
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Skönlitteraturen, en 
kunskapskälla och en 
didaktisk möjlighet 

 

KURS: Självständigt arbete för grundlärare, 4–6, 15 hp 

PROGRAM: Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 

FÖRFATTARE: Martina Sjöstrand 

EXAMINATOR: Carl-Johan Svensson 
TERMIN: VT18 

 

Att använda skönlitteratur i samhällskunskaps– 
och historieundervisningen i årskurs 4–6 

 



 

JÖNKÖPING UNIVERSITY   Självständigt arbete för grundlärare 4–6 

School of Education and Communication          Termin: vt2018 

 

 

Sammanfattning 
___________________________________________________________________________ 

 

Martina Sjöstrand 

 

Skönlitteraturen, en kunskapskälla och en didaktisk möjlighet: En studie om att använda skön-

litteratur i samhällskunskaps- och historieundervisningen i årskurs 4–6 

 

Literature a Wellspring of Knowledge and a Didactic Opportunity: A Study on Using Fiction 

in Social Studies and History Teaching in Grade 4–6 

                                            Antal sidor: 17 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur användandet av skönlitteratur i ämnena historia 

och samhällskunskap sker enligt forskning. Elevernas läsförmåga sjunker visar undersökningar 

som gjorts, samtidigt som eleverna läser allt mindre. Samhällskunskap och historia är komplexa 

ämnen, eleverna ska utveckla förståelse för både människor, samhället, andra länders kulturer 

och händelser i historia. Det visar även kursplanerna i samhällskunskap och historia som tar 

upp begrepp som historiemedvetande och helhetssyn. Den granskade forskningen i denna litte-

raturstudie har visat att skönlitteratur kan användas i ämnena samhällskunskap och historia för 

att utveckla elevernas historiemedvetande, förståelse för andra människor, samhället, historiska 

händelser och kulturer i andra länder. Det har även visat sig att eleverna blev mer motiverade, 

engagerade och de tyckte ämnena blev mer spännande när skönlitteratur användes i undervis-

ningen. Det är viktigt att eleverna förstår och kan läsa när den används som kunskapskälla. 

Läraren bör veta vilka lässtrategier som kan användas för att stötta eleverna. Textsamtalet har 

visat sig vara en av de mest effektiva lässtrategierna i detta sammanhang, då det har hjälpt 

eleverna att förstå texterna i ett socialt sammanhang. Ytterligare ett syfte med den här littera-

turstudien har varit att ta reda vad forskningen anser vilka didaktiska implikationer lärarna bör 

tänka på då skönlitteratur används i undervisningen. Studien har visat att valet av skönlitteratur 

har varit betydelsefullt för elevernas utveckling av förståelse. Litteratur ska väljas utifrån ele-

vernas förutsättningar och beroende på ämnesområdet som behandlas i undervisningen. 
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1 Inledning 

Läsförmågan är en av de viktigaste förmågorna att utveckla och det sägs att den är nyckeln till 

allt i samhället. För dagens unga spelar läsning av skönlitteratur en allt mindre roll för att det 

finns annat som konkurrerar ut den som exempelvis datorspel och sociala medier (Pettersson, 

2015, s. 18). Läsförmågan blir dessutom allt sämre visar undersökningarna PIRLS1 och PISA2. 

År 2001 presterade Sveriges elever bäst i PIRLS, av alla länder som deltog, medan det senaste 

uppmätta resultatet visat en markant försämring (Skolverket, 2017d, s. 18ff.). Detta dystra re-

sultat kan även utläsas i PISA undersökningarna som genomförts. 
 

Det är varje elevs rättighet att lära sig och utveckla sin läsförmåga i skolan. För att bli en bra 

läsare behöver eleverna läsa olika slags texter. Samhällskunskap och historia är komplexa äm-

nen, eleverna ska få förståelse för andra människors livssituation i samhällskunskapen. I histo-

ria ska eleverna utveckla historisk empati. En strategi som lärare använder i undervisningen av 

de båda ämnena är att läsa skönlitteratur, då det anses kunna ge kunskap om historia och sam-

hällskunskap, samtidigt kan den ge förståelse för andra människors livssituation och händelsers 

förlopp i historian. Det är något som en lärobok i historia eller samhällskunskap aldrig kan 

förmedla. Läsning av skönlitteratur tycks även kunna utveckla läsförmågan och läsförståelsen 

eftersom eleverna får tillfälle att träna den. Under min senaste VFU3 kom jag i kontakt med 

undervisning om genus, identitet och normalitet i årskurs fem. Undervisningen skedde genom 

ett temaarbete som berörde engelska och samhällskunskap. Eleverna fick titta på en film, The 

boy in the dress. Efter filmen var slut fick eleverna olika frågor att diskutera gällande genus, 

identitet och normalitet. Detta upplevde jag som intressant och det väckte idéer om hur under-

visningen kan åstadkomma diskussioner och visa olika perspektiv av viktiga ämnen som rör till 

exempel samhällskunskap.  

 

2 Syfte och frågeställning 

Till följd av det som presenterades i inledningen kommer det att utföras en litteraturstudie som 

har syftet att undersöka hur användandet av skönlitteratur i ämnena historia och samhällskun-

skap i årskurs 4–6 sker enligt forskning. 
 

 Varför används skönlitteratur i ämnena historia och samhällskunskap? 

 Hur används skönlitteraturen i ämnena historia och samhällskunskap? 

 Vilka didaktiska implikationer behöver lärarna vara medvetna om vid användning av 

skönlitteratur i ämnena samhällskunskap och historia? 

 

                                                 
1 Progress in International Reading Literacy Study  
2 Programme for International Student Assessment 
3 Verksamhetsförlagd utbildning  
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3 Bakgrund 

I bakgrunden kommer styrdokument (3.1), Läroplanen för grundskolan, fritidshemmet och för-

skoleklassen 2011 [Lgr 11] att behandlas för att klargöra vikten av att använda skönlitteratur i 

de samhällsorienterade ämnena och svenskämnet. Detta innefattar språkets innebörd men även 

betydelsen av läsning. Litteraturens roll (3.2) och dess roll ur ett samhällsdidaktiskt perspektiv 

(3.3) kommer också att presenteras här eftersom det har en stor betydelse för läsarens förmåga 

att få förståelse för andra och få se andra perspektiv, vilket är en del av de samhällskunskaps-

orienterade ämnenas uppgift. Läsprocessen (3.4) är relevant att beskriva i bakgrunden för att få 

förståelse för den kognitiva processen som sker hos individen under tiden läsning sker. 

 

3.1 Styrdokumenten 

Redan i den inledande delen av läroplanen för grundskolan, i skolans uppdrag står det att: 

”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att sam-

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

tilltro till sin språkliga förmåga” (Skolverket, 2017c, s. 9). 

 

Alla skolans verksamheter har därför uppdraget att bedriva språkutvecklande arbetssätt. Detta 

gäller alla ämnen även de som inte förknippas med språk som till exempel de samhällsoriente-

rade ämnena. Anledningen till att skolan ska arbeta på detta sätt är att en bra språkutveckling 

gynnar lärandet och elevernas medverkan i skolans verksamhet (Skolverket, 2012, s. 11). I de 

samhällsorienterade ämnena ska även språket fungera som ett redskap för att lära, men det gäl-

ler också här att kunna analysera, reflektera, tolka och se sammanhang (Westlund, 2015, s. 216). 

 

En del av syftet till att undervisa i samhällskunskap i grundskolan är att:  

 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor 

och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, me-

diala och politiska aspekter centrala. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se sam-

hällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra 

människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och 

kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen. (Skolverket, 

2017c, s. 218) 

 

Begreppet helhetssyn betyder i detta sammanhang att eleverna ska få inblick i frågor och struk-

turer som rör samhället på olika sätt. Eleverna ska också utveckla sin förmåga att analysera 

samhällsfrågor utifrån olika perspektiv som exempelvis; genus, klass och etnicitet. Det betyder 

även att eleverna ska få förståelse för andra människors livssituation på lokal, nationell och 

internationell nivå (Skolverket, 2017b, s. 6).  

 

I syftet för kursplanen i historia står det att: ”Undervisningen ska vidare bidra till att eleverna 

utvecklar förståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och 

värderingar” (Skolverket, 2017c, s. 199). Genom undervisningen av ämnet historia ska eleverna 

komma i kontakt med människors berättelse från förr för att kunna leva sig in i hur det var att 
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leva då och vad det var som ledde fram till olika händelse, en så kallad historisk empati (Skol-

verket, 2017a, s. 6).  

 

Enligt kursplanen i svenska, ska eleverna läsa och lära sig om skönlitteratur. Eleverna ska vi-

dare möta skönlitteratur från andra länder samt från olika tider. Genom läsningen ska eleverna 

ges möjlighet att utveckla sitt språk, identitet och förståelse för andra människor och omvärlden 

(Skolverket, 2017c, s. 247). 

 

3.2 Litteraturens roll i undervisningen  

Litteraturens roll tillskrivs ofta att läsaren får träna på språket, får ett bättre ordförråd och får 

tillägna sig kommunikativa strategier. Litteraturen tillför även en berättelse och det är genom 

den läsaren får möjlighet att ta del av olika perspektiv, genom att berättelsen skapar förbindelser 

mellan individer, händelser och platser. Berättandet sker inte bara genom skönlitteratur det fö-

rekommer även i annan form av media som till exempel film, datorspel och muntlig form (Öh-

man, 2015, s. 20f.). 

