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Sammanfattning 

Syftet med studien var tvåfaldigt. Det ena var att ta reda på vilka argument som finns för 

arbete med skönlitteratur och öka kunskapen om hur lärare använder det i sin undervisning. 

Det andra var att göra ett didaktiskt försök att skapa ett skönlitterärt läromedel. Vi ökade vår 

kunskap om studiens ämnesområde genom läsning av litteratur samt kvalitativa intervjuer 

med fem olika lärare verksamma i årskurserna 1-3. Detta för att få en bild över hur 

användningen av skönlitteratur kan se ut i skolan samt hur de olika lärarna ser på 

skönlitteratur och läromedel. I resultatet belystes vikten av estetiska läroprocesser och att 

undervisningen ska anpassas efter elevers olika förutsättningar och behov. Innehållet i 

undervisningen behöver bearbetas för att kunskapsutvecklingen ska främjas. Det framkom 

även att valet av bok har stor betydelse i arbete med skönlitteratur. Böckers utformning, 

ämnesinnehåll och en eventuell tillhörande lärarhandledning är faktorer som påverkar valet. 

Intervjustudien visade att en användbar lärarhandledning kunde vara avgörande för om ett 

material ansågs vara passande i undervisningen. Med utgångspunkt i detta gjorde vi ett 

didaktiskt försök att skapa ett skönlitterärt läromedel. Det didaktiska försöket resulterade i en 

bok med tillhörande lärarhandledning som innehåller exempel på hur ämnesinnehållet kan 

bearbetas. 

Nyckelord: Didaktik, Estetiska läroprocesser, Mediering. 
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Inledning 

Vi som skriver detta examensarbete har alltid haft ett stort intresse för läsning. 

Allt från barnböcker, bilderböcker och serietidningar när vi var yngre och nu på 

senare år romaner och noveller. Under utbildningens gång har vi vid flera 

tillfällen diskuterat hur synen på och uppfattningen om skönlitteratur ser ut i 

dagens skola och samhälle. Är det lika många som läser för sina barn/elever och 

läser yngre lika flitigt nu som förr, är funderingar som vi har diskuterat. Studier 

och statistik har bekräftat det vi har befarat. Lena Kåreland skriver i Barnboken i 

samhället att läsning i yngre åldrar har minskat drastiskt och detta bland annat på 

grund av det minskade intresset för skönlitteratur hos barn och elever.
1 

I Kerstin Rimsten-Nilssons Barnböcker och läslust
2
 och Ulla Rhedins 

Bilderbokens hemligheter
3
 framkommer deras syn och uppfattning om 

skönlitteratur. Böcker berikar språket, förmedlar kunskap och ger tillfällen till att 

umgås där ett socialt utbyte mellan människor sker. Detta finner man även stöd 

för i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. ”Att ha 

ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett 

samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts”.
4 

Semla Lagerlöf skrev romanen Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige.
5
 

Detta är ett exempel på viljan att skapa ett större intresse för läsning och 

användningen av skönlitteratur i undervisningen. Grundtanken Lagerlöf hade med 

romanen var att skapa en läsebok med samma funktion som en lärobok i ämnet 

Geografi i skolan. Romanen har blivit ett kulturarv i Sverige och läses av så väl 

vuxna som barn i både skolan och hemmen. 

 

Vi som blivande lärare önskar utveckla våra undervisningsmetoder genom att 

använda skönlitteratur samt att utöka användningsområdet för detta. Skönlitteratur 

är ofta en god utgångspunkt för arbete med estetiska ämnen – att måla, sjunga, 

dansa och dramatisera är tacksamma aktiviteter efter läsning av skönlitterära 

texter. I Lgr 11 menar man att det är lärarens uppgift att sträva efter att alla olika 

former av kunskaper ska integreras i undervisningen.
6
 

 

I ett didaktiskt försök, utifrån litteraturgenomgången, resultaten av intervjustudien 

och våra egna erfarenheter, vill vi därför skapa en skönlitterär bok som kan 

användas som läromedel. Detta för att inspirera och underlätta för lärare att arbeta 

ämnesöverskridande. Med ett didaktiskt försök menar vi i denna studie ett försök 

till att skapa ett material för lärandesituationer. I detta fall av skönlitterär art.  

                                                 
1
 Kåreland, Lena (2009). Barnboken i samhället. Lund: Studentlitteratur. 

2
 Rimsten-Nilsson, Kerstin (1982). Barnböcker och läslust. Göteborg: Förlagshuset GOTHIA. 

3
 Rhedin, Ulla (2004). Bilderbokens hemligheter. Stockholm: Alfabeta Bokförlag.  

4
 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Fritzes. s 222. 

5
 Lagerlöf, Selma (1906). Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Stockholm: Bonnier. 

6
 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 
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Genom att benämna boken som ett “didaktiskt försök” skapas inte förväntningar 

om att den ska vara helt färdig efter kursens slut. Den kommer inte heller att följa 

alla kriterier som finns för utformning av en bok. Det skönlitterära läromedlet vi 

skapar kommer att utgöra ett exempel på hur ett ämnesområde kan introduceras 

med hjälp av skönlitteratur och även hur man kan arbeta ämnesöverskridande. 

 

Studiens fokus ligger på lärares praktiska arbete med skönlitteratur. Detta 

innefattar såväl lärares uppfattning av att använda skönlitteratur i undervisning 

som den praktiska undervisningen, samt för- och efterarbete. Vi söker svar i den 

praktiska verksamheten, genom att ta del av lärares beprövade erfarenheter med 

arbete i årskurs 1-3. Vi söker även svar i utvald litteratur. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är tvåfaldigt. För det första att öka kunskapen om hur 

lärare använder skönlitteratur i sin undervisning. Detta utifrån en förstudie 

bestående av intervjuer och litteraturgenomgång. 

 

För det andra att göra ett didaktiskt försök att skapa ett skönlitterärt läromedel. 

Tanken med läromedlet är att det ska kunna användas för att introducera ett arbete 

som grundas i några punkter i det centrala innehållet för årskurs 1-3, i kursplanen 

för Biologi, i Lgr 11.
7
 Ämnet Biologi har endast använt som ett exempel för att 

visa hur ett skönlitterärt läromedel kan utformas. 

Frågeställningar 

 Hur kan skönlitteratur användas i skolan? 

 Vilka argument finns för arbete med skönlitteratur? 

 Hur kan ett läromedel utformas, för elever i årskurs 1-3, i skönlitterär 

form? 

 

 

  

                                                 
7
 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. s 111. 
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Metod 

I följande avsnitt kommer vi att presentera och beskriva valet av metod, hur urval 

av intervjupersoner gått till, undersökningens upplägg och genomförandet av 

intervjuerna samt de etiska regler vid forskning vi tagit hänsyn till. 

Ett didaktiskt försök 

Vi bestämde oss tidigt för att vi ville göra ett skönlitterärt läromedel som 

examensarbete, något som vi såg som ett didaktiskt försök. Vår vision var att 

materialet skulle kunna appliceras i undervisningen och dessutom vara konkret 

och användbart. Detta styrde oss till att utgå från Lgr 11 och annan litteratur vid 

utformningen av läromedlet och dess innehåll. Utgångspunkten var även våra 

egna erfarenheter och det empiriska material som vi tillgodogjort oss genom en 

intervjustudie. 

 

Ämnesinnehållet avgränsades till följande punkter i det centrala innehållet för 

årskurs 1-3, i kursplanen för Biologi: 

 

 Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters 

livscykler och anpassningar till olika årstider. 

  Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas 

samt namn på några vanligt förekommande arter. 

 Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
8
 

 

Detta val grundades på att området djur, natur och årstider kändes tacksamt att 

arbeta med. Barn är ofta bekanta med natur och skog, de har upplevt de olika 

årstiderna och kan ha viss kännedom om olika djur. En annan orsak till valet var 

att djur har ett språk och kan kommunicera med andra, hunden viftar på svansen 

och skäller medan katten kan fräsa och så vidare. Det kändes därför naturligt för 

oss att förmänskliga olika djur och låta de prata som människor. Vi kunde enkelt 

skapa dialoger och en handling i materialet. 

 

Innan vi påbörjade arbetet med det didaktiska försöket genomförde vi intervjuer 

med fem olika lärare för att ta del av deras tankar kring användningen av 

skönlitteratur och läromedel (se avsnittet ”Resultat”). Därefter skrev vi en 

synopsis för läromedlet som innehåller våra grundläggande tankar och idéer om 

innehåll och formgivning (se bilaga 3). 

 

Vi gjorde en förstudie genom att besöka Stadsbiblioteket i Umeå. Detta 

resulterade i att vi fick en större inblick i hur utbudet av barnböcker ser ut, bland 

annat hur böckerna är utformade och vad för innehåll som behandlas med hjälp av 

skönlitteratur. Vi sökte medvetet efter både barnböcker och faktaböcker om vilda 

                                                 
8
 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. s 112-113. 
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djur, men också barnböcker som enligt vår mening hade en tilltalande utformning 

gällande form och färg. Den tredje typen av bok vi sökte efter var böcker med 

tillhörande vuxen- eller lärarhandledning. 

 

Sedan började vi skissa på bild, text och lärarhandledning utifrån intervjuerna, 

utbudet på biblioteket och den inspiration och kunskap vi fått. Vi samlade 

skisserna i en pärm som utgjorde grundstommen till läromedlet, denna fungerade 

som ett stöd för oss genom hela processen. Där antecknade vi tankar och 

förbättringar kring dess utformning, innehåll och lärarhandledning under hela 

arbetet. Utifrån detta började skapandet av den färdiga produkten. Bilderna ritades 

för hand; kalligrafipenna användes till konturerna och vid färgläggning användes 

färgpennor. Därefter scannades bilderna in i datorn och behandlades i Adobe 

Photoshop CS6, där gjordes även bakgrunderna. För sammanställning och 

applicering av texten användes Adobe Indesign CS6. 

 

Som stöd och för att hitta tips och råd användes Grafisk kokbok 2.0 – guiden till 

grafisk produktion, skriven av Kaj Johansson, Peter Lundberg och Robert Ryberg. 

Boken kan beskrivas som en handbok för den som vill formge och skapa 

trycksaker, studerar eller arbetar med grafisk teknik och produktion, samt för den 

som vill veta mer om detta område. Allt från beskrivningar, ordlista och tips finns 

att utvinna för läsaren. Boken fungerar som ett stöd, praktisk guide och används 

ofta som lärobok, den är anpassad för nybörjare så väl som professionella.
9
 

Läromedlet har samma storlek som ett A4. Texten har olika storlekar, för att 

tydliggöra och underlätta för läsaren. Brödtexten är genomgående i storlek 18 

medan rubrikerna är större. Lärarhandledningens brödtext är däremot mindre i 

storlek 14. Det typsnitt som används är Century Gothic. Detta för att typsnittet är 

har en ren utformning med raka linjer och därav blir lättläst. Bokstävernas 

utformning är liknande den skrift som lärs ut i skolorna idag. För att exemplifiera: 

Century Gothic’s gemena A: a, till skillnad från typsnittet Times New Romans 

gemena A: a. 

Valet av intervjumetod 

Intervjumetoden var av kvalitativ sort med halvstrukturerade frågor. Enligt Bo 

Johansson och Per Olov Svedner i Examensarbetet för lärarutbildningen
10

 

innebär detta att intervjuerna var få men djupgående. Frågeområdena var 

förutbestämda och frågorna ställdes i en specifik ordningsföljd. Dock anpassades 

frågorna ibland efter de svar vi fick under intervjun; vi ställde vissa gånger flera 

följdfrågor för att få en bredare och djupare bild.  

                                                 
9
 Johansson, Kaj, Lundberg, Peter & Ryberg, Robert (1998). Grafisk kokbok 2.0 - guiden till 

grafisk produktion. Arena. 
10

 Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (2010). Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: 

Kunskapsförlaget. 
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Datainsamlingen skedde genom intervjuerna samt litteraturstudier. Intervjuer är 

den undersökningsmetod som oftast ger en intresseväckande bild av lärares syn på 

undervisning, förhållningssätt och planering, det är information som är beprövad i 

praktiken.
11

 

Urval 

Vi kontaktade nio olika skolor i Västerbottens län genom att e-posta en förfrågan 

om att få göra intervjuer (se bilaga 1). Att använda detta tillvägagångssätt är både 

praktiskt och vanligt menar Jan Trost i Kvalitativa intervjuer.
12

 

 

Det resulterade i att vi fann och intervjuade fem olika lärare som har behörighet 

och är verksamma i årskurserna 1-3. Detta antal av intervjuer kändes lämpligt för 

vår studie. Trost menar att ett litet antal kvalitativa intervjuer är att föredra då 

materialet annars kan bli oöverskådligt. En följd av detta är att det kan bli svårt att 

bearbeta och kan leda till att man missar detaljer av vikt.
13

 

Undersökningens upplägg och genomförande 

Vid alla intervjutillfällen var en lärare och vi själva närvarande. Vi intervjuade 

lärarna en i taget under olika dagar och tider. Trost menar att det är att föredra att 

intervjua personer enskilt, annars kan tystlåtna personer komma i skymundan.
14

 

Alla intervjuer skedde på deras arbetsplats i skolmiljö, antingen i ett klassrum 

eller i ett grupprum. Var vi skulle hålla till under intervjun bestämde de själva 

utifrån vad de ansåg passade bäst. De fick alltså möjlighet att välja en miljö där de 

känner trygghet, något som kan ha stor vikt vid en intervju och kan påverka 

svaren hos den som blir intervjuad. Både i klassrummen och i grupprummen satt 

vi ostörda från åhörare, något som är att föredra vid denna typ av intervju enligt 

Trost.
15

 Att intervjuerna skedde på deras egen arbetsplats underlättade, det var 

mindre tidskrävande för lärarna att bli intervjuade då. En annan fördel med att vi 

befann oss på deras arbetsplats var att lärarna hade möjlighet att visa skönlitteratur 

eller läromedel som de själva använde sig av i undervisningen. 

