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Abstract 

The reason for the choice of study area in this study is based on my interest in literature and the 

importance of reading. My purpose was to find out how a specific kind of fictional form of book could 

be used in teaching to create reading interest and treat the curriculum value base. 

 

The method I have used in this study is a narrative model in book analysis, in which I have analyzed the 

book The Invisible Girl by Deborah Ellis (2002). With the help of research on the subject and analysis of 

the above book, I have come up with a result. 

My study shows that reading aloud promotes students interest in reading and that book conversations are 

a favorable way of working to benefit students' continued reading interest as well as understanding and 

acceptance for the outside world. Book conversations in this form show signs that it contributes 

positively to the work on the curriculum's value base. 
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Sammanfattning 

 
Anledningen till valet av undersökningsområdet i denna studie grundar sig i mitt intresse för litteratur 

och betydelsen av läsning hos elever. Mitt syfte var att söka reda på hur en specifik slags skönlitterär 

form av bok kunde användas i undervisningen för att skapa läsintresse och behandla läroplanens 

värdegrundsdel. 

 

Metoden jag har använt mig av i denna studie är en narratologisk modell vid bokanalys, där jag har 

analyserat boken Den osynliga flickan av Deborah Ellis (2002). Med hjälp av, för ämnet aktuell 

forskning samt analys av ovanstående bok, har jag kommit fram till ett resultat. 

Min studie visar på att högläsning främjar elevers läsintresse och att boksamtal är ett förmånligt 

arbetssätt för att gynna elevers fortsatta läsintresse samt förståelse och acceptans för omvärlden. 

Boksamtal i denna form visar på tecken på att det bidrar positivt till arbetet kring läroplanens 

värdegrund. 
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Inledning och bakgrund 

 
Under mina senaste år då jag studerat till lärare på Karlstads universitet har vikten av att kunna läsa och 

då inte bara kunna ta sig igenom en text lyfts fram. Det är den djupare kunskapen att verkligen kunna 

tyda ett budskap och förstå innebörden av texten som ibland har belysts med stort allvar. Diskussioner 

som har förts under dessa utbildningsår har ofta behandlat läskunnighet som en förutsättning för att ett 

demokratiskt samhälle skall fungera. Undervisning med hjälp av skönlitteratur har även presenterats på 

ett förmånligt sätt och många fördelar med användandet har belysts på ett positivt sätt. Detta plus mitt 

eget intresse för litteratur som utvecklats under senare delen av mitt liv har fångat mitt intresse och 

ligger till grund för varför jag valt att undersöka möjligheterna med användandet av skönlitteratur i 

undervisningen och på vilket sätt det skulle kunna öka mina framtida elevers möjligheter att nå målen i 

skolan. 

 
De barn som inte får tillgång till litteratur får ett mer begränsat språk och det kan i sin tur skapa en osäkerhet i alla 

möjliga sammanhang. Språklöshet kan föda aggressivitet, det ser vi många exempel på. 

(Lennart Hellsing, 2014) 

 

Att dagens samhälle i stort sett kräver att dess medborgare skall kunna läsa är inte någon överdrift. I det 

perspektivet är det ganska givet att skolan skall bidra till att öka läsförståelsen och öka elevernas 

möjligheter att passa in och kunna ta del av samhällets struktur. Detta kan säkert nås utan skönlitteratur 

men jag vill tro att vägen dit blir intressantare och roligare om vi använder oss av litteraturen i 

undervisningen och med rätt val av böcker vill jag tro att vi även kan nå andra fördelar. Kan det 

exempelvis vara så att en god kunskap i läsning kan påverka oss i ett större perspektiv som citatet av 

Lennart Hellsing kanske hävdar. 
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Det finns fler exempel på att det skulle kunna vara så att läsning och läsförståelse är av större vikt än att 

bara lära sig tyda bokstäver och kunna ta sig igenom en bok. 

 
 

Läsning anses vara en basfärdighet och med detta menas att det är en grundläggande färdighet som har betydelse för 

hur eleven kommer att lyckas i andra ämnen. När väl eleven lärt sig att läsa kommer han eller hon under hela sin 

skoltid, faktiskt hela livet, att använda sig av sin läsförmåga för att lära nya saker och få information. En god 

läsfärdighet är av avgörande betydelse för den fortsatta skolgången, men också för en individs framgång i arbetslivet 

och hans eller hennes möjligheter att engagera sig i samhället. God läsförmåga är en förutsättning för ett livslångt 

lärande. ( U. Fredriksson och K. Taube, 2012, s.8) 

 

Ulf Fredriksson och Karin Taube menar att läsningen är avgörande för ett livslångt lärande och det är 

precis det som nuvarande läroplan tar upp i första stycket i skolans värdegrund, att vi som pedagoger 

skall arbeta mot att utveckla en livslång lust att lära hos våra elever (Skolverket, 2016, s.7). Mot 

bakgrund av dessa olika exempel på läsningens betydelse så är det, enligt mig, inte något val vi som 

pedagoger kan göra utan läsning skall prioriteras och då verkar det onekligen så att skönlitteraturen 

borde ha en naturlig position i undervisningen. Fredriksson och Taube talar om att läsningen är helt 

avgörande för lärandet och får medhåll av Ivar Bråten (2008, s.11) som menar att läsförståelse är en 

absolut nödvändighet i ett kunskapssamhälle som vårt. Det är en kunskap som är lika viktig inom vårt 

utbildningssystem som utanför för att man skall kunna fungera och ta del fullt ut av vad samhället 

erbjuder.  