 

I dagens skola relateras skönlitteratur oftast med ämnet svenska och de andra ämnena med läro-

medelstexter och annan sakprosa. Löthagen och Staaf (2009, s. 15f.) skriver att läromedelsbok 

och skönlitteratur kan kombineras i en balans i undervisningen av ämnen som till exempel sam-

hällskunskap och historia för att ge en djupare förståelse och kunskap. Eleverna ges då möjlig-

het att få se människors liv och få veta hur de tänker. De anser vidare att idag tillämpar sig 

lärarna oftast av ett temaarbete när de använder sig av skönlitteratur i undervisningen. Skönlit-

teraturen läses i svenskämnet och sakprosan i de samhällsorienterade ämnena. Istället borde all 

undervisning innehålla skönlitteratur, då det även kan ge djupare kunskap i ämnet. I historia 

kan skönlitteraturen ta med eleverna bakåt i tiden, där de får möjlighet att uppleva händelser 

och att bli berörd av något ökar intresset. 

 

Rosenblatt (2002, s. 44f.) som forskat och undervisat i litteraturvetenskap, pekar på att skönlit-

teraturen kan förmedla upplevelser som inte är möjliga i vårt eget liv om andra platser och tider. 

Det ger en kunskap om världen samt att skönlitteraturen kan utveckla den empatiska förmågan 

genom att läsaren lever sig in i och identifiera sig med karaktärerna. Rosenblatt understryker 

att om människan läser mycket skönlitteratur kan hon utveckla en social känslighet, då hon lär 

sig att leva sig in i andras situationer genom berättelsen. Genom det lär sig läsaren att förstå 

andra människors handlingar och behov. Denna effekt av läsningen kan inte uppstå vid läsning 

av en faktatext (Rosenblatt, 2002, s. 148). 

 

3.3 Skönlitteraturen ur ett samhällsorienterandedidaktiskt perspektiv 

Historia och samhällskunskap är ämnen som är komplexa och det är mer än bara faktakunskaper 

som eleverna ska lära sig i undervisningen. Odenstad (2014, s. 51) ser samhällskunskapen som 

tre olika ämnesdidaktiska profiler som ett orienteringsämne då eleverna lär sig faktakunskaper. 

Analysämnet i denna profil lär sig eleverna att se orsaker och samband mellan företeelser ur 

olika perspektiv. Samhällsämnet som ett diskussionsämne då eleverna ska reflektera och disku-

tera kring olika frågor. 
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Hermansson Adler (2014, s. 191) anser att olika perspektiv på samhällsfrågor och historisk-

empati kan utvecklas i ett förståelsemoment i undervisningsprocessen genom att kognitiv och 

socioemotiv kunskap samspelar. Den kognitiva kunskapen får eleven genom faktakunskaper 

som till exempel att förintelsen ägt rum och vad som ledde fram till den. Den socioemotiva 

kunskapen får eleven genom att läsa skönlitteratur. I den kan eleven läsa om karaktärernas mo-

tiv, tankar och känslor som lett till att händelser som förintelsens uppkomst. I skönlitteraturen 

skildras ofta både förövarna och offrens perspektiv. Det eleverna upplever i emotionella situat-

ioner som läsningen erbjuder kan göra att faktakunskaperna som de lärt sig får ett djupare kun-

skapsfäste. Hermansson Adler (2014, s. 192) skriver att om eleverna ska utveckla socioemotiv 

bör de först ha faktakunskaper i ämnet som en grund för läsningen av skönlitteratur. Har inte 

eleverna fakta utvecklar de ingen empati och förståelse genom skönlitteraturen. 

 

I undervisningen i historia och samhällskunskap kan skönlitteraturen användas på olika sätt om 

läraren finner bra material. Genom att välja skönlitteratur som skildrar samma händelse ur olika 

perspektiv, kan de med hjälp av det problematisera innehållet i undervisningen. Det kan använ-

das för att utveckla elevernas egna moraliska ställningstagande genom att läsa om andras (Her-

mansson Adler, 2014, s. 191ff.). 

 

3.4 Läsprocessen 

Under tiden läsandet sker konstruerar läsaren en textvärld. Detta för att skapa mening med tex-

ten. Judith A. Langer (2005, s. 23) benämner denna med föreställningsvärld och den finns i vårt 

sinne under tiden vi läser. Den präglas av de personliga och kulturella erfarenheter som läsaren 

besitter men även läsarens förhållande till det aktuella som vad den vet, hur den känner sig och 

vad den vet efter läsning. I föreställningsvärlden ingår det läsaren förstå och inte förstår, sam-

tidigt som den gör antagande om hur det hela kommer att utvecklas. Läsaren kommer härmed 

att omvärdera sina erfarenheter om sig själv, andra och världen. Att bygga föreställningar om 

något som är okänt brukar människan göra, som när man ska träffa en ny person. Om kunskap-

erna om denna person är vaga då skapas en föreställning om hur till exempel personen ser ut 

och hur den är. Föreställningsvärlden förändras allteftersom läsaren får mer fakta och erfaren-

heter. Den kommer att stanna kvar efter att läsaren slutat läsa (Langer, 2005, s. 23f.). Föreställ-

ningsvärldar byggs upp under läsandet i fyra olika faser. Den första fasen benämner Langer 

(2005), att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld. Fasen betyder att läsaren i början 

av läsningen bygger upp en ytlig föreställning utifrån egna kunskaper och erfarenheter om vad 

texten kommer att handla om. Denna fas kan bli aktuell att använda sig av även under tiden 

läsningen sker när nya uppfattningar tillkommer. Fasen benämns även som orienteringsfas. 

 

I fas två, förståelsefasen, att vara i och röra sig genom en föreställningsvärld använder sig 

läsaren sin ”nya” kunskap om texten men även tidigare erfarenheter och bilda därmed förståelse 

om textens mening. Tredje fasen, att stiga ur och tänka över det man vet. 

 

I återkopplingsfasen använder läsaren den förståelse, uppfattning och kunskap som byggts upp 

i de andra faserna av föreställningsvärlden tillsammans med de kunskaper läsaren hade innan 

läsningen började. Här är läsaren redo att byta inriktning av sin uppfattning som den har sen 
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tidigare. I denna fas kopplar läsaren kunskaperna den fått till sitt egna liv och dess betydelse. 

Här bildas nya erfarenheter om kunskaper som läsaren hade med sig sedan innan och litteratu-

ren kan ses som en kunskapskälla 

 

Fas fyra, att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen denna överblicksfas innebär att läsaren 

reflekterar över det den läst. Nu ser läsaren på texten med distans och kan bedöma den på ett 

objektivt och kritiskt sätt. De fyra faserna kommer inte efter varandra. De kommer och går 

cirkulärt under tiden läsning sker, men även efter läsning i diskussioner och i skrift om det lästa 

(Langer, 2005, s. 31ff.).  

 

Rosenblatt (2002) påpekar dessutom att när läsaren möter texten använder den tidigare erfaren-

heter och de nya kunskaperna för att skapa mening med texten i ett samspel som blir unikt. 

Detta sker i en spiralformad process som går fram och tillbaka under tiden läsningen sker. Ro-

senblatt kallar detta för transaktion. Detta samspel består av två olika element under läsningen 

den efferenta och den estetiska läsningen och vilket element läsaren använder sig av beror på 

vilket syfte texten läses i. Den efferenta läsningen betyder att läsaren riktar uppmärksamhet på 

fakta i texten och lägger inte in någon personlig eller känslomässig tolkning av det den läser. 

Texter som faktaböcker kan läsas med efferenta läsning och det är fakta läsaren för med sig 

efter avslutad läsning därav benämningen efferent (”föra bort” på latin). Den motsatta läsningen 

är den estetiska då läsaren använder sig av en emotionell dimension vilket innebär att läsaren 

erfar atmosfärer, scener och förhållanden i det lästa. Hon anser vidare att litteraturundervis-

ningen har koncentrerats av den efferenta läsningen i skolan då läraren bara ägnat uppmärk-

samheten på fakta i texten och inte brytt sig om den estiska läsningens betydelse vilken är en 

viktig del (Rosenblatt, 2002, s. 14f.). 

 

Läsforskarna Kylene Beers och Robert Probst (2013, s. 34ff.) använder sig av begreppet djup-

läsning detta innebär att läsaren förstår och kan bygga kunskap på ny kunskap som läsaren har. 

Vid djupläsning sker omläsning av texten och med det menas inte att läsaren ska läsa varje rad 

flera gånger, det betyder att läsaren ska börja reflektera över texten samt gå djupare i sin för-

ståelse vad den vill förmedla. Användning av texter som väcker empati och förståelse hos läsa-

ren har ansetts vara effektivt som beskrivs ovan och detta kan bero på att i djupläsningen an-

vänder läsaren sina emotionella och kognitiva förmågor att gå in i texten. Läsaren stiger ur sin 

egen mentala värld för att stiga in i texten med de bilder och begrepp som skapas vid läsning. 

Det läsaren upplever är att textens karaktärers tankar blir läsarens tankar, men läsaren är fort-

farande subjektet. 

 

När elever läser är de inte själva medvetna om att de ska djupläsa texten för att förstå den. Det 

sker i undervisningen genom att läraren ställer frågor om texten, ett så kallat textsamtal. Till 

frågorna finns inget givet svar i texten utan eleverna behöver djupläsa och kanske läsa om den 

för att kunna svara. Fördel med djupläsning med det påföljande textsamtalet är att eleverna 

utvecklar sitt ordförråd. När eleverna stöter på ett ord de inte förstår ökar förståelsen om ordet, 

det diskuteras, skrivs ner och det står skrivet i ett sammanhang. En annan fördel är att när texten 

diskuteras uppstår en förståelse för det lästa för att människan har ett behov att skapa förståelse. 

