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SAMMANFATTNING 
Detta är en systematisk litteraturstudie med syftet att kartlägga och analysera forskning 

gällande skönlitteratur i undervisningen av de samhällsorienterande ämnena i år F-6. Syftet är 

preciserat i tre frågeställningar: Vad har valet av skönlitteratur för vikt vid undervisningen 

inom samhällsorienterande ämnen? Hur påverkar undervisningen med och utifrån 

skönlitteratur elevernas förståelse och medvetenhet inom samhällsorienterande ämnen? Hur 

kan lärare arbeta praktiskt med skönlitteratur inom samhällsorienterande ämnen enligt 

rådande forskning? Forskningen till denna litteraturstudie samlades in genom en systematisk 

databassökning samt en kompletterande manuell sökning. Forskningsresultaten visade på att 

valet av litteratur till undervisningen är avgörande för att få den önskade effekten. Det arbetet 

utvecklar då, enligt forskning, elevernas medvetenhet och förståelse inom 

samhällsorienterande ämnen. Forskningen visade även på flera praktiska arbetsmetoder med 

och utifrån litteraturen, men diskussion visade sig vara den mest nämnda. 
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1 INLEDNING 

Detta är en systematisk litteraturstudie vilket innebär att en sökning, kritisk granskning och 

sammanställning av forskning inom det valda ämnet kommer presenteras (Eriksson Barajas 

m.fl. 2013). Vårt valda ämne är skönlitteratur som arbetsmetod i undervisningen av 

grundskolans samhällsorienterande ämnen (SO): geografi, religion, samhällskunskap och 

historia (Skolverket 2016). Detta fokus valdes eftersom det är en någorlunda nyfunnen 

arbetsmetod att inkludera skönlitteratur i andra ämnen än svenska (Skolverket 1994; 2016), 

vilket flera andra länder forskar inom och genomför sedan en längre tid tillbaka (Kåreland 

2015). Av den anledningen vill vi bidra till ett ökat svenskt fokus inom området. Det är även 

relevant för vårt framtida yrkesval då undervisning med skönlitteratur fördjupar lärandet i alla 

skolans ämnen (Kåreland 2015; Ingemansson 2016).  

 

1.1 PROBLEMFORMULERING 
Det centrala innehållet inom de fyra samhällsorienterande ämnena lyfter “Skildringar av livet 

förr och nu i barnlitteratur, /.../” (Skolverket 2016, s.160, 173, 187, 200) som någonting som 

ska behandlas i undervisningen. Skolverket (2011) skriver om barnlitteratur som ett verktyg 

där eleven ska få möjlighet att komma i kontakt med beskrivningar av människors 

levnadsvillkor under olika tider och förstå sig själva som en del av historia, samhälle, 

geografi och religion. Skollagen (2010:800) säger att undervisningen i skolan ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Skönlitteratur har av den anledningen på senare 

år fått större plats i styrdokumenten (Skolverket 1994; 2016) eftersom forskning visar på 

litteraturens betydelse för den enskilda personen och dennes förståelseskapande för andra 

(t.ex. Kåreland 2015; Ingemansson 2016). Av dessa angelägna anledningar behandlar denna 

studie skönlitteratur i undervisningen av samhällsorienterande ämnen.  

 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med denna strukturerade litteraturstudie är att kartlägga och analysera forskning 

gällande skönlitteratur i undervisningen av de samhällsorienterande ämnena i år F-6. För att 

precisera syftet följer här tre frågeställningar: 
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● Vad har valet av skönlitteratur för vikt vid undervisningen inom samhällsorienterande 

ämnen? 

● Hur påverkar undervisning med och utifrån skönlitteratur elevernas förståelse och 

medvetenhet inom samhällsorienterande ämnen? 

● Hur kan lärare arbeta praktiskt med skönlitteratur inom samhällsorienterande ämnen 

enligt rådande forskning?  
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2 METOD 

Detta är en systematisk litteraturstudie, en studie där forskning inom ett valt ämne söks, 

granskas och sammanställs på ett systematiskt sätt (Eriksson Barajas m.fl. 2013; David och 

Sutton 2016).  

 

2.1 SÖKMETOD 
En litteratursökning kan ske på två sätt: manuellt eller i en databas (Eriksson Barajas m.fl. 

2013). För att finna material till denna studie har båda nämnda sökmetoder använts. Vid urval 

av forskning granskar läsaren dess trovärdighet (David & Sutton 2016). För att säkerställa 

detta har vi undersökt vilken publikationstyp, publiceringsplats samt syftet med studien. 

Genom att utgå ifrån databassökningar och komplettera med manuell sökning finner vi vårt 

sökområde breddat vilket ger en systematisk studie över all tillgänglig forskning inom 

området. Det ger oss en stabil grund för vår litteraturstudie då vi inkluderar den forskning 

som är betydelsefull inom ämnet genom sökord, men kompletterar även genom innehåll av de 

artiklar som hittats via manuell sökning av referenslistor.  

 

2.1.1 DATABASSÖKNING 

En databassökning har genomförts via databaserna UniSearch, ERIC och SwePub. Valet av 

databaser samt sökord grundades i rekommendation från bibliotekarie, eftersom Eriksson 

Barajas m.fl (2013) rekommenderar samråd med bibliotekarie för att databassökningarna ska 

bli så effektiva som möjligt. Sökningarna gav endast relevant resultat i UniSearch och ERIC 

(av anledningar som presenteras i avgränsningar). Vid dessa sökningar har sökord ur syfte 

och frågeställningar valts ut och använts (redovisas under rubrik urval).  