 

De flesta forskare inom läsning är överens om några saker. Det går att utläsa att de människor som läser 

för att de är intresserade av att läsa, presterar bättre på tester och prov som kräver förståelse för det 

skrivna språket. Läsförståelsen är även central för att kunna klara sig igenom skolgången men också 

viktig för hur man som människa har möjligheter att fungera i samhället. Dessa utgångspunkter väcker 

mitt intresse ytterligare för att fortsätta undersöka hur jag som lärare kan bidra till att denna kunskap 

förmedlas till så många, av mina elever, som möjligt. Under de senaste åren som jag spenderat i skolans 

miljö, i flera olika roller, har jag genomgående sett att skillnaderna mellan inställning till att läsa är 

väldigt olika och detta verkar nästan alltid grunda sig i om man är en god läsare eller inte. De eleverna 

som jag träffat som inte klarar av böckerna som sätts i deras händer ledsnar allt som oftast och hittar på 

ursäkter till att inte fortsätta läsa. Det är jobbigt för dem och allt för mycket kraft läggs på att försöka 

utläsa orden så själva handlingen kommer aldrig i fokus. I dessa fall är det inte svårt att förstå att 

läsningen inte blir någon favoritsysselsättning.  
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka fördelar användningen av skönlitteratur i undervisningen 

skulle kunna frambringa. För att kunna belysa olika didaktiska aspekter kommer jag att analysera boken 

“Den osynliga flickan” (2012) av Deborah Ellis och försöka presentera hur just denna bok skulle kunna 

användas och eventuellt också hur den inte skall användas. Att mitt val föll just på denna bok har flera 

anledningar men en avgörande punkt var att jag under min utbildning, när jag varit ute i skolornas 

verksamhet, har sett att denna bok används i olika sammanhang i undervisningen. I samband med detta 

har ofta lärorika och intressanta diskussioner uppstått och dessa har till stor del landat i 

värdegrundsfrågor. 

 

Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts 

✦ Hur kan lärare använda boken Den osynliga flickan av Deborah Ellis (2002) i sin undervisning 

för att öka elevers läsintresse? 

✦ Hur skulle denna bok kunna användas i arbetet med skolans värdegrund?  
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Litteraturgenomgång 

Centrala termer 

För att göra arbetet mer tillgängligt så är det på sin plats att börja med att försöka belysa några viktiga 

begrepp och förklara hur dessa skall tolkas. Ett sådant begrepp är “läslust” som kanske inte betyder 

samma sak för alla människor. Jag har valt det som ett centralt begrepp på grund av att om man skall 

använda skönlitteratur i undervisningen så krävs någon form av läslust. Det är fullständigt omöjligt att 

använda denna undervisningsmetod om ingen har någon lust att öppna boken och läsa. Som både Aidan 

Chambers (2011, s. 26) och Karin Taube (2004, s. 113) skriver så är begreppet läslust viktigt att tänka på 

när man som pedagog avser använda skönlitteratur i undervisningen. Chambers trycker exempelvis på 

hur viktigt det är att miljön fungerar bra för aktiviteten för att en positiv känsla skall infinna sig. Karin 

Taube är inne på att nyckeln till att få barn att läsa utan att man måste tvinga dem till det ligger i hur 

man presenterar vad man får ut av arbetet som läggs ner på att läsa böcker. Ingvar Lundberg (2010, s. 

102) är inne på att lusten att läsa kan tas bort om texternas utformning inte passar elevernas 

utvecklingsnivå. Lundberg menar att om barnen möter de enformiga och upprepande texter som eleverna 

kommer i kontakt med i början av läsundervisningen kan bidra till att läsning får en negativ och tråkig 

stämpel, därför är det viktigt att texterna speglar kunskapsnivån hos eleverna för att kunna skapa lust att 

ta fram boken utan att behöva tvingas. Begreppet läslust definieras som en icke påtvingad aktivitet. 

 

Tanken med detta arbete är inte bara att försöka komma fram till om boken Den osynliga flickan kan 

bidra till ökad läslust hos elever i skolan utan också om den kan utnyttjas i skolans värdegrundsarbete. 

Skolverket skriver att skolans värdegrundsarbete skall vila på demokratins grund och skolan skall även 

främja förståelse för andra människor. Skolan skall även vara öppen för skilda åsikter och arbeta för att 

dessa förs fram (Skolverket, 2017, s.7-8).  

 
Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden. Barn och elever ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. 

                                                                                                      (Skolverket, 2017) 

 

Dessa meningar inleder skolverkets text om värdegrund i förskola och grundskola. De grundläggande 

värden skolans arbete skall vila på beskrivs utifrån perspektiven; om, genom och för. Barn i svensk 

skolan skall få kunskap om mänskliga rättigheter och demokrati. Kunskaperna får de genom ett 

demokratiskt arbetssätt för att utveckla deras demokratiska kompetens för att i framtiden kunna verka 

för att demokratiskt samhälle (Skolverket, 2017). När jag fortsättningsvis diskuterar värdegrund så väljer 
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jag att behandla detta med hjälp av skolverkets ord och ordet värdegrund betyder alltså att försöka förmå 

eleverna att inse hur ett demokratiskt arbetssätt fungerar och varför det är viktigt att arbeta för ett 

demokratiskt samhälle. 

Historia 

I dagens samhälle tas det i stort sett alltid för givet att alla medborgare kan läsa och förstå olika slags 

texter och så har det varit i generationer. Grunden för denna inställning till läskunnighet ligger 

förmodligen i utvecklingen av samhället under 1500- och 1600-talet. Det första kravet på läskunnighet 

kom i samband med reformationen på 1520-talet när Gustav Vasa byggde nationen. Under denna tid var 

föräldrar och förmyndare ansvariga för barnens undervisning och det viktiga var färdighet i läsning och 

lära sig innehållet i Luthers lilla katekes utantill (Lundgren. Säljö, 2012, s.43-45). Under reformationen 

var undervisningen ett centralt område och gavs väldigt stort utrymme och anledningar till detta skriver 

Sven Hartman (2006, s.172) skulle kunna vara att man ville fördjupa människors tro och propagera för 

nya synsätt och på så sätt försvaga tidigare traditioner. För att kunna genomföra förändringar som 

exempelvis var Gustav Vasas intentioner behövdes utbildning för att kunna utveckla ett nytt samhälle. 

 

Dessa färdigheter i läsandets konst fick snabbt fäste och tog sig in i varje hem och lade grunden till den 

höga läskunnigheten hos befolkningen i vårat land. År 1800 uppskattades det att läskunnigheten för den 

manliga delen av befolkningen låg någonstans mellan 60 och 80 procent. Samma siffra för kvinnor vid 

denna tidpunkt var cirka 40 procent. Dessa färdigheter kallades för humankapitalet under tiden då landet 

moderniserades och industrialiserades (Lundgren. Säljö, 2012, s.50). 