Texten kanske behöver läsas om under diskussionen för att öka förståelsen. Elevernas olika 
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tolkningar av texten ska ges utrymmer i diskussionen (Ingemansson, 2016, s. 25ff.). Syftet med 

djupläsning är att eleverna ska förstå olika sorters texter och ta till sig den kunskap texten för-

medlar. Eleverna behöver dessutom bli medvetna om vilka lässtrategier de ska använda sig av 

när de läser för att de ska kunna tolka texten och bli bättre läsare. Därför behöver de kunna olika 

lässtrategier som de kombinerar under tiden de läser (Ingemansson, 2016, s. 33). 

 

Adian Chambers (2011) som är författare och litteraturpedagog hävdar att textsamtalets roll är 

viktigt för att det är genom talet läsaren blir medveten om vad den tänker. Det är även i samtalet 

som läsaren blir reflekterande och kritisk till sin läsning. Textsamtal är inget som kan läras ut 

snabbt utan utvecklingen sker tillsammans med andra som är mer erfarna som till exempel lä-

raren (Chambers, 2011, s. 128). 

 

 

4 Metod 

I följande avsnitt kommer metoden för denna litteraturanalys beskrivas. Vilket metodval (4.1) 

som använts i föreliggande studie. Vilket urval och analys (4.2) som ligger till grund för under-

sökningen kommer också att redogöras för. 

 

4.1 Metodval 

Detta är en kvalitativ litteraturstudie vilket innebär att materialet är studerat på djupet. Kvalita-

tiv forskning är induktiv som betyder att det insamlade materialet ska tolkas och därifrån dra 

slutsatser om vad empirin visar (Bryman, 2011, s. 340). Det insamlade materialet är av veten-

skaplig rang och därför har det undersökts noga efter vissa kriterier. Kriterierna är bland annat 

att det ska finnas ett problem beskrivet i textens inledning eller bakgrund. Valet av undersök-

ningsmaterial ska vara beskrivet och om metod och syfte hänger ihop. Material som använts i 

denna studie har varit bokkapitel i antologi, rapporter, vetenskapliga artiklar och en licentiatav-

handling. Sökningar av artiklar har koncentrerat sig mest på databasen ERIC4 eftersom den 

inriktar sig på pedagogik och för att det går att avgränsa sökningarna. Avgränsningen har bestått 

av peer reviwed på artiklar i databasen ERIC men sökning utan avgränsning har också varit 

aktuell för att inte missa andra publikationer. Andra sökmotorer som använts är Primo som är 

Jönköpings högskolas egen databas. SwePub som är en svensk databas har använts samt Google 

Scholar. Kedjesökning har gjorts för att hitta ytterligare källor och för att finna primärkällor. 

Sökord som tillämpats är: Social studies*, literature*, fiction*, childrens books*, reading com-

perhension*, history*, teach*, civics*, literacy*, citizens education*, samhällskunskap*, litte-

raturundervisning, historia. Sökorden har kombinerats med varandra genom att använda orden 

OR och AND. I databasen ERIC har även thesaurus använts för att hitta lämpliga sökordskom-

binationer. 

 

                                                 
4 Educational Resources Information Center 
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4.2 Urval och analys 

Fokus vid urvalet har varit att materialet ska vara vetenskapligt granskat. Primärkällor har varit 

viktigt vid insamlingen av data. I kedjesökningen har olika forskare varit aktuella inom ämnet. 

Dock har det inte funnits mycket forskning om litteraturens roll i samhällskunskap därför har 

undersökningen även gällt ämnet historia. Historia och samhällskunskap är två ämnen som kan 

komplettera varandra för att öka förståelsen för händelser och de kan då hänga ihop i ett stort 

kunskapsområde. Ämnena kan verka som stöd för varandra som exempelvis matematik kan 

stödja undervisningen i naturkunskap (Samuelsson, 2014, s. 91). Principen för urval har varit 

att försöka att hitta relevant forskning av senare datum men äldre studier har också använts. 

Materialet i litteraturstudien har varit internationellt eftersom undersökningens syfte inte är nat-

ionellt betingat. Studier som behandlar andra årskurser har också varit av betydelse att under-

söka då de har visat intressanta resultat att undersöka. Detta för att veta var eleverna har befunnit 

sig innan i sin lärande process i de lägre årskurserna men även i de högre för att veta var de är 

på väg i sin utveckling i framtiden. Det mesta av materialet har varit på engelska och har hittats 

i databasen ERIC. Databasen Primo har använts för att hitta böcker som berört ämnets bak-

grund. Den kritiska aspekten vid genomföring av en induktiv undersökning är att undersök-

ningen bygger på insamlat material och vid sökning av material kan viktigt forskningsresultat 

missats vid informationssamlingen. Resultatets empiri har analyserats och strukturerats i olika 

teman. Dessa teman har framkommit under analysen med hjälp av de frågor som ställdes i fö-

religgande litteraturstudies syftesdel. För att enkelt kunna skilja ut de olika teman färglades de 

först och skrevs in i en mall för att få en översikt över resultatet efter vilka studier som visade 

snarlika resultat och vilka som skiljde sig åt. Den litteratur som analyserats har förts in i en 

tabell (se bilaga 1). 

 

5 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av hur användandet av skönlitteratur sker enligt forskningen 

i historia och samhällskunskap. Detta följer i olika teman med underrubriker vilka har identifi-

erats med hjälp av frågeställningarna i syftet. Skönlitteratur som kunskapskälla (5.1) och som 

motivation och engagemang (5.2) svarar på frågan varför skönlitteratur ska användas i under-

visningen samhällskunskap och historia. Underrubriken, användning av lässtrategier utvecklar 

förståelsen för texter (5.3) svarar på frågan hur skönlitteratur kan användas i undervisningen i 

samhällskunskap och historia. Vilka didaktiska implikationer som lärarna behöver vara med-

vetna om vid användning av skönlitteratur i ämnena samhällskunskap och historia beskrivs i 

underrubriken didaktiska implikationer (5.4). 

 

5.1 Skönlitteratur som kunskapskälla 

Skönlitteratur kan vara en källa till kunskap inom historia och samhällskunskap visar en studie 

gjord av Warren Mckinney och Jon Jones (1993, s. 90ff.). Deras jämförande studie gjordes på 

elever i årskurs fem i Oklahoma och syftade till att se om det var någon skillnad på hur mycket 

eleverna lärde sig om amerikanska revolutionen genom att ge eleverna olika sorters litteratur. 

Den första gruppen fick en skönlitterär bok, den andra gruppen fick läromedelsboken och den 

tredje gruppen fick läromedelsboken och en skönlitterär bok. Den skönlitterära boken skulle 



8 

 

läsas hemma. Eleverna testades före och efter studien på deras kunskaper om amerikanska re-

volutionen. Undersökningen visade att det inte var någon stor skillnad på elevernas kunskaper 

i de olika grupperna. De elever som fick bäst resultat var de som använts sig av kombinationen 

med skönlitteratur och läroboken. Sämst resultat visade eleverna som bara använt läroboken. 

Detta ansågs av forskarna beror på att innehållet var mer i skönlitteraturen då den innehöll 153 

sidor och den vanliga läroboken innehöll 22 sidor. En annan indikation som forskarna ansåg 

var viktig var att om läroboken och den skönlitterära boken innehöll samma kunskap lärde sig 

eleverna lika bra i båda böckerna. 

 

En liknande studie gjorde Neitz (2002, s. 20) hon gjorde en undersökning i årskurs tre i sex 

veckor. Först undervisades eleverna om statsskicket i tre veckor, med endast läroboken som 

hjälp i undervisningen. De andra tre veckorna undervisades eleverna om medborgarskap och 

den federala regeringen, då använde sig undervisningen av både läroboken och skönlitterära 

böcker. Eleverna omgavs av många böcker som berörde ämnet och som de fick välja själva och 

ha som bänkbok. Läraren läste samtidigt högt i en skönlitterär bok under samhällskunskaps-

lektionerna för att eleverna verkligen skulle erbjudas kunskaper i ämnet. Efter varje undervis-

ningsperiod testades eleverna på faktakunskaperna som berörde undervisningsstoffet. Resulta-

tet visade ingen skillnad på elevernas faktakunskaper beroende på om de hade undervisats end-

ast genom läroboken eller genom skönlitteratur och läroboken som komplement till varandra. 

 

Eleverna ska enligt kursplanens syfte i historia utveckla förståelse för vad som hänt i historien 

och förstå hur olika händelser har lett till varandra då är det viktigt att eleverna utvecklar histo-

riemedvetande (Skolverket, 2017c, s. 5). Ingemarsson (2007, s. 95ff.) har i sin avhandling un-

dersökt om användandet av skönlitteratur kan utveckla elevernas historiemedvetande. Det ut-

vecklas genom att eleverna får emotionella upplevelser som de möter när de läser skönlitteratur 

i tre processer. Den första processen handlar om att eleven identifierar sig med karaktärerna 

samtidigt som de möter något ovanligt. Den andra processen är när eleven kommer in i den 

sociokulturella lärprocessen, då ska eleven hantera värderingsfrågor och existentiella frågor. 

Den tredje och sista processen handlar om att eleven möter berättelsen och skapar ett historie-

medvetande. Utvecklandet av historiemedvetandet sker när eleven läser skönlitteratur för att 

den kan identifiera sig med de karaktärer som skildrades i den. 

 

Ingemarsson (2007, s. 96ff.) använde sig av Langes (2005) föreställningsvärldar när hon ana-

lyserade hur eleverna utvecklade historiemedvetandet. Hon pekar på att det sker i Langes, så 

kallade återkopplingsfas och det får påverkan på elevernas tänkande och då börjar lärandet. I 

denna fas är läsaren redo att byta inriktning på tidigare uppfattningen som läsaren har. Det är 

också här som läsaren kopplar kunskaperna den fått genom läsningen till sitt egna liv och dess 

betydelse. 

