 
levnadsvillkor”.2 Även religionsämnet skall bidra till att elever utvecklar sin förmåga att 
förstå andra människor. ”Ämnet bidrar till förståelse för traditioner och kulturer och ger 
därmed en grund för att bemöta främlingsfientlighet samt utvecklar elevernas känsla för 
tolerans.”3  
 
Ämnet samhällskunskap har fokus på nutiden, men i kursplanen betonas att det historiska 
perspektivet behövs för att förklara händelser i nutiden samt för att kunna reflektera över 
framtiden.4 På flera ställen i kursplanerna för de samhällsvetenskapliga ämnena finns trådar 
som löper mellan de olika ämnena. Följande citat är hämtat från kursplanen i historia och 
visar att de olika ämnena inte kan skiljas från varandra: 
 

Historia är en viktig del i all kunskap. Såväl i ett längre perspektiv som i ett 
nutidsperspektiv har all mänsklig verksamhet och kunskapsbildning en historisk 
dimension. Ämnet historia utvecklar kunskaper som gör det möjligt att se sig själv och 
företeelser i nutiden som ett led i ett historiskt skeende.5

 
Även svenskämnet syftar till förståelse för historiska sammanhang och kulturella likheter och 
skillnader samt till att elevernas egen identitet stärks. I kursplanen för svenska påpekas också 
ett konkret sätt att uppnå detta: 
 

Skönlitteratur, film och teater hjälper människan att förstå sig själv och världen och 
bidrar till att forma identiteten. Skönlitteratur, film och teater ger möjlighet till empati 
och förståelse för andra och det som är annorlunda och för omprövning av värderingar 
och attityder.6  
 

 
1 Lpo 94 (1999) s.7f 
2 Kursplaner och betygskriterier (2000) s.72 
3 ibid s.81 
4 ibid s.87f 
5 ibid s.76 
6 ibid s.99 
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Skönlitteratur borde alltså kunna bidra till att man uppnår målet att skapa sammanhang och 
förståelse i alla de samhällsvetenskapliga ämnena. Anmärkningsvärt nog är det enbart i 
kursplanen för religionskunskap denna möjlighet uttryckligen nämns.7  
 
Mycket av det som man vill uppnå genom de samhällsvetenskapliga ämnena är sådant som 
diskuteras i Kapitel 1 Värdegrund och uppdrag i Lpo 94. Skolans uppdrag går ut på att visa 
eleverna övergripande historiska perspektiv så att de har en beredskap inför framtiden. Det är 
också viktigt att man sätter in elevernas egen verklighet i ett globalt sammanhang. Skolans 
uppdrag består också i att förmedla värden som eleverna behöver i livet. 
 

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. /---/ Det 
svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de 
värden som ligger i en kulturell mångfald.8

 
För att uppnå förståelse och sammanhang måste eleverna erbjudas att ta del av skilda 
uppfattningar som möjliggör reflektioner så att de kan komma fram till vilka personliga 
värderingar de har.9 Det är framförallt i samhällsfrågor och livsåskådningsfrågor man behöver 
göra personliga ställningstaganden. Därför är det naturligt att det framförallt är i kursplanerna 
för religions- och samhällskunskap vi kan läsa om detta.  För att skapa förståelse behövs 
givetvis ett reflekterande arbetssätt i de andra SO-ämnena också, eftersom det där handlar om 
sammanhang som kan vara svåra för eleverna att reda ut om inte reflektion kring begreppen 
erbjuds.  
 
Följande citat ur kursplanen för svenska tycker jag väl sammanfattar ovanstående resonemang 
om varför man ska använda skönlitteratur i SO-undervisningen: 
 

Skönlitteratur ger kunskaper om barns, kvinnors och mäns livsvillkor under olika tider 
och i olika länder. Litteraturen ger också perspektiv på det nära och vardagliga. Såväl 
det gemensamma utbytet som den individuella erfarenheten i arbetet kring litteraturen 
bidrar till att ge svar på de stora livsfrågorna. I arbetet med skönlitteratur, film och 
teater i ämnet svenska kan skilda kulturella erfarenheter mötas och eleverna ges 
möjlighet att utveckla ett eget förhållningssätt till kultur och kulturella värderingar.10  
 

4.2 Läromedel 
 
Kan inte läromedlen väcka elevernas intresse och stimulera nyfikenheten för de 
samhällsvetenskapliga ämnena? Monica Reichenberg skriver i sin avhandling Röst och 
kausalitet i lärobokstexterna att läromedel i historia och samhällskunskap idag försöker få in 
så mycket fakta som möjligt så att all onödig text skalas bort. Författare som Peter Englund 
och Herman Lindqvist skriver historiska skildringar på ett sätt som sätter fantasin i rörelse, de 
historiska händelserna beskriver människor av kött och blod på ett livfullt och konkret sätt. 
Detta uppskattas av vuxna men anledningen till att den typen av texter inte finns i 
läroböckerna längre är, enligt Reichenberg, att man började ifrågasätta äldre läromedels 
objektivitet, vilket ledde till att läromedelsförfattarna bemödade sig om att skriva mer 
komprimerat och inte lägga in egna värderingar i det som de skulle berätta om. I 
samhällskunskapsböcker är stoffträngseln om möjligt ännu större än i läroböcker i historia. 

 
7 ibid s.84 
8 Lpo94 (1999) s.5 
9 ibid s.6-8 
10 Kursplaner och betygskriterier (2000)  s.99 
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För att få med så mycket som möjligt har allt onödigt skalats bort och detta gör att texterna 
blir svåra att förstå. Resonemang och förklaringar lyser med sin frånvaro.11

 
Reichenberg menar att stoffträngseln i läromedlen är ett problem och refererar detta påstående 
till flera forskare som bland annat har kommit fram till att informationstätheten i dagens 
läroböcker i historia är större än i äldre läromedel. Bilder och bildtexter tar större plats, medan 
kursivtext (läsebokstext) har plockats bort. 50-talets läroböcker skulle fungera både som läro- 
och läseböcker medan det på 80-talet blev allt vanligare att man använde läromedelspaket 
som innehöll lärobok, bredvidläsningsbok (innehållande berättande texter) och arbetsbok. De 
allt mer ökande sparkraven i skolan kan leda till att skolorna enbart köper in läroboken, menar 
Reichenberg. Lärobokens staplande av fakta i historieböckerna gör att eleverna tycker att det 
som beskrivs känns overkligt och att de får svårt att ta till sig det som står.12  
 
Gudrun Fagerström hänvisar just till Reichenberg när hon menar att utvecklingen i 
läromedlen snarare har utvecklats i sådan riktning så att elevers intresse inte väcks. 
Fagerström har i en studie undersökt skönlitterära barn- och ungdomsböcker om icke-kristna 
religioner. Den litteratur hon undersökt är i många fall nog så bra faktamässigt som en del av 
det som ingår i läromedelspaketen.  Även många av de andra böckerna i Fagerströms 
undersökning har enligt författaren sin givna roll i skolans undervisning, speciellt om man 
även låter dem belysa andra SO-ämnen utöver religion: 

 
Det mer utspridda religionsstoffet som kan ses som en nackdel ur skolsynpunkt är 
samtidigt en fördel: därigenom sätts det in i ett naturligt sammanhang och blir 
begripligt, till skillnad mot läromedlens starka koncentration kring religiösa seder, som 
lätt frammanar bilden av människor som mer ägnar sig åt egendomliga riter än åt 
vanligt arbetsliv.13   
 

Sven-Åke Selander skriver i boken Undervisa i religionskunskap att läroböcker ibland 
framställer religioner ur ett perspektiv som inte är religionens eget och som därmed inte gör 
den rättvisa. Enligt Selander så har läromedlen ofta svårt att knyta samman det innehållsliga 
och existentiella företeelserna inom religionen.  Dessutom använder läroböcker ofta ett språk 
som elever kan ha svårt att ta till sig.14

 
Mona Balldin är också tveksam till att enbart använda läroböcker i undervisningen eftersom 
hon anser att de talar om hur saker och ting ligger till, men inte talar om varför. Eleverna vill 
förstå och få ett sammanhang i det som de läser om.15

 
Undervisningsmaterial kan ibland motverka den empatiska förståelsen, anser Ragnar 
Furenhed. I religionsböcker händer det att religionerna renodlas så starkt att de framstår som 
märkliga. Som exempel skriver Furenhed att judendom framställs som festernas religion, 
islam som plikternas och kristendomen som lärostridernas religion. Av den anledningen 
tycker Furenhed att det är nödvändigt att komplettera vissa läromedel med andra perspektiv.16

 
Jan Nilsson tror inte att det finns läroböcker som kan överträffa skönlitteraturen.17 SO-
böckerna är ofta onödigt svåra för elever i år 4-6. Texten är ofta väldigt komprimerad, 

 
11 Reichenberg (2000) s.61ff 
12 ibid s.35-37 
13 Fagerström (2002) s.240 
14 Selander (1993) s.26, s.48, s. 92  
15 Balldin (1999) s.89 
16 Furenhed (2000) s.132-133 
17 Nilsson J.(1997) s.37 f 
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innehåller för eleven svåra ord och begrepp. För andraspråkselever tillkommer dessutom den 
svårigheten att innehållet i många SO-texter är kulturbundet svenskt.18    
 

4.3  Effekter av att använda skönlitteratur i SO-undervisningen 
 
I läroplanen och kursplanerna lägger man i SO-ämnena stor vikt vid att undervisningen ska 
vara konkret. Läraren ska försöka skapa sammanhang och mening i stoffet. Viktigt är också 
att eleverna kan identifiera sig med innehållet i undervisningen. I detta avsnitt kommer jag att 
titta på vad litteraturen säger om positiva effekter som skönlitteraturen kan ha i SO-
undervisningen. 
 