 

Vi använde oss av ljudupptagare. Innan varje intervju förklarade vi syftet med att 

vi ville spela in, att det bara var för vår skull och att det sedan skulle raderas. Vi 

frågade alla lärare om de accepterade inspelning och samtliga gav sitt 

godkännande. Detta menar Johansson och Svedner är åtgärder man är skyldig att 

göra inför en intervju.
16

 En av oss talade och ställde frågor medan den andra 

                                                 
11

 Johansson & Svedner. 2010. 
12

 Trost, Jan (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 
13

 Ibid. 
14

 Ibid. 
15

 Ibid. 
16

 Johansson & Svedner. 2010. 
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antecknade och ansvarade för inspelningen. Fördelen med detta var att den som 

intervjuade kunde lägga allt fokus på konversationen med läraren. Trost menar att 

det finns både för- och nackdelar med att använda denna teknik. Det positiva är 

bland annat att man kan lyssna på intervjun upprepade gånger men också att man 

kan skriva ner intervjun för att läsa det som har sagts. Detta gör att allt inte hänger 

på minnet och att det inte är avgörande om man för kontinuerliga anteckningar 

under intervjun. Den huvudsakliga nackdelen med att spela in är att det krävs 

mycket efterarbete som tar tid.
17

 

 

Arbetsfördelning 

Samarbetet mellan oss har fungerat mycket bra, vi har alltid suttit tillsammans 

under arbetet med studien. Vi har tagit till vara på bådas styrkor och anpassat 

arbetet efter våra olika egenskaper. Vi har kontinuerligt genom arbetet haft en 

öppen dialog och bollat tankar och idéer mellan varandra. Dialoger har förts kring 

såväl text, struktur och bild. Arbetet har till stor del genomförts med Internet-

baserat verktyg som underlättar grupparbete. Där kan man skriva flera personer 

samtidigt i samma dokument. Detta har gjort att vi alltid kunnat kontrollera det 

den andra personen skrivit och alltid haft vetskap om vad den andra åstadkommit. 

Enligt oss har samarbetet gjort att arbetet har nått en högre nivå än vad vi enskilt 

skulle ha kunnat prestera. Diskussioner där vi har vridit och vänt på olika 

resonemang har resulterat i ett genomtänkt arbete och gör det svårt att peka på 

exakt vem som har skrivit vad. 

 

När det gäller skapandet av det skönlitterära läromedlet har arbetsfördelningen 

varit en aning tydligare. Formgivningen av bilderna har Mia gjort medan Anna 

skrev ämnesinnehållet och handlingen. Tillsammans har vi färglagt samtliga 

bilder, likaså gäller lärarhandledningen där båda har haft lika stort inflytande över 

så väl utformning som innehåll. Något som har genomsyrat hela arbetet med 

läromedlet är kontinuerlig diskussion och kompromisser om så väl text och bild. 

Detta har gett ett resultat som båda är nöjda med och stolta över. 

Etiska principer 

Innan intervjuerna informerade vi lärarna om Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådets anvisningar för forskningsetik. Vilket innebär att lärarna fick en 

beskrivning av undersökningens syfte, att de hade möjlighet att ställa frågor, att de 

kunde avsluta intervjun när de ville samt att all information skulle behandlas 

konfidentiellt.
18

 Trost betonar även vikten av att förklara att tystnadsplikt gäller.
19

 

 

 

                                                 
17

 Trost. 2005. 
18

 Johansson & Svedner. 2010. s 20. 
19

 Trost. 2005. 
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Detta påverkade hur vi kom att beskriva och diskutera intervjuerna. Kommun, ort 

och skola pekas inte ut. Detta stärks av Trost som menar att enbart de uppgifter 

som är väsentliga för analysen ska finnas med.
20

 Könen på de intervjuade lärarna 

nämns däremot, detta anses dock inte ha någon betydelse för studiens resultat. Det 

kom att underlätta vid sammanställningen av resultatet och gjorde texten mer 

lättläst. 

 

Vi valde att inte intervjua elever på grund av att detta tar mycket tid och arbete på 

grund av att både föräldrar och deras barn måste kontaktas. Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådets lyfter även en anvisning om deltagare 

som inte är myndiga, i dessa fall måste målsman informeras och även godkänna 

att eleven intervjuas.
21

 

Litteraturgenomgång 

I detta avsnitt behandlas inledningsvis de styrdokument som ligger till grund för 

arbete i årskurs 1-3 och lärarens uppdrag. Därefter följer en genomgång av några 

didaktiska grundtankar och teorier om lärande, samt förklaringar av begreppen 

läromedel, skönlitteratur, mediering och estetiska läroprocesser. Avslutningsvis 

kommer ett avsnitt om litteratur som behandlar möjligheter och problematik med 

skönlitteratur. 

 

Styrdokumenten och lärarens uppdrag 

Att barn och elever utvecklar och tillgodogör sig kunskaper och värden är 

grundläggande enligt Skollagen (2010:800). Samtidigt ska elevernas utveckling 

och lärande, samt den livslånga lusten att lära främjas.
22

 I Lgr 11 poängteras 

vikten av att barn och elever ska utveckla en respekt för vår miljö och omgivning. 

Vidare i avsnitten ”Skolans värdegrund och uppdrag”
23

 och ”Övergripande mål 

och riktlinjer”
24

 framhävs vikten av att elever har rätt till en likvärdig utbildning. 

Detta syftar på att undervisningen ska anpassas till deras olika behov och 

förutsättningar. Utbildningen ska både främja elevernas fortsatta lärande och 

samtidigt grundas på elevers förkunskaper och erfarenheter. För att uppnå detta är 

det centralt att använda olika tillvägagångssätt och metoder i undervisningen. 

 

Lgr 11 menar att ett tillvägagångssätt kan vara att eleverna får använda sitt språk, 

bland annat genom att samtala, skriva och läsa. Vilket bidrar till att elevernas 

språkliga utveckling främjas. Detta framhävs i syftet och i det centrala innehållet 

för årskurs 1-3 i kursplanen för Svenska.
25

 Bland annat att eleverna ska kunna 

                                                 
20

 Trost. 2005. 
21

 Johansson & Svedner. 2010. 
22

 Skollagen (2010:800). Stockholm: Norstedts juridik. 
23

 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. s 7. 
24

 Ibid. s 12. 
25

 Ibid. s 222. 
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kommunicera och formulera sig i tal och skrift samt kunna lyssna och återberätta. 

Eleverna ska även kunna läsa och analysera skönlitteratur för olika syften. Med 

utgångspunkt i ämnet Svenska menar Lgr 11 att eleverna ska få möjlighet att 

uttrycka sig genom olika estetiska läroprocesser. En annan metod är att använda 

sig av lek i undervisningen. Leken har framförallt stor betydelse för elever i yngre 

årskurser för att de ska kunna tillgodogöra sig kunskap. De nämnda metoderna 

ska främja elevernas nyfikenhet, kreativitet och gynna viljan att lösa problem och 

prova egna idéer. Att samarbeta och även arbeta självständigt är förmågor som 

eleverna ska utveckla. 

 

Fortsättningsvis lyfter Lgr 11 att kunskap är ett mångtydigt begrepp och kan 

uttryckas i olika former, så som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. 

Dessa fyra delar är beroende av varandra och förutsättningen är att det finns ett 

samspel mellan dem för att kunskap ska utvecklas hos eleven.
26

 

Didaktik och teorier om lärande 

Gunnar Lindström och Lars Åke Pennlert redogör för ovanstående fyra 

kunskapsformer i boken Undervisning i teori och praktik – en introduktion i 

didaktik. Faktakunskap innebär att man har vetskap om något specifikt som man 

antingen vet mycket eller lite om. Förståelse handlar om att kunna se samband 

mellan olika fenomen. Även denna kunskapsform kan förekomma i olika grad. 

Färdighet handlar om att vi vet hur något bör utföras och även kan utföra det, 

alltså teoretiskt och praktiskt. Med förtrogenhet menas att man innehar sådana 

kunskaper om något att man kan med vana utföra det. Detta kräver att man 

besitter fakta, förståelse och färdighet. Dessa kunskapsformer krävs för att kunna 

lösa så väl praktiska som teoretiska problem.
27

 

 

Att samtala om/i naturvetenskap – kommunikation, kontext och artefakt är en 

studie av hur olika sätt att samtala kan påverka elevernas begreppsförståelse inom 

naturvetenskap; hur de tolkar olika begrepp och hur användningen av dessa kan se 

ut. Forskaren Jan Schoultz har sin utgångspunkt i den sociokulturella teorin och 

gör en jämförelse mellan Vygotskijs och Piagets tankar om lärande. Han belyser 

språkets betydelse och i detta fall ett naturvetenskapligt språk. Detta anser 

Schoultz vara centralt för att eleverna ska få förståelse inom det 

naturvetenskapliga ämnet.
28

 

 

 

                                                 
26

 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 
27

 Lindström, Gunnar & Pennlert, Lars Åke (2009). Undervisning i teori och praktik – en 

introduktion i didaktik. Umeå: Fundo. 
28

 Schoultz, Jan (2000). Att samtala om/i naturvetenskap - kommunikation, kontext och artefakt. 

Diss. Linköping Studies in Education and Psychology No 67. Linköpings universitet, Institutionen 

för Pedagogik och Psykologi. 
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Han lyfter att situationen (till exempel i samtal eller i skrift) och hur man 

formulerar en fråga till eleverna samt om man använder sig av någon form av 

konkret material, kan ge olika uppfattningar om elevernas kunskaper. Slutsatsen 

av studien är att i samtal verkar eleverna duktigare och mer kunniga än de har 

möjlighet att visa på prov och i olika skriftliga tester. Schoultz menar också att en 

samtalssituation där eleverna dessutom får ett konkret redskap till stöd kan 

förklara på ett bättre sätt. Hans slutsats går att sammanfatta med detta citat: “Den 

valda problemstrukturen bidrar alltså aktivt till elevens sätt att tolka frågan och att 

ge ett svar.”
29

 

 

Werner Jank och Hilbert Meyer skriver i kapitlet ” Sambandet mellan didaktisk 

teorikunskap och handlingskompetens” i Didaktik: teori, reflektion och praktik 

om den teoretiska kunskap man tillgodogör sig genom lärarutbildningen i relation 

till den handlingskompetens som utvecklas i arbetslivet. Relationen mellan teori 

och praktik anses vara mer komplicerad än att man bara kan applicera sina 

teorikunskaper i den faktiska verksamheten när man börjar arbeta. Även olika sätt 

att se på rutiner och ”rutinisering” av undervisningen beskrivs. Huvudsakligen 

lyfts två olika synsätt, ett positivt synsätt eller ett negativt synsätt. Jank och Meyer 

anser att begreppet ”rutin” till viss del glömts bort i skolan idag.
30

 

 

Genomgående för de flesta böcker vi läst är att de tar stöd i den sociokulturella 

teorin om lärande. Olga Dysthe beskriver i Dialog, samspel och lärande de 

centrala aspekterna i den sociokulturella teorin. Utgångspunkten är att lärande 

sker i samspel med andra och därför ligger fokuset på läromiljön och elevernas 

interaktioner med varandra, med lärare och med andra verktyg, snarare än på den 

individuella läroprocessen.
31

 

 

Dysthe redogör för sex punkter som är centrala i den sociokulturella teorin om 

lärande: 

1. Lärande är situerat. 

2. Lärande är huvudsakligen socialt. 

3. Lärande är distribuerat. 

4. Lärande är medierat. 

5. Språket är grundläggande i läroprocesserna. 

6. Lärande är deltagande i en praxisgemenskap.
32

 

 

Skolans uppgift är att skapa en läromiljö som motiverar och engagerar eleverna, 

samt att skapa situationer inom denna miljö som bjuder in eleverna till att delta i 

aktiviteterna. Dock menar man att det även i samhället i stort finns förväntningar 

                                                 
29

 Schoultz. 2000. s 81. 
30

 Jank, Werner & Meyer, Hilbert (1997). Sambandet mellan didaktisk teorikunskap och 

handlingskompetens. I Didaktik: teori, reflektion och praktik. Michael Uljens (red.) 35-46. Lund: 

Studentlitteratur. 
31

 Dysthe, Olga (red.) (2003). Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur. 
32

 Ibid. s 42. 
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på barn och unga som skapar motivation hos eleverna att vilja lära sig och 

utvecklas.
33

 Sammanfattningsvis är nyckelorden för den sociokulturella teorin: 

socialt, deltagande, aktivitet, samspel och kommunikation. 

Läromedel och skönlitteratur 

Att utreda begreppet ”Läromedel” har betydelse för studien, dels för att det i Lgr 

11 står att eleverna har rätt att få tillgång till ”läromedel av god kvalitet”
34

 och 

dels för att begreppet anses vara stort och mångtydigt. 

 

På Skolverkets hemsida går att läsa om begreppet läromedel. Det har utvecklats 

till att på senare tid vara mycket mer än bara skriven text. Skolverket menar att 

begreppet idag innefattar många saker, bland annat ”basläromedel”, vilket är 

textböcker, kursböcker, arbetsinstruktioner med mera, och även andra typer av 

medier så som tv, tidningar, datorer och spel. Uttrycken ”resurser för lärande” och 

”pedagogiska texter” är också begrepp man idag kan använda för att inkludera alla 

former av läromedel som förekommer i olika situationer där lärande sker.
35

 

 

Från början var lärobokens funktion att tydliggöra vad de olika stadierna i skolan 

skulle innehålla undervisningsmässigt. Läroboken skulle vara grunden för arbetet. 

Tanken var även att den i många fall kunde väga upp för de bristande kunskaper 

som läraren hade. Enligt forskarna bakom Läromedel – specifikt: betänkande om 

läromedel för funktionshindrade har läroboken alltid haft en stark roll i alla olika 

typer av läromedel som finns.
36

 

 

Begreppet läromedel är alltså ett bredare och mer ospecificerat begrepp än 

lärobok. Sätter man en lärobok utanför skolans väggar är det fortfarande en 

lärobok. Läromedel däremot kan, i och med sin mångtydighet, vara ett läromedel i 

en situation (till exempel i undervisning) och inte ett läromedel i en annan. 

Exempelvis ett dataspel; om det används i en klassrumssituation anses det vara ett 

läromedel medan det hemma hos eleven endast anses vara just ett dataspel. 

Läraren kan också ses som ett läromedel på grund av den 

informationsförmedlande roll denne har i undervisningen.
37

 

 

Läromedel som begrepp skulle vi sammanfatta som samtliga redskap och verktyg 

som innehar en medierande roll i undervisnings- och inlärningssituationer. 

 

                                                 
33

 Dysthe. 2003. 
34

 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. s 18. 
35
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37
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Utan att gå in på skönlitteratur som genre så betyder begreppet enligt Svenska 

Akademins ordbok ”litteratur som fyller (anses fylla) vissa estetiska krav o. 

(främst) är avsedd som konstnärligt uttryck”.
38

 Norstedts svenska ordbok – 72 000 

ord och fraser, menar även att skönlitteratur inte främst är avsedd att ge enbart en 

faktabaserad beskrivning av verkligheten.
39

 Enligt Klassifikationssystem för 

svenska bibliotek, räknas bland annat romaner och noveller, poesi, essäer och 

tecknade serier som skönlitterära texter.
40

 

 

Vår bild av skönlitteratur överensstämmer med dessa definitioner. När vi 

använder begreppet skönlitteratur i studien menar vi allt från romaner och 

kapitelböcker till pekböcker, dikter, rim och ramsor. 