 

Skönlitteratur som undervisningshjälpmedel har historiskt inte givits något större utrymme, och det blev 

ingen större skillnad fast bokmarknaden verkligen exploderade från mitten av 1800-talet när även 

folkskolan i Sverige växte fram. Ett ökat välstånd och ett ökat allmänt intresse för böcker drev på 

utvecklingen (Ewald, 2007, s.109). Det visades som sagt inte i undervisningen utan det var väldigt skralt 

även fortsättningsvis menar Ewald som redovisar att exempelvis under 1970-talet kallades 

litteraturläsning för “upplevelseläsning” och bestod ofta av att läraren valde något stycke som hela 

klassen läste och sedan svarade på några frågor.  Enligt Ewald bestod denna tid bestod den fria läsningen 

av att klassen besökte biblioteket och lånade böcker för att läsa hemma eller som bänkbok. Detta 

fenomen med fri läsning beskriver Ewald mer som en aktivitet för att fylla upp lite tid som blir över utan 

egentligt pedagogiskt syfte. 1988 revideras gällande läroplan och litteratur blir ett eget huvudämne i 

svenska där skönlitteratur skall dominera undervisningen (Ewald, 2007, s.116). 
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I dagens läroplan (Lgr 11) har skolverket i det centrala innehållet och i förmågorna som eleverna skall få 

möjlighet att utveckla, givit skönlitteraturen mer utrymme. I det centrala innehållet står exempelvis 

dessa punkter: 
• Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. 

Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och 

livsfrågor.  

• Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, 

miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.  

• Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk. 

(Skolverket, 2017, s.255) 

Förmåga som skall övas enligt Lgr 11: 
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 

(Skolverket, 2017, s.253) 

Läslust 

Läsning är en aktivitet som kräver viss ansträngning och energi av eleverna, och det är ofta något de måste att välja 

att göra i konkurrens med andra aktiviteter , t.ex. se på teve, lyssna på musik, spela spel eller vara tillsammans med 

vänner. 

(Ivar Bråten, 2010, s.74) 

 

Fredriksson och Taube (2012, s.96f) presenterar resultat från Pisa undersökningen 2009 angående 

elevers läsvanor och har dragit slutsatserna att det finns en direkt koppling mellan dessa vanor och 

resultatet i undersökningen. I denna undersökning presenterades bland annat att 62,7%, av eleverna som 

deltog i undersökningen, svarade att de läste för nöjes skull inte bara när de tvingades. Således svarade 

37,3%, av de tillfrågade, att dem inte läste överhuvudtaget bara för nöjes skull. I en jämförelse som 

genomfördes av Fredriksson och Taube (2012, s.96) presenteras en stor skillnad i resultat mellan dessa 

två olika grupper och resultatet för gruppen som svarade att de läste regelbundet för nöjes skull var 

avsevärt bättre än den andra gruppen. I samma Pisa undersökning som tidigare relaterats till så redovisas 

även en stor skillnad mellan pojkar och flickor, medelpoängen för flickor är 46 poäng högre än 

pojkarnas på lästestet som genomfördes 2009. Detta fenomen visar sig i alla internationella och 

nationella undersökningar som studerats, flickor läser bättre än pojkar (Fredriksson och Taube, 2012, 

s.71). I en artikel i tidskriften “Skolvärlden” (2012) talar språkläraren Helena von Schantz om exakt 
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samma sak och bekräftar att undersökningar och jämförelser av läsvanor och kunskaper visar på att 

klyftan mellan könen växer. Detta menar von Schantz måste vara skolans viktigaste uppdrag att 

motverka och hennes lösning är att läslusten måste väckas och då blir tillgången på litteratur extremt 

viktig, det måste finnas något för alla. 

 

“All läsning måste ske någonstans”, så inleder Aidan Chambers (2011, s.13) sin förklaring om hur alla 

yttre omständigheter runt oss påverkar hur vi läser. Chambers talar dels om yttre förutsättningar och 

menar att vi läser på olika sätt beroende på var vi befinner oss. Vidare menar Chambers att det inte bara 

är yttre förutsättningar påverkar oss utan även humör och hur lång tid vi har på oss för att läsa. Till detta 

lägger Aidan Chambers även att vår allmänna inställning till läsningen påverkar oss beroende på om det 

är en självvald handling att läsa eller om det är en tvingande uppgift.  

 

Något som kan påverka läslusten negativt är om kunskaperna att läsa och förstå vad man läser brister. 

Britta Stensson (2006, s.11f) berättar om hur bristande kunskaper i läsning kan vara ett stort hinder när 

det gäller lusten att läsa. Det blir inte roligt att läsa om man inte förstår karaktärerna i boken och inte 

kunna föreställa sig världen som texten försöker förmedla. Stensson fortsätter berätta att elever som har 

dessa problem ofta har svårt att se någon mening med boken och uttrycker ofta att den är dålig. Enligt 

Jörgen Frost (2002, s.27) kan det vara så att traditionell läsundervisning ibland kan hindra läslusten på 

grund av att exempelvis användandet av samma läseböcker inte tar hänsyn till olika elevers olika 

färdigheter i läsning. I dessa fall menar Frost att de svagaste eleverna förmodligen kommer känna att den 

är för svår och för de starkaste kanske inte tillräckligt utmanande. 

Högläsning 

För många barn är den första kontakten med litteratur genom högläsning. Ingvar Lundberg (2010, s.32ff) 

skriver om högläsningens många olika fördelar. Några som direkt inverkar på barns senare förmåga att 

ta till sig konsten att läsa själv är, enligt Lundberg, exempelvis att barnen får möta nya ord, barnen får 

tidigt möta det skrivna språket som ofta skiljer sig från det muntliga och barnen blir också introducerade 

i böckernas värld och upptäcker äventyr, kunskap och glädje. Detta bidrar även till att lusten att läsa ökar 

och barn får möjlighet att utveckla ett livslångt intresse för att läsa. Ett ytterligare argument för 

högläsning tar Karin Taube (1987, s.114) är att det inte är sällan så att passande böcker för en viss elev 

är för svåra och då är högläsning ett måste för att utvecklas enligt henne. 

 

Aidan Chambers (2011, s.64) menar att högläsning är nödvändigt för att eleverna skall bli läsare. 

Chambers anser att alla barn skall få lyssna till någon form av högläsning och han går även så långt att 
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han kallar lärare som inte ser till detta inkompetenta. Chambers menar även att det är fel att 

högläsningen bara är till för elever i de lägre åldrarna utan han vill att högläsningen skall fortsätta genom 

hela skolgången. 