 

2.1.2 MANUELL SÖKNING 

Via databasresultaten har en manuell sökning av referenslistan på de funna artiklarna gjorts 

för att gå till grundkällan och få en heltäckande bild av forskningen inom området. Detta är 

vad Eriksson Barajas m.fl. (2013) rekommenderar för att finna andra artiklar som berör 

liknande ämne. Denna sökning har gett resultat i fler artiklar som återfunnits via de nämnda 

databaserna samt böcker som hittats i bibliotek. Sökord från de artiklar och den bok som 

hittades via manuell sökning lyftes, och vi genomförde en ny databassökning som dock inte 

gav något relevant resultat (utöver de som sökorden utgick ifrån) och därför inte presenteras.  
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2.2 BEGREPPSDEFINITION 
Nedan följer en förklaring av några begrepp som anses behöva motivering för användningen i 

denna litteraturstudie. Nationalencyklopedin (NE 2017) benämner att skönlitteratur innefattar 

litteratur som är skriven med konstnärliga ambitioner och inte enbart faktabaserade. Kåreland 

(2015) betecknar barnlitteratur som böcker som är lanserade med syfte att fånga upp barn och 

ungdomar. Vi har valt att använda dessa begrepp synonymt med varandra i denna studie 

eftersom forskningen behandlar skönlitteratur som är riktad till barn, vilket innebär att den 

faller inom båda kategorierna. I vissa fall betecknar vi det även som litteratur eller barnbok. 

Vi tog även beslutet att inkludera viss forskning om bilderböcker, med text, i 

samhällsorienterande ämnena då det är en typ av barnlitteratur som på likartat sätt kan 

inkluderas i undervisningen. Bilderbok är, enligt nationalencyklopedin (NE 2017), en rikt 

illustrerad bok för barn i de yngre åldrarna där illustrationer är viktigt för innehållet. Vi valde 

att inkludera denna typ av litteratur då vår inriktning är från förskoleklass vilket innebär att 

de yngsta har begränsade läskunskaper och kan vara i behov av litteratur med en mindre 

mängd text och komplettering av konkret beskrivande bilder.  

 

2.3 AVGRÄNSNINGAR 
Urvalet har avgränsats utifrån ett fåtal specifika kategorier. Beslutet togs för att inkludera 

forskning gällande alla samhällsorienterande ämnen i den svenska skolan för att få en rättvis 

bild av hur litteraturen används i hela ämnesgruppen och inte enbart något specifikt ämne. 

Studien har sin utgångspunkt i empiriska studier, både av skönlitteratur och klassrumspraktik. 

En empirisk studie av klassrumspraktik bidrar med forskning där effekter hos elever vid 

undervisning med skönlitteratur framläggs (t.ex. Harrington 2016; Ingemansson 2010; Jewett 

2011; Macken 2007). En empirisk studie av skönlitteratur ger istället förslag på praktiska 

övningar med och utifrån skönlitteraturen (t.ex. Crawford & Zygouris-Coe 2012; Todres & 

Higinbotham 2013; Palmer & Burroughs 2002; Wasta 2010). Vårt val att inkludera båda 

typer av studier är med anledning att få en bred forskningsgrund att basera analysen på, samt 

ge en samlad bild över dessa två olika perspektiv på området.  

 

I övrigt exkluderas forskning som gäller andra årskurser än F-6, på grund av ämnesrelevans. 

Vid databassökningar hittas studier från länder som behandlar andra ämnen än de nämnda i 

sina samhällsorienterande ämnen, dock exkluderas dessa då de inte behandlas på samma sätt i 
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den svenska skolan. Den litteratur vi hittat är skriven efter 2002, vilket gör det till en naturlig 

avgränsning. En betydande andel forskning som har verkat relevant har även exkluderats på 

grund av att den inte funnits tillgänglig för oss av varierande anledningar. Vi har valt att söka 

på refereegranskat material i alla databassökningar för att begränsa sökresultaten.  

 

2.3.1 URVAL 

Nedan presenteras de databassökningar som genomförts i de tre olika databaserna. 

Presentationen innefattar de sökord som gett relevant resultat, både material som inkluderats 

och exkluderats, i denna litteraturstudie. Vissa forskningsstudier som valdes ut i första urvalet 

visade sig senare vara irrelevanta referenser i vår studie, istället valdes forskning från dennes 

referenslista ut och granskades. Därav används även ett flertal referenser som hittades genom 

manuell sökning. Vid vår databas- och manuella sökning observerade vi att i Sverige är 

forskningen inom området begränsad vilket är orsaken till att samtliga av de inkluderade 

artiklarna är internationella (detta problematiseras ytterligare i diskussionen). 

 

Databas: ERIC 

Sökord: “social studies” “children’s literature” (full text, peer reviewed) 

Sökningen gav 44 träffar, varav cirka 20 var relevanta för vår litteraturstudie vid första 

anblick av titeln. Efter en granskning av deras abstract återstod 10 stycken. Vid närmare 

granskning av forskningen och huruvida dennes resultat är av betydelse för vårt syfte, 

återstod två artiklar: Harrington (2016) samt Macken (2007) (samt Palmer & Burroughs 2002 

och Wasta 2010 som även gav resultat i UniSearch och därför presenteras där).  

 

Databas: UniSearch 

Sökord: “social studies” “children’s literature” (akademiska peer-review, english, 

tillgängliga via LiU)  

Sökningen gav 273 träffar. Det första urvalet rensade ut mellan 150-200 av träffarna då deras 

titel inte visade på relevans för vårt ämne. Vid andra urvalet utrensade vi de träffar som inte 

var på en tillräcklig akademisk nivå (till exempel uppsatser, läroböcker och 

lärarhandledningar) vilket gav oss det mer hanterbara antalet, 30. Därefter genomfördes ett 

tredje urval där vi granskade abstract och resultat. Efter dessa avgränsningar återstod de tre 

artiklar som är analyserade i studien: Crawford och Zygouris-Coe 2012, Palmer och 

Burroughs 2002 samt Wasta 2010.  
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Databas: SwePub 

Sökord: “social studies” “children’s literature” (fritt online, refereegranskat) 

Sökningen gav 23 träffar, varav endast 3 ansågs inkludera relevanta begrepp i sin titel. Även 

dessa rensades dock bort i nästa urval vid granskning av abstract eftersom det inte behandlade 

vårt syfte.  