Mediering 

Dysthe tolkar Vygotskijs begrepp ”mediering” som förmedling i en läroprocess. 

Det innefattar all sorts stöd och hjälp så som andra personer och redskap. I ett 

sociokulturellt läroperspektiv syftar begreppet redskap på de praktiska och 

intellektuella tillgångar vi har för att förstå vår omvärld och sedan kunna utföra 

handlingar. Fysiska redskap som används kan till exempel vara en bok, penna 

eller en dator.
41

 Roger Säljö menar dock i Lärande i praktiken att det allra 

viktigaste redskapet för mediering är språket, han menar att det är genom 

kommunikation som kunskap skapas och förs vidare.
42

 

 

Även Karin Jönsson beskriver i Litteraturarbetets möjligheter - en studie av barns 

läsning i årskurs F-3 begreppet som förmedlande, hon menar att läraren finns som 

stöd och medlar mellan till exempel en text och eleven när det behövs.
43

 

 

Det är på detta sätt mediering förstås i denna studie. Mediering är för oss 

förmedling av kunskap. Kunskapen kan förmedlas genom språket så väl som med 

hjälp av till exempel läroböcker. Språket och läroböcker är då medierande verktyg 

som hjälper elever att tillgodogöra sig kunskap. 

 

Estetiska läroprocesser 

Lars Lindström tar i artikeln ”Estetiska läroprocesser om, i, med och genom slöjd” 

i KRUT – Kritisk Utbildningstidskrift, Slöjd vidgar perspektiven nr 133/134 upp 

begreppet estetiska läroprocesser. Han menar att det är ett mångtydigt begrepp 

som betyder olika saker för olika människor.
44

 

                                                 
38

 Svenska Akademins ordbok. http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ (Hämtad: 2013-11-27). 
39

 Norstedts svenska ordbok: 72 000 ord och fraser. Stockholm: Norstedt. 
40

 Klassifikationssystem för svenska bibliotek. 8., omarb. uppl. (2006). Lund: Btj förlag. 
41
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 Säljö, Roger (2000). Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma. 
43

 Jönsson, Karin (2008). Litteraturarbetets möjligheter – en studie av barns läsning i årskurs F-3. 

Enskede: TPB. 
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Utbildningstidskrift, Slöjd vidgar perspektiven nr 133/134 (1/2- 2008) (s. 57-70). 
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I artikeln skriver Lindström vidare att lärare som använder både estetiska 

uttrycksformer och rationell kunskap arbetar med estetiska läroprocesser. Han 

menar att skolor bör ge eleverna möjligheter att arbeta med olika uttrycksformer, 

till exempel bild, musik, drama och gestaltning, det skiftliga språket och det talade 

språket. Detta gynnar elevernas utveckling då de genom att använda sig av 

estetiska arbetssätt blir synliga och får ta del av omvärlden och bli en del av den. 

Dock uppmärksammas en problematik som handlar om skolans beslutsfattare och 

dess möjlighet att värdesätta vilka kunskaper som krävs av lärare för att arbeta 

ämnesöverskridande och integrera estetiska ämnen i den redan befintliga 

undervisningen.
45

 

 

Lars Lindström har tagit fram en tabell för att visa på fyra olika aspekter av 

estetiska läroprocesser. 

 

 

 
Bild 1. Lindströms tabell om Estetiska läroprocesser.

46
 

 

Tabellen kan användas för att förklara olika typer av lärande som kan ske genom 

estetiskt arbete. Han talar om att lära om, lära i, lära med och att lära genom 

estetiskt arbete. 

 

                                                 
45

 Lindström. 2008. 
46
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De vertikala kolumnerna bestämmer målet med arbetet. Det kan antingen vara 

konvergent eller divergent. Konvergenta mål, är mål som är givna i förhand 

medan divergenta mål inte är det. 

 

De horisontella kolumnerna visar på hur dessa mål kan uppnås. Om lärandet är 

mediespecifikt är arbetsformen avgörande för huruvida innehållet kan förmedlas 

på så sätt att målet med arbetet uppnås. Till exempel kan man säga att innehållet i 

en specifik bok inte skulle kunna förmedlas på ett likvärdigt sätt genom en film 

eller genom musik. Om lärandet däremot är medieneutralt kan innehållet 

förmedlas genom olika former av estetiskt arbete. Arbetsformen i sig är inte 

avgörande. 

 

Lärande OM, är estetiska läroprocesser där man behandlar baskunskaper i ett 

ämne och målet är givet på förhand. Lindström använder ämnet bild som exempel. 

Där skulle lära om vara till exempel att lära sig olika tekniker och material eller 

olika genrer och konstnärer.  Lärande I handlar däremot om att i exempelvis 

ämnet bild, förmedla en stämning eller ett budskap med hjälp av olika tekniker 

och material. Målet är här inte givet i förhand. Lärande MED innebär ofta att man 

arbetar ämnesöverskridande, med estetiska arbetsformer och ämnesinnehåll från 

andra ämnen. Målet är konvergent. Lärande GENOM visar på att man kan tillägna 

sig ämnesöverskridande kompetenser och olika förhållningssätt genom att arbeta 

med olika estetiska läroprocesser. Det visar på alla olika estetiska arbetsformer 

som kan hjälpa att tillägna sig många olika ämnesinnehåll och kompetenser.
47

 

 

Även Anders Marner tar upp vikten av de estetiska läroprocesserna i Möten och 

medieringar - estetiska ämnen och läroprocesser i ett semiotiskt och 

sociokulturellt perspektiv. Han anser att samtliga lärare, oavsett vad man 

undervisar i för ämne, bör uppmärksamma de estetiska läroprocesserna. Han 

menar att estetiska läroprocesser skapar mening för eleverna, då de själva är 

aktiva i dessa arbetsprocesser. Läraren är inte någon som endast förmedlar i 

förväg konstruerad kunskap till eleverna.
48

 

 

Marner skriver att begreppet estetiska läroprocesser kan hjälpa till att visa på de 

estetiska arbetssättens relevans i skolan; hur och varför estetiska sätt att arbeta på 

gynnar elevers lärande. 

 

Estetiska läroprocesser för oss innebär att man som lärare integrerar estetiska 

arbetssätt, så som till exempel bildskapande, gestaltning och musik, i sin 

undervisning. Detta är av betydelse för att undervisningen i skolan ska ge 

varierade inlärningssituationer och passa samtliga elever. 

                                                 
47
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Skönlitteratur och dess nytta 

Kerstin Rimsten-Nilsson har skrivit boken Barnböcker och läslust, där hon 

studerat och diskuterat hur svenska barns läsvanor ser ut, att deras inställning är 

mer negativ till läsning än barn i andra europeiska länder. Hon anser att läsning är 

positivt för att det gynnar språkutvecklingen. Ett resonemang som presenteras 

tidig i boken och som fungerar som en röd tråd är att alla barn behöver lära sig att 

läsa, men det krävs att det ska vara roligt och att texten samt ämnesinnehållet är 

elevnära. Litteraturen måste ha god kvalitet och ska vara utvald med ett syfte. Alla 

barn bör få ta del av högläsning från tidig ålder och även läsa dessa böcker när de 

själva kan. Hon menar att man kan väcka läslusten hos eleverna, men då krävs det 

att man har utbildning, kunskap och att man lägger mycket energi på att utveckla 

detta. Rimsten-Nilsson ger även konkreta exempel på hur man kan använda 

barnböcker, både i hemmet och i skolan. Ett av exemplen menar hon är att samla 

elever när de är trötta och ha sagostund med dem.
49

 

 

Bilderbokens hemligheter av Ulla Rhedin syftar till att bland annat att visa på hur 

komplex och givande barnlitteratur är och att genom att visa på barnböckernas 

funktionalitet. Inte bara lyfta upp litteraturen utan även problematisera 

användandet av den. Rhedin skriver främst om bilderböcker, vilket anses vara 

böcker för de allra minsta barnen, men det innebär inte att tankarna och teorierna i 

denna bok inte går att applicera även på litteratur för barn i skolåldern. I boken 

behandlas bland annat exempel på barns upplevelser av litteratur, Piagets syn på 

barns utveckling och vad bildens betydelse i böcker är i förhållande till texten. 

Rhedin belyser även problematiken med ”skönlitteratur kontra pedagogik”; hur 

kan man arbeta med skönlitteratur i en värld (skolan) där man värdesätter 

åldersanpassning, tydlighet och enkelhet? Skönlitteratur är snarare en källa till 

symbolik och mångtydighet, där man uppmuntrar till att allt ska kunna tolkas på 

flera olika sätt.
50

 

 

I doktorsavhandlingen Litteraturarbetets möjligheter – en studie av barns läsning 

i årskurs F-3 skriver Karin Jönsson om både elevers och lärares möten med 

litteratur och de pedagogiska konsekvenser som följer av detta. Nyfikenheten 

kring litteratur i undervisning för yngre barn är central och ligger till grund för 

läsning, skrift och samtal. Något som Jönsson lyfter och ser som en problematik 

är att forskningen som finns idag främst handlar om tonåringar och ungdomar 

alternativt om läsinlärning för yngre barn. Sällan om yngre barn i relation till 

skönlitteratur. Syftet med avhandlingen var att få insikt i och medvetandegöra 

möjligheterna och svårigheterna med de litteraturpedagogiska redskap som 

används i arbetet med litteratur i årskurserna F-3. Samt att undersöka elevers 

förutsättningar att bygga föreställningsvärldar medan de arbetar med litteratur. 

Jönsson ville även belysa en bild av yngre elevers läsning av skönlitteratur i 
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skolan. Hon har i sin avhandling kommit fram till att eleverna som hon studerade 

är aktiva lyssnare och att eleverna använder högläsning på olika sätt; att de 

antingen blir inspirerade till att själva läsa eller att diskutera innehållet i boken 

med varandra.
51

 

 

Lena Kåreland är litteraturvetare och forskare inom området barnlitteratur. I 

Barnboken i samhället problematiserar hon barnbokens roll i samhället och det 

minskade intresset för läsning bland både barn och vuxna. Studier har visat på att 

arbetet med skönlitteratur och läsning i skolan inte har något självändamål. 

Kåreland beskriver även olika genrer och hur barnboken har ändrat karaktär 

utifrån hur samhällets syn på barn har sett ut genom tiderna. Andra aspekter som 

behandlas är vad barnboken har för betydelse för barn och unga, texten och 

bildens samverkan i boken, boken som pedagogiskt redskap samt varför man bör 

läsa böcker.
52

 

 

Aidan Chambers och Ulla Lundqvist menar båda att samtal och bearbetning av 

text har stor betydelse för att förstå innehållet. De menar också att valet av bok 

bör göras med omsorg. Chambers beskriver i Böcker omkring oss – om läsmiljö 

en modell som han kallar “Läsandets cirkel” som innefattar tre olika delar: “Att 

välja”, vilket syftar på vikten av bokvalet, bland annat hur tillgängligheten ser ut, 

“Att läsa” - perioden när boken/texten läses, antingen högläsning eller enskild 

läsning samt “Reaktion/respons” som innefattar bearbetning och diskussion om 

innehållet. Under tiden när denna process fortgår är det centralt att vuxenstöd 

finns tillgängligt för eleverna, detta för att utveckling ska kunna ske.
53

 Lundqvist 

skriver i Litteraturundervisning – Modeller och uppslag för lärare att bokens 

genomgående resonemang är ”Att undervisa i litteratur är inte bara att få eleverna 

att läsa, utan även att på olika sätt följa upp deras läsning”.
54

 Hon menar att det är 

en förutsättning att eleverna har läst samma text när man ska bearbeta den 

tillsammans. För att skapa diskussion om en bok menar hon att man ska använda 

sig av olika slags frågor bland annat resonemangsfrågor och frågor för att dra 

slutsatser. Något som Lundqvist även lyfter i boken är förslag på olika modeller 

och arbetssätt man kan använda sig av i den praktiska undervisningen i 

klassrummet.
55
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Sammanfattning 

I Lgr 11 belyses vikten av att använda olika arbetssätt för att skapa goda 

inlärningsmöjligheter. Undervisningen ska anpassas efter och utgå från elevers 

olika förutsättningar och behov. 

 

Om man har sin utgångspunkt i den sociokulturella teorin om lärande bör man, för 

att kunna skapa goda inlärningsmöjligheter för eleverna, ha i åtanke att 

lärandesituationerna spelar stor roll. Lärande sker i sociala sammanhang där 

skolan ska bjuda in till aktivitet. Språket har också en central roll i lärandet. 

 

Sammanfattningsvis kan man angående skönlitteratur mena att skolan föredrar 

böcker med åldersanpassning och tydlighet. Valet av bok, dess utformning och 

innehåll har därför stor betydelse om den ska användas i pedagogiska 

sammanhang. Hur man bearbetar innehållet efter läsning, både genom samtal och 

andra aktiviteter har också betydelse för hur man förstår innehållet. Att ställa 

väsentliga frågor av olika slag och med olika syfte är bra för att skapa 

diskussioner som leder till goda inlärningsmöjligheter. 

 

Resultat 

Förstudie om lärares litteraturanvändning 

Detta avsnitt inleds med en presentation av de intervjuade lärarna. Sedan följer en 

redovisning av de resultat av intervjuerna som har betydelse för studien. Dessa 

ligger under rubrikerna ”Lärares syn på läromedel och skönlitteratur”, ”Arbete 

med skönlitteratur i ämnet svenska” och ”Ämnesöverskridande arbete med 

skönlitteratur”. Därefter följer en tolkning och analys, där resultatet speglas mot 

litteratur och forskning.  

 

Lärarnas svar på intervjufrågorna presenteras inte var för sig utan i en 

sammanfattande text. Detta på grund av att studiens resultat inte beror på vem 

som har sagt vad. Antalet intervjuade lärare är fem. Detta ger inte en rättvis bild 

av hur användningen av skönlitteratur ser ut i skolan i stort utan ger endast en bild 

av hur det kan se ut. Det vi anser är centralt och beskrivs nedan i presentationen 

av intervjupersonerna är synen på det allmänna lärandet, hur de anser att elever lär 

sig bäst och vilka förutsättningar som krävs för det. 

 

Enligt de intervjuade lärarna är det av stor vikt att man använder sig av olika 

infallsvinklar i undervisningen. Detta för att alla sinnen ska stimuleras så att 

eleverna får uppleva olika saker. En stor förutsättning för att lärande ska kunna 

ske är det sociala, att samtalet och samarbete främjas. Att känna trygghet och att 

eleverna får möjligheten att ta eget ansvar lyfts även. Klimatet i klassrummet ska 

vara tillåtande och alla ska få komma till tals. En av de intervjuade lärarna 

menade också att lärarens tydlighet vid givande av instruktioner är viktig för att 

elever ska kunna tillgodogöra sig kunskap. 
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Ingen av de intervjuade lärarna menade att de utgick från någon speciell teori om 

lärande i sin undervisning, utan att den egna beprövade erfarenheten låg till grund. 