4.3.1 Intresse/engagemang 
 
Sven-Åke Selander hänvisar i boken Undervisa i religionskunskap till en rad undersökningar 
om vad det är inom religion som intresserar ungdomar. Slutsatsen som Selander drar är att om 
man utgår från frågor som behandlar exempelvis rätt och fel, gott och ont, kärlek, lidande 
eller ansvar så skulle elevers intresse för främmande religioner ökas.19 Gudrun Fagerström har 
också hon tagit del av undersökningar som visar att barns och ungdomars intresse för religion 
inte så mycket handlar om det rent faktamässiga. Det som de däremot fängslas av är så 
kallade livsfrågor, frågor som rör den mänskliga existensen. Fagerström menar att 
skönlitteraturen skulle kunna spela en betydande roll i religionsundervisningen eftersom 
skönlitterära böcker i stor utsträckning behandlar olika livsfrågor.20  
 

Förutsättningarna för att få gensvar från eleverna förefaller i stort sett gynnsamma om 
man i undervisningen utgår från existentiella frågor företrädesvis av 
samlevnadskaraktär, svårare om man utgår från kunskapsstoffet.21

 
 
Jan Nilsson menar att hans egna observationer visar att skönlitteratur fungerar som en källa 
till insikt, kunskap och större engagemang vid tematiskt arbete än om eleverna arbetar med 
traditionella läromedel.22

 

4.3.2 Konkretisering 
 
Mona Balldin menar att man genom skönlitteraturen kan ge eleverna möjlighet att på ett 
konkret sätt ta del av andra unga människors levnadsöden. Eleverna får, enligt Balldin, en 
djupare förståelse för saker som sker i världen. Hon anser att man i större utsträckning bör 
konkretisera undervisningen i de samhällsorienterande ämnena. Abstrakta begrepp blir lättare 
att förstå för barn om de förklaras genom konkreta exempel. En berättelse är en helhet med en 
början och ett slut som konkretiserar ett problem på ett bra sätt.  
 

Om lärare t ex vill att eleverna ska få en uppfattning om vad det innebär att vara 
flykting och inte längre kunna bo i det land som är ens eget så är det kanske klokt att 
istället för ett ge en allmän beskrivning av flyktingsituationen i världen berätta om 
Hassan 11 år som tvingas lämna sitt hem och sin familj och fly över bergen. Alltså 

 
18 Reichenberg (2000) s.20 
19 Selander S-Å (1993) s.60 
20 Fagerström G. (2002) s.13 
21 ibid s. 16 
22 Nilsson J. (1997) s.47 
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berätta istället för att beskriva.  /---/ Syftet med en berättelse är att den ska 
förkroppsliga eller förmänskliga mer generella begrepp och företeelser och därmed 
tydliggöra dem.23  
 

Nilsson är inne på samma linje. Läsningen i skolan måste vara meningsfull och konkret. 
Eleverna ska på något sätt känna sig berörda av texterna och det är viktigt att de känner igen 
sig i texterna. Läroböckerna uppfyller knappast de här kraven.24  
 
Ny kunskap når man bäst genom att man utgår ifrån det som är bekant för eleven, anser 
Selander. Läraren måste söka uppslag i de erfarenheter och uppfattningar som eleverna har 
med sig.25 Sven G. Hartman håller med. Barn tänker i konkreta banor, alltså måste SO-
undervisningen om abstrakta företeelser bedrivas genom konkretion. Konkret blir 
undervisningen när man utgår från barnens egna erfarenheter och intressen.26

 
Att använda skönlitteratur i SO-undervisningen bidrar både till läsupplevelse och till 
underhållning för eleverna, dessutom får eleverna en ökad förståelse när begreppen 
konkretiseras.27

 

4.3.3 Mening/Sammanhang 
 
SO-ämnena bör inte studeras ett och ett eftersom vår historia, vår kultur, religion och 
samhällssyn färgar hur vi är som människor. Selander skriver: 
 

Skolans uppgift är att utveckla elevernas erfarenheter, kunskaper och upplevelser så att 
eleverna medvetandegörs om att exempelvis ett begrepp som arbete inte bara är ett 
viktigt samhällsbegrepp och samhällfenomen, utan också är förenat med upplevelser av 
ansvar, lidande, trygghet och rädsla och att vår förståelse för arbetet vilar på vilken 
livsåskådningsmässig motivering vi har för att ställa upp på arbetet.28

 
Det har länge funnits en strävan att undervisa om de olika religionerna på ett objektivt sätt. 
Detta har enligt Hartman ”resulterat i en torr och oengagerad undervisning”. Skönlitteratur 
skulle kunna ge en mer engagerad och nyanserad bild som också skulle bidra till att eleverna i 
större utsträckning kan se varför personer av olika livsåskådningar handlar som de gör i olika 
situationer.29 Eller som Ragnar Furenhed uttrycker det: ” Att skapa förståelse är ett 
’tvärvetenskapligt’ projekt.” Alltså att inte vara för bunden till ett samhällsvetenskapligt ämne 
och att kunna ta hjälp av skönlitteratur, bilder och musik för att uppnå en meningsfull 
undervisning som ger eleverna ett sammanhang.30

 
Uppfattningen att skolan bör ha en mer tvärvetenskaplig inriktning delas av bland annat 
Balldin som menar att skolan traditionellt delar upp SO-undervisningen i samhällskunskap, 
geografi, historia och religion när det går alldeles utmärkt att integrera ämnena i varandra.31

 

 
23Balldin (1999) s.93 
24 Nilsson J.(1997) s.37 f 
25 Selander S-Å. (1999) s.11 
26 Hartman (2000) s.54 
27 Nilsson J. (1997) s.50 
28 Selander (1993) s. 18 
29 Hartman  (2000) S.31 
30 Furenhed (2000) s.121 
31 Balldin  (1999) s.89 



 11

                                                

4.3.4 Identitet/Människokunskap 
 
De verkliga människorna lyser ofta med sin frånvaro i SO-undervisningen. Furenhed anser att 
både verkliga och fiktiva människoöden bör presenteras för eleverna så att de utifrån sin egen 
livserfarenhet kan identifiera sig med olika människors handlande. 

 
Sanna människoöden från både historia och nutid, från olika kulturer och länder måste 
lyftas fram, både för att konkretisera generella skeenden och förhållande och för att 
exemplifiera det speciella i varje människas liv.32

 
Selander håller med om att eleverna behöver möta människan bakom exempelvis religionen. 
Detta kanske kan uppnås med skönlitteratur även om Selander i det här fallet hänvisar till 
studiebesök, gudstjänstbesök eller skolbesök som möjligheter till att skapa inlevelse.33

 

4.3.5 Empati 
 
Balldin menar att skolan inte tar tillvara den känslomässiga aspekten i undervisningen. 
Berättelser väcker empati hos eleverna och de kan känslomässigt förstå problem tydligare om 
man använder skönlitteratur än om man enbart använder läroböckerna till exempel.34

 
Det är inte bara intellektuellt som eleverna ska förstå religionsundervisning, anser Furenhed, 
de ska även få möjlighet att förstå en annan kultur emotionellt. Givetvis är det lättare att 
identifiera sig med en person från liknande bakgrund som en själv men empati kan även 
uppnås genom att personen har genomgått liknande händelser, att man har känt sig utanför 
eller att man förlorat en nära anhörig exempelvis.35

 
Inlevelse och empati för andra människor utvecklas genom fantasin. Gunilla Svingby menar 
att de elever som utvecklar de här förmågorna inte reagerar med avståndstagande inför sådant 
som är främmande och ovanligt.36 Åke Hellstrand och Ola Lindqvist skriver i Den historiska 
berättelsen i undervisningen att det finns många böcker som innehåller en lyckad 
kombination av fakta och fiktion. Som exempel nämner de Anne Franks dagbok. Det är en 
bok som både kan användas i historieundervisningen men som även går att knyta till en 
diskussion om invandrare och invandringspolitik idag. Syftet med att använda skönlitteraturen 
är att skapa empati och förståelse, ge eleverna kunskaper samt skapa ett engagemang som 
grundar sig just på empati, förståelse och kunskaper. 37 I Lpo 94 får ovanstående författare 
stöd för sina åsikter. Skolan ska göra det lättare för eleverna att leva sig in i och förstå andra 
människor. Det är också viktigt att eleverna lär sig inse att det finns värden i en kulturell 
mångfald.38

 

4.3.6 Färdighetsträning 
 
Reichenberg har i sin avhandling gjort undersökningar på läsförståelsen. Det visar sig att 
lärobokstexter som är bearbetade så att de får röst och kausalitet, alltså är mer berättande och 
har ett tydligt sammanhang, ökar läsförståelsen hos eleverna. Eleverna upplever också dessa 

 
32 Furenhed  (2000) s.48 
33 Selander (1993) s.117 ff 
34 Balldin (1999) s.93 
35 Furenhed (2000) s.131 
36 Svingby  (1989) s.31f 
37 Hellstrand & Lindqvist  (1998) s. 12 
38 Lpo 94 s.5 
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texter som roligare och enklare att läsa.39 Dessutom har skönlitterära texter  en gynnsam 
effekt på läsförståelsen hos elever som har svenskan som ett andraspråk.40

 
Utöver att eleverna utvecklar empatisk förmåga och förståelse för olika sammanhang främjar 
även skönlitteraturinslaget i SO-undervisningen både läs- och skrivutvecklingen, menar 
Hellstrand. Läsutvecklingen främjas därför att den historiska fiktionslitteraturen är så populär 
hos eleverna. Om innehållet i boken känns angeläget utgör den ett idealiskt läsmaterial som 
stimulerar läsutvecklingen. Han anser också att ”En text sätter ofta läsarens fantasi i rörelse, 
inviterar till eget skapande” och att ”skönlitteraturen är till allt annat en effektiv skrivlärare.”41 
Även Nilsson menar att läsutvecklingen stimuleras när elever får läsa texter som angår och 
engagerar dem. En formaliserad lästräning som eleven inte upplever någon glädje i kan inte 
hjälpa den svage läsaren, anser han.42 Nilsson skriver i inledningen till sin bok att när han 
utbildades till mellanstadielärare i slutet av 60-talet var målet med svenskundervisningen att 
eleverna skulle lära sig läsa, skriva och samtala. Vad läsningen, skrivningen och samtalen 
handlade om spelade ingen roll. Läsningen delades upp i informationsläsning och 
upplevelseläsning.43