 

2.4 PRESENTATION AV UTVALT MATERIAL 
Nedan följer en tabell och efter den även en kort presentation över den litteratur som ligger 

till grund för denna studie. En forskningsöversikt redovisas i form av en tabell vilket belyser 

mönster samt ger en överblick över det insamlade materialet (David & Sutton 2016). I 

tabellen redovisas författare, år, titel (typ), sökning, databas + sökord och ämne. Ämne 

redovisas av anledningen att ge en översiktlig information om att forskning gällande samtliga 

av de samhällsorienterande ämnena har samlats in för att producera en heltäckande studie av 

området.  

 

2.4.1 TABELL 1: FORSKNINGSÖVERSIKT 

Författare År Titel (typ) Sökning Databas +sökord Ämne 

Crawford, Patricia 

A. & Zygouris-Coe, 

Vicky 

2012 Those were the days: 

learning about history 

through literature 

(artikel) 

Databas UniSearch “social 

studies” “children’s 

literature”  

Historia 

Harrington, Judith 

M. 

2016 We’re all kids 

(artikel) 

Databas ERIC “social studies” 

“children’s literature”  

Religion 

Ingemansson, Mary 2010 Det kunde lika gärna 

ha hänt idag (bok) 

Manuell - Historia 

Jewett, Pamela 2011 Some people do things 

different from us 

(artikel) 

Manuell - Religion 

Macken, Carol T. 2007 What in the world do Databas ERIC “social studies” Geografi 



8 

second graders know 

about geography? 

Using picture books 

to teach geography 

(artikel) 

“children’s literature” 

Palmer, Jesse & 

Burroughs, Susie 

2002 Integrating children’s 

literature and song 

into the social studies 

(artikel) 

Databas UniSearch “social 

studies” “children’s 

literature”  

Historia 

Todres, Jonathan & 

Higinbotham, Sarah 

2013 A person’s a Person: 

Children’s Rights in 

Children’s literature 

(artikel) 

Manuell - Samhällskunskap 

Tunks, Karyn; Giles, 

Rebecca & Rogers, 

Sylvia 

2015 A Survey of Teachers’ 

Selection and Use of 

Children’s Literature 

in Elementary 

Classroom (artikel) 

Manuell - SO 

Wasta, Stephanie 2010 Be my neighbor: 

Exploring Sense of 

Place through 

Children’s Literature 

(artikel) 

Databas UniSearch “social 

studies” “children’s 

literature” 

Geografi 

 

2.4.2 PRESENTATION AV LITTERATUR 

Crawford, Patricia A. & Zygouris-Coe, Vicky., 2012, Those were the days: learning about 

history through literature. Syftet med artikeln är att undersöka huruvida litteratur i 

undervisningen stärker elevernas historiemedvetande gällande livet förr och nu, samt utforska 

pedagogiska strategier som väcker liv i historien. Det undersöks genom en empirisk studie av 

skönlitteratur.  

 

Harrington, Judith M., 2016, We’re all kids. Studien undersöker om elever får en kulturell 

medvetenhet genom undervisning med bilderböcker som metod. Det utfördes genom att två 

olika skolors förstaklasser förseddes med fem bilderböcker (innehållande både illustrationer 
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och text). Eleverna fick sedan genomföra en bildsorteringsuppgift innefattande bilder med 

barn från olika kulturer samt levnadsförhållanden, med syftet att undersöka om deras 

kulturella medvetenhet påverkats.  

 

Ingemansson, Mary., 2010, Det kunde lika gärna ha hänt idag. Avhandlingen grundas i ett 

sex veckor långt tematiskt arbete i en klass under år 4-5, med särskilt fokus på tre elevers 

utveckling av sitt historiemedvetande. Hennes syfte med avhandlingen är att visa på 

utvecklingen av elevers historiemedvetande under undervisning med skönlitteratur. 

Ingemansson är en central forskare inom området och det kändes därför angeläget att 

inkludera hennes forskning i denna studie.  

 

 Jewett, Pamela., 2011, Some people do things different from us. Detta är en empirisk studie 

av klassrumspraktik där Jewett beskriver sina besök hos en klass med 21 elever från årskurs 

1. Hon använder skönlitteratur för att arbeta med kultur i klassen och delar sedan med sig av 

elevernas ökade förståelse medelst litteraturen samt även exempel på hennes genomförda 

arbete.  

 

Macken, Carol T., 2007, What in the world do second graders know about geography? 

Using picture books to teach geography. Studien på fem månader genomfördes med sex 

bilderböcker som en grund för geografiundervisning för elever i årskurs 2. Syftet med den 

empiriska studien av klassrumspraktiken var att ta reda på hur elevernas geografiska 

förståelse påverkats av denna undervisning.  

 

Palmer, Jesse & Burroughs, Susie., 2002, Integrating children’s literature and song into 

the social studies. Detta är en empirisk studie av skönlitteratur och sånger i det 

samhällsorienterande ämnet historia. Artikeln har som syfte att visa på ett upplägg för 

elevernas utvecklade inlärning inom SO-ämnen vid arbete med de nämnda 

undervisningsmetoderna.  

 

Todres, Jonathan & Higinbotham, Sarah., 2013, A person’s a Person: Children’s Rights 

in Children’s literature. Syftet med denna studie är att bidra med forskning i 

samhällskunskapsundervisningen inom området barns rättigheter och barnlitteratur. Detta 

genom att studera skönlitteratur och undersöka vad barn lär sig via litteratur om sina egna och 
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andras rättigheter samt rättigheternas roll i ett demokratiskt samhälle.  

 

Tunks, Karyn; Giles, Rebecca & Rogers, Sylvia., 2015, A Survey of Teachers’ Selection 

and Use of Children’s Literature in Elementary Classrooms. Dessa författare genomförde en 

undersökning med syftet att ta reda på hur lärare använder barnlitteratur som ett verktyg i 

klassrummet. Detta undersöktes genom att 69 lärare i årskurs 1-5 fick fylla i en enkät som 

därefter analyserades utifrån fyra olika perspektiv (utifrån lärarens erfarenhet). Den gäller 

skönlitteratur i skolan, men tar i vissa fall upp samhällsorienterande ämnen som exempel. 