Boksamtal 

Att samtala bra om böcker är en i sig mycket värdefull aktivitet. Men att föra bra samtal om böcker är också den 
bästa övning man kan få för att kunna föra givande samtal om annat. Så när vi hjälper barnen att samtala kring det de 
har läst, hjälper vi dem också att kunna uttrycka sig om annat i livet. 
  (Chambers, 2011, s.128) 

 
 
Enligt Aidan Chambers blir vi idag bedömda efter hur väl vi uttrycker oss. I boksamtalet kan vi träna 

elever att förbättra sin förmåga att uttrycka sig och då menar Chambers inte bara om själva boken utan 

över lag. Upplägget med boksamtal, enligt Chambers modell, bygger på tre ingredienser som han kallar 

“utbyta entusiasm”, “utbyta frågetecken” och “utbyta kopplingar”. Den första handlar om att utbyter 

entusiasm på två sätt, dels gillanden där berättar deltagarna om händelser som uppskattats och fått en att 

fortsätta läsa och dels ogillanden där sådant som man inte tycker om eller fått en att vilja sluta läsa tas 

upp (Chambers, 2011, s.136). Chambers andra ingrediens i samtalet benämns med att utbyta frågetecken 

och under denna benämning döljer sig en diskussion om sådant som man eventuellt inte förstår och 

gruppen försöker, genom samtal, att komma fram till en gemensam tolkning. Den tredje ingrediensen i 

samtalsstrukturen kallas utbyta kopplingar och detta uttryck skall tolkas som att försöka hitta mönster, 

enligt Chambers. Genom att hitta kopplingar kan vi lösa problem och reda ut svårigheter.  

 

Förutsättningen för ett lyckosamt boksamtal enligt Aidan Chambers ligger i att läraren som innehar 

rollen som ordförande inte delger sin tolkning från början utan istället förmedlar en känsla till eleverna 

att allt är värt att berätta. Annars riskerar man att bara få synpunkter som eleverna tror är vad du som 

lärare förväntar dig. 
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Skolans värdegrund 

I detta arbete är ambitionen att försöka undersöka hur skolans pedagoger skulle kunna använda boken 

Den osynliga flickan (2002) i arbetet med eleverna när det gäller att förmedla budskapet med skolans 

värdegrund. För att detta skall vara möjligt krävs det en liten blick i vad läroplanen Läroplan för 

grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2016) säger att de som arbetar i skolan skall 

förmedla till eleverna när det gäller skolans värdegrund.  

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för 

varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. 

(Skolverket, 2016, s.7) 

 

 

 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes 

välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av 

kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell 

läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt 

motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. 

(Skolverket, 2016, s.7) 

 

Utformningen av skolverkets värdegrundstext i läroplan hänvisar till att arbetet inom skolan skall vila på 

en demokratisk grund och uppmanar alla som arbetar i skolan att arbeta för alla människors lika värde, 

jämställdhet och solidaritet (Skolverket, 2016, s.7) Detta innebär, enligt mig, att alla som arbetar i skolan 

måste försöka arbeta med att diskutera saker som händer runt omkring i vårt samhälle där dessa 

värderingar kanske inte efterlevs, både historiska och nutida. Visa på exempel på orättvisor och vilka 

konsekvenser detta kan få för enskilda individer och samhällen. När aktiviteter i skolan planeras 

säkerställa att eleverna involveras i planeringen så mycket som möjligt för att öka påvisa fördelarna med 

ett demokratiskt samhälle. 
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Utgångspunkt 

Min utgångspunkt i detta arbete är ju användandet av skönlitteratur i undervisning och för att kunna göra 

detta så behöver jag få mina elever att läsa. Vad är det som gör så att unga människor väljer att läsa? 

Enligt Rita Hvistendahl (2007, s.126) skapas det första intresset för läsning redan innan barnet kan läsa 

själv då genom högläsning ofta i hemmet av en förälder. När sedan barnet i grundskolan börjar läsa själv 

kommer de ofta i kontakt med böcker med starka hjältar och hjältinnor som färdas långa vägar och 

möter övernaturliga väsen. Hvistendahl skriver att det är böcker med mycket spänning och att 

önskedrömmar går i uppfyllelse. När hon sedan talar om den lite äldre läsaren så menar hon att det 

viktigaste ingredienserna som unga läsare söker är engagemang och identifikation och att handling 

lämnar utrymme för eftertanke och reflektion. Det är även viktigt för att läslusten skall infinna sig hos 

ungdomsläsaren att handlingen överenstämmer med läsarens egna erfarenheter för att ge möjlighet att 

föreställa sig liknande situationer. Maria Nikolajeva (2017, s.361) skriver även hon om att det viktigaste 

för en läsande ungdom är en engagerande berättelse med spännande handling som är skickligt berättad 

och skriven med ett rikt språk. 

 

Aidan Chambers (2011) delar upp skapandet av läslust i olika delar. Den första han tar upp är tillgång på 

litteratur och han menar att ju mer böcker det finns och desto mer lättillgängliga de är, ju större chans är 

det att läsning upplevs som något positivt. Chambers fortsätter med att det är viktigt att det ges utrymme 

för att läsa och att en miljö skapas som främjar läsning och han påpekar även att alla hinder kan 

avhjälpas med lite stöd från en vuxen då det är viktigt för lusten att läsa att hela processen uppfattas som 

behaglig för att läsaren skall vilja upprepa handlingen på nytt med en ny bok. 
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Metod 

 
Mitt övergripande mål med denna rapport är att försöka visa hur vi skulle kunna arbeta med ett 

skönlitterärt verk i undervisningen i skolan för att kunna förmedla värdegrunden på ett pedagogiskt sätt 

utan att det blir för många pekpinnar. För min del handlar det om att försöka hitta ett sätt att få mina 

elever att tänka själva och inte bara försöka göra vad någon säger åt dem att göra utan att förstå varför. I 

detta försök har jag valt att utgå från ett specifikt verk som är en berättelse om en flickas liv i 

Afghanistan under den tid då talibanerna styrde landet. Deborah Ellis (2002) som skrivit boken väver 

samman sina egna erfarenheter då hon tillbringade flera månader i flyktingläger för att bilda sig en 

uppfattning om hur livet kunde vara för en elvaårig flicka under denna tid, med en fiktiv berättelse om 

en flicka vid namn Parvana. Även om boken inte helt ingår i någon kategori av vanliga traditionella 

barnböcker så finns tydliga likheter och jag uppfattar det som att Deborah Ellis valt denna uppbyggnad 

för att unga läsare skall ha lättare att ta till sig bokens innehåll.  

 

Metodbeskrivning 

 
I Maria Nikolajevas (2017, s.72) bok Barnbokens byggklossar skriver hon att de vanligaste 

handlingsförloppen i all världens litteratur är hämtade ur myter och folksagor, så även barnlitteraturen. 