 
Hellstrand menar att om undervisningen ordnas som han föreslår, det vill säga med ett stort 
inslag av litteraturläsning i historieundervisningen kommer läsförmågan att öka. Han styrker 
också sitt påstående genom att referera till läsforskaren Å W. Edfeldt som säger att man bara 
blir en bättre läsare genom att läsa och att eleverna då måste få komma i kontakt med 
engagerande och berikande texter.44  
 

4.4 Att välja ut och använda skönlitteratur i SO-undervisningen 
 
Balldin anser att den litteratur som man väljer att använda i SO-undervisningen skall vara 
konkret och igenkänningsbar för eleverna.  Elever behöver få konkreta upplevelser som visar 
på mönster och sammanhang i livet. Får de sådana upplevelser kommer deras kunskap om sig 
själva och omvärlden att bli större. Om människorna de läser om är verkliga eller fiktiva 
spelar ingen roll, men ju större kunskap de har om sig själva och om andra människor desto 
större möjligheter har de att i livet handla som just de tycker är meningsfullt och gott.45  
 
Att göra innehållet i SO-undervisningen konkret är alltså viktigt, men att bara använda rätt 
sorts litteratur räcker inte. Eleverna behöver också få bearbeta de texter som de läser. Även 
om man använder sig av litteratur som riktar sig till barn och ungdomar bör eleverna få 
möjlighet att prata eller på annat sätt efterarbeta böckerna så att maximal förståelse och nya 
kunskaper kan skapas. Elevernas förförståelse, den som baseras på deras egna erfarenheter, 
räcker inte till om den inte också blir föremål för reflektion.46 Hellstrand skriver om lärarnas 
viktiga roll i Den historiska berättelsen i undervisningen del 2: 
 

Sina förtjänster till trots kan den historiska fiktionslitteraturen i ett undervisnings-
sammanhang inte klara sig på egen hand. Den är, likaväl som läroboken, endast en del 
av ett informationsbärande system. En central roll i våra undervisningsmodeller spelar 
lärarens/lärarlagets genomgångar.47

 
39 Reichenberg (2000) s.121 
40 Reichenberg (2000) s. 154 ff 
41 Hellstrand (1999) s.8 ff 
42 Nilsson (1997) s.108 f 
43 ibid s.7 
44 Hellstrand  (1999) s.8 
45 Balldin  (1999) s.94 
46 Svingby  (1989) s.27 
47 Hellstrand  (1999) s.6 



 13

                                                

 
De samhällsvetenskapliga ämnena innebär ofta att eleverna förväntas ta ställning och bilda sin 
egen uppfattning om olika saker. Det kan handla om politik, rasism, etik osv.  Att formulera 
sina tankar i ord är inte alltid lätt. Furenhed förespråkar texten som utgångspunkt för 
diskussioner om livsfrågor exempelvis. Han menar att det är mycket givande att ta del av 
andras tankar för att bilda sin egen uppfattning om saker och ting: 
 

… här gäller det för skolan att hjälpa eleverna att upptäcka och använda de rikedomar 
som finns, att skapa fotfäste i ”det givna”. Skolan måste då stå för mångfald i 
kulturutbudet både för att detta är inspirerande i sig och för att elevernas behov är så 
olika.48  
 

Vill man använda skönlitteratur i undervisningen föreslår Nilsson följande tillvägagångssätt: 
1) Bestäm innehåll och undervisningsmål. 
2) Leta efter lämplig litteratur (innehåll, pedagogiska möjligheter, praktiska möjligeter). 
3) Klassen läser. 
4) Bered vägen för tolkande, reflekterande läsning hos eleverna med hjälp av lämpliga 

frågor och uppföljning. 
5) Avslutningsvis kan man införa abstrakta begrepp som har behandlats i boken.49 
 

Nilsson menar alltså att det är innehåll och undervisningsmål som ska avgöra vilken litteratur 
som ska användas. Nästa steg är att finna böcker som gestaltar och levandegör detta på ett 
sådant sätt som gör att elever förstår det och kan tillgodogöra sig innehållet. När texterna är 
lästa arbetar man med texterna, reflektion och uppföljning är mycket viktig. Efter 
bearbetningen tar man i tu med begrepp som ämnet berört. Eleverna har först nu den 
förförståelse som krävs för att abstrakta begrepp ska kunna förstås.50  
 
När man använder skönlitterära texter blir SO-ämnena inte lika uppdelat i historia, geografi, 
samhällskunskap och religion som de kan bli om man uteslutande använder läroböcker.  
Författarna till boken Med barnböcker genom Sverige 400 bra böcker från landskap och 
städer anser att man många gånger beskriver miljöer mycket bra i de historiska böckerna och 
rekommenderar i sin bok därför även historiska böcker som komplement i 
geografiundervisningen.51

 
Hellstrand och Lindqvist menar att forskning visar att elever som tycker om att läsa historiska 
romaner, trots detta uppger att de inte är intresserade av historia i skolan. Därför har de 
utarbetat ett material där skönlitteraturen intar en betydande roll i historieundervisningen. 
Detta material inbjuder eleverna att göra egna reflektioner genom att de utgår ifrån sina egna 
erfarenheter och förkunskaper.52

 
Även inom religionsundervisningen är skönlitteraturen oersättlig. Ragnar Furenhed framhåller 
att myter och sagor är nödvändiga inslag i religionsundervisningen.  Den typen av berättelser 
fascinerar alla, anser han, oavsett studiebegåvning hittar eleverna poänger och värden i dem 
som kan tas upp för diskussion i klassen. Furenhed framhåller vidare att han tror att ”den goda 
berättelsen är det viktigaste materialet för ungdomarnas livstolkning”.53

 

 
48  Furenhed  (1994) s.175 
49 Nilsson (1997) s.49 f 
50 ibid s.49 
51 Karlsson (1991) s.7 
52 Hellstrand & Lindqvist (1998) s.6 
53 Furenhed (1994) s.76 
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5 Metod 
 
Syftet med min undersökning är att se hur lärare arbetar med skönlitteratur i SO-
undervisningen, om läsutvecklingen hos elever stimuleras med ett sådant arbetssätt, samt att 
få fram en bra modell för hur man kan väva in skönlitteratur i SO-undervisningen. Utifrån det 
syftet valde jag att genomföra intervjuer med lärare i år 4-6 som använder skönlitteratur i SO-
undervisningen. Några lärare undanbad sig av tidsbrist intervju, andra tackade nej för att de 
ansåg att de inte hade något att tillföra min undersökning men till slut hade jag sex lärare som 
accepterade att intervjuas. De sade sig alla använda skönlitteraturen som hjälpmedel i SO-
undervisningen. Eftersom jag inte var intresserad av mätbara resultat bestämde jag mig för att 
använda en kvalitativ metod. Två av dem som avböjde intervju hade tidigare använt 
skönlitteratur i SO-undervisningen.  Telefonsamtalen med dessa var så givande att jag beslöt 
att, efter deras medgivande, ta med deras åsikter i resultatredovisningen.  
 
 
Man kan göra olika typer av intervjuer. När man söker efter mätbara svar på en fråga gör man 
en kvantitativ intervju. Frågorna är då omsorgsfullt formulerade och ställs i en viss 
ordningsföljd. Frågorna är mer eller mindre slutna, ibland finns också förutbestämda 
svarsalternativ.54 Är man däremot intresserad av den intervjuades åsikter och beskrivningar av 
ett visst tema gör man en kvalitativ intervju. Frågorna är öppna och följs ofta upp av 
följdfrågor som är beroende av vad den intervjuade svarar.55  Steinar Kvale skriver att 
kvalitativa och kvantitativa metoder är olika verktyg och att deras användningsbarhet beror på 
vilka forskningsfrågor som ställs.56  
 
I en kvalitativ intervju kan man utforma frågorna på lite olika sätt. Jan Krag Jacobsen skriver 
att ju mer slutna och ledande frågorna är desto mindre chans är det att man får reda på något 
nytt och oförutsett.57Jan Trost framhåller att man inte behöver ha frågeformulär med i förväg 
formulerade frågor då man gör en kvalitativ intervju. Istället kan man göra upp en lista på 
frågeområden. Trost menar att då låter man den intervjuade styra samtalet och ta upp de 
aspekter som han/hon tycker är relevanta.58 Den kvalitativa forskningsintervjun är vanligen 
halvstrukturerad, ”det vill säga varken ett öppet samtal eller ett stängt strukturerat 
frågeformulär”59. Intervjuaren följer olika teman eller har olika frågeförslag som 
utgångspunkt för intervjun.60 Jag ville att intervjun skulle bli så avslappnad som möjligt och 
använde mig därför av mitt frågeformulär som ett stöd för att få med alla frågor, men lät 
situationen avgöra i vilken ordning frågorna ställdes (se bilaga). Fördelen med metoden är att 
man får intervjuer som är så pass strukturerade att de kan bearbetas och jämföras med 
varandra. 61 Alla intervjuer inleddes och avslutade dock alltid på samma sätt. Till att börja 
med fick lärarna berätta lite om sin utbildning och bakgrund samt om skolan och klassen. 
Som avslutning fick de lägga till sådant de upplevde som betydelsefullt och som de inte blivit 
tillfrågade om i intervjun. 
 
När man intervjuar bör man ta lyssnandet på största allvar. Krag Jacobsen skriver att det är det 
viktigaste för att få till stånd en bra intervju. I lyssnandet ingår också att tolka den 
intervjuades kroppsspråk.62 För att kunna vara uppmärksam och lyssna under intervjun kan 
man använda sig av bandspelare. Jag spelade in intervjuerna på band för att inte förlora någon 

 
54 Krag Jcobsen  (1993) s.20 
55 Trost  (1993) s.32 
56 Kvale (1997) s.69 
57 Krag Jacobsen (1993) s.102 
58 Trost  (1993) s.25 
59 Kvale (1997) s.32 
60 ibid 
61 Krag Jacobsen  (1993) s.19 
62 Krag Jacobsen (1993) s.62 ff 
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viktig information. En annan anledning till att jag använde bandspelare är att jag lyssnar bättre 
när jag inte antecknar. Jag kände att om jag var okoncentrerad skulle det påverka hela 
intervjusituationen. Det är viktigt att intervjuaren visar den intervjuade ett stort intresse och 
förståelse för det hon/han säger så att intervjupersonerna känner att man uppskattar att de 
ställer upp på intervjun och att han/hon inte intar en försvarsställning eller känner ovilja mot 
att svara på frågorna.63 Nackdelar med att spela in på band kan dock vara att en del människor 
blir hämmade av bandspelaren, det är tidskrävande att bearbeta materialet, tekniken kan svika 
och så vidare.64  
 
Den begränsade tid som jag hade till mitt förfogande gjorde att det inte fanns utrymme att 
göra några provintervjuer.   
 