Artikeln skiljer sig från den resterande litteraturen, men vi anser det viktigt att inkludera en 

undersökning som visar data över lärarnas användning av skönlitteratur i praktiken för att 

kunna se kopplingar till den resterande forskningen. 

 

Wasta, Stephanie., 2010, Be my neighbor: Exploring Sense of Place through Children’s 

Literature. Artikeln syftar till att undersöka hur litteratur kan hjälpa elever att få en förståelse 

inom geografiämnet gällande plats, identitet och omgivning. Det är en analys av barnlitteratur 

där de föreslår hur dessa kan användas i undervisningen och vad det har för påverkan på 

eleverna.  

 

2.5 ANALYSMETOD 
Den insamlade litteraturen har bearbetats genom en innehållsanalys för att underlätta 

identifikationen av mönster (Eriksson Barajas m.fl. 2013; David & Sutton 2016). En 

innehållsanalys kännetecknas av att författaren har klassificerat data på ett systematiskt sätt 

för att det ska vara lättare att få en överblick över använd data (Eriksson Barajas m.fl. 2013). 

Vi har valt att arbeta utifrån denna metod då det ger en tydlig översikt över den forskning vi 

studerat. Vårt tillvägagångssätt har varit att läsa litteraturen och sammanfatta den information 

som är relevant för vår studie (syfte, metod och resultat). På så vis ges en överskådlig bild 

över den insamlade forskningen som sedan kan sammanställas.  

 

Den ovan nämnda litteraturen har analyserats utifrån vårt syfte och fokus har varit på de 

didaktiska frågorna: vad visar forskning om vad skönlitteratur har för effekt på eleverna i den 

samhällsorienterande undervisningen, varför bör det användas samt hur det kan genomföras 

praktiskt.   
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3 ANALYS 

I det följande analysavsnittet redovisas vår analys av den forskning som presenterats i den 

ovanstående tabellen utifrån våra tre frågeställningar. Forskningsresultaten bearbetas, 

analyseras och sammanställs (Eriksson Barajas m.fl. 2013).  

 

3.1 VALET AV SKÖNLITTERATUR  
Vid granskning av forskning inom området visade sig en sakfråga ha särskild tyngd hos 

dominerande antal: valet av skönlitteratur till undervisningen. Under denna underrubrik 

presenteras och jämförs den utvalda forskningens resultat inom frågan.  

 

Skönlitteratur är beprövat som ett kraftfullt inlärningshjälpmedel som kan främja elevernas 

inlärning inom de samhällsvetenskapliga ämnena (Palmer & Burroughs 2002). I den 

skönlitterära studien A person’s a Person: Children’s Rights in Children’s literature 

presenterar Todres och Higinbotham (2013) litteratur som en resurs för barnen att förstå sina 

rättigheter. I vissa studier av klassrumspraktiken (bland annat Jewett 2011) fokuseras det på 

hur viktigt själva arbetet med och utifrån skönlitteraturen är, men här ligger fokus istället på 

innehållet i boken. Eftersom barnen lär sig både av det som sägs men också det som inte sägs, 

är valet av bok avgörande vid deras uppfattning av rättigheter (Harringtons 2016). Todres och 

Higinbotham (2013) åskådliggör även en annan synvinkel: i vissa berättelser blir eleverna 

engagerade som aktiva deltagare och därför skapar de erfarenheter genom upplevelser av 

rättigheter. Detta påverkar inte endast de ovannämnda kriterierna utan hjälper även att 

utveckla barnet till en vuxen medborgare som kan göra meningsfulla bidrag till samhället.  

 

Vid Ingemanssons (2010) val av skönlitteratur till sin klassrumsundervisning inom historia 

brukade hon stor omsorg för att materialet skulle passa alla elever. Hon valde med hänsyn av 

bokens innehåll, svårighetsgrad och tillgång. Hon ansåg det viktigt att den skulle ha tydliga 

karaktärer som var möjliga för eleverna att identifiera sig med. Även Macken (2007) 

framhåller att valet av litteratur är en viktig grund för att skapa den förståelse som 

eftersträvas. Skönlitteratur väcker med större sannolikhet elevernas intresse, men endast om 

rätt val av litteratur görs. Detta är en slutsats som också Harrington (2016) lyfter i sin studie 

av klassrumspraktik med motiveringen att böcker kan ha en omedelbar och långvarig effekt 

på unga läsare. Hon påpekar dock att vid fel val av litteratur kan den förståelse och 
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medvetenhet som eftersträvas få motsatt effekt, till exempel vid arbete med kulturella 

stereotyper.  

 

3.2 ELEVERNAS SAMHÄLLSORIENTERANDE MEDVETENHET 
Samtliga forskare (Jewett 2011; Tunks m.fl. 2015; Ingemansson 2010; Crawford & Zygouris-

Coe 2012; Wasta 2010; Harringtons 2016; Todres & Higinbotham 2013; Palmer & 

Burroughs 2002; Macken 2007) argumenterar för att skönlitteratur i undervisningen av 

samhällsorienterade ämnen utvecklar elevernas förståelse och/ eller medvetenhet inom ämnet. 

I denna underrubrik presenteras det resultat deras empiriska studie visat på samt en 

jämförelse mellan de olika forskarnas resultat. 