Dock kan man från deras beskrivningar av hur elever lär sig bäst se många drag 

av den sociokulturella teorin. 

 

Lärares syn på läromedel och skönlitteratur 

Samtliga lärare anser att läromedel har en betydande roll för undervisningen. De 

ser läroböcker som läromedel och även allt konkret material eleverna använder i 

undervisningen, så som pengar eller stavar som hjälpmedel när de ska räkna. Tre 

av lärarna ser även musik, spel, dator och film som läromedel. En av dem nämner 

att hon ser Internet som ett av de viktigaste läromedlen för undervisningen, då hon 

dagligen söker efter tips och idéer som ger henne ny kunskap. Det är viktigt att 

eleverna får olika intryck och att alla sinnen stimuleras genom varierade 

läromedel. Två av lärarna ser även läromedel som något socialt, att det ska bjuda 

in till diskussion och samtal mellan elever och elever eller lärare och elever.  

 

För att man ska kunna arbeta med ett läromedel på ett effektivt och gynnande sätt 

bör det även finnas en användbar lärarhandledning. Denna ska fungera som stöd 

och underlätta arbetet. Innehållet bör även utgå från Lgr 11. 

 

Tre av lärarna poängterar att det är viktigt att man som lärare anpassar läromedlet 

efter den enskilda individen och situationen. Vilka läromedel som fungerar beror 

på många olika faktorer - vilken elev det rör sig om, eventuella 

inlärningssvårigheter som kan finnas, hur mottaglig eleven är just vid det tillfället 

och vilket ämnesinnehåll som ska läras in. Detta gör att man inte endast kan 

använda sig av ett läromedel utan att man måste använda en kombination av 

många olika, även till en och samma elev. I varje situation måste man avgöra om 

ett läromedel är bra och passande för eleven. 

 

En av lärarna lägger stor vikt vid att ett läromedel inte får vara “plottrigt”, utan det 

ska vara enkelt med lättolkade bilder för att det ska vara attraktivt. Det måste 

samtidigt vara elevnära och elevanpassat. Hon ser en problematik med läromedel 

som innehåller för mycket text och därigenom blir för otydliga att använda i en 

klass i de lägre årskurserna. Det blir svårt att fånga alla elever då det oftast finns 

stora variationer i kunskaper och inlärningsmöjligheter. Ett bra läromedel för 

henne är att samtliga elever kan nyttja det och tillägna sig kunskap. 

 

Sammanfattningsvis kan man tolka det som att lärarna till stor del är överens om 

hur ett läromedel bör vara utformat. Det viktigaste är till synes bredden och 

variationen av läromedel, huruvida det är elevanpassat, hur väl det bjuder in till 

socialt samspel samt att det finns en tillhörande lärarhandledning.  
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Vad gäller synen på skönlitteratur har svaren varierat bland lärarna. Detta 

utesluter dock inte att deras åsikter i stor utsträckning överensstämmer, utan det 

kan innebära att synen på vad skönlitteratur är framgick på olika sätt. Två av 

lärarna ser det som ett brett begrepp men tänkte instinktivt på fabler, olika genrer, 

dikter, sagor och berättelser. De associerar även till barnböcker, bilderböcker och 

kapitelböcker. Två av de andra lärarna syftar däremot uteslutande på romaner och 

kapitelböcker. Den sista av lärarna menar att skönlitteratur innefattar alla böcker 

man lånar på biblioteket, det centrala är att det är en konkret bok man talar om 

och inte en text på datorn eller dylikt. Hon tänker att pekböcker är skönlitteratur 

för små barn och sedan höjer man gradvis nivån tills eleverna läser romaner 

själva. 

 

Två av lärarna anser även att det är viktigt att förmedla ”kulturskatter” som Astrid 

Lindgren och Selma Lagerlöf. De anser att detta är ett arv som eleverna bör få ta 

del av. Två av lärarna läser alla typer av texter, så länge de är anpassade till 

elevernas nivå. De väljer ofta böcker med spännande historier och historier med 

humoristiska inslag, detta för att det tilltalar flest elever. En annan prioriterar 

böcker hon själv tycker om, men tänker på att det både ska vara ny och äldre 

skönlitteratur som eleverna får ta del av. 

 

Några av lärarna menar att böckernas utseende spelar en stor roll när de ska välja 

skönlitteratur. Både hur färgsättningen och utformningen av fram- och baksida ser 

ut påverkar valet, men även vad en eventuell baksidestext förmedlar. Antingen 

väljer de böcker som de har läst förut och vet är bra eller så får de tips av kollegor 

och bibliotekarier. En av lärarna väljer också oftast böcker som hon vet sedan 

tidigare är bra och chansar inte gärna vid val av till exempel en högläsningsbok. 

Flera av lärarna visar uttryckligen stort intresse för skönlitteratur och anser att det 

är lätt att hitta bra och passande texter. De väljer böcker efter sin egen känsla och 

menar inte att mängden böcker försvårar valet. 

 

Lärarnas syn på skönlitteratur kan sammanfattas som bred. De talar om allt från 

pekböcker till romaner. Lärarnas intresse för skönlitteratur är stort. Det är olika 

faktorer som påverkar valet av bok, bland annat bokens utseende och tips från 

kollegor och andra. 

 

Arbete med skönlitteratur i ämnet svenska 

Gemensamt för samtliga lärare vi intervjuat är att man menar att skönlitteratur 

används främst i läs- och skrivinlärningen. Det ska stärka elevernas läsförståelse 

och hjälpa till att skapa diskussion. Vid högläsning av kapitelböcker får eleverna 

även öva på att lyssna på en text, minnas och sedan återkoppla till nästa gång man 

läser. Alla menar även att ju mer skönlitteratur eleverna kommer i kontakt med 

desto större intresse för fortsatt läsning får de. 
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Alla utom en läser dagligen skönlitteratur för sina elever. De flesta menar att 

läsningen sker precis innan eleverna ska gå på rast. Detta eftersom eleverna ofta är 

trötta och orkar inte arbeta sista kvarten. Det var endast en av lärarna som påstod 

att hon kunde läsa skönlitteratur när som helst under dagen och inte hade en 

speciell tidpunkt hon ansåg att det passade bättre. En av lärarna berättade även om 

den tysta läsningen i hennes klass. Även denna skedde dagligen och samtliga 

elever hade varsin bok i sina lådor. Läraren menar att den tysta läsningen även 

används för att ”uppehålla” eleverna om man måste ägna sig åt konflikthantering 

eller dylikt. 

 

Två av lärarna belyser också hur viktigt det är att läsa klassiker för eleverna. 

Lärarna menar att detta är litteratur som eleverna inte själva kommer i kontakt 

med i lika stor utsträckning längre och därför är det mycket viktigt att man som 

pedagog inte låter den glömmas bort. Man måste introducera och läsa denna typ 

av böcker för eleverna. Ytterligare en av lärarna menar att han försöker läsa 

böcker som eleverna inte själva skulle välja i första hand. Detta för att ge eleverna 

en större läsupplevelse än bara de nyaste och populäraste böckerna för tillfället. 

Ett par av lärarna var oeniga om huruvida man som pedagog bör avbryta läsandet 

av en bok om man inte finner boken nog rolig eller intressant. Den ena menar att 

han, alltid i samråd med eleverna, inte läser klart en bok om de inte gillar den. 

Den andra däremot anser att man inte bör ”ge upp” en bok så lätt utan att man ska 

lära eleverna att ge böckerna en chans och läsa klart dem ändå. 

 

Ämnesöverskridande arbete med skönlitteratur 

Tre av lärarna menar inledningsvis att de inte arbetar med skönlitteratur 

ämnesöverskridande. En säger att hon gör det ibland och en annan i stor 

utsträckning. Dock framkommer det under intervjuernas gång att samtliga lärare 

arbetat ämnesöverskridande med skönlitterära texter någon gång under sin 

yrkesverksamma tid. 

 

Alla lärare talar positivt om att använda skönlitteratur vid temaarbeten där de 

arbetar ämnesöverskridande. Att integrera böcker som handlar om kärlek, vänskap 

och hur det är att börja skolan är tacksamt när man har större arbeten om 

exempelvis värdegrund. En av lärarna ser väldigt positivt på ämnesöverskridande 

arbete i stort. Hennes grundtankar om elevers lärande är att man lär med alla 

sinnen. Att ta del av olika intryck och upplevelser främjar elevers utveckling. 

Detta kan uppnås genom ämnesöverskridande arbete. 

 

Några av lärarna anser att ämnesöverskridande arbete lämpar sig bäst när eleverna 

är lite äldre och en av dem menar dessutom att just i en årskurs 1 skulle det 

innebära mycket mer planering än i till exempel årskurs 3. Hon tänker främst på 

att eleverna själva bör kunna läsa och förstå texter om man, på ett gynnsamt sätt, 

ska kunna arbeta med skönlitteratur i andra ämnen än svenska. 

 



23 

 

Matematik var ett ämne där flera av lärarna arbetar ämnesöverskridande med 

skönlitterära texter. Två av lärarna använder ett läromedel som heter Favorit 

matematik 1A, vilket är ett läromedel skapat av Kerttu Ristola, Tiina Tapaninaho 

och Lea Tirronen.
56

 Läromedlet har sin utgångspunkt i Lgr 11 och har en 

tillhörande lärarhandledning. Det finns många laborativa inslag och inför varje 

nytt kapitel finns även en skönlitterär berättelse som introducerar exempelvis en 

ny siffra eller ett nytt räknesätt. 

 

En av lärarna hade nyligen använt sig av bokserien Lilla Anna och långa farbrorn 

av Inger och Lasse Sandberg. De hade läst boken och sedan hade eleverna bland 

annat fått mäta upp karaktärerna. Hon läser även dikter och andra texter i 

matematikundervisningen. Även en av de andra lärarna läser mycket skönlitteratur 

i samband med matematikundervisningen och har använt den på samma sätt som 

föregående. Hon har till exempel haft Sune börjar skolan av Sören Olsson, Anders 

Jacobsson och Sonja Härdin
57

 som högläsningsbok. I boken går några av 

karaktärerna och handlar och då använde hon det i en matematiklektion samma 

dag. 

 

Alla lärare nämnde de samhällsorienterade ämnena som de lättaste att integrera 

med skönlitteratur och andra estetiska läroprocesser. Flera av dem hade arbetat 

med Pippi Långstrump och Emil i Lönneberga av Astrid Lindgren i historia för att 

jämföra samhället då och nu samt belysa religionens betydelse förr. En av lärarna 

berättar även att hon i en årskurs 5 har byggt hela undervisningen i Geografi på 

den skönlitterära boken Fröken Europa av Kerstin Gavander. Boken handlar om 

en lärare som har en tidsmaskin i grupprummet. Eleverna får åka iväg i 

tidsmaskinen till olika länder i Europa.
58

 

 

Det finns en bok till allt, att skönlitteratur kan integreras med alla ämnen, menade 

en av lärarna. Övriga lärare har sagt att många ämnen kan integreras, men de ser 

problematiskt på användandet av skönlitteratur i de mer praktiska ämnena så som 

Idrott och Slöjd. Detta kan, enligt en av lärarna, bottna i hur intresserad man själv 

är; om man ser det som en naturlig del av undervisningen eller extra arbete att 

behöva leta och anpassa böckerna efter vad man arbetar med. Just intresset hos 

läraren är något som återkommer i flera intervjuer. De menar att de egna åsikterna 

och den egna entusiasmen är något som eleverna lätt känner av och som påverkar 

eleverna. Man måste som lärare tycka om det man gör. 

 

Vissa av lärarna använder skönlitteratur ofta i samband med estetiska ämnen, så 

som Bild och Musik. Någon läser ofta dikter och berättelser som eleverna sedan 
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får rita och måla till. En annan brukar dramatisera och sjunga mycket i samband 

med läsning av litteratur. 

 

Lärarna menar att lättillgängligt material skulle kunna få dem att arbeta mer 

ämnesöverskridande med skönlitteratur. En av dem anser inte att det finns nog bra 

material för att han ska vilja arbeta med skönlitteratur i andra ämnen än Svenska. 

Han tycker att böckerna måste vara välskrivna samtidigt som de är 

intresseväckande och underhållande för eleverna. Främst ska böckerna kunna ge 

en större bild av ett skeende än vad han själv som lärare kan erbjuda eleverna, det 

ska ge en mer målande bild av både händelser och miljöer. Alla utom en ser 

tidsbristen som en stor bov. De anser att det är för mycket arbete innan och efter 

för dem som lärare för att det ska vara värt att ge eleverna en läsupplevelse 

angående ämnet. Det kräver mycket planering och att läraren är insatt. Man måste 

som lärare ha bred kunskap inom ämnet såväl som inom skönlitteratur. 

 

Tolkning och analys 

Används teorier om lärande i undervisningen? 

Samtliga lärare menade att de inte har sin utgångspunkt i någon speciell teori när 

det gäller elevers lärande och den egna undervisningen. Lärarna menade att de går 

efter den egna beprövade erfarenheten och egna metoder man utvecklat under sin 

tid som lärare. De har arbetat utifrån de arbetssätt som de har sett fungera genom 

åren. Detta kan tolkas som att lärarna har fått in rutiner i sitt arbete. Rutiner och 

”rutinisering” av undervisning kan, som nämnts i litteraturgenomgången, ses som 

både positivt och negativt. 

 

Jank och Meyer menar att ordet rutin har en negativ klang hos många, främst 

nyutbildade lärare. Dock anser de att det finns två olika sätt att se på saken. 

Antingen kan man ha en kritisk inställning och tycka att rutiner finns hos lärare 

som tappat intresset eller så kan man tänka positivt om rutiner. Rutiner kan då ses 

som ”en automatisering av ursprungligen medvetet utförda målorienterade 

handlingar.”
59

 Med detta menar författarna att lärare som handlar rutinerat gör så 

för att de är erfarna. Deras sätt att reagera på olika situationer och handla 

instinktivt därefter har fått positiva resultat. 