Ofta skriver forskaren ut intervjuerna för att resultatet ska kunna bearbetas. Kvale skriver att 
vanligen kodas eller kategoriseras uttalandena i intervjuerna, så att en jämförelse mellan de 
intervjuade kan genomföras.65 Det finns inte några exakta regler för hur man ska gå till väga 
när man bearbetar sitt material. Trost menar att vi givetvis ska hålla oss till de etiska regler 
som finns, det vill säga ange källor, klargöra att vi citerar när vi gör det, vara ärliga och så 
vidare. Hur den slutliga analysen och tolkningen av materialet ser ut bygger mycket på 
tolkarens personliga tycke och smak.66 Min redovisning kommer att inledas med en kort 
presentation av de lärare som jag har intervjuat samt de två som jag talat med på telefon. 
Därefter kommer jag att redovisa vad jag kom fram till i intervjuerna under övergripande 
rubriker. De intervjuade lärarna har i min redovisning fått nya fingerade namn. 

 
63 Patel och Davidson (1994)s.63 
64 Trost (1993) s.28 ff 
65 Kvale (1997)  
66 Trost  (1993) s.274 
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6 Intervjustudien 

6.1 Lärarpresentationer 

6.1.1 Annika 
 
Annika är en lärare i 50-årsåldern. Hon har arbetat som mellanstadielärare i 25 år, varav sex 
år på den här skolan. Den ligger i ett ytterområde med blandad bebyggelse, både villor och 
höghus finns här. På skolan går elever i åldrarna 6-12 år. Annikas nuvarande klass, en fyra, 
består av 24 elever. Klassen har en och en halv lärartjänst eftersom det finns både 
kunskapsmässiga och andra problem i gruppen. Annika upplever eleverna som ”barnsliga” för 
åldern.  
 
Intervjun skedde i ett grupprum där vi satt ostörda större delen av tiden 
 

6.1.2 Berit 
 
Berit är drygt 40 år, hon är utbildad mellanstadielärare och tog examen 1987, men hon hade 
redan innan hon påbörjade utbildningen arbetat som lärare i några år. Berit har efter avslutad 
utbildning även läst extra svenska, religion samt matematik/NO-komplettering. Hon har även 
erfarenhet av vuxenutbildning och skolledararbete. Just nu undervisar hon 65 % i år 6, en 
klass hon har haft sedan höstterminen i år 5. Hon undervisar även några timmar svenska 2 på 
gymnasiet. Resterande tid ägnar hon åt andra uppgifter på skolan. Berit arbetar på en stor 
skola mitt inne i en större stad.  Skolan består av grundskola år 4-9 samt gymnasieskola. 
 
Intervjun gjordes i lärarens arbetsrum, som hon delar med flera andra lärare. Vi blev avbrutna 
tre gånger under intervjun. Två av gångerna stängde jag av bandspelaren. Trots avbrotten 
tyckte jag att intervjun kändes avslappnad men det var lite svårt att ta upp tråden där vi 
slutade. 

6.1.3 Christina  
 
Christina har varit lärare sedan 1963 och det står i betyget att hon är folkskolelärare. Hon har i 
alla år jobbat i år 4-6 och hon stortrivs fortfarande med sitt yrke. Skolan som Christina arbetar 
på är en F-6 skola och ligger i ett villaområde utanför en större stad. I Christinas klass finns 
24 elever. Det är en grupp utan några större problem. 
 
Intervjun genomfördes på skolsköterskans kontor där vi fick sitta i fred. 

6.1.4 Doris  
 
Doris är i 45-årsåldern och arbetar som mellanstadielärare sedan 1981. Hon utbildade sig till 
mellanstadielärare och läste musikgrenen med tillval samhällskunskap och geografi. Hon har 
just nu en sexa med 22 elever. Denna F-6 skola ligger i ett ytterområde med blandad 
bebyggelse. Klassen har några elever med diagnostiserade svårigheter. Det finns tre sexor på 
skolan och två av lärarna arbetar ganska nära varandra och har varandras klasser i olika 
ämnen. Doris arbetar ensam i ”sin klass”, vilket hon själv kunde påverka. Hon upplever att det 
är tryggare och lugnare både för sig själv och för eleverna. Det är mindre stressigt att vara i en 
grupp än att springa mellan klasserna. Doris tycker att det är ett privilegium att slippa vara 
ämneslärare. 
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Vi satt i ett grupprum under intervjun. En gång under intervjun blev vi avbrutna, men vi kom 
snabbt in på rätt spår igen efter avbrottet. 
 

6.1.5 Erika  
 
Erika har mellanstadieutbildning och har arbetat som lärare sedan 1971. Hon arbetar på en F-9 
skola ganska centralt i en större stad. Just nu arbetar hon tillsammans med en annan lärare i 
två fyror. SO har Erika i ”sin egen” klass. Hon har undervisat i SO i flera klasser under sin 
lärarkarriär. 
 
Jag intervjuade Erika på hennes arbetsrum. Det var inte helt ostört eftersom hennes kollega 
var där och arbetade. Jag stördes inte av det men jag fick en känsla av att Erika ansträngde sig 
för att svara ”rätt” på mina frågor. 
.  

6.1.6 Frida 
 
Frida har arbetat som lärare i sju år och är utbildad till SV-/SO-lärare  år 1-7. Hon arbetar på 
en F-5-skola centralt i en stor stad. Frida arbetar parallellt med en lärare som har MA-/ NO-
inriktning med elever i år 5. Frida tycker hon att hon har haft stora möjligheter att hela tiden 
utvecklas i sitt yrke eftersom hon kan koncentrera sig på de ämnen som hon har mest 
utbildning inom. All personal på skolan har gått en 2- poängskurs i språkutveckling. Den 
inriktade sig på hur man i undervisningen kan utgå ifrån skönlitteratur. I samband med den 
kursen ändrade all personal sin svenskundervisning och skönlitteraturen genomsyrar nu hela 
skolans arbetssätt. Frida har även gått en kurs med inriktning mot barn med socioemotionella 
svårigheter, svenska 2 (kursen handlade mycket om skönlitteratur och hur man utgår ifrån det 
som eleverna kan) och hon läser just nu en kurs som heter Abrahams barn och som handlar 
om hur man kan finna likheterna mellan judendom, kristendom och islam genom att utgå ifrån 
de gemensamma berättelserna i religionerna.  
 
Vi satt i ett tomt klassrum under intervjun och var helt ostörda under hela tiden. 
 

6.1.7 Gerd 
 
Gerd arbetar på en 4-6 skola centralt i en större stad. Hon undervisar i år 4 och 5. 
 
Gerd avböjde intervju därför att hon inte använder skönlitteratur särskilt mycket i SO-
undervisningen nu för tiden. Skönlitterära texter används mest som bredvidläsningsmaterial 
som det ser ut idag. Tidigt i sin lärargärning använde hon skönlitteratur betydligt mer i sin 
undervisning än nu. SO-ämnet har enligt Gerd fått mindre utrymme i skolan de senaste åren. 
Ämnet hade större tidsmässigt utrymme på 80-talet. Dessutom är det svårt att hinna med att 
planera tematisk undervisning, då läraryrket har fått fler dimensioner än förr. 
 
Det händer att hon läser någon novell eller någon annan skönlitterär text som har anknytning 
till det som de håller på med men inte i större utsträckning än så.  
Generellt sätt har elever i år 4-6 svårigheter att förstå historiska sammanhang och dra 
slutsatser och paralleller med dagens samhälle, anser Gerd. Hon säger att det är viktigt att man 
utgår från elevernas förkunskaper och lägger sig på en lagom svårighetsnivå. Att levandegöra 
svåra sammanhang genom att berätta och ta vara på elevernas nyfikenhet är bra, tycker hon. 
Gerd säger att det är tiden som inte räcker till. Om SO-ämnet hade större tidsmässigt utrymme  
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och lärarna hade mera tid till planering skulle nog fler använda skönlitteratur i 
undervisningen, tror Gerd.  

6.1.8 Hanna 
 
Hanna arbetar i år 5 på en skola i ett villaområde i utkanten av en större stad. Det är en F-9 
skola.  
 
Hon trodde inte att hon kunde bidra med så mycket och ville av den anledningen inte 
medverka i en intervju. För tillfället får hon bara in skönlitteraturen genom att hon läser högt i 
samband med något speciellt område. 
 
Tidigare använde Hanna skönlitteratur en del i historia. Vid de tillfällena lånade hon ihop ett 
50-tal böcker om en viss tidsepok som eleverna läste. Eleverna redovisade böckerna utifrån 
tankar om den aktuella tidsperioden. Uppgiften bestod alltså i att hitta fakta om epoken i 
texterna. Läraren upplever att effekten på eleverna var något negativ av två anledningar. För 
det första handlade det om bearbetningen och reflektionen av böckerna. Eftersom skolan inte 
hade möjlighet att ordna klassuppsättningar på böckerna tyckte Hanna att man förlorade en 
viktig del, nämligen att gemensamt reflektera över olika begrepp som finns i böckerna.  Det 
andra problemet som hon upplevde var att eleverna kände sig ”tvingade” att läsa just de här 
böckerna. Hanna tyckte att det då fanns en risk att man istället för att öka elevernas vilja att 
läsa kanske hämmade läslusten hos vissa elever.  Om det var möjligt att ordna 
klassuppsättningar och man hade mer tid att planera och förbereda så tror Hanna att hon 
skulle använda skönlitteraturen mera i SO-undervisningen. 
 