 

Eleverna utvecklade förståelse för värderingsfrågor och kunde ta ställning till dem i boken, som 

att flickor stod lägre i rang än pojkarna och att de behandlades sämre under vikingatiden. De 

fick kunskap om att barn fick börja arbeta tidigt. Eleverna fick kännedom om begreppet träl och 

dess innebörd som de tog ställning mot. Dessa faktorer väckte elevernas emotionella engage-

mang och de jämförde sig själva med karaktärerna i litteraturen, vilket är en förutsättning för 
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att de skulle utveckla historiemedvetande. Ingemarsson (2007) hävdar att läsning av skönlitte-

ratur i historia var en bra undervisningsmetod. Eleverna utvecklade historiemedvetande när de 

identifierade sig med karaktärerna dessutom lärde de sig fakta om vikingatiden. Det som var 

avgörande i utvecklingen av historiemedvetandet var vilka förutsättningar eleverna hade vid 

läsningen om de var duktiga läsare och vilka lässtrategier de använde sig av. 

 

Bickford (2017, s. 179ff.) gjorde en studie i USA som undersökte om eleverna kunde utveckla 

historisk förståelse och historiemedvetande genom att arbeta med olika källor samtidigt. Ele-

verna i studien använde primärkällor vilket utgjordes av historiska dokument, dagböcker sam-

tidigt som de läste skönlitteratur som berörde samma ämne i historieundervisningen. Ämnet de 

undervisades i var slaveriet och inbördeskriget i USA. Skönlitteraturen som valdes till under-

visningen skulle skildra olika individers perspektiv från denna tid. Eleverna fick sedan svara på 

frågor om vad vilken historia de olika källorna förmedlade. Eleverna fick även jämföra hur de 

historiska händelserna framställdes i källorna. Genom att göra detta utvecklade eleverna histo-

risk förståelse, historiemedvetande och ett kritiskt tänkande. De arbetade med både primärkäl-

lan och skönlitteraturen för att se händelserna ur ett historiskt perspektiv. Under tiden arbetet 

pågick fick eleverna även arbeta med att skriva bokrecensioner och göra en egen nyhetstidning. 

Resultatet av studien visade att eleverna reagerade kritiskt då de insåg att primärkällan tog upp 

en händelse som skönlitteraturen bortsåg ifrån. Eleverna tyckte det var intressant när de kunde 

koppla samman handlingen i boken med primärkällan. För att förstärka de historiska händel-

serna fick eleverna läsa skönlitteratur. Detta gjorde det möjligt för eleverna att se distinkta men 

ändå relaterade historiska epoker, att sammanställa olika perspektiv inifrån en precis era och att 

jämföra historiska källor med berättande källor som skönlitteratur. Primärkällor som historiska 

dokument gjorde det möjligt för eleverna att förstå vad det var i konflikten som gjorde att in-

bördeskriget bröt ut. Eleverna kunde identifiera etiska problem. De kunde även utveckla histo-

riskt förståelse när de djupläste skönlitteraturen och primärkällorna samtidigt som de diskute-

rade texterna (Bickford, 2017, s. 179ff.).  

 

I Nilssons (m.fl. 2015, s. 155ff.) studie som gjordes med unga vuxna i Sverige för att se om 

eleverna förstod innehållet och meningen med litteraturen som skildrade en annan kultur, histo-

ria och politiks tradition. Eleverna fick läsa en skönlitterär bok med en komplicerad samhälls-

situation. Boken handlade om en judisk pojke i Israel som uppfostras att ta avstånd från allt som 

har med Tyskland att göra för att hans släktningar dödades i förintelsen. När han får ett par 

Adidasskor i present vågar han inte använda dem. Boken inbjuder läsaren att utveckla empati 

och omvärldsorientering. Studien ville även undersöka om eleverna kunde utveckla förmågan 

till att reflektera angående politiska, etiska och sociala frågor. Studiens resultat visade att ele-

verna tyckte det var enkelt att förstå temat i litteraturen och att det var intressant. De hade lätt 

för att förstå texten, då läraren läste högt för eleverna. Språket var enkelt och eleverna kunde 

följa med i texten i ett eget exemplar. Däremot visade studien att eleverna inte reflekterade över 

sina känslor och de tog ingen ställning i värderingsfrågor om rätt eller fel. De kunde inte an-

vända sig av sina egna erfarenheter och de kunde inte heller identifierade sig med karaktärerna 

och därmed utvecklade de ingen empati för dem. Eleverna tyckte inte att de hade lärt sig något 

om historia, kultur eller det politiska sammanhanget i berättelsen. Eleverna förstod att förintel-

sen ägt rum men de förstod inte vad det innebär för de nu levande generationerna till förintelsens 
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offer. Varför inte eleverna kunde identifiera sig med karaktären i litteraturen kan enligt Nilsson 

(m.fl. 2015, s. 173) bero på att samhället byggs på den individualiseringen som ingår i det glo-

bala samhället. Däremot visade studien att de elever som läste frekvent och mycket hade lättare 

för att reflektera, identifiera sig och känna empati för karaktären i texten. 

 

Läsning av multikulturell skönlitteratur ger inte bara eleverna möjlighet att reflektera över sina 

egna liv, det ger dem också nya erfarenheter. Genom läsning och samtal kan eleverna stimuleras 

att tänka kritiskt om sociala fenomen i förhållande till sig själva och andra. Läsningen kan även 

bidra med att eleverna blir socialt och emotionellt engagerade när de kritiskt läser skönlitteratur. 

Eleverna behöver ha lärare som är medvetna om de sociala och kulturella frågorna som kan 

påverka deras liv och som ger sina elever möjlighet att utforska de utmaningar som genom 

mångfacetterad läskunnighet. Möjligheter att lära sig om människor vars erfarenheter, kulturer, 

sociala och ekonomiska situationer och arv som skiljer sig från ens egna kan endast vara möjliga 

genom den litteratur som finns tillgänglig för eleverna i skolan. Multikulturell utbildning gör 

att elevernas förståelse för- och värdesättande av mångfalden i samhället ökar (Robinson, 2013, 

s. 50). 

 

Genom att läsa och diskutera skönlitteratur som skildrar människors liv från andra länder och 

som fokuserar på sociala problem, kan få eleverna att utveckla ett medvetande om orättvisor i 

världen. Martin, Atkinson, Smolen, Oswald och Milam (2012, s. 163) hävdar att eleverna på 

detta sätt får de ta del av olika perspektiv på samhället. Eleverna utvecklar också respekt och 

förståelse för politiskt och socialt förtryckta människor och varför det är viktigt att främja social 

rättvisa. Denna studie visar vikten av att läsa flera böcker om samma ämne, för att de ger ett 

brett perspektiv på samhället. 

 

Elevers erfarenheter av skönlitteratur har potential att förändra deras syn på världen, det visar 

en studie som gjordes med en årskurs ett, av Pamela Jewett (2011, s. 28) i USA. Eleverna lär 

sig om kultur i skolan, och i den miljö de vistats i på fritiden. I den amerikanska kursplanen för 

samhällskunskap ska eleverna kunna identifiera personliga identiteter och identifiera det sätt 

som människor liknar och inte liknar varandra, för att kunna jämföra med sin kultur och med 

omvärldens. För att uppnå detta använde sig läraren av skönlitteratur genom tematisk undervis-

ning och det gynnade elevernas förståelse för kultur. Det innebar att läraren arbetade med 

samma tema i olika ämnen som i detta fall var kultur. I språkämnena fick eleverna läsa, skriva 

om kultur och även göra olika uppträden som teater och dans. I samhällskunskapen fick ele-

verna lära sig om olika kulturer. Detta arbetssätt väckte intresse för ämnet och eleverna utveck-

lade förståelse för sin egen kultur och andras kulturer Enligt studien förstod eleverna det kom-

plicerade begreppet kultur. Studien upptäckte även att eleverna läste med intresse och över för-

väntan när de läste om andra kulturer i världen. 

 

Gunilla Molloy (2002) gjorde en studie om läsning av skönlitteratur på högstadiet. När hon 

besökte skolorna möttes hon av lärare som kämpade med olika konflikter mellan eleverna, som 

mobbing och främlingsfientlighet. Hon understryker att elever genom skönlitteratur kan läsa 

och lära sig om konflikter och om livet. Samhällskunskapen och svenskämnet kan då samverka 

med varandra. Molloy (2002, s. 310) pekar vidare på att eleverna kan utveckla förståelse för 
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världen men även sig själva ur ett historiskt och socialt perspektiv när de läser skönlitteraturen 

och genom att de samtidigt använder sig av lässtrategier som att skriva och samtala. 

 

Sammanfattningsvis har föreliggande studie visat att forskningsresultaten skiljer sig vad det 

gäller faktainhämtning genom skönlitteratur i ämnena historia och samhällskunskap i de olika 

undersökta studierna. Neitzs (2002, s. 20) studie visade att det inte var någon skillnad på ele-

vernas faktakunskaper när de använde sig av läroboken eller skönlitteraturen, de elever som 

använt läroboken och skönlitteraturen i kombination visade ett något bättre resultat. Bickfords 

(2017, s. 179ff.) studie kom fram till att eleverna kunde se olika relaterande historiska epoker 

och förståelse för vad det var som utlöste inbördeskriget i USA när de läste både skönlitteratur 

och primärkällor i kombination. I Neitz (2002, s. 20) studie läste eleverna själva och läraren 

läste även högt ur en skönlitterär bok. I Bickfords studie (2017, s. 179ff.) fick eleverna läsa 

litteratur som skildrade olika perspektiv på händelserna samtidigt som de djupläste och disku-

terade texterna. 