 

Jank och Meyer anser även att alla lärare bör utveckla ett eget sätt att arbeta. Ett 

eget koncept, utifrån de teorier som finns i samverkan med de egna 

erfarenheterna, då detta är en av de grundläggande förutsättningar som krävs för 

att lyckas med sin undervisning.
60

 

 

I litteraturgenomgången sammanfattades den sociokulturella teorin med följande 

nyckelord: socialt, deltagande, aktivitet, sampel och kommunikation (se avsnittet 
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”Litteraturgenomgång”). Flertalet av lärarna talade om samspelet, känslan i 

gruppen och det öppna klimatet som förutsättningar för lärande. Till och med i 

synen på läromedel framkom detta, några påpekade vikten av att läromedel bjuder 

in till samtal och samarbete. Detta kan tolkas som att de har ett, omedvetet, 

sociokulturellt synsätt på skolan och elevers inlärning. Att synsättet kan anses 

omedvetet är för att lärarna först påstod att de inte har någon speciell teori de 

utgår från men nämner sedan många av de utmärkande dragen för sociokulturell 

teori. 

 

Betydelsen av läromedlens utformning och synen på skönlitteratur 

En av lärarna talar om betydelsen av hur läromedel utformas, att de ska vara 

elevanpassat och elevnära med lättolkade bilder och en lagom mängd text. Ingen 

av de övriga lärarna preciserar sin syn på hur läromedel ska vara utformade på 

detta sätt. Det är därför svårt att veta om de delar hennes tankar och åsikter. På 

samma sätt är det säkert problematiskt att på en skola kunna köpa in och 

tillgodose samtliga lärare med läromedel som de anser är bra. 

 

Enligt Lgr11 är det rektorn på en skola som har ansvaret att tillgodose elevernas 

behov av läromedel som håller hög kvalitet. Rektorn har även ansvaret för 

tillgången till övriga hjälpmedel som eleverna kan tänkas behöva, så som datorer, 

bibliotek med mera.
61

 Enligt de lärare vi intervjuat har läromedel, så väl 

läroböcker som konkret material och datorer med mera, en starkt betydande roll i 

undervisningen. Rektorns roll i huruvida det finns tillgång till bra läromedel på en 

skola kan eventuellt tolkas på olika sätt beroende på vem som läser Lgr 11. För 

vissa kan det kanske betyda att läromedlen ska vara hela och att man redan vet att 

de fungerar i ens undervisning, medan det för andra innebär att det ska finnas en 

stor variation och vara nytänkande. 

 

De olika synsätt på läromedel som framkommer i resultatet av intervjustudien 

problematiserar detta ytterligare. Lärarna har till viss del olika uppfattningar om 

vad läromedel är och vilka material och hjälpmedel som betraktas som läromedel. 

De menar även att läromedlen bör kunna anpassas efter alla olika 

klassrumssituationer. Detta kan innebära dels undervisning i många olika typer av 

ämnen men även klasser där det förekommer olika typer av funktionshinder eller 

inlärningssvårigheter bland eleverna. 

 

De olika lärarnas definition av skönlitteratur och vad som var skönlitteratur för 

dem skildes åt. Medan vissa nästan uteslutande menade kapitelböcker och 

romaner, talade andra om allt från barnböcker, kapitelböcker och noveller till rim, 

ramsor, dikter och sånger. En av lärarna menade till exempel att pekböcker är 

skönlitteratur för små barn. Ulla Rhedin skriver i Bilderbokens hemligheter om 

det mångfacetterade begreppet skönlitteratur. Hon menar att barnböcker och 
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litteratur för yngre barn alltid varit omdiskuterat huruvida det är skönlitteratur 

eller inte, hon skriver att det alltid haft en otydlig identitet.
62

 Lärarnas olika 

förklaringar av begreppet skönlitteratur är därför inte förvånande. 

 

Något som inte heller bör anses förvånande i intervjustudien är det faktum att 

merparten av lärarna menade att de använder skönlitteratur främst till läs- och 

skrivinlärningen och högläsning i slutet av lektioner då elever känner sig 

omotiverade att fortsätta arbeta. Rimsten-Nilsson bekräftar att detta är ett bra (och 

mycket vanligt) sätt att arbeta med skönlitteratur. Att man tillsammans kan få en 

lugn stund och ett avbrott från den vanliga undervisningen. Dock skriver hon 

vidare att det kan vara nyttigt och lärorikt att dramatisera och gestalta, måla, 

sjunga, skriva och utföra andra övningar där eleverna har en aktiv roll.
63

 Flera 

talade gott om just de estetiska läroprocesserna i samband med arbete med 

skönlitteratur. Detta är något som användes flitigt i klasserna och lärarna verkade 

under intervjuerna bli mer medveta om och fick större insikt i att detta kunde 

räknas som ämnesöverskridande arbete med skönlitteratur. 

 

Attityder och valet av böcker 

Ett antal av lärarna betonade vikten av lärarens attityd till böcker. De sa att läraren 

måste själv tycka om böckerna för att de ska kunna intressera eleverna; lärarens 

åsikter märks och speglar av sig. Stöd för dessa resonemang finns i Litteratur 

undervisning – modeller och uppslag för lärare. Ulla Lundqvist skriver att 

lärarens roll är central när det gäller litteraturundervisning. Problematiken med 

tidsbristen lyfts. Hon anser att många lärare och pedagoger använder det som en 

undanflykt och ursäkt till att själv slippa intressera sig för litteratur. Vidare skriver 

Lundqvist att arbete med litteratur inte behöver ta mycket tid eller energi, utan att 

man kan skapa rutiner för hur man ska lägga upp sin undervisning även när det 

gäller litteratur. Litteraturens betydelse för elevers inlärning, så väl 

språkinlärningen som förståelsen för omvärlden, bör inte undermineras.
64

 

Lundqvist menar alltså precis som Jank och Meyer
65

 att rutiner kan vara något 

positivt som underlättar lärares arbete. 

 

Även Aidan Chambers skriver i Böcker omkring oss hur de yttre förutsättningarna 

kan påverka de inre förutsättningarna. Med detta menas att andra människors 

attityder, som är en yttre förutsättning, kan påverka ens egna inre förutsättningar – 

ens egen attityd. En annan betydande faktor för hur elevers intresse för litteratur 

ter sig menar Chambers är lärarens sätt att introducera och visa böcker.
66

 En av 

lärarna menade i intervjun att hon medvetet och aktivt skyltar med böcker. Hon 

har längs en hel vägg i klassrummet ställt upp böcker som eleverna själva får titta 
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i och plocka bland. Hon byter ut böckerna kontinuerligt och försöker att variera 

utbudet så att det alltid ska finnas något för alla. Chambers menar att det finns två 

kriterier för bra skyltning. Böckerna ska visas upp och arrangeras på ett bra sätt så 

att de blir lättåtkomliga och intresseväckande för eleverna. Valet av böcker måste 

även vara planerat och noga övertänkt.
67

 

 

När det gäller valet av böcker menar Chambers att det finns många faktorer som 

påverkar. Han påstår även att valet av böcker kan vara avgörande för 

undervisningen och dess resultat. Även tillgången på böcker är avgörande för 

huruvida lärare, och elever, läser eller inte.
68

 Merparten av de intervjuade lärarna 

menade att en av de vanligaste orsakerna till att de valde att läsa en bok var att 

någon de kände hade rekommenderat den. Chambers bekräftar även att detta är 

den i huvudsak vanligaste orsaken till att man väljer de böcker man läser.
69

 

Samtliga lärare ansåg att det är lätt att hitta bra, användbara böcker.  

 

Sammanfattning 

Läromedlets roll för undervisningen är betydande och bör vara genomtänkt och 

anpassat efter elevers olika förutsättningar och behov. Det bör baseras på Lgr 11 

och behöver ha en tillhörande lärarhandledning som är lättillgänglig och 

användbar.  

 

För att skönlitteratur ska användas ämnesöverskridande bör det vara lätt för 

läraren att applicera det i undervisningen, samtidigt som det underhåller och 

väcker intresset hos eleverna. Detta kan både ämnesinnehållet och bilderna i 

böcker bidra till. Böcker som används i skolan ska skapa diskussion och bör även 

kunna inspirera och leda till aktiviteter som innefattar arbete med estetiska 

läroprocesser och som involverar alla olika sinnen. Estetiska läroprocesser kan 

med fördel kombineras med arbete med skönlitteratur. 

Det didaktiska försöket 

Detta avsnitt behandlar vårt didaktiska försök att skapa ett skönlitterärt läromedel. 

Läromedlets utformning, handling, innehåll och didaktiska grund presenteras. Den 

färdiga produkten är ett resultat av de slutsatser vi dragit av 

litteraturgenomgången, intervjustudien och våra egna åsikter och kunskaper. 

Läromedlet finns som bilaga (se bilaga 4).  
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Utformning och handling 

Det skönlitterära läromedlet är en faktabok i berättande form, upplägget har en 

repeterande struktur. Läsaren får följa en trana som ska flyga söderut och under 

flytten träffar tranan sju olika vilda djur som lever i Sveriges skogar. Dessa djur 

berättar hur de lever under året. Vår ambition är att djurens utseende, beteenden 

och egenskaper åskådliggörs genom både bild och text. 

 

Läromedlets utformning är ren och enkel, utan detaljer. Bilderna på djuren är 

tydliga och visar dem i tecknad form. Vår strävan har varit att försöka återskapa 

deras naturliga utseende, både genom val av färg och vid formgivning av de olika 

djuren. Färgerna har valts efter hur djurens naturliga färg är. Djurens storlek har i 

största möjliga mån anpassats proportionerligt till varandra, till exempel att 

igelkotten är liten i förhållande till tranan. Samtliga bakgrunder är enfärgade eller 

innehåller två olika färger, detta för att lägga fokus på djuren. 

 

I tre olika barnböcker har vi funnit inspiration till läromedlets utseende och 

formgivning: Jag vill ha min hatt av Jon Klassen
70

, Den dagen av Viveka 

Sjögren
71

 samt Är du feg, Alfons Åberg? av Gunilla Bergström
72

. Det dessa tre 

böcker har gemensamt är att de har enkla bakgrunder, ofta enfärgade eller 

innehåller två olika färger, precis som det skönlitterära läromedel vi skapat. Både 

Klassens och Sjögrens bilder är enkla med få detaljer. Till skillnad från 

Bergströms bilder som innehåller mer detaljer. Det vi har tagit fasta på gällande 

böckernas struktur är den repeterande formen från Klassens bok, vilket syftar på 

hur handlingen är upplagd.  

 

Ämnesinnehåll 

Läromedlets ämnesinnehåll baseras på faktaböcker för vuxna och barn, samt tar 

sin grund i följande punkter i det centrala innehållet för årskurs 1-3, i kursplanen 

för Biologi: 

 

 Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters 

livscykler och anpassningar till olika årstider. 

 Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas 

samt namn på några vanligt förekommande arter. 

 Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
73 

 

Anders Bjärvall och Staffan Ullström har skrivit och illustrerat boken Däggdjur – 

alla Europas arter i text och bild.
74

 Det är en faktabok som beskriver olika arter 
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ingående, bland annat var och hur djuren lever och vilken föda de äter. Varje art 

illustreras med hjälp av detaljrika målade bilder för att beskriva och visa arternas 

utseende. Vilda djurungar av Inga-Karin Eriksson
75

, Stora djurboken av Benoît 

Delalandre
76

 och Jag är hungrig av Anna Roos och Maria Nilsson Thore
77

 är 

samtliga faktaböcker som är anpassade för barn. Böckerna beskriver och 

illustrerar olika arter i världen. Med enkla och tydliga bilder gestaltas de olika 

arternas utseende. Till skillnad från Bjärvall och Ullströms ovan nämnda faktabok 

är dessa böckers beskrivningar inte lika omfattande. Författarna har avgränsat 

mängden fakta för att anpassa böckerna till barn. Ämnesinnehållet har vi främst 

tagit fasta på från Bjärvall och Ullströms bok. Inspiration till urvalet av 

ämnesinnehållet har kommit från de resterande böckerna. Det vill säga, vad för 

fakta om djur som kan vara intressant och väsentligt för barn. 

 

Didaktiskt innehåll 

Syftet med boken är att den ska kunna användas som ett skönlitterärt läromedel i 

årskurs 1-3, för att introducera ett arbete i Biologi. Den grundas på några punkter 

ur det centrala innehållet i kursplanen för Biologi, samt en förstudie bestående av 

litteraturgenomgång och en intervjustudie. Vi har även utgått från den 

sociokulturella teorin om lärande; att lärande sker i samspel med andra människor, 

språket är centralt och goda inlärningsmöjligheter är beroende av goda 

lärandesituationer. 

 

Lundqvist lyfter vikten av samspel och syftar på att bearbetning av texter sker bäst 

tillsammans. Samtal och diskussion är ett bra sätt att bearbeta böcker för att öka 

elevers förståelse av innehållet. Hon menar även att för att kunna skapa diskussion 

om en bok, bör man använda sig av olika slags frågor med olika syften, till 

exempel sammanfattande frågor om innehållet så väl som resonemangsfrågor.
78

 

Detta var tankar som låg till grund för läromedlets didaktik. 

 

Flertalet av de intervjuade lärarna efterfrågade i stor utsträckning 

lärarhandledning till läromedel. Materialet blir på så sätt lättare för lärare att 

använda sig av samt att syftet med materialet framträder tydligare. I vårt 

didaktiska försök finns en tillhörande lärarhandledning som innehåller både för- 

och efterarbete. Förarbetet presenteras i början och efterarbetet ligger i slutet och 

är förslag på hur man kan arbeta med ämnesinnehållet i boken. 

Lärarhandledningen är, precis som ämnesinnehållet, baserat på Lgr 11. I Lgr 11 

lyfts vikten av att utgå från elevers förutsättningar och förkunskaper samt vikten 

av att integrera estetiska läroprocesser.
79

 I förarbetet ges tips på hur man kan ta 

tillvara på elevers förkunskaper innan läsning och även vad man bör tänka på 
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under läsning. I efterarbetet finns både förslag på frågor och aktiviteter. Frågorna 

är av både sammanfattande och diskuterande karaktär, med olika syften. 

Aktiviteterna bjuder in till arbete med estetiska läroprocesser där olika sinnen får 

stimuleras. Till exempel gestaltningsövningar, skrivövningar och att utforska 

naturen. Den röda tråden genom lärarhandledningen är samtal och samspel. 

Lärarhandledningen har en stor betydelse för hur användbart detta läromedel är. 

 

Läromedlet faller in under vad Lindström
80

 menar är en konvergent och 

medieneutral strategi att arbeta. Målsättningen blir i detta fall att arbetet med 

denna typ av bok är förutbestämt och syftet är inte främst att eleverna ska få 

arbeta med olika estetiska uttrycksformer. Målet är istället att elevernas kunskap 

inom andra ämnen (än de estetiska) ska stödjas av arbetet med skönlitteratur. 