6.2 Resultat 

6.2.1 Användbar litteratur  
 
För att konkret förklara för mig hur de arbetar med skönlitterära böcker i SO-undervisningen 
har flera av de intervjuade berättat om vilka böcker eller författare de tidigare använt sig av i 
samband med SO-undervisningen. Av åtta lärare nämner fem att Maj Bylocks böcker är 
mycket användbara i historieundervisningen. Christina säger att Bylocks böcker till stora 
delar behandlar det som man brukar ta upp i historia i år 4-6.  Annika, Erika och Hanna säger 
att dessa böcker är uppskattade av eleverna och det är därför de är bra att använda. Frida 
berättar att de använde en av Maj Bylocks böcker när de arbetade med Vikingatiden. 
 
Inom historia nämns också Barnen på Björklunda gård av Helena Bross av både Berit och 
Annika. Annika har redan använt den i undervisningen medan Berit kommer att göra det inom 
en snar framtid. I den boken blandas fakta med en skönlitterär berättelse och det är av den 
anledningen som den passar så bra i skolan.  
 
Annika är mycket positivt inställd till att använda skönlitteratur i all undervisning, inte bara 
under SO-lektionerna. De har ganska nyligen avslutat ett Astrid Lindgren-tema. Framförallt 
använder Annika skönlitteratur i historia och religionsundervisningen, eftersom hon upplever 
att det är enklast att hitta litteratur till dessa ämnen. Inom historieämnet finns en guldgruva 
med böcker som är lämpliga för elever i år 4-6, menar Annika.  Ofta går SO-ämnena i 
varandra, säger Frida. När de läser Europa kommer de att läsa en bok som heter Ön i 
fågelgatan av Uri Orlev. Den handlar om ett europeiskt land under andra världskriget och då 
suddas gränsen mellan det som är geografi och det som är historia ut.  
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En annan populär författare är Astrid Lindgren. Det är inte svårt att hitta historiska detaljer 
som man kan jämföra med hur det ser ut i dagens samhälle i Lindgrens böcker, säger 
Christina. Hon talar också varmt om Lindgrens Smålandsskildringar som kan användas i 
geografiundervisningen. Annika säger att Lindgrens böcker också kan ligga till grund för 
existentiella frågor som elever i den här åldern ofta har. Hon berättar att boken om Bröderna 
Lejonhjärta var till stor hjälp när en klass förlorade en kamrat i en olycka för några år sedan.  
 
När det gäller samhällsfrågor är skönlitteraturen ovärderlig, säger Berit. Just nu läser hon högt 
ur Det finns inga skridskor i öknen av Mats Berggren. Den tar upp kulturkrocken mellan en 
muslimsk och en svensk flicka. Det är en provocerande text som leder till väldiga 
diskussioner i hennes klass. Erika berättar att även de kommer att läsa den här boken när de 
ska arbeta med de tre Abrahamsreligionerna judendom, kristendom och islam. 
 
Det går att få in skönlitteratur i alla SO-ämnen, men Christina förespråkar skönlitteraturen 
som en naturlig kunskapskälla inom geografi. Hon använder sig bland annat av Selma 
Lagerlöfs Nils Holgersson, Astrid Lindgrens Smålandskildringar och en mängd utdrag från 
olika böcker som finns samlade i äldre läromedel.  
 
När Frida arbetade med barnkonventionen började de med att läsa Henning Mankells Eldens 
hemlighet, som handlar om två flickor i Afrika. Arbetslaget bestämde att de skulle börja 
arbetet med litteratur om barn långt bort. Allteftersom arbetet fortskred utökade de litteraturen 
så att huvudpersonerna kom närmre och närmre barnens vardag.  Hassan Hassan, svartskalle 
av Hans Peterson, handlar om en adoptivpojke i Norrland och i böckerna om Gunilla 
Bergströms Alfons Åberg finns det också mycket att hämta. Frida fick just det uppslaget ur en 
bok utgiven av Rädda barnen som heter Från Alfons till Dostojetski.  
 

6.2.2 Att välja litteratur 
 
Lärarna går till väga på lite olika sätt när de väljer ut litteratur till SO-undervisningen. 
Christina använder sig allra mest av utdrag ur böcker som finns i samlingar på skolan och har 
den fördelen att de finns i klassuppsättningar, Erika säger också att det finns vissa delar i 
sådana böcker som är användbara. Frida berättar att på hennes skola har de alltid 
skönlitteraturen som bas i undervisningen, men poängterar att de även använder faktaböcker, 
tidningsartiklar och läroböcker. Fridas elever är vana att diskutera texter och de lämnar aldrig 
en text obearbetad och av den anledningen vågar eleverna fråga om svåra ord eller annat som 
de inte begriper i läroboken. Frida anser att det är en del av lärarens jobb att läsa mycket barn- 
och ungdomslitteratur men säger att det även gäller att ta hjälp ifrån bland annat kollegor och 
bibliotekarier innan man har sin egen bank av användbara böcker.  
 
Berit ser biblioteket som den bästa källan att hitta bra litteratur. Hon har ett gott samarbete 
med en bibliotekarie som ofta hjälper till att plocka fram sådant som hänger samman med det 
arbetsområde som klassen skall arbeta med. Doris tycker också att biblioteken är en 
ovärderlig hjälp när det gäller att välja ut lämplig litteratur.  För att alla elever ska kunna 
känna igen sig i böckerna brukar hon be bibliotekarien att ta fram böcker med både flickor 
och pojkar i huvudrollen. Oftast diskuterar man först med bibliotekarierna om de tror att det 
finns litteratur att knyta till ett visst ämne. Det händer att bibliotekarierna kliar sig i huvudet 
och frågar sig om det verkligen går att hitta litteratur till ett visst tema. Men Doris säger att 
bara man ger dem några dagar så hittar de alltid något. Ibland kommer bibliotekarien med 
ytterligare en dimension till temat, en infallsvinkel som läraren själv inte hade tänkt på. Så 
Doris ser biblioteket som en enorm resurs. 
 
Annika och hennes arbetslag sätter sig tillsammans och funderar på vad de har för litteratur på 
skolan, vad som finns hemma i lärarnas privata bokhyllor, men de har också en god kontakt 
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med biblioteket. Erikas elever går i år 4, när de går i år 5-6 läser de mer själva. Då har hon 
haft stor nytta av skolans bibliotek.  Bibliotekarien där är mycket hjälpsam och tar i mån av 
tid fram litteratur till respektive arbetsområde.  Frida säger att det krävs att läraren själv läser 
mycket och letar efter lämplig litteratur och hon anser att det är en del av lärarens jobb att läsa 
mycket barn- och ungdomslitteratur. Frida berättar också att det finns boktips i böcker som 
exempelvis Rädda barnen eller andra organisationer ger ut. Liksom flera av de andra lärarna 
säger Frida att man bör skaffa sig en god kontakt med en bibliotekarie. När man har jobbat i 
några år bygger man upp en egen bank av böcker som är användbara i SO-undervisningen.    
 

6.2.3 Arbetssätt 
 
Alla lärarna i min undersökning läser regelbundet högt för sina elever. Det är på det sättet som 
Hanna och Gerd får in ett skönlitterärt inslag i SO-undervisningen. Lärarna påtalar att 
högläsning ger eleverna en fin läsupplevelse. De som inte läser så bra går ju miste om den 
upplevelsen om man inte läser högt ibland, menar Berit. Annika berättar att hon läser högt 
dels för att hon själv tycker så mycket om det, dels för att alla, även de svaga läsarna, ska 
kunna få ut något av skönlitteraturen i SO-undervisningen. En annan vinst med att läsa högt 
som Annika förmedlar är att man inte behöver ha klassuppsättningar av litteraturen eftersom 
alla har tagit del av texten samtidigt och därmed direkt kan samlas kring den och diskutera 
innehållet. Doris poängterar på samma sätt; vinsten med högläsning är att man tillsammans 
kan reflektera kring en bok. Alla vet vad man pratar om och man kan dra gemensamma 
paralleller utifrån texten, menar hon. Frida anser att högläsning skapar möjlighet till 
gemenskap, delaktighet och intressanta diskussioner. Att det inte finns klassuppsättningar av 
skönlitteraturen ser Erika inte som ett problem eftersom hon ändå oftast läser högt för 
eleverna. 
 
Det är lite olika hur lärarna bearbetar texterna som de använder i SO-undervisningen. Berit 
och Frida använder ibland skönlitterära texter som utgångspunkt för diskussioner. I andra fall 
kan textens syfte vara att skapa en stämning eller en förförståelse för vidare faktainhämtande. 
Frida anser att alla får möjlighet att svara ”rätt” och lyckas i skolan när man utgår ifrån 
skönlitteratur i undervisningen. På den skola Frida arbetar har de alltid en dialog kring allt 
som de läser. De utgår ifrån elevernas egna reflektioner och infallsvinklar och eleverna lär sig 
att man kan tolka saker och ting olika. Diskussionerna kring texterna gör att eleverna lär 
varandra och utvecklar sig själva. Genom att läraren ställer öppna frågor kan alla elever svara 
”rätt”. Frida planerar arbetsområden med kursplan och mål i handen och tycker att man 
genom att använda skönlitteratur arbetar i enlighet med vad som står i våra styrdokument.  
 
Ett annat sätt att bearbeta texten på är att uppmana eleverna att tänka på vissa begrepp eller 
leta fakta om en viss tidsepok i texten. På det sättet har både Hanna och Berit gått tillväga. 
 
Variation är viktigt i all undervisning, säger Christina. De läser skönlitteratur, men arbetar 
också med bilder och traditionella läromedel. Även läsningen varieras. Ibland läser eleverna 
högt, för varandra, ibland är det Christina som läser och eleverna lyssnar. Givetvis får de 
också läsa enskilt. Christina säger att man oftast bearbetar texterna muntligt, speciellt om 
eleverna läst texten enskilt. Hon säger att det kan vara svårt för vissa elever att ta sig igenom 
en större textmassa om de vet att de också måste redovisa den skriftligt. Doris elever får oftast 
arbetsblad eller någon form av skriftlig uppgift. Det händer att några elever läser en bok högt i 
en mindre grupp så att de ska kunna diskutera, tipsa och hjälpa varandra med 
arbetsuppgifterna.  
 