Hon beskriver ett grundmönster såsom hem - uppbrott hemifrån - äventyr - hemkomst. Hemmet erbjuder 

en trygghet som hjälten/huvudpersonen måste lämna för att lösa någon typ av problem eller för att söka 

äventyr. Hjälten återvänder hem efter att ha lyckats lösa problemet eller funnit rikedomar. Många av de 

klassiska barnböckerna följer detta mönster och denna utveckling av handlingen kallar Nikolajeva 

progressiv.  

 

Maria Nikolajeva (2017, s.44ff) beskriver den narratologiska analysmodellen som jag använder mig av 

vid min analys med utgångspunkt i textens struktur. Där man analyserar textens uppbyggnad och 

författarens berättarteknik. Nikolajeva delar in analysen i två stora delar som hon kallar “historia” och 

“berättelse” med följande innehåll: 

Historia 

 
Under denna rubrik lägger Maria Nikolajeva in hur författaren väljer att konstruera intrigen, exempelvis 

handlingsförloppet. När det pratas om handlingsförlopp påpekas en stor skillnad mellan vuxenlitteratur 

och barnlitteratur. I vuxenlitteraturen används ofta ett biologiskt handlingsförlopp som börjar spänner 
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över ganska lång tid, exempelvis börjar med en födelse och avslutas med döden. Denna uppbyggnad av 

handlingsförlopp fungerar inte i barnlitteraturen då barns tidsuppfattning inte är på samma nivå som en 

vuxens. Utan Maria Nikolajeva (2007, s.64f) presenterar istället två andra handlingsförlopp som är 

vanligare i barnböcker. Moraliskt - och romantiskt handlingsförlopp där det förstnämnda innebär att 

huvudpersonen utvecklas till en mer fulländad människa och det senare pekar på en önskan av något slag 

som uppfylls.  

 

Konflikttyper är också en del av analysen av historien och enligt Nikolajeva (2007, s.67f) så finns det 

flera olika typer av konflikter som kan ligga till grund för boken. Den vanligaste är i barnböcker är 

person mot person och det beror förmodligen på att den är enklast för barn att förstå. Andra konflikttyper 

som nämns är person mot samhället, person mot natur och person mot sig själv. Person mot samhället 

innebär ofta att huvudpersonen måste kämpa mot någon typ av social orättvisa medan person mot natur 

istället innebär en kamp mot naturens krafter för överlevnad. Person mot sig själv innebär ofta någon 

inre strid exempelvis något moraliskt val eller dilemma som huvudpersonen står inför. Nikolajeva 

påpekar att det väldigt ofta förekommer kombinationer av dessa olika konflikttyper. 

 

Ett handlingsförlopp måste börja någonstans och ha en mittdel för att sedan komma fram till slutet. 

Maria Nikolajeva (2007, s.69) beskriver att alla böcker innehåller olika händelser men att det inte är 

själva händelserna som skapar spänning utan hur dessa händelser är sammanfogade och hur det påverkar 

varandra. Hon beskriver några olika möjligheter för författare att sammanfoga händelser och med vilken 

kausalitet de påverkar varandra. En händelse som följer efter en annan händelse har enligt Nikolajeva en 

mycket svag kausalitet medan en händelse som möjliggör en annan händelse har stark kausalitet. Sedan 

finns även händelser som är direkta orsaker till andra händelser och där ökar kausaliteten än mer. Maria 

Nikolajeva talar till sist om händelser som arrangeras för att få fram en annan händelse. 

 

Något som också analyseras under rubriken historia är tema och motiv. Ett motiv är ett återkommande 

mönster i berättelsen exempelvis kärlek, strid, resa, sökande. Där sökande förmodligen är det vanligaste 

i barnlitteratur, men det behöver inte vara sökandet efter något specifikt föremål utan kan även vara 

någon typ av identitetssökande (Nikolajeva, 2007, s.89). Det finns en stor skillnad mellan vuxenlitteratur 

och barnlitteratur när det gäller huvudteman. För vuxna handlar det om pengar, samhällsstatus och 

fortplantning eftersom dessa ämnen är tämligen ointressanta för barn så har barnlitteratur sina egna 

huvudteman: mat, växande och död (Nikolajeva, 2007, 91f).  

 

Områden som miljö och personer är också väldigt viktiga bitar enligt Maria Nikolajeva. Hon nämner att 
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när vi pratar om miljö så menas ofta enbart var saker utspelar sig men det bör även innefatta när. Miljön 

kan vara helt oumbärlig för berättelsen men kan också vara en bakgrund. Vissa genrer kräver specifika 

miljöer medan andra kan utspela sig vart som helst. Ett exempel är historiska romaner där det blir 

underligt att exempelvis nämna byggnader som inte byggts denna tid eller att placera kända byggnader 

på felaktiga platser. Miljöer hör lite ihop med persongestalningar då det mest grundläggande när vi 

pratar om personer i litteraturen är om dessa skall uppfattas som riktiga människor eller ej (Nikolajeva, 

2007, s.115, 146). Karaktärer delas upp i huvudpersoner och bipersoner där den som historien kretsar 

kring benämns som huvudpersoner och övriga blir således bipersoner. När senare personer i boken skall 

analyseras så lämnas det i modern barnlitteratur ofta över till läsaren att tolka karaktärernas 

personlighetsdrag medan i äldre barnlitteratur var vanligare att det i klartext skrevs om personen i fråga 

var dum, lat, feg, duktig (Nikolajeva, 2007, s.154, 163) 

 
 

Berättelse 

 

Under denna rubrik är det inte vad som händer som är det viktigaste utan hur det berättas och i vilken 

ordning, perspektiv och temporalitet. Det är av stor vikt hur en berättelse berättas och utifrån vems 

perspektiv det görs. Maria Nikolajeva (2007, s.235) tydliggör detta med hjälp av några klassiska sagor 

och frågar sig hur historien om Snövit hade sett ut om den berättatades ur den ondskefulla drottningens 

synvinkel eller Askungen, ur en av styvsystrarnas. Nikolajeva skriver vidare att det traditionellt sett finns 

två olika former av berättande, jagberättaren, där en av personerna i boken omnämns som jag, och 

tredjepersonsberättaren, där alla personer omnämns som “han” eller “hon”. Maria Nikolajeva framhåller 

vikten av de olika berättarteknikerna för att undvika en direkt identifikation. Hon förklarar detta med 

direkt identifikation som problematiskt när läsaren delar personens perspektiv och har man då som läsare 

inte erfarenheter som matchar berättarens, i jag-berättelser, så kan reaktionen bli att man inte tycker att 

boken är bra. Nikolajeva är istället inne på att användandet av tredjepersonsberättande istället kan 

framkalla empati och detta bör uppmuntras då hon menar att denna empatiska färdighet är viktig även i 

verkliga livet (Nikolajeva, 2007, s.308, 310). 