 

Jewett (2011) och Tunks m.fl. (2015) argumenterar för att skönlitteratur i klassrummet ger en 

möjlighet att vidga elevernas perspektiv av sig själv, världen och andra människor. Tunks 

m.fl. (2015) påstår även att litteraturen ökar elevernas förståelse för händelser, ger ett 

emotionellt perspektiv samt möjliggör deras förståelse för förr och nu. Även Ingemansson 

(2010) samt Crawford och Zygouris-Coe (2012) tar upp att skönlitteratur ger eleverna en 

större förståelse om historia som annars kan vara ett ämne som är svårt för eleverna att kunna 

relatera till. Crawford och Zygouris-Coe (2012) påpekar vidare att historisk litteratur väcker 

historien till liv så att eleverna kan förstå olika synvinklar av den. På så vis kan de förstå 

historien och se kopplingar och reflektera angående dagens problem. Vid diskussion efter 

läsning fann Jewett (2011) att barnen upplevde kulturella resor där de identifierade och 

kopplade ihop aspekter gällande kultur som skiljer sig från deras egen. Det ger även tillfälle 

att utmana kulturella stereotyper.  Harrington (2016) lyfter däremot att stereotyper inte 

behöver vara negativt, litteraturen ger ibland inte en heltäckande bild av en karaktär och då 

fyller vi upp med de delar som vi uppfattas saknas. Hon påpekar också att barnlitteraturen 

(som handlade om en familj med annan kultur än eleverna) snarare hjälpte eleverna att 

utveckla kulturell medvetenhet än att skapa begränsade stereotyper. Dock kan effekterna bli 

motsatta om fel val av litteratur görs (Harrington 2016).  

 

Wasta (2010) tar upp att eleverna genom skönlitteratur kan få en förståelse för både sin egna 

och andras kulturella identitet. Harringtons (2016) konstaterade att efter läsning av 

bilderböcker och arbete med ledande frågor kunde alla deltagande elever se likheter och 

skillnader till sitt eget liv. Hennes empiriska studie av klassrumspraktik visade att eleverna 
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utvecklade kulturell medvetenhet oberoende av både deras läsnivå samt förkunskap inom 

samhällsorienterande ämnen. Jewett (2011) och Harrington (2016) upplevde båda att 

elevernas läsnivå inte hindrade dem från aktiviteterna och den fortsatta utvecklingen av deras 

förståelse inom kultur. 

 

Vid arbete med barns rättigheter krävs en effektiv resurs som Todres och Higinbotham 

(2013) anser vara barnlitteratur, vilket enligt deras studie har större effekt än att undervisa 

utifrån lagen om de mänskliga rättigheterna. Litteraturen är betydelsefull som en resurs för att 

sprida normer om mänskliga rättigheter. Berättelser är frekvent i centrum för barns fantasi 

och kreativitet i livet, vilket formar deras förståelse eller oförståelse för sina rättigheter. Även 

Palmer och Burroughs (2002) påstår på att litteraturen stimulerar elevernas intresse och 

fantasi, och när denna väl är fångad är de öppna för att ta emot budskapet. Crawford och 

Zygouris-Coe (2012) instämmer delvis men visar också på hur historisk skönlitteratur hjälper 

eleverna att balansera deras förkunskap samt ger dem en mer omfattande förståelse för 

perioden/ händelsen. De får på så sätt en förståelse för de frågor, dilemman och utmaningar 

folk stod inför. Vidare menar Todres och Higinbotham (2013) att barnets fantasi, som ofta 

flyter ihop med verkligheten, även har större betydelse. Det är en värld där barnen testar, 

omarbetar och löser sina egna dilemman vilket förändrar deras syn på sig själva och världen 

gällande moral, sociala förväntningar, rättigheter och skyldigheter. Med utgångspunkt i 

bilderboken inom geografiämnet utvecklar eleverna också medvetenhet gällande plats, läge 

och geografiska områden (Macken 2007). Wasta (2010) tar i sin empiriska studie av 

skönlitteratur upp att litteraturen hjälper eleverna att få en förståelse för resterande värld. Hon 

påpekar även att genom skönlitteratur kan läraren på ett kraftfullt sätt få eleverna att förstå 

ämnesbegrepp (till exempel geografi). 

 

Enligt Ingemansson (2010) finns det ett behov av nya vägar när det kommer till att vidga 

elevernas kunskaper om historia samt utveckla deras historiemedvetande. De traditionella 

läroböckerna är inte alltid tillräckligt för att eleverna ska få maximal förståelse. Det är dock 

inget hinder för att skönlitteratur och läromedel inte ska gå att kombinera.Wasta (2010) tar 

upp att läraren kan introducera geografiska platser genom barnlitteratur, litteraturen får 

eleverna att få en större förståelse för andra kulturer. Elever i mellanåldern har kommit så 

långt i sin läsning så de har kunskapen till att tolka texter på ett djupare sätt. Genom 

realistiska bilder i litteraturen kan eleverna skapa en uppfattning om hur andra har det i 
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förhållande till deras egen vardag (Wasta 2010). 

 

3.3 ARBETE MED OCH UTIFRÅN SKÖNLITTERATUR 
Flera av forskningsresultaten visar på att skönlitteratur i undervisningen är betydande, men 

att den får en avsevärt mer betydelsefull roll i vid fortsatt praktiskt arbete med och utifrån 

litteraturen (Macken 2007; Ingemansson 2010; Crawford & Zygouris-Coe 2012). Nedan 

följer en redovisning av det praktiska arbete som enligt forskarna åstadkommit gott resultat 

hos eleverna. 

 

Gruppdiskussion är ett mycket vanligt arbetssätt med och utifrån skönlitteraturen (Tunks 

m.fl. 2015). Även Jewett (2011) trycker på vikten av att diskutera efter att ha läst då eleverna 

vid läsning endast identifierade ytliga aspekter av karaktärernas kultur, medan de vid 

diskussion förstod sambandet på en djupare nivå. Jewett använder sig av skönlitteraturen för 

att eleverna ska utveckla en förståelse för kultur; först sin egen, för att sedan förstå andras, 

samt få en insikt av hur kulturen påverkar vårt liv och våra handlingar. I Some people do 

things different from us delar hon även med sig av frågor som kan användas i diskussionen 

för att hjälpa eleverna till en djupare förståelse. “I would often forefront our discussion by 

asking what was really important about the experience of the characters in the books.” 

(Jewett 2011, s.23), vilket hon förklarar ska vara en fråga som får eleverna att se djupet i 

kulturen. Även Macken (2007) lyfter fram vikten av diskussion med inkludering av de 

väsentliga begreppen inom geografi.  