 

Forskarnas resultat skiljer sig även åt när det gäller att utveckla elevernas förståelse och empati 

genom skönlitteratur. I Ingemarsons (2007, s. 96ff.) studie utvecklade eleverna historiemed-

vetande när de identifierade sig med karaktärerna i skönlitteraturen och det gjorde även eleverna 

i Bickfords studie (2017, s. 179ff.). Nilssons (m.fl. 2015, s. 155ff.) studie däremot visade ele-

verna att de inte kunde göra det. I hennes studie kunde eleverna inte identifiera sig med karak-

tärerna i boken och utvecklade ingen empati för dem. De kunde inte heller ta ställning i olika 

värderingsfrågor vilket eleverna i Ingemarssons (2007, s. 96ff.) studie gjorde. Nilssons (m.fl. 

2015, s. 155ff.) studie visades att de elever som läste ofta hade lättare för att reflektera och 

identifiera sig med karaktärerna i litteraturen. 

 

Slutsatsen av ovanstående resultat är att forskarna är i huvudsak positiva till att använda skön-

litteratur i undervisningen av ämnena historia och samhällskunskap då det finns en möjlighet 

att utveckla kunskaper, engagemang, empati och förståelse för andra människor, kulturer och 

historia genom att eleverna identifierar sig med karaktärerna i skönlitteraturen. Detta bör ske 

enligt forskarna tillsammans med läroboken och med lässtrategier som textsamtal. 

 

5.2 Motivation och engagemang 

Undervisningen i skolan ska vara intressant och motiverande för att eleverna ska lära sig något. 

Det är även viktigt att undervisningen känns meningsfull. Undervisning genom skönlitteratur 

har visat sig vara motiverande i nästan samtliga studier. Ingemanssons (2007, s. 98) studie pekar 

på att läsning av skönlitteratur i ämnet historia var motiverande för eleverna och de utvecklade 

ett intresse för rättvisefrågor och genusperspektiv. 

 

Samma slutsats tog Martin, Atkinson, Smolen, Oswald och Milams (2012, s. 163) i sin under-

sökning. Skönlitteratur som beskriver människor som lever i fattigdom och i orättvisa runt om 

i världen inspirera eleverna att engagera sig i aktiviteter, såsom insamlingar för att donera 

pengar till att förbättra livet för utsatta människor. Enligt Tysons (2002, s. 61) studie såddes ett 

frö hos eleverna att vilja arbeta med sociala problem, politik och samhällsförändringar. Efter 
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att studien var klar, startade eleverna möten efter skolan för att diskutera sociala orättvisor och 

försökte hitta svar på hur de skulle komma tillrätta med dem. 

 

Eleverna kan genom skönlitteratur utveckla ett samhällsengagemang på mellanstadiet under-

stryker Tyson (2002, s. 60). Genom att använda sig av lässtrategier när eleverna läser skönlit-

teratur och att de därigenom kan utveckla förståelse för politisk makt, sociala orättvisor och 

historiska missuppfattningar. Detta kan leda till att eleverna vill vara med att försöka ändra på 

samhället. Tanken med studien var att se om eleverna utvecklade en social och politisk identitet 

genom olika skönlitterära verk. Hon upptäckte att eleverna i studien utvecklade och ändrade 

sina åsikter om samhällsengagemang. De applicerade det de läst på sin egen miljö och liv därför 

att de såg sammanhang med sig själva och texten de läste. Några elever förstod inte detta sam-

band och därmed utvecklade de inget samhällsengagemang. Litteratur som lär eleverna hur om 

hur det är att ha olika åsikter, få erfarenheter genom andra, hur orättvisa ska hanteras och hur 

de kan påverka samhället är relevant enligt Tysons (2002) studie. 

 

Eleverna som läste dagbok och dikt blev uppmärksammade på denna typ av berättande av histo-

ria och de ville fortsätta läsa de typer av texter (Afflerbach & VanSledright, 2001, s. 704). 

Ämnet historia och samhällskunskap blev mer intressant och spännande för eleverna när de 

arbetade med skönlitteratur i undervisningen (McKinney & Jones, 1993, s. 95). Eleverna blev 

mer engagerade av läsningen och deltog mer aktivt i lektionerna när skönlitteratur användes 

som komplement till läroboken (Neitz, 2002, s. 20). 

 

Sammanfattningsvis kan skönlitteraturen i undervisningen av samhällskunskap och historia 

medverka till att eleverna intresse väcks och de blir mer motiverade för ämnet, det visade Neitz 

(2002, s. 20) studie. Eleverna blev motiverade och var aktiva under lektionerna när skönlittera-

turen användes. Tysons (2002, s. 60) studie visade att när eleverna läste om människors olika 

livssituationer insåg de att samhället var orättvist och det väckte ett intresse för samhällspro-

blem och samhällsengagemang hos eleverna. Eleverna i hennes studie träffades på eftermid-

dagarna efter skolan och diskuterade orättvisor i samhället och hur de kan förhindras. Samma 

resultat kom Martin, Atkinson, Smolen, Oswald och Milams (2012, s. 163) fram till eleverna 

blev engagerade i orättvisor och startade insamlingar för att donera pengar till utsatta männi-

skor. Slutsatsen av detta är att skönlitteratur kan bidra till att engagera eleverna i samhällsfrågor. 

I syftet för ämnet samhällskunskap (Skolverket, 2017b, s. 9) står det att eleverna ska bli aktiva 

och ansvarfulla människor och därför kan skönlitteratur ses som ett komplement till läroböcker. 

 

5.3 Användning av lässtrategier utvecklar förståelsen för texter 

Att elever använder sig av rätt lässtrategier är av stor betydelse när de ska skapa förståelse för 

en text. MacPhee och Whitecotton (2011, s. 267) kunde se att läs- och skrivstrategier lärdes ut 

separat och inte i ett sammanhang. Eleverna undervisades i olika lässtrategier men de använde 

inte dem som ett verktyg för att lära. Därför konstruerades och genomfördes det en undersök-

ning om utvecklandet av lässtrategier kunde ge ökad kunskap och förståelse i historia genom 

att läsa skönlitteratur. Resultatet i deras undersökning blev att eleverna kunde utveckla djupare 

förståelse om samhällskunskap, om sig själva och om andra människor genom att använda sig 

av lässtrategier under tiden de läste. Strategierna som användes i studien var skriva, och med 
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fokus på att lyssna och samtal. Lärarna använde det transformativa lärandet, då eleverna fick 

samtala varje dag om det lästa innehållet. Detta medförde att eleverna använde sig av lässtrate-

gier som ett verktyg för en djupare förståelse inom samhällskunskap och dessutom började de 

tänka mer kritiskt. Som en följd av samtalen lärde eleverna sig även om hur demokrati fungerar 

i klassrummet eftersom de fick samtala, lyssna och respektera varandra i textsamtalen. 

 

Liknade slutsats drog Ingemansson (2007, s. 97) som betonar vikten av att läsa och samtala om 

texter för att uppnå historiemedvetande hos eleverna. För att eleverna ska ta sig från den första 

fasen, orienteringsfasen, där de bygger upp en ytlig föreställning utifrån de kunskaper och er-

farenheter som de har om vad texten kommer att handla om, till att övergå till förståelsefasen. 

Denna övergång kräver energi av eleverna och förstår inte eleverna texten kan de inte gå vidare 

till den viktiga återkopplingsfasen för att få ett historiskt sammanhang. Eleverna behöver då 

olika former av och återkommande textsamtal för att skapa förståelse för texten. 

 

Afflerbach och VanSledright (2001, s. 704) bekräfta i sin studie att berättande texter som dag-

boksberättande och dikter kan kombineras med faktatexter då de kan komplettera varandra när 

det gäller att bygga upp kunskap och förståelse för historia och samhällskunskap. Berättande 

texter som dagbok eller dikt kan väcka förståelse och empati hos läsaren. För att förstå dessa 

texter kan läsaren använda sig av den kombinerande faktatexten för att identifiera information. 

Detta gör att eleven får en förförståelse om vad berättandetexten vill förmedla, samt en inter-

textualitet, att texter bör läsas i ett sammanhang. Förförståelse är en av läsförståelsestrategier 

elever kan använda sig av. En del av eleverna tyckte ändå att det var svårt att skifta fokus mellan 

faktatexten, dagbokstexten och dikten. Detta kunde bero på enligt forskarna att eleverna inte 

var vana vid denna typ av texter. För en del elever väckte de olika texterna empati och förståelse 

för historian. Undervisning som den här kräver att eleverna vet hur man läser denna typ av 

texter och att de samtala om dem i ett demokratiskt klassrum. 

 

Martin, Atkinson, Smolen, Oswald och Milam (2012, s. 163) bekräftar också att läsning bör 

följas av textsamtal med diskussioner för att ge eleverna djupare förståelse om samhällskun-

skap. I deras studie undersökte de om eleverna kunde förstå begreppet världsmedborgare genom 

att läsa skönlitteratur. Eleverna fick läsa olika böcker beroende på deras läskunnighet. Efter det 

följde textsamtal i grupper med frågor som läraren utformat, dessutom formulerade eleverna 

egna frågor till texten. Eleverna gick från att först tro att en världsmedborgare är en individ som 

reser mycket, till att förstå att en världsmedborgare är de som tar ansvar i sitt vardagliga liv 

genom att handla rätt varor och att hjälpa andra genom att donera pengar till olika projekt runt 

om i världen. 