 

Temporalitet handlar om händelsernas ordning, hastighet och frekvens. Ordning innebär i vilken följd 

händelserna berättas. Många berättelser tar sin början i mitten för att sedan gå tillbaka och belysa någon 

typ av bakgrund medan det däremot är vanligt att barnböcker följer en mer kronologisk ordningsföljd för 

att underlätta för barn att hänga med. Hastighet är förhållandet mellan hur lång tid saker pågår i historien 

och hur lång tid det tar att berätta. Oftast är tiden i historien längre än vad den görs i berättelsen, man 
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kan till exempel korta ner en lång tidsperiod med enbart en mening: “I sju år bodde han…..”. Det sista 

uttrycket som används för att analysera en boks temporalitet är frekvens som är förhållandet mellan hur 

många gånger en händelse sker i boken och hur många gånger den berättas. Händelserna kan vara 

singulativa eller repetitiva. Där det singulativa är vanligast att en händelse berättas en gång men exempel 

på repetitiva skulle kunna vara en deckare som låter flera vittnen berätta om samma händelse flera 

gånger men från olika synvinklar (Nikolajeva, 2007, s.315, 330, 341). 
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Bokanalys 

I följande avsnitt följer en kortfattad resumé och sedan analyseras boken “Den osynliga flickan” (2012) 
av Deborah Ellis. 
 

Handling 

 

I boken får vi följa 11-åriga Parvana och hennes familj som bor i Kabul, Afghanistan. Boken utspelar sig 

under tiden då Kabul kontrollerades av talibanerna, alltså någon gång mellan åren 1996-2001. Parvana 

följer med sin far till marknaden varje dag, trots att talibanerna hade beordrat alla flickor och kvinnor att 

stanna inomhus. Hennes far behövde hennes hjälp att ta sig dit och hem på grund av att han hade svårt 

att gå. En dag förs hennes far bort och kastas i fängelse och lämnar familjen utan möjlighet att försörja 

sig. Parvana blir familjens räddning då hon kan kläs ut till pojke och får möjlighet att röra sig fritt ute på 

Kabuls gator under dagarna. Hon kan då också arbeta och tjäna pengar för att familjen skall kunna klara 

sig och inte svälta ihjäl medan Parvanas far sitter i fängelse.  

 

Boken skildrar de stora skillnaderna på hur män och kvinnor behandlas av talibanerna. Under 

talibanernas ledning fick inte kvinnor och flickor utbilda sig eller arbeta, de fick heller inte vistas 

utomhus utan manligt sällskap. I stort sett alla situationer i boken vägs dessa orättvisor mellan könen 

mot möjligheter för Parvanas familj att försörja sig. Alla beslut som tas måste man hela tiden väga risker 

mot hur mycket vinning det finns att ta chansen att bryta dessa regler. För just Parvanas familj var detta 

en nödvändig risk att ta eftersom alternativet var att svälta.  

 

Bokens huvudperson, Parvana, beskrivs som en handlingskraftig och nyfiken 11-årig flicka. Hon 

hämmas till en början väldigt mycket av sitt kön. Flickor får inte vistas utomhus utan manligt sällskap 

och hennes enda möjlighet att lära sig något om omvärlden är hennes dagliga utflykt till marknaden i 

Kabul tillsammans med hennes far. Hennes förvandling till pojke efter hennes far arresterats, öppnar en 

helt ny värld för henne och får henne också att utvecklas på grund av att hennes nyfikenhet inte längre 

hämmas av talibanernas regler.  

Boken utspelar sig runt sekelskiftet under tiden då talibanerna hade makten i Afghanistan men ämnet 

och budskapet känns som om det alltid är aktuellt och viktigt att prata om. Dessa orättvisor mellan könen 

finns överallt i världen i olika former och är därför en viktig bok som är riktad mot ungdomar för att 

skapa tankar och diskussioner. Berättelsen om Parvana är tydlig och klar i sin beskrivning om det 

vardagliga livet och hur man hela tiden måste tänka sig för om man är kvinna i Kabul under talibanernas 
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styre. Deborah Ellis tillbringade tid i afghanska flyktingläger för att göra research till berättelsen om 

Parvana. Det gör att berättelsen känns väldigt realistisk och trovärdig även fast det är en påhittad 

historia.  

 

Berättelsen är skriven på ett enkelt sätt med tydliga beskrivningar utan att bli för detaljerad. Det gör att 

berättelsen kommer framåt på ett behagligt sätt och inte stannar upp för länge på specifika situationer. 

Handlingen har hela tiden ett bra tempo för att läsaren inte skall tappa intresset och detta tror jag tilltalar 

den ungdomliga publiken som är bokens huvudsakliga målgrupp. Det, tillsammans med det tydliga 

språket, gör boken lämplig för mellanstadieelever och kräver inte att man är en överdrivet duktig läsare, 

utan även svaga läsare kan följa med i handlingen och förstå budskapet. 
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 Analys 

 
För att underlätta presentationen av min analys så väljer jag att följa ordningen jag använde mig av i min 

metodbeskrivning som hämtats från Maria Nikolajevas bok Barnbokens byggklossar (2007).  

 

Handlingsförloppet i Den osynliga flickan är något längre än i den typiska barnboken men att därför 

stoppa in den i facket biologiskt handlingsförlopp är inte aktuellt då huvudpersonens ålder inte förändras 

i någon större utsträckning. Det finns inga exakta datum och tidsangivelser så läsaren får försöka dra 

sina egna slutsatser om under hur lång tid historien utspelas. Jag skulle istället benämna 

handlingsförloppet som en blandning mellan moralisk och romantisk. Den moraliska utvecklingen hos 

Parvana är som tydligast när hon ställs inför tuffa beslut som till exempel klä ut sig till pojke och lämna 

sitt jobb som översättare för att istället samla benrester för att kunna tjäna större summor pengar. Den 

romantiska delen utgörs av Parvanas drömmar om ett annorlunda liv för både sig själv och sin familj 

långt bort ifrån talibanernas orättvisa styre. Handlingsförloppet tyder alltså på att det inte är en klassisk 

barnbok i alla fall inte ämnad för de yngre barnen utan man måste en lite mer utvecklad känsla för tid för 

att förstå händelserna och när jag går vidare och tittar på konflikttyperna i boken så är det heller inte den 

mest klassiska i barnböcker person mot person utan det är mer av en konflikt person mot samhälle. Hela 

bokens uppbyggnad styrs av talibanernas orättvisa behandling av kvinnor som Parvana hela tiden måste 

bekämpa. 

