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ABSTRAKT 
 
Syftet med denna studie var att studera vilka mål i styrdokumenten lärare i grundskolans 
tidigare skolår vill uppnå genom användning av barnlitteratur. Genom att få en insikt i detta, 
var vår önskan att kunna besvara våra frågeställningar, gällande huruvida lärare använder 
barnlitteratur för lära elever om normer och värderingar, sociala samt kulturella förhållanden. 
Vi hade en öppen inställning till vår forskningsfråga och för att få svar på den genomförde vi 
intervjuer åsyftande kvalitativ resultatbearbetning med fyra stycken lärare i Norrbottens län 
verksamma i grundskolans tidigare skolår. Studien tog totalt sju veckor att genomföra.  
 
Att barnlitteratur har flera egenskaper som kan vara till fördel vid användning i pedagogiska 
sammanhang, visar forskning och litteratur från såväl Sverige som övriga världen. Exempel 
på författare vars verk vi tagit del av och vidrört i denna studie, är Lindö (2005), Nilsson 
(1997) och Marriott (1995). Dessa tre har en gemensam uppfattning om att barnlitteratur 
speglar människoliv på ett sätt som kan gynna individers utveckling.  
 
Slutsatser vi drar av vårt resultat är att användningen av barnlitteratur i de tidigare skolåren 
främst tycks fokusera på elevers totala språkutveckling, men att det även förekommer specifik 
undervisning i normer och värderingar och sociala samt kulturella förhållanden genom 
barnlitteratur. Huruvida elever undervisas i kulturella förhållanden genom barnlitteratur, är 
förhållandevis oklart utifrån vårt resultat. 
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1 INLEDNING 
När vi under vår studietid varit ute på verksamhetsförlagd utbildning, har vi uppmärksammat 
att barnlitteratur alltid, i någon utsträckning, funnits tillgänglig på de grundskolor vi bevistat. 
Av detta har vårt intresse för att ta reda på i vilka syften barnlitteraturen används väckts. Vårt 
huvudintresse ligger i att se ifall barnlitteratur används som ett medel för att nå de mål i 
styrdokumenten som syftar till kunskaper om normer och värderingar, sociala förhållanden 
och kulturella förhållanden, och vår förhoppning är att kunna utröna detta genom att studera 
vilka mål i styrdokumenten lärare i grundskolans tidigare skolår vill uppnå genom 
användning av barnlitteratur. 
 
Många forskare och författare hävdar att barnlitteratur har mycket att ge. Barnlitteratur kan 
hjälpa oss att lättare förstå andra människors handlingar och ståndpunkter. Den kan skapa en 
ökad förståelse för andra människors situationer, vilket exempelvis kan bidra till en ökad 
empati för dem som är drabbade av orättvisor i vår värld. Vidare kan barnlitteratur öka vår 
förståelse för händelser i våra egna liv. Stuart Marriott (1995) är en av dem som för ett 
resonemang kring detta. 
 
Användningen av barnlitteratur i undervisningssyfte har i svenska skolan sett olika ut genom 
tiderna. Från att under sjuttiotalet främst ha använts som ett verktyg för att stimulera elevers 
läskunskaper, gick barnlitteraturen under åttiotalet över till att tillämpas med större eftertanke 
(Nilsson, 1997). Kanske skedde denna förändring som en följd av att intresset för att forska 
kring barnlitteratur väckts vid början av det föregående årtiondet. Det var vid sjuttiotalets 
början som den första svenska vetenskapliga avhandlingen på området barnlitteratur kom 
(Nikolajeva, 2004). Från och med den debuten har flera avhandlingar gjorts, och 
genomgående har stort fokus legat på att utforska barnlitteraturens sociala och pedagogiska 
egenskaper (Nikolajeva, 2004). Under nittiotalet tycktes barnlitteraturen, forskningen och det 
ökande intresset till trots, återigen användas på ett sätt där den till huvudsak tillskrevs ett 
värde som tidsutfyllnad och underlag för läsövning (Nilsson, 1997). 
 
Som tydliggörs av bland andra Nikolajeva (2004), finns flera olika sätt att betrakta 
barnlitteratur på. I denna studie vill vi inte på något sätt framhålla att ett pedagogiskt 
förhållningssätt är att föredra framför något annat, utan enbart studera huruvida det anammats 
av lärare verksamma i grundskolans tidigare år. 
 