Doris och de andra lärarna i sexorna på skolan arbetar med 5-6 olika teman under ett läsår. 
Anledningen till att de arbetar tematiskt var att svenskundervisningen skulle bli mindre 
torftig. När de planerar ett tema hämtas ämnena från SO och NO.  
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Att det är viktigt att reflektera kring texterna håller samtliga lärare med om. Hanna upplever 
att man förlorat en viktig del i skolans litteraturläsning nämligen den gemensamma 
reflektionen kring olika begrepp, vilket beror på att skolorna inte har klassuppsättningar av de 
böcker som är lämpliga att använda i SO-undervisningen. Berit anser att det är viktigt att 
läraren tar på sig rollen som reflektionspartner till eleverna. Lärare måste vara medvetna om 
att barn inte alltid har möjlighet att reflektera och diskutera med föräldrarna. Den chansen 
måste eleverna få i skolan. Hon säger att om man inte har någon att bolla sina tankar med så 
kan det vara svårt att förstå och sätta in det man läst i ett sammanhang. Det är inte säkert att 
eleven förstår att boken handlar om en annan tid eller om det är verklighet eller dikt. Frida 
jobbar med att arbetet och diskussionerna ska vara meningsfulla och förankrade i 
verkligheten. Diskussioner kring böcker kan följas upp med frågor som ”Om du hade träffat 
Sofias mamma, vad hade du frågat henne då?” 
 
För att få eleverna att leva sig in hur personer av olika kön, olika åldrar och från olika 
samhällsklasser under Vikingatiden, arbetade Fridas arbetslag med en metod som heter 
Storyline. Metoden kräver att man läser många olika böcker och texter, eftersom varje enskild 
elev har en person som de ska ”vara” under olika händelser som inträffar under arbetets gång. 
En sådan händelse var att alla män mellan 15 och 25 år skulle ge sig ut på en resa. Dessa 
skulle då planera för sin resa, vad de behövde ha med sig, vart de skulle åka, varför och så 
vidare. De elever som spelade kvinnor, barn eller män över 25 år fick i sin tur planera för hur 
de skulle leva när alla män reste bort. Lärarlaget som Berit ingår i förbereder just nu ett större 
projekt i historia. Där ska de genom skönlitteratur, musik, hantverk och upplevelser 
levandegöra hur det var att leva för ungefär hundra år sedan.  
 

6.2.4 Skönlitteraturens fördelar 
 
Den stora fördelen med att använda skönlitteratur i SO-undervisningen är att det gör ämnet 
mer konkret, säger lärarna i min undersökning. Annika berättar att hennes klass har läst 
skönlitterära böcker om gatubarn i olika världsdelar. Det var först när de läste om ett gatubarn 
i Danmark som eleverna tog till sig vad det betydde att vara gatubarn och förstod att 
verkligheten ser ut så för många barn i världen. Danmark ligger så nära och först då blev det 
konkret för hennes elever.  
 
Barn- och ungdomslitteratur utgår ju ifrån en nivå där eleverna befinner sig och det är där 
man bör starta sin undervisning, anser Gerd. Berättelser är ett bra sätt att levandegöra svåra 
sammanhang, säger hon. Erika säger att lärobokstexter ibland är väldigt komprimerade, de ser 
lättlästa ut vid första anblicken men om man läser dem högt, märker man att de kan vara svåra 
att förstå. Skönlitteraturen ger infallsvinklar som en lärobokstext aldrig skulle göra, menar 
Doris. Läroböckerna används mest som uppslagsböcker i hennes klass och personligen tycker 
hon att läromedel ofta känns barskrapade och magra. Annika har samma åsikt, hon säger att 
undervisningen blir mer levande med hjälp av skönlitteraturen. Läromedlen är ju mer allmänt 
hållna.  
 
Skönlitteraturen gör att elevernas inlevelseförmåga ökar, säger Berit. Hon berättar att 
lärarlaget kommer att använda sig av skönlitteraturen i sitt kommande projekt för att eleverna 
ska få en känsla för tiden för hundra år sedan och för att de ska få en bild av hur men levde 
och försörjde sig på den tiden.  
 
Erika tycker att historia är det ämne som bäst går att kombinera med skönlitterära texter. 
Eleverna får en större förståelse för hur man levde förr. Genom en skönlitterär text kan man 
hitta likheter och skillnader mellan nutid och dåtid. Hon tar som exempel upp en elementär 
sak som hur toaletterna var ordnade. Det kan leda till stora diskussioner. Det man vinner på 
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att använda skönlitteratur i historia är att ämnet känns levande, eleverna får inspiration när de 
skriver sina egna texter och de får en förståelse för hur olika människor levde under olika 
tidsperioder, menar Frida.  
 
Christina säger att skolan måste förmedla det som finns utanför klassrummet så att eleverna 
inser att det man läser om i skolan faktiskt också existerar i verkligheten. Erika berättar att 
hon vill knyta skolans ämnen till verkligheten. Nu när de har läst Sverige så har hon valt 
högläsningsböcker som har en historisk anknytning till den platsen eller som helt enkelt 
handlar om en person som bor i det området. 
 
En annan fördel är att skönlitteraturen berör eleverna känslomässigt. Frida menar att det vi 
jobbar med i skolan ska beröra och skönlitteratur berör! Eleven kan känna att den bli berörd, 
men måste inte blottlägga sig själv, säger hon. Frida drar parallellen mellan skolans arbete och 
den kurs som hon just nu läser: Abrahams barn. Där pratar man mycket om IE, där I står för 
identifikation och E för empati och det kan man definitivt jobba med när man använder 
skönlitteratur i undervisningen, anser Frida. Erika vill låta den skönlitterära texten berika 
undervisningen och fungera som en upplevelse för eleverna. Annika menar att skönlitteratur i 
SO-undervisningen gör att ämnet blir intressant. Hon berättar att hennes elever blev mycket 
tagna när hon berättade om Gustav Vasas tredje hustru, som var tvungen att gifta sig med en 
snuskig, illaluktande gubbe med såriga ben och ruttnande tänder. Hon säger att skönlitteratur 
känns mer personlig för eleverna, den berör också eleverna mer känslomässigt än läroböcker 
gör. Berit är inne på samma linje. Hon säger att skönlitteraturen väcker känslor och belyser 
problem ur helt andra aspekter än läroböckerna. Att exempelvis läsa om vad muslimer tillåter 
och inte tillåter i en lärobok ger helt enkelt inte upphov till samma frågor hos eleverna som en 
text som de kan relatera till och känna igen sig i.  
 
Doris menar att den största och viktigaste effekten av att använda skönlitteratur i SO-
undervisningen är att alla elever blir bättre läsare. Dessutom får eleverna ett rikare ordförråd 
och lär sig att skriva bättre. 
 

6.2.5 Hinder att använda skönlitteratur i SO-undervisningen 
 
Det som hindrar lärare från att använda skönlitteratur i SO-undervisningen är för det första 
tid. Gerd säger att hon tidigare använde skönlitteratur mer i SO-undervisningen eftersom de 
samhällsvetenskapliga ämnena hade ett större tidsmässigt utrymme på 80-talet. I och med Lpo 
94 har SO-ämnet fått stryka på foten, säger hon. Hanna menar att om hon hade mer tid att 
planera och förbereda skulle hon troligtvis använda mera skönlitteratur i SO-undervisningen.  
Gerd har samma uppfattning, hon säger att läraryrket har fått andra dimensioner än förr. 
Skönlitteratur är ett material, som eleverna får ta del av om det blir tid över. Gerd menar att 
det varken finns undervisningstid eller planeringstid att få in mer skönlitteratur i SO-
undervisningen. Erika skulle vilja använda mer skönlitteratur i undervisningen, men känner 
att tiden är begränsande. Tiden skulle inte räcka till eftersom det tar lång tid för eleverna att 
läsa, menar hon. Skulle man bearbeta texter tillsammans skulle det ju också krävas mer 
planering, exempelvis för att hitta på uppgifter till texten. Sådana läromedel finns inte och då 
skulle läraren få ännu större arbetsbörda, säger Erika. 
 
Annika har en annan inställning. Hon resonerar att man inte kan hinna med allt, men det som 
man gör ska man göra med kvalitet. Hon tycker att det är viktigt att man stannar upp och 
tänker till om vad man tycker är viktigt. Det gäller att sovra och fråga sig vad eleverna har fått 
ut av ett arbetsområde. Frida anser att man genom att använda skönlitteratur arbetar i enlighet 
med vad som står i våra styrdokument. När det gäller tiden så får ju läraren prioritera vad som 
är viktigt.  Doris menar att man som lärare inte kan hinna med att läsa alla böcker som finns 
på marknaden. Eftersom man inte kan hinna läsa alla böcker själv bör bibliotekarierna 
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användas som den resurs de är. Liksom Doris arbetar Annika och hennes kollega tematiskt 
under hela veckor. Christina arbetar inte så, det skulle ta för mycket tid från andra viktiga 
ämnen som matematik och engelska till exempel, dessutom har man kollegor som man måste 
ta hänsyn till, säger hon. 
 
Det andra hindret är pengar, Berit anser att de allra flesta skolorna har dålig tillgång till 
skönlitteratur. Hennes arbetslag har äskat mer pengar till nästa termin för att de ska kunna 
bygga upp ett bokrum. Frida, Doris och Berit har ett gott samarbete med biblioteket och lånar 
mycket böcker, medan Christina tror att om alla skulle låna och få boklådor skulle inte 
böckerna räcka till alla, eftersom många läser om samma områden samtidigt. Annika säger att 
skolan köper in en del böcker men om det är något som hindrar henne från att använda 
skönlitteratur i undervisningen så är det brist på pengar. Även Hanna upplever att det som 
hindrade henne att använda skönlitteratur i SO-undervisningen var att skolan inte hade 
möjlighet att ordna klassuppsättningar av de böcker hon ville arbeta med.  
 