 

När det gäller i vilken ordning händelserna presenteras så följer de flesta en kronologisk ordning och 

presenteras i den följd som de inträffar. Det finns några tillbakablickar som talar om hur livet varit innan 

talibanerna tog över makten men de nämns bara kortfattat. De mest centrala händelserna presenteras på 

ett sätt där den ena händelsen möjliggör den andra. Det som Maria Nikolajeva kallar mycket stark 

kausalitet. Parvanas pappa blir fängslad och därmed blir Parvana tvungen att att klä ut sig till pojke för 

att kunna försörja familjen är ett tydligt exempel. Detta sätt att presentera händelserna i ordning är ett 

tydligt drag åt barnboken enligt Maria Nikolajeva. Även nästa del av analysen när tema och motiv 

kommer in så är det ganska tydligt att Deborah Ellis vänder sig till en lite yngre publik. För enligt Maria 

Nikolajeva är det tre vanligaste teman i barnböcker mat, växande och död och åtminstone två av dessa är 

centrala i Den osynliga flickan. När fadern blir fängslad så blir det Parvanas uppgift att försörja övriga 

familjen och döden är även den central med tanke på ovissheten om vad som hänt fadern. 

 

I denna bok berättas det om en väldigt specifik miljö och tidsepok, det finns inga tvivel på vart och när i 
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historien denna berättelse utspelar sig och därför har författaren också lagt mycket kraft på att skapa 

miljöer och beskriva dessa så att man verkligen för en bild av hur det ser ut och lägger även stor vikt att 

förklara hur mycket regler som speciellt kvinnor behövde känna till och följa. När det gäller hur 

personer gestaltas i boken så är det ganska lätt att följa att Parvana är den tydliga hjälten som tar hand 

om sin familj övriga vanliga människor anses vara goda och soldater och talibanerna är de onda. När 

Parvana hjälper en taliban med att läsa upp ett brev så blir hon emellertid förvirrad och inser att de är 

människor också. Den händelsen måste betraktas som en bihändelse som egentligen inte har med själva 

huvudberättelsen att göra, men eftersom författaren valt att ta med den så betyder det kanske att hon inte 

vill att vi tolkar hennes bok att det bara finns svart eller vitt. 

 

Deborah Ellis har valt att berätta denna historia om Parvana som en tredjepersonberättare och det kan 

vara ett medvetet val för att läsaren inte skall identifiera sig med Parvana utan mer känna empati för 

henne och hennes situation. Enligt Maria Nikolajeva kan man fördel använda detta sätt att berätta för att 

undvika att mellanrummet mellan författare och läsarens erfarenhet skall bli ett problem.  
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Diskussion 

 
För att börja redovisningen av mina resultat någonstans väljer jag att börja från det mest uppenbara för 

att användandet av skönlitteratur i undervisningen överhuvudtaget skall ha någon effekt på eleverna. Det 

torde vara att få eleverna att ta sig an böcker och läsning och ha förmågan att förstå vad de läser. För att 

uppnå detta krävs förmodligen ett samspel mellan olika faktorer och det finns lite olika teorier om vad 

som påverkar och till vilken grad att unga människor utvecklas till “läsare”. Något som Aidan Chambers 

(2011) tar upp är hur vuxna hjälper till med val av böcker. Han pratar om att presentera boken, tala lite 

om författaren, bakgrund till boken och även kanske läsa ett litet avsnitt i boken för att skapa intresse. 

Det är något som jag direkt kunde relatera till i när det gäller mitt arbete. För om jag överhuvudtaget 

skall kunna använda boken jag valt för att förmedla skolans värdegrund, måste jag få eleverna 

intresserade av att läsa/lyssna på boken. I just mitt fall tror jag att nyckeln till att skapa lusten att sätta 

tänderna i boken är presentationen av författaren och hennes arbete bakom för att kunna förmedla 

händelserna så realistiskt som möjligt. Vidare finns väldigt många sekvenser i boken som verkligen 

skulle kunna användas till att skapa lust att fortsätta sätta sig in i den elvaåriga Parvanas livsöden. 

Exempelvis redan på första sidan i kapitel 1 så beskrivs det att kvinnor och flickor inte får vistas 

utomhus enligt vad de styrande talibanerna bestämt. De förbjöd även flickor att gå i skolan. Dessa rader 

kan alla relatera till eftersom alla barn i Sverige har rätt att gå i skolan och det kan nog tänkas väldigt 

annorlunda att någon skulle förbjuda vissa att gå i skolan.  

Böcker som ligger nära vårt liv kan vi lätt känna igen oss i. Har man varit med om något som liknar det som boken 

tar upp är det lättare att förstå och sätta sig in i intrigen och karaktärernas upplevelser. 

(Britta Stensson, 2006, s.69) 

Inte för att det är så många barn i den svenska skolan som upplevt livet i Afghanistan under talibanernas 

styre men jag tror, precis som Britta Stensson (2006) att det blir lättare att ta till sig böcker med någon 

typ av direkt koppling med karaktärer i boken. I detta specifika fall skulle det kunna vara att använda 

boken i en åldersgrupp som liknar Parvanas. Då finns en förutsättning för alla att jämföra egna 

erfarenheter med Parvanas när det exempelvis gäller familj, skola och fritid. Detta kan förhoppningsvis 

skapa ett intresse hos barnen och bli en bra väg in i diskussioner om värdegrund och mänskliga 

rättigheter som är huvudsyftet med användandet av just denna bok vid detta tillfälle.  