Därför kommer det att falla in under kategorin ”lärande MED” i och med att det 

är ett sätt att arbeta integrerande mellan det estetiska och andra ämnen. Att detta 

benämns som ett medieneutralt sätt att arbeta beror på att man på olika sätt och 

med olika verktyg kan bearbeta innehållet och nå målen; målen är inte beroende 

av ett specifikt estetiskt arbetssätt. 

Diskussion och slutsatser 

Läromedlets struktur och utformning 

En modell som vi haft i åtanke och diskuterat kring i arbetet med det didaktiska 

försöket att skapa ett läromedel som skulle få formen av en skönlitterär berättelse 

är ”Läsandets cirkel” av Aidan Chambers
81

. Modellen innefattar tre olika steg som 

sker i samband med arbete med skönlitteratur. Vi har under hela 

skapandeprocessen försökt bedöma hur attraktivt materialet kan anses vara som 

läromedel utifrån denna modell. I det första steget, som handlar om hur valet av 

bok går till, har fokuset främst legat på läromedlets utseende. Det bör vara 

utseendemässigt attraherande för målgruppen. Det andra steget, som behandlar 

läsningen av böcker, leder oss till att koncentrera oss på ämnesinnehåll och 

strukturen. Innehållet och upplägget ska vara lätt att förstå för elever i årskurs 1-3 

så väl som för lärare eller pedagoger som ska läsa för och med dessa elever. Det 

sista steget är ”Reaktion/respons” som behandlar bearbetningen av läsningen. 

Detta steg tillgodoses och underlättas av den medföljande lärarhandledning vi 

skapat. Att följa modellen ”Läsandets cirkel” av Chambers anser vi har höjt 

kvalitén på vårt arbete. Det har gjort att vi under hela processen reflekterat över 

alla olika steg som läromedlet ska genomgå tillsammans med läsaren. 

 

Våra egna preferenser har bidragit mycket till läromedlets struktur och 

formgivning. Inspiration har vi, som tidigare nämnts, funnit i några barnböcker. 

Dock har även lärarnas åsikter legat till grund när läromedlet har skapats, att 
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utformningen ska vara enkel, vilket gäller både text och bild. En lärare uttryckte 

specifikt att materialet inte får vara “plottrigt”. Det tolkar vi som ett material som 

blir otydligt och rörigt på grund av bland annat diffus struktur, mycket text samt 

otydliga bilder. Samma lärare lyfter problematiken med att använda böcker som 

har mycket text i de lägre årskurserna. Hon menar att det kan leda till svårigheter 

att fånga alla elevers intresse i och med den stora bredden på kunskap som olika 

elever besitter. Dock poängterar samtliga lärare att böckerna som läses ska vara 

elevnära och elevanpassade för att kunskap ska kunna tillgodogöras. 

 

Det skönlitterära läromedlet har storlek av ett A4, vår tanke är att det ska kunna 

användas vid högläsningssituationer. Vi tänker att det finns fördelar om en bok 

har ett större format vid ett sådant tillfälle. Eleverna kan då se bilderna och texten 

lättare än om det hade varit en mindre bok. Enligt vår mening är läromedlet inte 

“plottrigt”, utan har en enkel utformning både gällande bilder och bakgrund. Även 

lärarnas åsikter kring mängden text har vi resonerat om. Eftersom att det är en 

introduktion till ett ämnesområde har det begränsat mängden text, de fakta som 

presenteras om varje djur är ytlig och för djupare förståelse krävs efterarbete. 

Mängden text anpassas också med den avsikt att det ska kunna läsas av elever på 

egen hand om de har den kunskapen. För att texten skulle upplevas tydlig och 

enkel valde vi typsnittet Century Gothic. Bokstäverna i detta typsnitt liknar den 

textnings-stil som lärs ut i skolorna idag, eleverna får här omedvetet eller 

medvetet se hur bokstäverna ska vara utformade under läsningen. Även textens 

storlek grundar sig i den tanke att boken ska fungera vid en högläsningsituation. 

Genom att ha valt storlek 18 genomgående på brödtexten blir texten större och 

upplevs tydligare. Samtliga rubriker är större än brödtexten, detta för att 

tydliggöra när ett nytt djur introduceras. 

 

Slutsatser ur förstudien som ligger till grund för läromedlet 

Slutsatserna från litteraturgenomgången och intervjustudien skiljde sig en aning 

från varandra. I litteraturgenomgången framkom främst vikten av de estetiska 

läroprocesserna och att integrera estetiska arbetssätt i undervisningen. Detta för att 

kunna ta tillvara på samtliga elevers förkunskaper och kunna utgå från deras olika 

förutsättningar och behov. Litteraturgenomgången stärkte även den positiva 

attityd vi har till den sociokulturella teorin på lärande. Som vi skrev i 

litteraturgenomgången så har det varit ett genomgående tema i samtlig litteratur. 

I intervjustudien belystes däremot lärarhandledningens roll, hur den påverkar ett 

läromedels användbarhet. Centralt är att det ska vara relevant till läromedlet och 

kunna anpassas till samtliga elever i en klass. Även böckers form, med enkelt 

utformad text och bild, lyftes också som en del i huruvida ett material kunde anses 

vara ett bra läromedel. Till viss del framkom även vikten av estetiska läromedel 

och ämnesöverskridande arbete. 

 

I skapandet av det skönlitterära läromedlet har vi utgått både från litteraturen och 

intervjustudien. Hänsyn har tagits till vad litteraturen pekar på men även tagit 
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fasta på lärarnas tankar och åsikter. Både gällande vad de anser är väsentligt för 

skönlitteratur och hur ett läromedel ska vara utformat för att det ska vara 

användbart. 

 

Som tidigare nämnt lyfte lärarna vikten av tillhörande lärarhandledning till 

läromedel. Detta var något vi tog till oss och har därför lagt stort fokus på det 

under arbetsprocessen. Vi hade tankar redan innan intervjuerna på att skapa en 

lärarhandledning. Dock var det främst genom intervjustudien som vi förstod 

relevansen av en lärarhandledning för ett läromedels användbarhet. Enligt vår 

mening gör en lärarhandledning att läromedlets syfte tydliggörs och ger en 

konkret bild av hur man kan bearbeta materialets innehåll. 

 

I litteraturgenomgången beskrev vi ett av exemplen på hur man kan arbeta med 

skönlitteratur som Kerstin Rimsten-Nilsson ger i sin bok Barnböcker och 

läslust
82

. Rimsten-Nilsson gav i boken många exempel på hur arbete med 

skönlitteratur kan se ut, vi uppmärksammade speciellt ett där hon menar att man 

kan läsa för elever när de är trötta. Detta är något som merparten av de intervjuade 

lärarna menar är det vanligaste arbetssättet de har med skönlitteratur. En av 

lärarna anser dock inte att så är fallet. Hon menar att hon läser skönlitterära 

böcker och texter när som helst under dagen. Vi anser att denna har hittat en större 

mening med skönlitteraturen än de övriga lärarna – det används till mer än bara 

läs- och skrivinlärning, avslappning och vila. Givetvis är skönlitteratur utmärkt att 

använda till dessa ändamål, men vi anser att det är synd att man som lärare eller 

pedagog begränsar skönlitteratur på detta sätt. Möjligheterna för böcker är så 

många fler. I ”Förstudie om lärares litteraturanvändning” belyses även av en 

lärare att man använder skönlitteratur för att ”uppehålla” elever vid 

konfliktlösning. Vi tror att detta är vanligt och förstår varför just skönlitteratur är 

tacksamt att använda vid dessa tillfällen. 

 

Lena Kåreland menar också i Barnboken i samhället att användningen av 

skönlitteraturen måste ha ett självändamål.
83

 Detta är något vi håller med om.   

Vi anser att man med hjälp av böcker till exempel kan behandla emotionella 

frågor och samtalsämnen som är svåra att prata om samt visa på en större och mer 

nyanserad bild av verkligheten än man själv kan ge. En av de intervjuade lärarna 

menade att detta var en av de viktigaste aspekter han tog hänsyn till vid valet av 

böcker.  

 

Vi tycker dessutom att det är konstigt att litteraturen inte har en högre status i 

skolan. Många studier visar på skönlitteraturens positiva inverkan på så väl 

språkutveckling som den sociala kompetensen. Böcker kan även bidra till att 

elever utvecklar ämneskunskaper, lättare skapar föreställningsvärldar som främjar 
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fantasin och ökar sin förståelse för omvärlden. Att skönlitteratur blir ett sätt att 

fördriva tiden i skolan, som det blir när lärare menar att de använder den tysta 

läsningen för att ”uppehålla” elever, är att förminska skönlitteraturens betydelse. 

Samtidigt tror vi även att detta kan bidra till att skönlitteratur blir tråkig och 

ointressant för eleverna. Vi menar att om man som lärare eller pedagog har en 

tanke bakom, och ett mål med, den litteratur man använder sig av, blir 

undervisningen roligare och mer givande för såväl elever som lärare. Även med 

detta ser vi en koppling till lärarhandledningens betydelse för en bok. Om det 

finns en sådan som ger tips och idéer på hur innehållet kan bearbetas tänker vi att 

det kan vara lättare för lärare och pedagoger att ha ett syfte och ett mål med 

läsningen. 

 

Våra nya insikter gällande lärarhandledningens relevans ledde till en förstudie på 

Umeå stadsbibliotek. Sökningen fokuserade bland annat på böcker med 

tillhörande lärarhandledning. Det visade sig att utbudet av denna typ av böcker 

var begränsat, ett trettiotal fanns på en hylla med otydlig skyltning. De allra flesta 

fokuserade på emotionella frågor som kan vara aktuella för barn. Detta anser vi 

belyser vikten av vår studie – samtliga lärare talar om lärarhandledning som 

avgörande för hur användbart ett material är. Utbudet av skönlitteratur med 

tillhörande lärarhandledning är sällsynt enligt oss. Detta kan vara en anledning till 

att skönlitteratur inte används i undervisning som vi önskar att den gjorde. 

Lärarhandledningen i vårt skönlitterära läromedel fokuserar på socialt samspel 

mellan eleverna men också med läraren. Detta grundas bland annat i lärarnas 

vision om att klassrummet ska ha ett öppet klimat där samspel och samarbete är 

kärnan. Detta kan kopplas till den sociokulturella teorin om lärande. Även att 

kunna arbeta med estetiska läroprocesser för att bearbeta ämnesinnehållet i boken 

har stor och central plats i lärarhandledningen. Förutom att lärarna och viss 

litteratur främjar estetiskt arbete så lyfter också Lgr 11 vikten av detta. Vi ser 

många fördelar med att integrera estetiska läroprocesser i undervisningen, oavsett 

ämne. Detta bland annat för att kunna skapa varierade arbetssätt men också för att 

kunna tillgodose alla elevers olika behov. Precis som vi, uttryckte de flesta lärarna 

dessa uppfattningar men de såg samtidigt en problematik med att lyckas med det i 

alla situationer. 

 

Den tillhörande lärarhandledningen har, enligt oss, en avgörande roll i vårt 

läromedel. Trots att vi är nöjda med både texten och bilderna, så anser vi att det 

inte skulle vara tillräckligt användbart för att introducera ett arbete i ämnet 

Biologi utan lärarhandledningen. Den ska fungera som ett stöd för läraren att 

introducera ett arbetsområde. Den visar på konkreta sätt att arbeta på, vilket vi 

anser är viktigt. Bland annat hur man kan arbeta med skönlitteratur tillsammans 

med estetiska läroprocesser. Förhoppningen är att lärarna kan utifrån tipsen och 

idéerna finna inspiration till att arbeta vidare och utforma egna arbetsuppgifter. 
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Läromedlet med spegling mot styrdokument 

I litteraturgenomgången redogörs bland annat vad styrdokumenten menar gällande 

hur elever utvecklar och tillgodogör sig kunskap, samt att elevernas utveckling 

och lärande ska främjas. Även vikten av att undervisningen ska grunda sig på 

elevernas förkunskaper och erfarenheter lyfts. Samtidigt ska det användas olika 

metoder och tillvägagångssätt i undervisningen för att alla elevers behov ska 

kunna tillgodoses. Detta tolkar vi som att estetiska läroprocesser med fördel kan 

integreras i undervisningen. Språket ses som centralt och för att utveckla det ska 

eleverna få möjlighet att läsa, skriva och samtala. Vikt läggs också vid att 

eleverna efter läsning ska öva på att analysera texter och skönlitteratur för olika 

syften och samtala kring detta. Lgr 11 menar även att samspel mellan eleverna är 

av betydelse, detta för att stärka förmågan att samarbeta. 

 

Läromedlets ämnesinnehåll och lärarhandledning har sin grund i styrdokumenten. 

Ämnesinnehållet har sin utgångspunkt i kursplanen för Biologi.
84

 Kursplanen har, 

som vi nämnt i tidigare, endast använts för att kunna skapa ett exempel på hur ett 

skönlitterärt läromedel kan utformas. Det är även viktigt att än en gång belysa att 

det skönlitterära läromedel vi skapat endast bör ses som en introduktion till ett 

arbete i det valda ämnesområdet. Om vi haft mer tid att fördjupa oss i 

ämnesinnehållet och möjlighet att utveckla läromedlet vidare hade det kanske 

kunnat bli en bok som gick att använda för att bearbeta vissa punkter i det centrala 

innehållet för Biologi i sin helhet. 

 

Den tillhörande lärarhandledningen grundas till största del i kursplanerna för 

Svenska
85

 och Biologi
86

 men också i ”Skolans värdegrund och uppdrag”
87

 och 

”Övergripande mål och riktlinjer”
88

. Lärarhandledningen bjuder in till samtal, 

diskussion och aktiviteter med inslag av estetiska läroprocesser. Fokus ligger 

bland annat på att elever ska få möjlighet att ta del av varandras kunskaper och 

färdigheter och att få arbeta tillsammans med olika typer av uppgifter. Detta är 

grundläggande för arbetet i skolan. Lärarhandledningen kan fungera som en hjälp 

för läraren att utveckla sin mediering av ämnesinnehållet till eleverna. 

Lärarhandledningen i sig har därför en medierande roll. Förmedlingen av kunskap 

är avgörande för hur elevers kunskapsutveckling fortgår. För att kunna 

tillgodogöra sig de olika kunskapsformer, så som fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet behövs en god mediering från så väl lärare som läromedel. Både 

förmedling av fakta och möjligheter att bearbeta denna information behövs för att 

elevers kunskap ska utvecklas på ett positivt sätt. 

 

 

                                                 
84

 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. s 111. 
85

 Ibid. s 222. 
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 Ibid. s 111. 
87

 Ibid. s 7. 
88
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Validering av det didaktiska försöket 

Den största boven i arbetet med att skapa ett skönlitterärt läromedel har varit den 

korta tidsperioden vi har haft till förfogande och har därav påverkat resultatet. De 

delar som har försakats mest är texten som innefattar handlingen samt bilderna. 