 

Jewette (2011, s. 28) visade i sin studie att tematisk undervisning som sträcker sig över olika 

ämnen, gynnar elevernas förståelse för kultur. I hennes studie använde sig lärarna av skrivning, 

bild, dans och dramatisering av skönlitteraturen. Jewette menar att detta var lässtrategier som 

eleverna använde sig av i undervisningen. Detta arbetssätt väckte intresse för ämnet och ele-

verna utvecklade förståelse för sin egen kultur och andras kulturer. 
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Interaktiv läsning av mångkulturell skönlitteratur gör det möjligt för elever att formulera och 

utmana sina förståelser av sociala fenomen. Eleverna i Robinsons (2013) studie visade att de 

kunde identifiera de hegemoniska strukturerna i samhället och hur rasidentitet har använts för 

att positionera människor efter färg, vilket i slutändan avslöjar hur de uppfattar vem som har 

makten; vita och rika människor. Interaktiva metoder skapar möjligheter för eleverna att kritiskt 

engagera sig och lära sig om sociala och kulturella fenomen som presenteras i litteraturen. Alla 

lärare, oavsett ras, etnicitet och social klass, har en skyldighet att skapa läromiljöer där alla barn 

kan känna sig bekräftad och ha möjlighet att uttrycka sina idéer (Robinson, 2013, s. 50). 

 

Användning av lässtrategier har visat vara en viktig del i förståelsen och utveckling av de vär-

den som skönlitteratur kan tillföra undervisningen. Den lässtrategi som anses vara den mest 

användbara enligt studierna som undersökts är textsamtal under tiden läsningen sker. De bör 

ske ofta för att eleverna ska få en djupare förståelse och kunna skapa mening med det de läser. 

Studien (MacPhee & Whitecotton, 2011, s. 267) som använde sig av lässtrategierna skriva, 

samtal och lyssna, utvecklade elevernas förståelse i samhällskunskapen. I Afflerbach och 

VanSleidrights (2001, s. 704) studie använde de sig av läroboken och berättande texter. Detta 

visade sig vara ett sätt att bygga upp förförståelse för texterna men även här förekom textsamtal. 

Jewette (2011, s. 28) hävdade att kombinerade lässtrategier som skrivning, dans och dramati-

sering var ett sätt att uppnå förståelse för vad kultur är. Slutsatsen av föreliggande studies re-

sultat är att ha återkommande textsamtal med eleverna vid läsning av skönlitteratur för att ut-

veckla förståelse för det lästa.  

 

5.4 Didaktiska implikationer  

Läraren behöver vara medveten vid planering av lektioner om vilka didaktiska implikationer 

som kan vara viktiga att tänk på vid undervisning genom skönlitteratur. En av dem är valet av 

skönlitteratur, den ska anpassas till eleverna och till ämnesområdet som ska läras ut. För att 

eleverna ska utveckla historiemedvetande behöver texterna ha flera upplevande subjekt så att 

eleverna kan identifiera sig med dem. Det är dessutom bra om karaktärerna är i samma ålder 

som eleverna. Litteraturen bör vara intressant för att då går det lättare för eleverna att ta sig till 

återkopplingsfasen där de kan utveckla ett historiskt sammanhang. Ingemansson (2007, s. 98) 

ger olika tips till undervisningen som att läraren kan börja ett nytt undervisningsområde i en 

skönlitterär bok. Lärarna behöver läsa och hålla sig uppdaterad om böcker inom sitt undervis-

ningsämne för att kunna välja rätt böcker. Eleverna behöver också tid för reflektion för att möj-

liggöra en utveckling i föreställningsvärlden. 

 

Levstiks (1998, s. 16) studie visade att det kan uppstå problem med undervisning som använder 

sig av skönlitteratur i ämnet historia. Litteraturen väckte värderingsfrågor som skapade känslo-

mässiga situationer i klassrummet. Eleverna ändrade sina värderingar beroende på hur elev-

grupperna var sammansatta. I en annan situation skulle eleverna kanske inte ändra sina värde-

ringsfrågor. Detta är viktigt att tänka på som lärare att de åsikter eleverna har på lektionerna är 

kanske inte det som de egentligen tycker och att det kan vara grupptrycket som styr elevernas 

åsikter. I sådana situationer behöver läraren verka för ett bra klassrumsklimat.  
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Levstik (1998) understryker vidare att det är viktigt använda många böcker som ger olika per-

spektiv på händelser samt tid i undervisningen för att upptäcka dem i skönlitteraturen. Hon 

anser att eleverna fick historisk kunskap men att den information de fick i skönlitteraturen var 

färgad av författarens syn på historien. Levstik hävdar att historiemedvetande är att vara analy-

tisk och objektiv. I denna studie gick eleverna i årskurs sex och i den här åldern förstår de 

historia genom en subjektiv verklighet. 

 

I Molloys (2002, s. 36ff.) studie om läsning av skönlitteratur på högstadiet skriver hon att vid 

valet av skönlitteratur ska läraren utgå från de didaktiska grundfrågorna om vad (vad ska ele-

verna lära sig), hur (ska eleverna lära sig) varför (ska eleverna lära sig), vem (är det som ska 

lära sig), när (ska eleverna lära sig), var (ska eleverna lära sig) med vem (ska eleverna lära sig). 

Vem-frågan ska läraren tänka på vilka eleverna är och vilken sociokulturell bakgrund de har. 

En bok som fungerat bra i en klass kanske inte alls väcker den effekten som läraren vill uppnå 

i ett annat klassrum med andra elever. Svaret på Var-frågan, ska eleverna läsa skönlitteratur 

hemma eller tillsammans i skolan eller som en bänkbok? Detta beror på hur läraren vill att 

eleverna ska arbeta med litteraturen. En lärare i studien ville ägna lektionstiden åt att diskutera 

innehållet och då läste eleverna på fritiden. Med vem-frågan, om eleverna ska läsa själva i små-

grupper eller om alla elever ska ha samma bok och läsa tillsammans, vilket kan bli svårt ef-

tersom alla elever är olika. Varför-frågan, kan elever lära sig något genom att läsa skönlittera-

tur? Vilken litteratur ska läraren välja och vilket perspektiv ska skildras och vad är det läraren 

vill att eleverna ska få syn på i litteraturen är viktiga aspekter vid undervisning genom skönlit-

teratur (Molloy, 2002, s.39f.). 

 

Sammanfattningsvis behöver lärare som använder sig av skönlitteratur i ämnena samhällskun-

skap och historia vara medveten om olika didaktiska implikationer. De är att välja rätt böcker 

till eleverna. Det ska finnas upplevande subjekt och olika perspektiv ska skildras. Litteraturen 

ska vara anpassad efter elevernas kunskaper och temat ska vara relevant till ämnesområdet. 

Undervisningen underlättas om det råder ett gott klassrumsklimat. Lärarna kan utgå från de 

didaktiska frågorna, vad, hur, varför, med vem, när, vem och var, vid planering av lektioner då 

undervisningen sker genom skönlitteratur. 

 

 

6 Diskussion 

I inledande metoddiskussion (6.1) kommer val av metod och litteratur att diskuteras. I resultat-

diskussionen (6.2) kommer det resultat av föreliggande studie att diskuteras. Detta kommer att 

utgå från mina egna funderingar kring resultatet. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Litteraturstudien är genomförd genom att jag läst och tolkat vad min valda forskning tagit upp 

om det aktuella ämnet. Grundtanken med min studie är att inrikta sig på årskurserna på mellan-

stadiet, men jag har även undersökt forskningsstudier som gjorts på både yngre och äldre elever, 

då de studierna visade intressanta resultat. Jag har beaktat att läskompetensen och användandet 
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av lässtrategier skiljer sig åt både upp- och nedåt i årskurserna. Det som varit osäkert vid tolk-

ning av engelska texter har varit två begrepp historical thinking och historical literacy. Hist-

orical thinking har jag tolkat med historiemedvetenande som betyder att nuet är beroende av 

det som hänt tidigare och framtiden är beroende av det som varit (Skolverket, 2017c, s. 5). 

Historical literacy har tolkats som historisk förståelse som betyder att kunna kritiskt tänka och 

hantera historiska texter.  

 

6.2 Slutdiskussion 

Föreliggande studiens syfte är att undersöka hur användandet av skönlitteratur i ämnena historia 

och samhällskunskap sker enligt forskningen. Min första fråga forskningsfråga av; varför ska 

skönlitteratur användas i undervisningen av historia och samhällskunskap? Nästan samtliga un-

dersökta studier har hävdat att det finns didaktisk möjlighet att använda skönlitteraturen i under-

visningen i samhällskunskap och historia. Den undervisningsmetoden som visat sig fungera 

bäst i detta sammanhang är kombinationen lärobok och skönlitteratur. Detta kan kopplas till 

Rosenblatts (2002, s.14) teori om att läsaren läser en text i olika syften. Den efferenta läsningen 

då läsaren koncentrerar sig på fakta i texten, här lägger den inte in någon personlig eller känslo-

mässig tolkning. Eleven kan på så sätt erbjudas objektiva faktakunskaper i läroboken. Den este-

tiska läsningen använder läsaren sig av en emotionell dimension då den erfar atmosfärer, scener 

i det lästa. I skönlitteraturen kan eleven få den subjektiva upplevelsen med sina sinnen som kan 

väcka känslor. Det är viktigt att få ta del av människors upplevelser för att öka förståelse och 

utveckla empati för andra människor. Upplevelserna är mer sanna för den som upplever dem 

och den subjektiva upplevelsen av något kan förändra den verklighet vi lever i.  

 

Samhället är på väg att förändras från ett sammanhållande samhälle till ett mer individualiserat. 