 

Då analysen som gjorts enligt Maria Nikolajevas modell visar att det finns egenskaper hos boken som 

tyder på att det är en barnbok men också en del som kanske mer lutar åt att den är lämplig för en lite 
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äldre publik. Skall boken om Parvanas liv användas på mellanstadiet så kan det förmodligen vara en god 

idé att göra så genom högläsning för att försöka minska risken att någon lägger undan den på grund av 

att ens egna erfarenheter är för långt ifrån Parvanas och därför inte känns relevanta. Högläsning kan 

även vara en god idé eftersom jag i detta fall ämnar använda boken i syfte att förmedla skolans 

värdegrund till barnen och det är då extra viktigt att alla förstår boken. Precis som Aidan Chambers 

(2011) trycker på, att det är både viktigt för själva läsningen och även kunna få hjälp med förståelsen av 

nya begrepp och tolkning av dessa. I just Deborah Ellis berättelse om den afghanska flickan Parvana så 

finns det säkerligen många olika situationer som kräver förklaring och kanske lite diskuterande innan vi 

kan gå vidare och just detta ser jag som en stor fördel när man dels skall arbeta med värdegrund och hur 

vi skall behandla andra människor. Precis som allt annat skolarbete så är det viktigt att tänka på att alla 

elever ges samma möjlighet att ta till sig berättelsen och kunna bidra till diskussioner och jämförelser. 

Med hjälp av högläsning så får alla elever samma möjlighet att kunna följa vare sig man läser bra, fort, 

långsamt etc. Även fast Den osynliga flickan kanske inte tillhör det mest avancerade texterna så anser 

jag, att för att få stor förståelsen för hennes liv och andra händelser som påverkar både henne själv och 

ett helt lands befolkning, att högläsning är ett bra arbetssätt. Det är enligt mig också ett bra sätt att 

komma bort från problemet som Jörgen Frost (2002 s.27) tar upp om att traditionellt undervisande med 

hjälp av skönlitteratur ofta har genomförts genom att alla elever i klasserna läst samma bok och med 

utfallet att det antingen blir lite för lätt för de duktiga läsarna eller alternativt för svårt för de lite svagare 

eleverna. 

 

Något som under min utbildning fångat mig, är hur många fördelar boksamtal har för elevernas lärande. 

Detta har vi studenter fått förmedlat till oss via kurslitteratur, föreläsningar och seminarier. Jag har valt 

att fokusera lite extra när det gäller just hur jag skulle vilja arbeta med en bok som Deborah Ellis verk 

och det är Aidan Chambers modell. Det finns många fördelar som jag skulle vilja ta upp men jag 

begränsar mig till att belysa de områden som jag anser vara mest relevanta för just denna aktivitet. 

Chambers (2011, s.128) inleder avsnittet om boksamtal med att jämföra boksamtalet med samtal om 

annat. Jag håller med honom i hans resonemang att lära sina elever att samtala om böcker på ett bra sätt 

även bidrar till att förmågan att samtala om andra ämnen på ett bra sätt tränas.  

 

För att specifikt försöka se fördelar med att använda just Deborah Ellis bok om Parvana så fortsätter jag 

med att hålla med Aidan Chambers (2011, s.131f) om att det är viktigt att upptäcka olika typer av 

litteratur. Under mina år då jag arbetat i svensk skola så har jag kunnat se att barn ofta väljer böcker som 

de känner igen. Den eleven som hittar en bok han eller hon gillar försöker ofta välja liknande böcker 
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eller uppföljare, det är väldigt sällan jag har sett barn som väljer böcker som de aldrig har hört talas om. 

Detta tydliggör Chambers och framför kritik mot de lärare som är nöjda med att eleverna läser böcker 

och inte att det finns någon variation. I dessa fall tror jag en bok som Den osynliga flickan kan vara ett 

bra exempel på en bok som inte så många elever i mellanstadiet skulle välja att läsa helt på egen hand. 

Om jag som lärare kan hitta bra och inspirerande sätt att arbeta med denna bok så finns nog en möjlighet 

att några elever eventuellt kan bli lite mer vågade i sina bokval i framtiden.  

 

Jag har funderat mycket under tiden jag analyserat Den osynliga flickan och har ofta kommit fram till att 

det finns många positiva anledningar (som tidigare redovisats) att använda denna bok dels som 

arbetsmaterial för att öka förståelse för andra människor i världen men också öka elevernas allmänna 

intresse för litteratur. Det som kanske kunna ses som en nackdel är att handlingen utspelar sig i en annan 

del av världen och under omständigheter som kan vara svåra att förstå. Aidan Chambers (2011, s.203) 

trycker på att när lärare väljer litteratur för både högläsning och egen läsning till sina elever måste de 

vara medvetna om att all läsning bygger på tidigare erfarenheter. I och med denna kunskap kan det 

tänkas att det är många som inte finner historien intressant på grund av att den ligger för långt ifrån 

eleverna i den svenska skolans erfarenheter. Det kan alltså bli alltför svårt att ta till sig historien om man 

aldrig hört talas om exempelvis : Afghanistan, talibaner, olika religioner etc.  
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Avslutning 

 

Under detta arbete har min tidigare övertygelse om att skönlitteratur i undervisningen är viktigt och ett 

bra sätt att öka elevernas förståelse för hur världen fungerar och väcka förståelse för andra människor 

och kulturer. Jag har även fått mig en tankeställare att det inte bara är att slänga fram en bok utan att 

analysera sin elevgrupp och dess erfarenheter så att förutsättningarna för att elevernas möte med 

litteraturen i skolan blir så effektfull som möjligt. Med rätt användning av litteraturen i undervisningen 

tror jag att alla elever ges lite större möjligheter att nå målen i skolan. Jag var verkligen för användandet 

av skönlitteratur i undervisningen innan detta arbete påbörjades och min övertygelse har bara ökat under 

arbetes gång. Jag vill därför avsluta med att citera Maria Nikolajevas beskrivning av hur viktig 

barnlitteraturen är. 
Barnlitteratur är viktig för unga människor eftersom den öppnar världar som de inte kan nå på annat sätt. 

Barnlitteratur är viktig för samhället eftersom den är det bästa sättet att fostra unga medborgare och att ifrågasätta 

nuvarande samhällsstrukturer. Barnlitteratur är viktig för utbildning eftersom barnlitterära texter, tryckta eller 

digitala, är bland de första kulturföreteelser som barn möter. Barnlitteratur är ett pedagogiskt redskap i ordets bästa 

bemärkelse. Barnlitteratur är också viktigt för personligt utbyte , inklusive förhållandet mellan barn och vuxna, 

eftersom barnböcker erbjuder gemensamma upplevelser. 

(Maria Nikolajeva, 2017, s.360)  
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