6.2.6 Positiva eller negativa effekter  
 
Jag har funnit att lärarna i min undersökning anser att skönlitteraturinslaget i SO-
undervisningen har främst två effekter. Det ena är att lärarna upplever att intresset för de 
samhällsvetenskapliga ämnena ökar hos eleverna när man använder skönlitteratur. Berit och 
Annika säger att man får motivationen gratis genom att man använder skönlitteratur. Eleverna 
är naturligt intresserade av hur andra människor och framförallt hur barn har det i andra länder 
eller hur de hade det förr i tiden. Det är svårt dra gränsen för vad som är svenska, religion 
eller samhällskunskap, menar Doris. Hon upplever att intresset snarare ligger i litteraturen än 
för de enskilda ämnena. Annika säger att eleverna glömmer bort att det är skolarbete de håller 
på med, de blir mer intresserade och frågar mer. Berit upplever att elevernas egna frågor 
kommer fram när man använder skönlitteratur. Frida instämmer och berättar att vissa områden 
som hon har arbetat blev betydligt större än hon hade räknat med från början och det berodde 
på att elevernas interesse för ämnet ökade under arbetets gång. Skönlitterära texter är skrivna 
med en spänningseffekt som inte finns i lärobokstexterna, säger Christina. Enligt henne blir 
eleverna mer nyfikna på ämnet. Christina menar att det syns och hörs på eleverna vilken typ 
av litteratur som är uppskattad och det visar sig också resultatmässigt att det är de 
skönlitterära texterna som har fastnat i barnens medvetande. Erika vänder lite på det och säger 
att ibland känner elever igen sig när ett nytt arbetsområde inleds eftersom de har läst 
skönlitterära böcker hemma om ämnet. De har en förförståelse som är mycket värdefull. Hon 
menar att elever som läser skönlitteratur på fritiden ofta får ut mer av undervisningen. Då har 
eleven själva valt att läsa och på så sätt skaffat sig förkunskaper. Ordförståelse och 
förförståelse för ämnet krävs ibland för att eleverna ska klara av de här böckerna. 
Förförståelse kan man ju ordna genom att först läsa ett ämnesområde och sedan utöka 
kunskapen och intresset med en skönlitterär bok, menar Erika. Det man önskar är att 
elevernas intresse ska öka så att de själva läser och funderar vidare, säger Frida. 
 
Den andra effekten som lärarna anser att skönlitteraturläsning i SO-undervisningen har är att 
elevernas intresse för läsning påverkas. Det som är intressant i detta är att några lärare tycker 
att det har positiva följder, medan andra tycker sig ha sett motsatsen. Annika upplever att det 
alltid är några elever som blir intresserade och vill låna böcker som hon presenterar. Christina 
säger att hon ser skönlitteraturinslaget som en möjlighet att få eleverna att läsa mer men hon 
anser att man bara väcker en ökad lust till läsning hos vissa elever. Hennes åsikt är att man 
måste låta eleverna läsa i sin egen takt och hon poängterar att man bör bearbeta böckerna 
muntligt så att bearbetningen av böckerna inte känns som förhör. Doris har en annan 
inställning och menar att läslusten ökar hos alla elever, men naturligtvis blir den inte lika stor 
hos alla. I hennes klass är läsningen en självklarhet, men visst har hon elever som försöker 
komma undan med minsta möjliga insats. Doris känner inte att eleverna uppfattar lästvånget 
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som en anledning till att inte läsa, tvärtom, kommer de bara över den första tröskeln som 
tvånget leder till brukar läslusten komma av sig självt. Alla blir inte bokslukare av att man 
använder skönlitteratur i SO-undervisningen, men många blir det, anser Frida. De som har det 
jobbigt med läsningen får i alla fall ett större intresse för böcker än innan.  Några elever får 
extra hjälp i skolan med att läsa böckerna som de arbetar med, för att kunna vara med på 
samma villkor som de andra eleverna i diskussionen. Andra elever får hjälp hemifrån i så 
kallade läskontrakt som skolan upprättat med hemmet. Någon hemma läser två sidor, eleven 
själv läser två sidor så att eleven inte alldeles tappar tråden i bokens handling för att läsningen 
går för långsamt. På det sättet får eleven den lästräning den behöver. Berit håller med om att 
man kan hjälpa dem som inte läser så snabbt genom att tala med föräldrarna, så att eleverna 
kan få extra hjälp hemma. Hon menar att det inte är fusk att någon läser högt för en, men att 
det är bra om eleven själv läser några sidor här och där så att de får den lästräning de så väl 
behöver. Berit påpekar att det idag finns många elever som är svaga läsare i år 4-6 så även om 
det finns lättlästa böcker är det otroligt mycket svårare att hitta passande böcker till dem. Det 
kan bli tungt om de upplever att de inte får detsamma som klasskamraterna, men å andra sidan 
uppstår samma problematik om man enbart arbetar med läroböcker. Gerd har upplevt att när 
eleverna känner sig tvingade att läsa utvalda böcker hämmar man läslusten hos vissa elever. 
Hon menar också att eleverna inte lär sig exempelvis historia bättre genom att läsa 
skönlitteratur. Hon sträcker sig till och med så långt att hon menar att en kort faktaspäckad 
text kan vara bättre att använda än skönlitterära texter när man har att göra med svaga läsare. 
 

6.3 Resultatdiskussion
 
Genom mina intervjuer har jag kommit fram till att lärare använder sig av skönlitteratur i SO-
undervisningen i mycket olika omfattning och på olika sätt. Några lärare begränsar 
skönlitteraturinslaget till högläsning kring ett ämne som de arbetar med, andra har perioder då 
de låter skönlitteraturen ta en stor plats i undervisningen, medan den tredje kategorin låter 
skönlitteratur genomsyra all undervisning. Alla de lärare jag har intervjuat och talat med 
tycker att skönlitteraturen kan tillföra undervisningen och eleverna mycket positivt, ord som 
upplevelseläsning, sammanhang, förståelse och känsla återkommer hela tiden. Precis som i 
slutet av 60-talet delar en del lärare fortfarande in läsningen i informationsläsning och 
upplevelseläsning.   
 
Alla lärare i undersökningen hade många tankar kring skönlitteraturens betydelse i SO-
undervisningen och därför tycker jag att det är anmärkningsvärt att endast en av lärarna i min 
undersökning uttrycker att de utgår ifrån gällande läro- och kursplaner. 
 
Det är naturligt att de som använder skönlitteratur mycket i SO-undervisningen också tycker 
att effekterna på eleverna är positiva. Lärarna upplever att elevernas egna frågor kommer fram 
mer och att eleverna blir mer intresserade av ämnet än när man använder traditionella 
läromedel.  Fagerström anser att skönlitteraturen kan spela en stor roll i undervisningen 
eftersom existentiella frågor ofta behandlas. Annika en av lärarna i min undersökning har 
använt Bröderna Lejonhjärta i just det syftet. Att reflektera och bearbeta texterna är viktigt för 
att komma till insikt, det framkommer både i litteraturgenomgången och av lärarnas svar i min 
studie. SO-ämnet blir mer intressant om man utgår från skönlitteratur och från ämnen som 
intresserar ungdomar. 
 
För att få en inblick i hur vardagen för människor i olika åldrar och från olika samhällsklasser 
såg ut historiskt sätt finns enligt Nilsson inget som kan överträffa skönlitteraturen67. Flera 
lärare i min studie säger att de använder skönlitteraturen för att deras elever ska kunna leva 
sig in i olika tidsepoker. Jag tycker mig se att de lärare som använder skönlitteraturen mycket 

 
67 Nilsson J. (1997) 
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i skolan väver också in andra typer av metoder för att eleverna ska få en känsla för tiden. De 
förefaller resonera som Hellstrand när han poängterar att man inte enbart kan använda sig av 
skönlitteratur i historieundervisningen. Lärarens roll och vad man gör av det som man läst är 
naturligtvis också av största betydelse68. 
 
 Även när det gäller samhällsfrågor har skönlitteraturen en självklar plats för att konkretisera 
aktuella problem och för att få igång diskussioner i klassrummet. Lärarna i min undersökning 
menar att tankar och frågor frammanas om innehållet i texten kommer nära elevens vardag. 
Dessa åsikter stöds av Nilsson som skriver att begrepp som kan vara svåra att förstå 
konkretiseras genom skönlitterära texter.  Även Hartman menar att man gör undervisningen 
konkret genom att utgå från barnens egna erfarenheter och intressen.69

 
”I de flesta svenska barn- och ungdomsböcker spelar miljön en ganska liten roll. Ofta utgör 
miljöskildringen bara en kuliss eller bakgrund till bokens händelser…”70 När man läser 
geografi i skolan, speciellt när man hamnar utanför Sverige, så går det egentligen inte att säga 
att det är geografi man läser, menar lärarna i min studie. Det är naturligt att man förutom 
städer, floder och höga berg också tar upp statsskick, religion och traditioner i undervisningen 
och då har skönlitteraturen också där sin givna plats.  Även Selander tycker att man bör 
integrera SO-ämnena med varandra och menar att då skulle elevernas intresse för SO öka.71

 
 
Min studie visar att lärare använder skönlitteratur därför att det är ett lustfyllt sätt att lära sig 
på. Det gäller för samtliga lärare oavsett om de använder skönlitteraturen som ett komplement 
till traditionell undervisning eller om de arbetar tematiskt och över ämnesgränserna. Lärarna 
är medvetna om att de samhällsvetenskapliga ämnena är svåra att få grepp om och 
skönlitteraturen är bra på att levandegöra exempelvis hur människor i andra delar av världen 
lever eller hur det kunde vara att vara barn på vikingatiden. För att nå mening och 
sammanhang krävs även andra mindre traditionella metoder i skolan och storyline är en sådan 
som utöver skönlitteratur kan bidra till detta. Läroböcker är ofta allmänt hållna och 
skönlitteraturen gör undervisningen mer levande. Skolan borde ha en mer tvärvetenskpaplig 
inriktning anser flera forskare. Furenhed anser att det är nödvändigt att komplettera vissa 
läromedel med andra perspektiv.72 Jag tycker mig se att flera lärare delar den uppfattningen, 
men också att det finns lärare som tycker att ett sådant arbetssätt skulle ta för mycket tid från 
andra viktiga ämnen.  
 