 

Läsning med förstaårselever kräver kreativt efterarbete i form av drama, skrivning eller konst 

(Jewett 2011). Detta kan okomplicerat inkluderas i SO-undervisningen genom kulturella 

utforskningar, till exempel teater eller genom att eleverna fotograferar något som 

representerar sin kultur hemma. Anpassade aktiviteter i samband med läsningen av 

geografiska böcker är också ett måste för att eleverna ska få ut det mesta av den (Macken 

2007). Dessa aktiviteter skiljer sig stort i de olika kontexterna, men det som ligger till grund 

är att alltid ge eleverna direkta instruktioner innehållande de geografiska begreppen för att de 

ska utveckla en förståelse och själva kunna använda dem i skrift och diskussion. Eleverna 

utvecklade en förståelse för plats och läge när de fick skapa en karta, med kompass och 

teckenförklaring, över miljön som utspelade sig i den lästa boken. De fick även bekanta sig 

med innebörden av begrepp som kulle, berg, sjö, ö, etc. genom diskussion och matchning av 
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bild och begrepp. Flera av de andra böckerna/ områdena bearbetades också genom 

diskussion, vilket är vanligt enligt Tunks m.fl. (2015) och detta visade även på goda resultat i 

Mackens (2007) studie. Mer specifikt visade Tunks m.fl. (2015) resultat i A Survey of 

Teachers’ Selection and Use of Children’s Literature in Elementary Classrooms på att 

användning av barnlitteratur i klassrummet varierade stort beroende på lärarens utbildning. 

De som gått tre eller fler kurser i barnlitteratur under deras utbildning visar sig använda mer 

faktatexter och klassiker. Övervägande del av de lärare som deltog läste högt för att få 

eleverna att förstå litteraturen. Flera använde sig också av gruppdiskussion, muntliga frågor 

och återberättande, skapande av tankekarta eller drama/ teater. 

 

För att stärka elevernas historiska medvetenhet kan läraren använda sig av olika 

undervisningsstrategier efter arbetet med skönlitteraturen (Crawford & Zygouris-Coe 2012). 

De argumenterar för studiegrupper som arbetsmetod då eleverna lär i den sociala kontexten 

och även stärker sin läsförståelse. De nämner även tidslinjer och högtidsfirande som metoder 

för att förstärka litteraturens sammanhang. I Harringtons (2016) empiriska studie av 

klassrumspraktik We’re all kids får eleverna studera litteraturen med hjälp av ett arbetshäfte 

med vägledande frågor för att de ska utveckla en samhällsorienterad förståelse för boken. 

Häftet innehöll övningar som har koppling till barnlitteraturen. Jewett (2011) nämner även en 

specifik strategi som hon anser vara extra hjälpsam för att få eleverna att förstå kultur både på 

ytan och djupet efter litteraturläsning, nämligen “cultural x-ray”. Detta är en kontur av en 

människa med ett hjärta i, vilken eleverna ska fylla med synlig kultur utanför och djupare 

kultur (till exempel värderingar och tro) inuti. Efter mycket gemensam diskussion fick 

eleverna börja med att skapa “cultural x-rays” av karaktärer från böckerna, för att sedan göra 

en utifrån sig själva. Sånger är precis som skönlitteratur ett kraftfullt inlärningshjälpmedel 

som Palmer och Burroughs (2002) i sin empiriska studie av skönlitteratur förespråkar i 

kombination med varandra i undervisning av historia. De kan användas i varierande 

sammansättningar i undervisningen, ofta genom diskussion för att koppla samman 

informationen. Arbetsmetoderna kompletterar varandra på ett bra sätt genom att eleverna får 

djupa kunskaper inom historia med hjälp av skönlitteraturen, samt repetition och inlärning av 

begrepp med hjälp av sångerna.  
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4 DISKUSSION 

I den följande diskussionen sammanfattas, tolkas och diskuteras kritiskt de resultat som 

framkommit i förhållande till frågeställningarna (Eriksson Barajas 2013). Diskussionen 

innefattar en kort sammanfattning av resultatet, en resultatdiskussion utifrån syfte och 

frågeställningar samt reflektion kring behov av ny forskning. 

 

4.1 VALET AV SKÖNLITTERATUR 
Av de 9 utvalda forskningarna är det en inom vardera av de samhällsorienterande ämnena 

som tar upp valet av skönlitteratur i SO-undervisningen som betydande. Todres och 

Higinbotham (2013), Macken (2007), Harringtons (2016) och Ingemansson (2010) tar alla 

upp liknande argument för vikten av att välja skönlitteratur till undervisningen varsamt. 

Samtliga menar på att “rätt” skönlitteratur i undervisningen utvecklar ett djupare medvetande 

inom det behandlade ämnet/ ämnesområdet. I den ovanstående analysen lyftes även 

forskarnas respektive motiv för vikten av valet.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att valet av skönlitteratur är en viktig sakfråga gällande 

skönlitteratur i undervisningen av samhällsorienterande ämnen i år F-6. Att valet av litteratur 

faktiskt kan bli så fel att den inte får någon, eller till och med får motsatt effekt mot vad som 

är tänkt (Harrington 2016) skulle mycket väl kunna vara skrämmande och eventuellt även 

avskräckande för lärare som funderar på att använda det i undervisningen. Vid 

databassökningen till denna studie hittades många lärarhandledningar/ guider där författarna 

ger förslag på skönlitteratur och hur den kan användas i SO-undervisningen. Först nu inser vi 

varför det gav så många träffar -det efterfrågas! Lärare är i behov av handledning i det svåra 

valet (Ingemansson 2010). Hon nämner valet av litteratur som en lång process där noggrant 

praktiskt övervägande av olika skönlitterära böcker torde ske, gärna i övervägande med andra 

ämneskunniga. Skolverket (2016) tar inte upp någonting om det viktiga valet av litteratur 

vilket lämnar lärarna till att själva söka svar på sina frågor. Men finns tiden och resurserna för 

att läraren ska kunna utföra detta moment på ett korrekt sätt inom alla fyra SO-ämnen (och 

den övriga undervisningen)? I praktiken kan detta i värsta fall leda till att lärare inte utnyttjar 

det exceptionella undervisningsredskap som skönlitteraturen utgör. En följd som innebär att 

läraren missar möjligheten att på en konkret sätt fånga upp eleverna och utveckla deras 

medvetenhet och förståelse inom ämnet. Det kan också innebära att läraren använder 
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litteraturen men inte på ett genomtänkt och “korrekt” sätt vilket innebär att det inte ger den 

eftersträvade medvetenheten hos eleven. Dock ska de lärarhandledningar/ guider som hittats 

självklart ses som en tillgång för att underlätta valet av skönlitteratur. Dess tillförlitlighet bör 

likväl granskas.  