Det var Nilssons m.fl. (2015, s. 173) förklaring till resultatet i sin studie på varför eleverna inte 

utvecklade förståelse och empati för karaktärerna i litteraturen. Skönlitteraturen bygger upp den 

subjektiva upplevelsen men det kan också fungera som ett gemensamt intresse. Som proletär-

författarna på 30-talet och framåt gjorde. De skapade en gemensam berättelse i sin litteratur och 

det var ett sätt att bygga upp en känsla i samhället och en förståelse för andra. 

 

Skönlitteraturens förmåga att bygga upp förståelse för samhällskunskap och historia har bekräf-

tats i min undersökning men man kan också vända på resonemanget. Kunskaper om samhället 

och historia ger en ökad läsförståelse. Människan är meningssökande hon vill tolka och orga-

nisera information för att skapa förståelse för hur fenomen ingår i ett sammanhang (Imsen, 

2006, s. 46). Om eleverna har kunskaper om samhället och historia kan det hjälpa dem att få en 

förståelse för det de läser, det blir då en förförståelse hos eleverna. 

 

Det som är viktigt att beakta i undervisningen historia är att kunskap inte bara handlar årtal och 

kungar. Eleverna ska bildas och kunskaperna fördjupas och därmed förmå eleverna att tänka 

själva. Begreppet bildning kan definieras som den kunskapen som består och bildning pågår 

hela livet. Den har förmågan att forma människan och den utgår från ett kritiskt sinne (Liedman, 

2016). Enligt kursplanens syfte för historia ska eleverna utveckla sin förmåga att kritiskt 

granska källor (Skolverket, 2017c, s. 172) detta kan eleverna göra genom att jämföra olika sor-

ters texter med skönlitteratur. 
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Undervisningen i skolan ska även vara engagerande och motiverande. Undervisning genom 

skönlitteratur var enligt alla undersökta studier intressant, spännande och motiverande för ele-

verna. Genom att läsa skönlitteratur i undervisningen kan det inspirera och väcka elevernas 

intresse för att de ska fortsätta att läsa även utanför skolan. 

 

Min andra forskningsfråga var; hur ska skönlitteratur användas i undervisningen i samhällskun-

skap och historia? Min studie pekar på att användning av lässtrategier är viktiga för att förstå 

texten och undersökningen visar att utan strategier ingen förståelse. 

 

I Neitzs (2002, s. 20) studie när bara skönlitteraturen användes i historieundervisningen och 

den inte tillförde någon ny kunskap till eleverna framgick det inte om de använde sig av några 

lässtrategier. I Bickfords studie däremot fick eleverna förståelse för historia och kunde identi-

fiera etiska problem när de djupläste skönlitteraturen samtidigt som de diskuterade det lästa. 

Chambers (2011) skriver att textsamtalets roll är viktigt för att det är genom talet läsaren blir 

medveten om vad den tänker. Det är även i samtalet som läsaren blir reflekterande och kritisk 

till sin läsning. Min studie klargör att användning av skönlitteratur i samhällskunskap och histo-

ria bör följas av textsamtal för att eleverna ska förstå och lära sig av texten. 

 

Klassrumsklimatet är en viktig del vid textsamtal. Eleverna måste känna sig bekväma och våga 

uttala sig för att delge sina tankar. Enligt forskarna bör skolan genomsyras av respekt och ge-

menskap för det är det som gör att eleverna lyckas bra med att undervisas om samhällskunskap 

och historia genom skönlitteratur. 

 

I läroplanens värdegrund står det att skolan ska vila på en demokratiskgrund. Respekt för de 

mänskliga rättigheterna och demokratiska värderingar ska löpa som en rödtråd genom under-

visningen (Skolverket, 2017c, s. 7). Elevernas förståelse för vad demokrati är kan utvecklas 

genom att använd skönlitteratur i undervisningen. Den kan belysa att demokrati är mycket mer 

än att alla ska ha rösträtt, det innebär även bland annat att alla röster ska bli hörda i samhället. 

För att uppnå det kan undervisningen använda sig av skönlitteratur som skildrar minoriteter i 

samhället för att få deras perspektiv på samhället. 

 

I dagens skola är det ofta stressigt för läraren att hinna med alla undervisningsområden. Ska 

undervisningen då handla om att eleverna ska läsa skönlitteratur under lektionerna när det är 

mycket annat som ska hinnas med? En lösning på detta skulle kunna vara att använda sig av ett 

tematiskt arbete. Temaarbetet fungerar bra tillsammans med svenska, samhällskunskap och 

historieämnet. Då kan undervisningen täcka in många förmågor som ingår i kunskapskraven 

för ämnena samhällskunskapsorienterade ämnen. Eleverna kan inhämta kunskap och få se olika 

perspektiv på samhälle, länder, historia och religion. I svenskämnet får de arbeta med skrivning, 

retorik samt lässtrategier. De kan använda sig av bild och drama och därigenom får de möjlighet 

att uttrycka sig på olika sätt. Därmed erhåller eleverna en sammanhållande kunskapskontext 

(Magnusson, Malmgren & Nilsson, 2013, s. 87). Användning av många olika lässtrategier vi-

sade Jewettes (2011, s. 28) studie då eleverna skulle lära sig begreppet kultur vara framgångs-

rikt.  
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Jag nämnde i min inledning att det är skolans uppdrag att alla lärare arbetar språkutvecklande i 

alla ämnen, genom tematiskt arbete blir det möjligt, eleverna inhämtar kunskap och samtidigt 

får de möjligheter att utveckla sin personlighet (Magnusson, Malmgren & Nilsson, 2013, s. 26). 

 

Min tredje forskningsfråga var; vilka didaktiska implikationer behöver lärare vara medvetna 

om vid användning av skönlitteratur i ämnena samhällskunskap och historia? Valet av skönlit-

teratur är viktigt i undervisningen. En aspekt vid valet av skönlitteratur är att undervisningen 

ska vara anpassad efter varje elevs förmåga. Även undervisningsupplägget kan behöva utfor-

mas på olika sätt för att möta elevernas olika förmågor. Detta kan vara en svårighet i undervis-

ningen om klassen består av många elever med olika behov. Läraren kan i detta fall konstruera 

läsecirklar med eleverna. Genom att cirklarna består av elever med olika läskompetenser kan 

undervisningen utgå från Vygotskijs sociokulturella teori då eleverna lär sig av varandra. 

 

Den här uppsatsen kommer att vara underlag för mitt examensarbete i slutet på min utbildning. 

Denna studie har visat att textsamtalet spelat en stor roll i elevernas förståelse och utveckling 

av kunskaper och empati i samhällskunskap och historia genom skönlitteratur. Det verkar vara 

det som skiljer forskarnas resultat åt i deras studier om de har använt textsamtal eller inte för 

att utveckla elevernas förståelse. Jag kommer därför att undersöka hur stor roll textsamtalet har 

när skönlitteratur används i undervisningen i mitt examensarbete. Under min nästa VFU kom-

mer jag att skapa litteraturcirklar med eleverna och ha textsamtal med dem varje vecka för att 

se utvecklingen i ämnena samhällskunskap och historia. Jag kommer även att undersöka hur 

klassrumsklimatet påverkar elevernas textsamtal och om det har betydelse av förståelse för 

skönlitteraturen. En annan intressant aspekt som uppkommit i denna studie är att eleverna kan 

utveckla engagemang för samhället genom att läsa skönlitteratur, detta skulle också vara intres-

sant att utveckla mer i min nästa studie. Genom att använda en bok som behandlar ämnet och 

undersöka om det kan utveckla ett samhällsengagemang hos eleverna. Detta kan genomföras i 

tematiskundervisning i ämnena svenska, historia och samhällskunskap i årskurs 4–6. Det skulle 

även vara intressant att intervjua lärare och undersöka deras inställning till skönlitteratur i 

undervisningen historia och samhällskunskap.  
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Publikationsår 

Land 

Databas 

 

Syfte 

Design 

Urval 

Datainsamling 

 

 

Resultat 

Affierbach, P. & VanS-

ledright, B. Hath! Doth! 

What? Middlegraders 

reading innovative his-

tory text. Journal of Ado-

lescent & Adult Literacy, 

2001. USA  

ERIC 

 

Det finns två syften med 

denna undersökning. 

Första var att undersöka 

vilka utmaningar blir det 

för eleverna med under-

visningen om den använ-

der olika texter som dikt 

och dagbok tillsammans 

med läroboken. Det andra 

syftet var att undersöka 

hur eleverna utvecklar 

historiemedvetande när 

de läser om historia. 

Studien bygger på inter-

vjuer med elever i årskurs 

5. 

Resultat på syfte vilka ut-

maningar eleverna möter 

med att använda olika 

sorters texter; en del av 

eleverna tyckte det var 

svårt att skifta fokus mel-

lan faktatexten, dagboks-

texten och dikten. Genom 

att läsa berättande text 

som till exempel dagbok 

eller dikt kan detta väcka 

känslor och empati hos 

läsaren. För att förstå tex-

tens innehåll och för att 

skapa mening med texten 

kan läsaren använda sig 

av faktaboken för inform-

ation. 

Bickford, J.H. The Cur-

riculum Development of 

Experienced Teachers 

who are inexperienced 

with History- Based Ped-

agogy. Journal of Social 

Studies Education Re-

search, 2017.  

USA  

ERIC 

Syfte: Om det fanns nå-

gon betydelse för elever-

nas utveckling av histo-

riskförståelse genom att 

använda primärkällor och 

andrahandskällor. 

Forskarna undersökte 

olika lärares planeringar 

för att se hur mycket de 

undervisade om histo-

riskförståelse och histori-

emedvetande. De arbe-

tade även med frågor till 

eleverna som läraren vi-

darebefordrade i mail till 

forskaren. 