Religionsämnet skall innehålla så mycket mer än rena fakta om olika religioner. 
Undervisningen skall erbjuda eleverna möjlighet att bearbeta existentiella frågor, eftersom 
diskussioner som rör etiska och moraliska ställningstaganden utvecklar elevernas identitet.73 
Det är i det sammanhanget också viktigt att läraren kan hitta böcker som innehåller flera typer 
av huvudpersoner som olika elever kan identifiera sig med. En skönlitterär bok kan med 
fördel användas för att både ge kunskap om olika religioner och för att eleverna ska få en 
förståelse för hur människor med en annan religion tänker och handlar, anser Fagerström. De 
lärare som använder skönlitterära böcker som utgångspunkt för diskussioner säger att man 
med hjälp av barn- och ungdomslitteratur får en helt annan inblick och förståelse för olika 
livsåskådningar än när man enbart använder läromedel. 
 

 
68 Hellstrand Å. (1999) 
69 Hartman (2000) s.54 
70 Karlsson A-M (1991) s.5 
71 Selander S-Å (1993) s.60 
72 Furenhed (2000) s.132-133 
73 Kursplanen och betygskriterier, religionskunskap s.81 
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”Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.”74 Flera av 
lärarna anser att skönlitteraturen väcker känslor och tankar hos eleverna som vanliga 
läroböcker inte kan förmedla. Det är den stora anledningen till att de använder sig av 
skönlitterära texter i undervisningen. Skönlitteratur berör och i likhet med många av de 
tidigare nämnda forskarna menar de att barn blir mer engagerade och mer diskussionsvilliga 
om ämnet känns viktigt och nära dem.  
 
 Om elevernas läsutveckling gynnas av att man läser mycket skönlitteratur i SO-
undervisningen är lärarna lite oense om. Några menar att tvånget i läsningen snarare hämmar 
läsutvecklingen, medan andra anser att det bara handlar om att komma över en tröskel så 
kommer snart intresset och läsutvecklingen igång. Hellstrand är övertygad om att läsning av 
skönlitteratur i SO-undervisningen främjar både läs- och skrivutvecklingen. Personligen tror 
jag att elever får ut mer av SO-undervisningen om de får möjlighet att läsa skönlitterära 
böcker om detta sedan bidrar till att deras läs- och skrivförmåga utvecklas är ju detta bara en 
bonus.  
 
Som avslutning på diskussionen vill jag ta upp att flera lärare använder skönlitteraturen i SO-
undervisningen för sin egen skull. De är helt enkelt själva förtjusta i att läsa böcker och tycker 
att det ger dem så mycket så att det är naturligt för dem att även försöka överföra intresset för 
böcker och läsning till sina elever. Jag tror att lärarens entusiasm också smittar av sig på 
eleverna. Den slutsatsen drar jag eftersom jag på mer än ett ställe jag besökte under mina 
intervjuer kände att jag rycktes med och blev övertygad om att skönlitteratur och SO-
undervisning hör ihop. 
 
 

 
74 Lpo 94(1999) s.5 
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7 Diskussion  

7.1 Metoddiskussion 
När jag började fundera på vad mitt arbete skulle handla om var jag osäker på hur jag skulle 
begränsa mig. Till en början tänkte jag inrikta mig på skönlitterära texter inom ett visst 
ämnesområde. Det är jag glad att jag inte gjorde. Jag trodde att det skulle vara svårt att hitta 
skönlitterära böcker att använda inom andra ämnen än historia och var till en början mest 
inriktad på sådan litteratur. Lärarna i min studie har dock visat en mängd exempel på 
författare och titlar som man kan använda i SO-undervisningen inom samtliga 
samhällsvetenskapliga ämnen. 
 
Jag valde efter viss tvekan att göra intervjuer med lärare för att få svar på mina 
frågeställningar. Min tveksamhet berodde dels på tveksamhet inför min egen förmåga som 
intervjuare dels på att intervjuer och framförallt efterarbetet med dessa tar stort tidsmässigt 
utrymme. Detta kändes som ett hinder i sig då jag under hela arbetet känt mig pressad av 
tiden. Efter diskussion med handledare och studiekamrater insåg jag att litteraturstudier och 
intervjuer med lärare ändå var den bästa metoden. 
 
Jag är nöjd med urvalet av lärare. De använder skönlitteraturen i SO-undervisningen i olika 
hög grad. I mitt material finns ingen manlig lärare och bara en relativt ny lärare vilket kan ses 
som begränsning.  
 
Vid ett par av intervjutillfällena satt vi i lärarens arbetsrum. Där kunde vi inte sitta helt 
ostörda och jag tror att det i något fall påverkade de svar jag fick. 
 
Frågorna som jag ställde påverkade givetvis också det resultat som jag fick fram. Jag tyckte 
det var anmärkningsvärt att bara en av de intervjuade lärarna anknöt till kursplanerna, men å 
andra sidan hade jag ju ingen fråga som direkt relaterade till dessa. Jag ställde inte heller 
någon fråga om vilken forskning som lärarna stödde sig på i sitt arbete. Detta ser jag så här i 
efterhand som en brist. Trots dessa brister tror jag att intervjuerna gav mig mer än en enkät 
hade gjort. 
 

7.2 Sammanfattande diskussion 
 
Alla elever bör ha rättigheten att förstå vad undervisningen handlar om. Lärarna och forskarna 
i min undersökning visar att inlevelse och meningsskapande förståelse uppnås med hjälp av 
skönlitterära texter. Jag tycker inte att vi ska avskaffa läroböcker helt och hållet, men för att 
eleverna ska förstå innehållet i dem behövs i många fall kompletterande texter och muntlig 
undervisning. De gällande styrdokumenten framhåller att det är av mycket stor vikt att skolan 
lägger ned tid på att skapa förståelse för andra människor. Det är lärarens uppgift att försöka 
få eleverna att leva sig in i och känna empati för andra människor oavsett om människorna 
finns nära eller långt borta i tid och rum. Jag tror att den värld som eleverna upplever genom, 
tv, tidningar och Internet i många fall upplevs som overklig. Där ser man demonstrationer, 
krig, flyktingläger och så vidare. Det är svårt för eleverna att se de verkliga människorna 
bakom rubrikerna. Vardagslivet syns inte till. Skönlitterära böcker kan kanske bidra till att 
eleverna får en ökad förståelse för de riktiga människorna som faktiskt finns där.  
 
Jag skulle inte ha några svårigheter att motivera användandet av skönlitteratur i min egen SO-
undervisning. Det här arbetet har visat mig att såväl kurs- och läroplaner som forskning på 
området framhåller att barn- och ungdomslitteratur har mycket att tillföra SO-undervisningen. 
Det som kan kännas som ett hinder är att det kräver en hel del tid och arbete för läraren om 
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man ska genomföra ett arbetsområde med utgångspunkt i skönlitteraturen. Jag är dock 
övertygad om att det blir mer lustfullt för både lärare och elever och att de får ut betydligt mer 
av arbetet i skolan om man väver in skönlitteraturen i undervisningen.  
 
Hur man ska gå till väga när man använder skönlitteratur beror till viss del på klassen. Om 
man läser högt för hela klassen, om eleverna läser enskilt eller i mindre läsgrupper avgörs av 
elevernas läsförmåga. Bearbetningen av texterna bör till stor del göras muntligt, enligt min 
mening. Läraren kan då fånga upp eventuella missförstånd som texten framkallat. Flera av 
lärarna använder skönlitteraturen som en inspirationskälla och kan då också lätt upptäcka och 
ta vara på vad eleverna undrar över och är intresserade av att läsa mer om.  
 
Det kan tyckas vara självklart att man ska utgå ifrån det som eleverna har med sig 
kunskapsmässigt när vi undervisar i SO. Om man läser en text som känns konkret och berör 
elever kan de formulera frågor som känns intressanta för dem. Är texten svår, obegriplig eller 
ointressant kommer eleverna inte att bry sig om att ställa frågor, eftersom de då känner att den 
inte angår dem.   
 
Effekterna av att använda skönlitteratur kan bli att eleven får ett ökat intresse och 
engagemang för de samhällsvetenskapliga ämnena. Förutsättningen för att det blir så är att 
läraren själv tror på skönlitteraturens positiva inverkan. Läraren måste också med stort 
engagemang läsa mycket böcker för att själv bilda sig en uppfattning om böckerna innehåller 
det som hon/han tänkt att klassen skall arbeta med. Till hjälp finns flera böcker som ger tips 
på lämplig litteratur och hur man kan använda den. Bibliotekarier är också en tillgång när det 
gäller att hitta bra litteratur. 
 
Jag är medveten om att min studie bara skrapar på ytan av ett mycket stort ämnesområde. 
Framtida studier skulle kunna inrikta sig på att få svar på frågan om effekten av att använda 
skönlitteratur i SO-undervisningen blir att eleverna också lär sig mer än om man som lärare 
enbart använder läroböcker i undervisningen. En sådan studie bör i så fall utföras under en 
längre tid för att man ska kunna mäta detta på ett vettigt sätt, tror jag. 
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Bilaga 
 
 
Intervjuguide 
 
Information 
 
Allmänt prat 
 
 
Intervju: 
 
1. Berätta lite om dig själv och din klass 
 
2. Du använder skönlitteratur i SO-undervisningen.  VARFÖR gör du 
det? 
 
3. På vilket sätt får du in skönlitteraturen? Hur? Vad? I vilken omfattning? 
 
4. Inom vilket SO-ämne lämpar det sig bäst att skönlitteratur tycker du? 

- Varför då? 
 
5. Hur får du tag i lämplig skönlitteratur? 
 
6. Vilka effekter tycker du att inslaget av skönlitteratur i SO-
undervisningen har på dina elever? 

 
7.  Vilka fördelar ser du med att använda skönlitteratur i SO-
undervisningen? 
 
8. Kan du se några nackdelar? 
 
9. Finns det något övrigt som du vill tillägga ang. SO-undervisngen i år 4-
6? 
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