 

4.2 ELEVERNAS SAMHÄLLSORIENTERANDE MEDVETENHET 
Samtliga forskare (Jewett 2011; Tunks m.fl. 2015; Ingemansson 2010; Crawford & Zygouris-

Coe 2012; Wasta 2010; Harringtons 2016; Todres & Higinbotham 2013; Palmer & 

Burroughs 2002; Macken 2007) behandlar frågan med en gemensam synpunkt: eleverna 

utvecklar en djupare medvetenhet inom samhällsorienterande ämnen efter undervisning med 

och utifrån skönlitteratur i år F-6. Den djupare medvetenheten skiljer sig åt beroende av 

vilket samhällsorienterande ämne det gäller, men det existerar ett flertal paralleller. I analysen 

synliggörs det att eleverna utvecklar en förståelse och/eller medvetenhet inom olika områden 

beroende på vilket ämne skönlitteraturen inkluderas i. Därför är det viktigt att inkludera 

skönlitteraturen i samtliga samhällsorienterande ämnen, och inte endast i ett ämne och 

förvänta sig att de utvecklar en förståelse inom alla SO-ämnen.  

 

Enligt läroplanen (Skolverket 2016) ska läraren lägga upp arbetet så att eleven får möjlighet 

till att utveckla en ämnesfördjupning. Det preciseras bland annat i historieämnet där de 

skriver att eleverna ska utveckla ett historiemedvetande samt en förståelse för olika 

historiesammanhang. Med det som grund, är en inkludering av skönlitteratur i SO-

undervisningen som tidigare nämnt väl motiverad (Jewett 2011; Tunks m.fl. 2015; 

Ingemansson 2010; Crawford & Zygouris-Coe 2012; Wasta 2010; Harringtons 2016; Todres 

& Higinbotham 2013; Palmer & Burroughs 2002; Macken 2007). Å andra sidan bör det 

noteras att det även finns andra arbetsmetoder som utvecklar en liknande förståelse och 

medvetenhet inom ämnet. Bland annat resonerar Palmer och Burroughs (2002) även för 

sånger i SO-undervisningen. Skolverket (2016) anför att läraren ska undervisa i varierande 

arbetsformer för att främja elevernas utveckling. Detta innebär att skönlitteraturen i sig inte 

kan regera i undervisningen, utan givetvis bör kombineras med andra arbetsmetoder som har 

en vetenskaplig grund. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att det som lärare är viktigt att 

variera undervisningen i klassen för att samtliga elever ska utveckla en medvetenhet inom 

ämnet. 
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4.3 ARBETE MED OCH UTIFRÅN SKÖNLITTERATUR 
Under föregående underrubrik presenterades den medvetenhet eleverna utvecklar i ämnet 

med hjälp av skönlitteraturen. Det som nämns i några av studierna är att arbetet med och 

utifrån skönlitteraturen är av lika stor vikt som själva läsningen för att den önskade effekten 

ska förverkligas (Macken 2007; Ingemansson 2010; Crawford & Zygouris-Coe 2012). Flera 

argumenterar för diskussion som arbetsmetod (bl.a. Jewett 2011; Macken 2007; Crawford & 

Zygouris-Coe 2012; Palmer & Burroughs 2002) men i analysen redogörs även fler arbetssätt.   

 

I kursplanen för geografi, historia, religion och samhällskunskap (Skolverket 2016) nämns 

inte begreppet diskussion, vilket det däremot gör frekvent i bland annat de naturvetenskapliga 

ämnena. Det är förvånande då Tunks m.fl. (2015) enkätstudie visade på att gruppdiskussion 

är den näst vanligaste arbetsmetoden som lärare använder för att hjälpa eleverna att förstå 

litteraturen. Vi har inga siffror på hur många lärare som inkluderar diskussion av 

skönlitteraturen i den samhällsorienterande undervisningen, men det kan ses underligt att 

skolverket inte ser dessa ämnen som några som det bör diskuteras inom.  

 

Som tidigare nämnt tar den behandlade forskningen upp att skönlitteratur är ett användbart 

redskap inom SO-undervisningen. Ingemansson (2010) påpekar dock att den inte kan 

användas enskilt. Hon förmedlar att skönlitteratur är ett effektivt redskap i kombination med 

skolans ordinarie läromedel för ämnet. Macken (2007) hänvisar vidare att anpassade 

aktiviteter i samband med litteraturen är ett måste för att eleverna ska utveckla den önskade 

förståelsen.  Skolverket (2016) bekräftar att läraren ska använda sig utav olika arbetsmetoder 

i sin undervisning för att skapa förståelse hos alla inom den varierade klassen. Till följd av 

dessa yttranden kan vi konstatera att trots att diskussion visat sig vara ett framgångsrikt 

arbetssätt vid arbete med och utifrån skönlitteratur, kan och bör undervisningen varieras 

ytterligare.  

 

4.4 ÖVRIG DISKUSSION 
Som vi nämnde i inledningen skriver Skolverket i det centrala innehållet inom de fyra 

samhällsorienterande ämnena: “Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, /.../” 

(Skolverket 2016, s.160, 173, 187, 200). Det är den enda platsen i samhällsorienterande 

ämnena som skönlitteratur omnämns. Forskningen ger dock tecken på att skönlitteraturen i 

undervisning av flera ämnen växer, vilket förhoppningsvis även innebär att läroplanen 
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inkluderar det i större grad framöver.  