Detta har lett till egna spekulationer om hur väl läromedlet tilltalar den tänkta 

målgruppen. Vi känner att det finns en risk att det till viss del uppfattas som en 

bilderbok eller pekbok för småbarn, snarare än en bok för elever i årskurs 1-3. 

Detta är något som, vid mer tid, skulle kunna justeras i form av mer 

genomarbetade bilder samt att ämnesinnehållet skulle kunna vara mer djupgående 

och beskrivande. En annan tanke är ändring av strukturen, att det kan motverka 

“pekbokskänslan”, med det menar vi att läromedlet inte längre skulle ha den 

repeterande strukturen den har nu. Därför tänker vi att det kan vara en god idé att 

validera resultatet av det didaktiska försöket för att få konstruktiv kritik, detta 

skulle kunna göras genom att tala med såväl elever, lärare och kunniga inom 

natur/biologi. Vi har tyvärr inte haft möjlighet att göra det under detta arbete. 

 

I avsnittet metod nämnde vi att vi valt bort att intervjua elever, på grund av 

tidsbristen och arbetsbelastningen detta skulle innebära. Att istället validera 

resultatet genom att visa det för elever i årskurs 1-3, samt diskutera och få 

konstruktiv kritik av dem skulle kunna ge arbetet ett mer trovärdigt resultat. Att 

även återkoppla med de lärare som deltagit i intervjuerna skulle kunna validera 

resultatet ytterligare. Att ge dem möjlighet att läsa boken och få bekräftat att vi 

tolkat intervjuerna och önskemålen om hur ett läromedel bör vara utformat rätt. 

Ett tredje sätt att styrka resultatets trovärdighet är att låta en kunnig inom ämnet 

biologi kontrollera att ämnesinnehållet är korrekt. Dessa tre typer av valideringar 

är exempel på hur man hade kunnat utveckla studien ytterligare och arbeta vidare 

med att ta fram ett användbart, skönlitterärt läromedel. 

 

En ytterligare faktor som kan ha påverkat trovärdigheten av vårt resultat är det 

faktum att vi själva utgått mycket från den sociokulturella teorin om lärande. Dels 

var det denna teori vi ansåg främst förmedlades genom den litteratur vi läst och 

dels den teori vi tolkade att de intervjuade lärarna använde sig av i stor 

utsträckning. Vi är medvetna om att det finns andra sätt att se på lärande, kunskap 

och utveckling. Det finns otaliga teorier om hur människor lär sig och vad som 

gynnar elevers utveckling på bästa sätt. Om vi exempelvis hade haft ett 

behavioristiskt synsätt istället, vad hade vi då kunnat se? Hade läromedlet kanske 

blivit annorlunda? Vad hade förslagen på aktiviteter i lärarhandledningen bestått 

av? Kanske hade lärarhandledningen uppmuntrat läraren eller pedagogen att ge 

både positiv och negativ feedback i stor utsträckning och menat att det finns ett 

rätt svar på frågor som ställs. Frågorna i lärarhandledningen hade kanske inte 

heller haft lika öppen karaktär eller varit av olika sort och haft olika syften. Detta 

är något man kan forska vidare på för fortsatt utveckling och förbättring av vår 

studie och det skönlitterära läromedlet. 
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Vi känner att vi har fått svar på studiens två första frågeställningar “Hur kan 

skönlitteratur användas i skolan?” och “Vilka fördelar finns med att arbeta med 

skönlitteratur?”. Utifrån svaren på dessa har vi sedan själv kunnat ge ett exempel 

på hur den tredje frågan “Hur kan ett läromedel utformas, för elever i årskurs 1-3, 

i skönlitterär form?” kan besvaras. Detta genom att göra det didaktiska försöket. 

 

Avslutningsvis anser vi från att studien visar på att det är väsenligt att 

skönlitteratur och andra estetiska läroprocesser integreras i undervisningen. Vår 

önskan är att det i framtiden kommer finnas mer lättillgängligt och användbart 

material för lärare och pedagoger. Detta skulle både underlätta och utveckla 

undervisningen, vilket i sin tur skulle leda till en större kunskapsutveckling hos 

eleverna. 
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Bilaga 1 – Förfrågan om intervju via e-post Examensarbete för lärarexamen (grund) 

Ämne: Intervjuer till examensarbete 

 

Hej! 

 

Vi heter Anna Forslund och Mia Odén, vi är två lärarstudenter med 

inriktning på grundskolans tidigare år (åk 1-6). Vi har nu påbörjat 

vårt examensarbete som handlar om skönlitteratur som metod i undervisningen. 

 

Nu söker vi lärare i årskurserna 1-3 för att göra intervjuer under vecka 46-47. 

 

Har du möjlighet att hjälpa oss med detta? 

 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Anna Forslund och Mia Odén 



Bilaga 2 – Intervjufrågor  Examensarbete för lärarexamen (grund) 

 

Hur tänker du allmänt om elevers lärande och hur elever lär sig bäst?  

Hur skulle du definiera ett läromedel?  

Vilka läromedel anser du är passande för barns tänkande och förståelse av omvärlden? 

Vad är skönlitterära texter för dig? 

Hur ofta läser du skönlitterära texter för eleverna? 

När läser du skönlitterära texter för eleverna?  

Vad brukar du läsa för eleverna?  

Var hittar du böckerna och hur går det till?  

Hur tycker du att det är att hitta användbara böcker?  

Vad fastnar du för när du hittar böcker? Innehållsmässigt, formmässigt, speciella författare?  

Brukar du arbeta med skönlitterära texter i andra ämnen än Svenska? Vilka? Finns det fler 

ämnen du tycker att det skulle passa till?  

Hur brukar du göra? 

Vilken typ av texter använder du?  

Hur arbetar du med innehållet? För- och efterarbete?  

Om inte - Vad skulle kunna få dig att arbeta ämnesöverskridande med skönlitterära texter? 

Vet du om några skönlitterära texter som kan användas ämnesöverskridande? Anser du att de 

är bra? Varför/varför inte?  

 



Bilaga 3 – Synopsis  Examensarbete för lärarexamen (grund) 

 

Boken handlar om en trana som precis ska påbörja sin flytt till en varmare plats över vintern. 

Under sin färd möter tranan andra vilda djur i Sverige, ca 5-7 st. Tranan pratar med var och en 

av djuren om hur deras liv ser ut under året. Även tranans liv under året kommer att 

behandlas. De fakta vi hoppas på att kunna förmedla om varje djur är: föda, utseende, boende, 

familj. Dessa ämneskunskaper tillgodogör vi oss genom en faktabok för vuxna, Däggdjur – 

alla Europas arter i text och bild av Anders Bjärvall och Staffan Ullström
1
, men även 

faktaböcker som är skriva för barn, bland annat Jag är hungrig av Anna Roos och Maria 

Nilsson Thore
2
, Vilda husdjur av Jessika Berglund

3
, Vilda djurungar av Inga-Karin Eriksson

4
 

och Stora djurboken av Benoît Delalandre
5
. Detta för att få djupgående och korrekt fakta 

samtidigt som vi vill se hur man tidigare förmedlat denna typ av fakta till barn. 
 

Boken vi skapar kommer att vara ett exempel på hur ett ämnesområde kan behandlas med 

hjälp av skönlitteratur. Vi har avgränsat oss till följande punkter i det centrala innehållet för 

årskurs 1-3, i kursplanen för Biologi: 

 
- Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler 

och anpassningar till olika årstider. 

- Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt 

namn på några vanligt förekommande arter. […] 

- Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
6
 

 

Vi ser boken som en introduktion till ett arbete med dessa punkter ur läroplanen. Det innebär 

att det krävs både ett för- och efterarbete. Boken i sig kommer inte att behandla de här 

punkterna i sin helhet eller djupgående. Eleverna kommer därför inte att tillgodogöra sig de 

kunskaper som krävs för att uppnå de kunskapskrav som är kopplade till detta centrala 

innehåll endast genom att läsa denna bok.  

 

Bokens bilder ska vi teckna och måla för hand för att sedan lägga in på dator och sätta på en 

datagjord bakgrund och lägga till text. Vi ska använda ljusa färger i olika toner, djurens färger 

ska vara ganska naturtrogna. Vi vill skapa en kontrast mellan handgjort och datagjort. Djuren 

i boken kommer att ha ett “tecknat” utseende, detta för att vi inte anser oss ha tid att ge dem 

ett verkligt utseende. Vi tänker oss ett “rent”, tydligt och enkelt typsnitt på texten. Vi vill att 

boken ska ha en storlek av ett A4 för varje sida, detta för att tanken är att den ska användas för 

högläsning i klassrumsmiljö. Bokens upplägg kommer ha en genomgående struktur/röd tråd, 

med detta menar vi att vissa delar av boken kommer att se likadana ut för att eleverna ska 

känna igen sig och att man ska kunna läsa boken i omgångar.  

 

Vi har tittat i olika typer av barnböcker för att finna inspiration. Tre böcker som vi fastnade 

för var Den dagen av Viveka Sjögren
7
, Jag vill ha min hatt av Jon Klassen

8
 och Jag är 

hungrig av Maria Nilsson Thore och Anna Roos
9
. Samtliga av dessa böcker hade djur som 

karaktärer. Det var färgerna och utformningen som vi fastnade för. Enkelheten, det rena och 
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Bilaga 3 – Synopsis  Examensarbete för lärarexamen (grund) 

 

det grafiska uttrycket tar vi med oss inför utformningen av vår egen bok. Även Är du feg, 

Alfons Åberg?av Gunilla Bergström
10

 är en inspirationskälla, inte bara för dess färg och 

formgivning men också för att vi vet att denna serie av böcker är folkkära. 

 

Vår ambition är att skapa en lärarhandledning i boken som innefattar ett förarbete och 

efterarbete med exempel på sammanfattande frågor, diskussionsfrågor och aktiviteter som 

behandlar bokens innehåll.  

 

De program vi tänkt använda oss av är Adobe Photoshop CS6 och Adobe Indesign CS6. Vi 

har båda kunskaper i hur man använder dessa program och ser det inte som något hinder. 

 

Vi kommer främst att ta hjälp av boken Grafisk kokbok 2.0 - guiden till grafisk produktion av 

Kaj Johansson, Peter Lundberg och Roger Ryberg genom hela skapandet av boken. Den tar 

upp viktiga aspekter: val av typsnitt, dispositionen av bild och text m.m.
11

 

 

Vi har inte tänkt trycka eller ge ut boken under detta examensarbete. Vi har resonerat så att vi 

förväntar oss kritik och omarbetning ända fram till att arbetet är godkänt och därför är det inte 

möjligt att ha en färdig produkt. Boken ser vi dessutom endast som ett didaktiskt försök till att 

skapa ett skönlitterärt läromedel och för att vi ska få utökad kunskap i hur detta kan gå till.  
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Bilaga 4 – Det didaktiska försöket  Examensarbete för lärarexamen (grund) 

Följande är vårt didaktiska försök att skapa ett skönlitterärt läromedel med tillhörande 

lärarhandledning.  



Tu Trana
flyger vidare...

Anna Forslund
Mia Odén





Lärarhandledning
Förarbete

Denna bok har sin utgångspunkt i följande delar av det centrala inne-
hållet för årskurs 1-3, i kursplanen för Biologi i Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011:

Vi vill uppmana dig som lärare, pedagog eller vuxen att se denna bok 
som en introduktion för fortsatt arbete med dessa ämnesområden. Vi 
vill även belysa vikten av att vara medveten om elevernas förkunskaper 
inom ämnet. Detta för att mötet med boken och dess innehåll ska vara 
givande och främja elevernas kunskapsutveckling. Följande presen-
teras exempel på punkter att reflektera över innan läsning för att kunna 
kartlägga elevernas förkunskaper:

-Vilka djur och växter känner eleverna till i de svenska skogarna?
-Vad vet eleverna om de olika årstiderna?
-Finns det elever med ursprung i andra länder? Vilka djur och växter kän-
ner de till från sitt ursprungsland? Hur ser årstiderna ut där?

Ett tillvägagångssätt för att ta tillvara på elevers förkunskaper är att 
använda sig av metoden “Tankekarta”. Som lärare, pedagog eller 
vuxen gör man detta tillsammans med eleverna på exempelvis en 
Smartboard, Whiteboard eller ett stort papper. Deras gemensamma 
kunskaper samlas och kan sedan sparas till fortsatt arbete efter läsning 
av boken.

Att man är aktiv som läsare så väl som lyssnare när man läser för elever 
är viktigt. Att man belyser ord och begrepp som kan vara svåra att 
förstå men också att man svarar på och ställer frågor. I slutet av boken 
finns en fortsatt lärarhandledning med exempel på frågor och aktiviteter 
som är kopplade till bokens innehåll.

Vi önskar och hoppas att denna bok bjuder på en härlig och givande 
lässtund tillsammans och inspirerar till ett fortsatt arbete med bland an-
nat årstider, våra vilda djur och växter i Sverige!

- Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och 
växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
- Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och art-
bestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
- Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan. 



 
Anna Forslund & Mia Odén
HT 2013
Examensarbete, 15 hp
Lärarprogrammet med inriktning grundskolans tidigare år, 210 hp
Institutionen för estetiska ämnen, Umeå Universitet

Tack Jens.



Tu Trana
flyger vidare...





Det här är Tu Trana. 

Hösten har nu kommit. Träden har ändrat färg och det 
börjar bli kallt ute. Tu Trana ska flyga iväg och träffa sin 

familj. De ska påbörja den långa resan söderut till värmen.

5



Ulla Uggla

Ulla Uggla sitter i trädet och spanar 
efter mat när Tu Trana kommer flygandes.

6



- Hej Ulla!

- Hej Tu! Vart är du på  väg?

- Jag ska till min familj. Vi ska      
  börja flyga söderut. Vill du  
  följa med?

- Nej Tu, jag är en uggla. Vi 
  stannar här över vintern.

7



Jag har hittat ett träd med ett hål i, där brukar jag 
sova om dagarna. Gamla övergivna fågelholkar som 
ingen vill bo i brukar jag också övernatta i. På nätterna 
däremot, då är jag vaken och letar mat.

Höst

Vinter
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Tu Trana flyger vidare...
Vem tror du Tu träffar nu?

Vår

Sommar

För det mesta äter jag möss och andra små djur. På 
våren blir det lättare att hitta mat när snön har tinat 
bort. Då hör jag mössens prasslande i gräset bättre.
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Bella Björn

Bella Björn håller också på att göra sig redo 
inför vintern. Hon sitter och mumsar på blåbär 

bland blåbärsriset.
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- Oj, vad du verkar hungrig Bella!