Eleverna arbetade med 

olika litteratur som pri-

märkällor, andra-

handskällor och skönlit-

teratur. De fick arbeta på 

olika sätt med litteraturen 

och fick ta del av olika 

perspektiv på händelser i 

historian och de utveck-

lade både historiskförstå-

else och historiemed-

vetande. 

Ingemansson, M. Skönlit-

terär läsning och histori-

emedvetande hos barn i 

mellanåldrarna. Licenti-

atavhandling Växjö 

2007 Sverige 

 

Syftet med den här stu-

dien är att undersöka 

vilka möjligheter barn i 

tio- till elvaårsåldern har 

att utveckla sitt historie-

medvetande då de deltar i 

en tematiskt upplagd 

undervisning, där skönlit-

teraturen spelar en viktig 

roll som kunskapskälla. 

Resultatet bygger på 

elevintervjuer. 

Resultatet visade att ele-

verna utvecklade histori-

emedvetande när de läste 

skönlitteratur tillsam-

mans med olika lässtrate-

gier. 

Jewett, P.” Some people 

do things different from 

us”: Exploring personal 

and global cultures in a 

first grade classroom. The 

Syftet med studien var att 

undersöka om eleverna 

förstår begreppet kultur 

genom att läsa skönlitte-

ratur. 

Studerade klassrummets 

aktiviteter. Forskaren 

samlade in elevernas tex-

ter. Hon spelade in ele-

verna. Intervjuade dem. 

Resultatet visade att ele-

verna utvecklade förstå-

else för begreppet kultur. 
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journal of children’s lite-

rature, 2015 USA 

Google scholar 

 

Levstik, L.S. The rela-

tionship Between Histori-

cal Response and Narra-

tive in a Sixth-Grade 

Classroom. Theory and 

research in Social Educa-

tion, 1986 USA 

Google scholar 

Syftet med studien är att 

undersöka hur eleverna 

svarade på undervis-

ningen när de läste skön-

litteratur i historia.  

Undersökningen bygger 

på fältstudier med obser-

vationer i en årskurs sex. 

Insamlingen av data byg-

ger även på elevdoku-

ment från läraren. En 

kvalitativforskning som 

använt sig av elevinter-

vjuer. 

Resultatet av studien vi-

sade att skönlitteraturen 

kunde väcka frågor i 

känsliga situationer. De 

ändrade sina värderingar 

efter situationen i under-

visningen som de kanske 

inte skulle göra om det 

skett under andra omstän-

digheter. Eleverna kunde 

utveckla sina kunskaper 

om historia genom att 

läsa skönlitteratur. 

MacPhee, D. A & White-

cotton, E. J. Bringing the 

“Social “Back to Social 

Studies: Literacy Strate-

gies as Tool for Under-

standing History. The So-

cial Studies, 2011. USA 

ERIC 

 

Forskarna tyckte att läs- 

och skrivstrategier lärs ut 

separat och inte i ett sam-

manhang. De ville under-

söka om eleverna kunde 

använda olika strategier 

för att lära sig historia. 

Studien gjordes i två klas-

ser i årskurs fyra. Ele-

verna fick svara på frågor 

om texten de läst som 

forskaren sedan läste och 

sammanställde. 

Eleverna identifierade sig 

med karaktärerna i littera-

turen och förstod männi-

skors handlingar i de hi-

storiska situationerna. De 

upptäckte även hur vik-

tigt det var med lässtrate-

gier vid förståelsen och 

inlärningen av historia.  

Martin, L.A & Smolen, 

L. Atkinson & Oswald, 

R.A & Milam, J.L. Pre-

paring Students for 

Global Citizenship in the 

Twenty- First Century: 

Integrating Social Justice 

through Global Literature 

i The social studies 2012 

USA ERIC 

Syftet var att ta reda på 

om eleverna lär sig vad 

begreppet världsmedbor-

gare betyder genom att 

använda skönlitteratur i 

undervisningen. 

Klassrums observationer 

och insamling och be-

dömning av elevernas ar-

beten. De jämförde ele-

vernas resultat under stu-

diens gång. Detta samla-

des och strukturerades i 

tabeller Forskarna anser 

att det var ingen stor skill-

nad på gruppernas kun-

skaper i historia efter stu-

dien var gjord. De elever 

som presterade bäst var 

de som använt både skön-

litteraturen och lärome-

delsboken samtidigt. 

Eleverna hade fördjupat 

sin förståelse för vad be-

greppet världsmedbor-

gare betyder under studi-

ens gång. Samt de förstod 

att det förekommer orätt-

visa i världen och varför 

det är viktigt att upprätt-

hålla arbete mot sociala 

orättvisor. 

McKinney, C. Warren 

& Jones, H. Jon. Effects 

of a Children's Book and 

a Traditional Textbook 

on Fifth-Grade Students' 

Achievement and Atti-

tudes toward Social Stud-

ies, i Journal of Research 

and Development in Edu-

cation, 1993 USA ERIC 

Syftet var att jämföra ele-

vernas kunskaper efter att 

de använt olika sorters lit-

teratur i undervisningen. 

En grupp fick skönlittera-

tur. Den andra gruppen 

fick läromedelsboken. 

Den tredje gruppen an-

vände sig av läroboken 

och skönlitteratur. 

Komparativ studie. De 

testade elevernas kun-

skaper innan och efter 

studien. 

Forskarna ansåg att det 

inte var någon stor skill-

nad på gruppernas kun-

skaper i historia efter att 

studien var gjord. De ele-

ver som presterade bäst 

var de som använt både 

skönlitteraturen och läro-

medelsboken samtidigt. 

Molloy, G. Läraren, litte-

raturen, eleven: en studie 

om läsning av skönlitte-

ratur på högstadiet. 

Stockholm: Lärarhögsko-

lan 

 Syftet var att tolka och 

analysera vad som kan 

hända i mötet mellan lä-

raren, litteraturen och ele-

ven i skolan. Det andra 

syftet är att hur eleverna 

Kvalitativ forskning med 

intervjuer och enkäter. 

Eleverna refererar till lit-

teraturen som om den 

vore verklig en händelse. 

Litteraturen kunde starta 

diskussioner om viktiga 

saker. Hon upptäckte att 

elevernas inställning till 
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2002 Sverige förstår och svara på lärar-

nas mening med att an-

vända skönlitteratur i 

undervisningen. 

litteraturen berodde på lä-

rarens avsikt med den och 

valet av litteratur till 

undervisningen. 

Neitz, J. L. Impact of chil-

dren’s Literature as an 

Anchillary Component to 

the Social Studies Curric-

ulum. 2002 

USA 

 ERIC 

Forskarna ställde en hy-

potes, det är inte någon 

skillnad på att använda 

läromedelsboken och 

skönlitteratur eller att 

bara använda läromedels-

boken. 

Komparativ studie. Ele-

verna testades på kun-

skaper innan studien och 

efter studien. 

Studien visade ingen 

skillnad på om eleverna 

använt skönlitteraturen 

som komplement till läro-

boken eller om bara läro-

boken använts. 

Nilsson, K. S. (m.fl.) Hur 

uppfattar svenska ungdo-

mar en samtida israelisk 

berättelse om Förintel-

sen? I Litteraturen på un-

dantag?: Unga vuxnas 

fiktionsläsning i dagens 

Sverige. 2015 

Sverige 

Genom självskattning 

skulle eleverna visa hur 

de förstått innehåll och 

mening med litteraturen. 

Samt om eleverna kan re-

flektera kring etiska, so-

ciala och politiska pro-

blem.  

Kvalitativ och kvantitativ 

metod. 

Eleverna inte kunde ut-

veckla förståelse för den 

nu levande generationen 

av förintelsens offer. 

Robinson, J.A. Critical 

Approaches to Multicul-

tural Children’s Litera-

ture in the elementary 

Classroom: Challenging 

Pedagogies of Silence. 

New England Reading 

Association Journal 2013 

USA, Google scholar 

Studien hade två syften. 

Det första var att ta reda 

på vad förstår eleverna 

om sig själv och andra när 

de tänker kritiskt och an-

vänder multikulturell 

skönlitteratur. Det andra 

syftet var att, vad är det 

som får eleverna att tänka 

kritiskt och känna känslor 

genom multikulturella 

texter. 

Detta är en etnografisk 

studie av en årskurs tre. 

Genom interaktion mel-

lan eleverna i klassrum-

met kunde eleverna kri-

tiskt tänka och förstå so-

ciala och kulturella feno-

men. Resultatet blev 

också att eleverna utveck-

lade kritiskt tänkande och 

känner medlidande med 

andra när de i samtalet 

konstruerade och dekon-

struerade meningen med 

texten. 

Tyson, C.A.” Get Up 

Offa That Thing”: Afri-

can American Middle 

School Students Respond 

to Literature to Develop a 

Framework for Under-

standing Social Action. 

Theory & Research in So-

cial Education 

2012 

 

USA Google Scholar 

Hur kan skönlitteratur an-

vändas i undervisningen i 

samhällskunskapen för 

att eleverna ska få enga-

gemang och att eleverna 

ska förstå att de kan vara 

med att påverka sam-

hället? 

Kvalitativ metod då elev-

intervjuer användes och 

etnografisk metod i form 

av klassrumsobservat-

ioner. 

Eleverna kunde utveckla 

ett samhällsengagemang 

på mellanstadiet när de 

läste skönlitteratur. Ge-

nom att använda sig av 

lässtrategier kunde ele-

verna utveckla förståelse 

för politisk makt, sociala 

orättvisor och historiska 

missuppfattningar. Ele-

verna i studien utveck-

lade och ändrade sina 

åsikter om samhällsenga-

gemang. De applicerade 

det de läste på sin egen 

miljö och liv därför att de 

såg sammanhang med sig 

själva och litteraturen de 

läste. 

 