 

Vid vår databas- och manuella sökning observerade vi att i Sverige är forskningen inom 

området begränsad vilket är orsaken till att samtliga av de inkluderade artiklarna är 

internationella. Mary Ingemansson och Lena Kåreland är två framstående svenska forskare 

inom ämnet. Vi har valt att analysera Ingemanssons (2010) bok Det kunde lika gärna ha hänt 

idag, som front av den svenska forskningen om skönlitteratur i den samhällsorienterande 

undervisningen. Kåreland (2015) nämns endast ett fåtal gånger då hennes inriktning är på 

skönlitteratur i den allmänna undervisningen. Det finns alltså knappt någon svensk akademisk 

forskning som de svenska lärarna kan använda som grund för sitt undervisningsupplägg. 

Kåreland (2015) lyfter fram att oroväckande stor mängd svenska lärare inte får kunskap om 

den nya internationella forskningen. Ingemansson (2010) redovisar framstående forskning 

inom historia, men geografi, religion och samhällskunskap? Dessa ämnen behöver i 

framtiden utforskas med skönlitteraturen som arbetsmetod. Det bör påpekas att detta kan ha 

påverkat och/ eller vinklat vår litteraturstudie då vi utgår från det svenska skolsystemet 

(gällande SO-ämnena samt Lgr 11) men inkluderar dominerande internationell forskning. 

 

Det resultat och den diskussion som framkommit i denna litteraturstudie är relevant för vår 

framtida yrkesutövning inom de samhällsorienterande ämnena för F-3 eftersom utbildningen 

enligt skollagen ska “vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (Skollagen 

2010:800 5§). Detta innebär bland annat att varje enskild lärare ska hålla sig uppdaterad inom 

forskning. Den internationella forskningen om skönlitteratur i samhällsorienterande ämnen 

har på senare år växt och som nämnt är bland annat Kåreland och Ingemansson stora i den 

svenska forskningen av skönlitteratur i undervisningen. Detta innebär att läraren enligt 

Skollagen (2010:800), och som tidigare nämnt även Skolverket (2016), ska inkludera 

skönlitteratur i undervisningen av SO-ämnena. Av den anledningen är det viktigt för oss som 

framtida lärare att vara pålästa inom ämnet, för att se de fördelar men också komplikationer 

som en verksam lärare behöver vara utrustad med i klassrummet.  

  



20 

5 LITTERATURLISTA 

Crawford, Patricia A. & Zygouris-Coe, Vicky. 2012. Those were the days: learning about 

history through literature. Childhood Education 84 (4) s.197-203 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00094056.2008.10523007  

 

David, Matthew & Sutton, Carole D. 2016. Samhällsvetenskaplig metod. Studentlitteratur: 

Lund 

 

Eriksson Barajas, Katarina; Forsberg, Christina & Wengström, Yvonne. 2013. Systematiska 

litteraturstudier i utbildningsvetenskap: vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga 

artiklar. Natur & Kultur: Stockholm 

 

Harrington, Judith M. 2016. We’re all kids. The social studies 107 (6), s.244-256 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00377996.2016.1214906    

 

Ingemansson, Mary. 2010. "Det kunde lika gärna ha hänt idag": Maj Bylocks 

Drakskeppstrilogi och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna. Göteborg: Makadam 

förlag 

 

Ingemansson, Mary. 2016. Lärande genom skönlitteratur: djupläsning, förståelse, kunskap. 

1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Jewett, Pamela. 2011. Some people do things different from us. Exploring personal and 

global cultures in a first grade classroom. Journal of Children’s Literature 37 (1) s.20-29 

http://www.childrensliteratureassembly.org/docs/pamela-jewett-article.pdf 

 

Skolverket. 2011. Kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap. Stockholm 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2564 

 

Kåreland, Lena. 2015. Skönlitteratur för barn och unga: historik, genrer, termer, analyser. 1. 

uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Skolverket. 1994. Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga 



21 

skolformerna: Lpo 94 : Lpf 94. Stockholm: Utbildningsdep. 

 

Skolverket. 2016. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

[Elektronisk resurs] : reviderad 2016. 3., kompletterade uppl. Stockholm. Tillgänglig på 

Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575  

 

Macken, Carol T. 2007. What in the world do second graders know about geography? Using 

picture books to teach geography. Social Studies 94 (2) s.63-68 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=10&sid=dd2eb192-11e4-47fa-b33c-

af2f5f257fb9%40sessionmgr4010&hid=4214&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3

d#AN=EJ770160&db=eric 

 

Nationalencyklopedin, bilderbok. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bilderbok 

(hämtad 2017-03-16) 

 

Nationalencyklopedin, skönlitteratur. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/sk%C3%B6nlitteratur (hämtad 2017-03-16) 

 

Palmer, Jesse & Burroughs, Susie. 2002. Integrating children’s literature and song into the 

social studies. Social Studies 93 (2) s.73-79 

https://login.e.bibl.liu.se/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&Aut

hType=ip,uid&db=aph&AN=7095905&lang=sv&site=eds-live&scope=site  

 

Sverige. 2010. Skollagen (2010:800): med Lagen om införande av skollagen (2010:801). 

Stockholm: Norstedts juridik 

 

Todres, Jonathan & Higinbotham, Sarah. 2013. A person's a person: Children's rights in 

children's literature. Columbia Human Rights Law Review 45(1), s.1-56  

http://www.academia.edu/18038813/A_Persons_a_Person_Childrens_Rights_in_Childrens_L

iterature  

 



22 

Tunks, Karyn; Giles, Rebecca & Rogers, Sylvia. 2015. A Survey of Teachers’ Selection and 

Use of Children’s Literature in Elementary Classrooms.The language and Literacy spectrum 

25 s.58-71 

http://www.nysreading.org/sites/default/files/A%20Survey%20of%20Teachers'%20Selection

%20and%20Use%20of%20Children's%20Literature.pdf  

 

Wasta, Stephanie. 2010. Be My Neighbor: Exploring Sense of Place Through Children's 

Literature. Social studies 101 (5) s.189-193 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00377990903583745  

 
 