- Hej Tu! Jag måste äta mycket innan jag ska gå i ide   
  och blåbär är faktiskt min favoritmat!

- Brukar inte du flytta söderut som oss tranor under 
  vintern?

- Nej, det gör jag inte. Jag är ju en björn och går i ide  
  på vintern.

11



Höst

Vinter

Nu på hösten äter jag jättemycket mat för att min kropp 
ska kunna sova så länge. Jag går och lägger mig i mitt 
ide innan snön kommer och medan jag sover under 
vintern får jag mina björnungar.
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Vår

Sommar

När snön har smält börjar jag och mina ungar klättra 
ur idet och då är vi väldigt hungriga. Vi äter allt vi kan 
komma över, växter, myror och kött. Mina ungar lever 
med mig hela deras första år. Dem är jag jätterädd om 
och tror jag att någon vill göra dem illa blir jag väldigt 
arg och farlig!

13
Tu Trana flyger vidare...
Vem tror du Tu träffar nu?



Elvis Ekorre

Elvis Ekorre är mitt uppe i att samla mat när 
han möter Tu.

14



- Hej Tu! Har du sett några träd 
  med extra många ekollon  
  någonstans?

- Nej, det har jag inte. Varför 
  undrar du det?

- Jag håller på att samla på mig 
  mat inför vintern.
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Höst

Vinter

Jag brukar gömma mat på flera olika platser, i trädet 
där jag bor, hål i marken och under stenar. Jag äter allt 
möjligt, ekollon, svamp, bär, nötter och frön från kottar. 
På vintern ser jag lite annorlunda ut också, färgen på 
min mage ändras och blir ljusare.

16



Vår

Sommar

Jag längtar redan till våren, för då är det mycket 
lättare att hitta mat och dessutom är den färsk! Jag 
brukar till och med få mat av människor ibland. De 
flesta tycker att jag är väldigt söt.

17
Tu Trana flyger vidare...
Vem tror du Tu träffar nu?



Ärnst Älg

Här är skogens konung, Ärnst Älg. Han gömmer 
sig i busken eftersom att älgjakten precis har 

börjat.
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- Hej Ärnst!

- Hej Tu!

- Jag har träffat några andra kompisar, men 
  ingen vill följa med mig söderut över vintern. 
  Vill du det?

- Nej tack, jag stannar också här.

19



Höst

Vinter

Jag klarar mig bra på vintern, eftersom att jag är så 
stor. Jag når därför upp till träden och buskarna där 
det inte är så mycket snö. Det jag brukar äta är bark 
och kvistar. På vintern brukar jag tappa mina horn, ett 
i taget.

20



Vår

Sommar

Det är skönt på våren och sommaren för då finns det 
extra mycket mat och det är heller inga älgjägare ute i 
skogen. Mina ståtliga horn växer också ut igen, som jag 
har längtat efter dem!

21
Tu Trana flyger vidare...
Vem tror du Tu träffar nu?



Hasse Hare

Tu trana får syn på ett 
par stora öron och 

undrar genast vems 
det är.

Det är Hasse Hares 
öron, såklart!
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- Hej Hasse! Sitter du bara här och vilar?

- Nej, jag ska precis ut och leta mat. Jag hoppas 
  att jag hittar kvistar, bark, örter och ris.

- Men vad äter du på vinter då? Det är ju så 
  mycket snö!

- Jag äter samma mat året om. Det finns ju alltid, 
  på vintern får man bara gräva och leta lite  
  mera.
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Höst

Vinter

När snön kommer byter jag färg på min päls, det är för 
att jag inte ska synas så bra. Det är många djur i 
skogen som jagar och vill äta upp mig. Som tur är så är 
jag väldigt snabb och kan hoppa superhögt!

24



Vår

Sommar

På våren byter jag tillbaka till min guldbruna päls igen. 
Det är för att jag bor i skogen. Mina kusiner som bor 
uppe på fjället är lite gråare än mig.

25
Tu Trana flyger vidare...
Vem tror du Tu träffar nu?



Isa Igelkott

Här sticker Isa Igelkotts nos fram, hon håller på 
att göra ett bo inför vintern.

26



- Hej Tu! Vart ska du?

- Hej Isa! Jag ska träffa 
  min familj, vi ska flyga 
  söderut över vintern.

- Jaha, jag har ju inga 
  vingar. Så det skulle 
  ta alldeles för lång 
  tid för mig att ta mig 
  till en varmare plats.

27



Höst

Istället håller jag på att bygga ett bo av gamla löv. 
Där kommer jag att rulla ihop mig till en liten boll och 
sova under vintern. Jag äter mycket maskar, insekter, 
bär och svamp. På vintern täcker snön min mat och 
därför sover jag istället.

Vinter
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Jag vaknar på våren när snön är borta. På sommaren 
brukar jag försöka hitta någon bra plats, gärna en fin 
park inne i staden. Jag gillar att vara på samma ställe, 
så jag brukar komma tillbaka. Ibland får jag mat av 
snälla människor. Känner jag mig hotad rullar jag ihop 
mig och låter taggarna på ryggen skydda mig.

Vår

Sommar

29
Tu Trana flyger vidare...
Vem tror du Tu träffar nu?



Ville Varg

Ville Varg bor tillsammans med sin familj. 
De lever i en stor flock tillsammans.
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- Hej Ville! Vad roligt att se dig. Jag trodde att det var  
  hundar som ylade.

- Ja, vi låter ganska likt hundar ibland. Vi ylade för att 
  samla ihop flocken innan vi ska ut och jaga.

- Oj, vad många ni är!

- Ja, vi gör allt tillsammans. Vi jagar, sover och skyddar 
  varandra.
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Höst

Vinter

Eftersom att vi är så många kan vi klara oss bra hela 
året. Vi brukar jaga rådjur, älgar och renar för att få 
mat. I fall vi inte hittar några så jagar och äter vi 
harar och vildsvin också.

32



Vår

Sommar

På våren får en av våra honor valpar. Vi hjälps åt att ta 
hand om dem också. Det är skönt när alla hjälper alla, 
så slipper man klara sig på egen hand. Jag skulle nog 
inte ha det så bra utan min familj.
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- Vart är du på väg Tu?

- Jag ska träffa min familj, vi ska flyga söderut över vintern.  
  Vi hittar inte tillräckligt med mat här och så blir det för 
  kallt.

- Hur långt ska ni flyga?

- Vi ska göra en lång flygtur ända till Afrika. Men vi har 
  stora vingar så det brukar gå bra. Ibland flyger vi i en hel 
  vecka utan att landa.
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Vinter

Vår

Sommar

Vi tranor stannar i Afrika hela vintern och under våren 
känner vi på oss när vi ska komma tillbaka till Sverige 
igen.

Det är bland annat värmen och ljuset som gör att vi 
vet när vi ska flyga tillbaka. Somrarna tillbringar vi på 
åkrar och vid sjöar. Där smaskar vi på växter, fisk och 
grodor.
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Tu har nu träffat sin familj och 
börjar den långa flygturen till 

Afrika.

- Adjö, mina vänner! Vi ses till   
  våren!

36



Tu Tranas flygväg från 
Sverige till Afrika

37
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Lärarhandledning
Efterarbete

SAMMANFATTANDE FrÅGOr
Det finns en stor vinning, för eleverna, i att man sammanfattar och pra-
tar om bokens innehåll tillsammans efter läsning. Dels för att samtliga 
elever ska få möjlighet att förstå innehållet, eftersom individer uppfattar 
fenomen på olika sätt. Men även för att de ska få möjlighet att ta del 
av varandras tankar och åsikter. Vidare presenteras exempel på frågor 
som kan sammanfatta bokens innehåll:

-Vilka djur kommer ni ihåg?
-Vad kommer ni ihåg om varje djur?
-Vilka var årstiderna?
-Vad kännetecknar varje årstid?
-Lärde ni er något som ni inte visste förut?

DISKUTErANDE FrÅGOr
Elevnära diskussionsfrågor är väsentligt för att bearbeta innehållet dju-
pare. Det är viktigt med ett öppet klimat och att allas olika åsikter tillåts 
och bemöts. Eleverna kan få möjlighet att se samband men även kun-
na återupptäcka tidigare kunskaper som ”glömts” bort. Följande frågor 
är exempel som kan användas för diskussion och att problematisera 
bokens innehåll:

-Vilka andra djur hade Tu Trana kunnat träffa på sin resa genom Sverige 
och vad skulle de ha berättat?
-Vilka av de djur som finns i boken har ni sett på riktigt?
-Vad har djuren i boken gemensamt? Vad skiljer dem åt?

-Vilket eller vilka djur skulle ni helst vilja vara? Varför?
-Vilket eller vilka djur skulle ni helst inte vilja vara? Varför?
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AKTIVITETEr
Det är betydelsefullt att man får använda sina olika sinnen vid inlärning, 
detta kan ge en större förståelse och befästa kunskap djupare. Det kan 
även ge möjlighet till ett varierat arbetssätt som kan inspirera och fånga 
fler elevers intresse. Därför presenteras här några tips och idéer på ak-
tiviteter och arbeten som kan utföras antingen i eller utanför klassrum-
met.

TankekarTa:
En möjlighet är att arbeta med “Tankekarta”. Om man gjorde en innan 
läsningen kan man nu vidareutveckla den, annars kan man göra en 
efter man läst för att samla elevernas gemensamma kunskaper.

Detta arbetssätt synliggör för lärare, pedagoger eller vuxna vilka 
kunskaper eleverna har tillgodogjort sig. Vilka djur känner de till? Finns 
det nu fler djur att fylla tankekartan med? Kan man komplettera med 
beskrivning av djurens utseende eller känner de till fler egenskaper och 
beteenden?

Skriva och dikTa:
Tankekartan fungerar utmärkt att spara som stöd för eleverna om man 
väljer att skriva eller dikta. Eleverna kan se tillbaka på tankekartan som 
de tillsammans har skapat, materialet är igenkännligt och elevnära.

Skriva:
Eleverna kan även agera forskare. Deras uppgift kan vara att antingen 
forska djupare om de djur som finns i boken eller välja ett annat djur. 
Viktigt att tänka på är att det finns väsentligt och lättillgängligt material 
för eleverna att tillgå för sin forskning. Detta är en avvägning för lärare, 
pedagoger eller vuxna. Här kan tankekartan fylla en funktion, eleverna 
kan genom den se vilken fakta som är central.



dikTa:
Det här är ett exempel på hur en dikt kan byggas upp. Man kan välja 
förslagsvis tre eller fem upprepningar. Eleverna får en hjälp att komma 
igång med sitt diktskrivande och kan fokusera på diktens innehåll och 
budskap.

GeSTalTa med kroppen:
Genom att gestalta olika djur kan eleverna utöka sin förståelse för hur 
de kan låta, hur de rör sig och även få begrepp om deras storlek.

Som lärare, pedagog eller vuxen kan man tillsammans med eleverna 
dramatisera olika djur. Om man till exempel ska gestalta en björn kan 
man fråga eleverna hur de tror att björnen rör sig. Kryper de fram som 
en liten insekt eller klampar de fram som det stora djur det faktiskt är? 
Samt hur tror eleverna att en björn låter? Kvittrar, väser eller vrålar de? 
Utifrån elevernas tankar och förslag provar man tillsammans att röra sig 
som djuret.

Om man genomfört övningen ovan fungerar den som ett förarbete för 
eleverna att göra charader i mindre grupper eller två och två. De får 
tips på hur djuren kan låta och röra sig. Detta kan avdramatisera för 
elever som kan tycka att det är jobbigt att presentera något inför an-
dra.

UTforSka naTUren:
För att få förståelse för djurets levnadsmiljö ser ut är det en god idé att 
gå ut i skogen. Man kan leta efter olika kännetecken efter djur som 
exempelvis spår, bajs, var och hur de bor samt vad de äter. Hörseln är 
även ett sinne som kan användas vid ett besök i skogen, kan man höra 
något djur och hur låter de?

Kontinuerligt under året är det en poäng att besöka skogen för att få 
begrepp över hur naturen förändras och vad som karaktäriserar varje 
årstid. Vid dessa besök kan man tillsammans med eleverna reflektera 
och diskutera hur de tror att de olika djurens livsstil ser ut under den ak-
tuella årstiden.
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På hösten brukar...(ex. björnen äta blåbär.)
På hösten brukar...(ex. ekorren samla ekollon.)
På hösten brukar...(ex. igelkotten bygga ett bo.)
För snart är det vinter.



inlevelSe och djUpare förSTåelSe

Nedan presenteras en berättelse som läraren, pedagogen eller den 
vuxne kan läsa för eleverna för att introducera övningen. Fördelaktigt är 
om denna uppgift sker i skogen.

Eleverna delas in i mindre grupper och får varsitt djur, antingen väljer 
grupperna själva eller delar du som lärare, pedagog eller vuxen ut des-
sa. Varje grupp ska diskutera tillsammans vad de tror att deras djur gör 
på hösten och sedan iscensätta detta i naturen. Eleverna kan bland 
annat skapa djurets bo och leta efter rätt föda. När grupperna är klara 
kan man tillsammans titta på varje bidrag där eleverna får berätta vad 
de har haft för djur och vad de har skapat.

forTSaTT arbeTe:
För ett fortsatt arbete med dessa områden kan eleverna skapa en 
egen naturbok, i den kan både bild och text sparas så som arbeten, 
dikter och tankar. Eleverna även kan klistra in naturmaterial som de hit-
tar i skogen. Om kamera finns tillgänligt kan även den användas för att 
ta fotografier som eleverna kan spara och skriva om. Naturboken sam-
lar deras egna kunskaper i ämnet biologi.
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När Tu Trana slog upp ögonen denna morgon var det 
alldeles, alldeles mörkt och kallt. Tu började då inse 
att det snart är dags, dags för att flytta. I den här kylan 
kunde man inte stanna länge till tänkte Tu. Kylan bör-
jade snart frysa sjöarna till is och löven hade redan 
börjat skifta i gult, orange och rött. Då bestämde sig Tu 
för att det nu var dags för att flyga iväg och började 
flaxa med sina stora vingar. Högt över det färggranna 
landskapet funderade Tu på vad alla de andra djuren i 
Sverige gjorde under hösten, nu när det blir såhär kallt. 
Vad tror du att de gör?



Följ med Tu Trana på en resa 
genom Sveriges skogar där 

han träffar på flera av de vilda 
djuren som lever där året om.

Boken har sin utgångspunkt i 
kursplanen för Biologi och 

passar för arbete i bland annat 
årskurs 1-3. Den medföljande 

lärarhandledningen innehåller 
tips på hur man kan arbeta 

med innehållet. Exempel ges 
på samtals- och 

diskussionsfrågor så väl som 
på aktiviteter.