Utifrån tidigare forskning som visar att barnlitteraturen använts i olika syften, och forskning 
som visar att barnlitteratur har mycket att ge, är vi angelägna att se hur den faktiskt används 
idag. Vi anser vår undersökning vara såväl relevant som intressant.  
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Vår forskningsfråga  
 
Vilka mål i styrdokumenten vill lärare i grundskolans tidigare skolår uppnå genom 
användning av barnlitteratur? 
 
Frågeställningar 
 
Använder lärare i grundskolans tidigare skolår barnlitteratur för att lära elever om 
 

- normer och värderingar? 
- sociala förhållanden? 
- kulturella förhållanden? 
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3 BAKGRUND 
 

3.1 Vad säger styrdokumenten? 
 
Syftet med vår studie är att undersöka vilka mål i styrdokumenten lärare i grundskolans 
tidigare skolår vill uppnå genom användning av barnlitteratur. Vårt intresse ligger i att se 
huruvida lärare nyttjar barnlitteratur som medel för att lära elever om normer och värderingar, 
sociala förhållanden samt kulturella förhållanden. Vi har tittat närmare på styrdokumenten för 
att se huruvida de erbjuder lärare möjlighet att tillämpa barnlitteratur som medel i 
undervisning.  
 
I och med vår följande redogörelse av vilka mål i styrdokumenten – Lpo94 samt Skolverkets 
kursplaner – som aktualiseras i denna studie, i förhållande till undervisning i normer och 
värderingar, sociala förhållanden samt kulturella förhållanden, framgår vad vi avser med 
kunskaper inom respektive område.   
 

3.1.1 Läroplan 
 
Styrdokumentet Lpo94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet, är i många avseenden allmänt utformat. I den anges värderingar och riktlinjer 
för lärare att arbeta i enlighet med och mål för dem att arbeta mot, men inga direkta 
anvisningar om specifika metoder, medel och aktiviteter att tillämpa. 
 
I läroplanen står att skolverksamheten ska utformas för att på bästa sätt gynna elevers 
utveckling och lärande inom alla de i styrdokumenten angivna områdena. Lärarnas 
gemensamma kunnande ska nyttjas och prägla skolans utveckling. Ansvarig för 
verksamhetens utformning är huvudmannen, det vill säga rektorn på varje enskild skola. 
Samspel mellan alla i skolan involverade parter lyfts fram som fundamentalt. Ett kritiskt och 
reflekterande förhållningssätt till den egna verksamheten förespråkas, liksom nytänkande 
bland annat vad gäller undervisningsmetoder (Lpo94). 
 

Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan skall 
vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, 
tänkande och kunskapsutveckling. 

(Lpo94, s.9) 
 
Lpo94 är alltså ett styrande dokument som anger vilka ramar lärare har att verka inom, och 
lämnar sedan öppet för deras egna tolkningar och val. Gunnar Berg, professor i pedagogik, 
beskriver i Skolutvecklingens många ansikten (2003) tolkningsutrymmet i läroplanen som ett 
”frirum” där varje skola ges möjlighet att utveckla sin verksamhet på ett för den gynnsamt 
sätt. 
 
De mål i läroplanen som berör de kunskapsområden som vi ämnar fokusera på i denna studie 
– normer och värderingar, sociala förhållanden och kulturella förhållanden – är följande: 

 
Mål att sträva mot 
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Skolan skall sträva efter att varje elev 
 

• utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska 
ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter, 

• respekterar andra människors egenvärde, 
• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande 

behandling samt medverkar till att bistå andra människor, 
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en 

vilja att handla också med deras bästa för ögonen   
• känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med 

andra, 
• befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl 

kunskaper som förnuftsmässiga och etiska överväganden, 
• har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta 

i demokratiska former. 
(Lpo94, s.10-11,15) 

 
Mål att uppnå i grundskolan 
 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola  
 

• känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang inom de 
naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga och humanistiska 
kunskapsområdena, 

• har en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska och nordiska, 
inklusive det samiska, samt västerländska kulturarv, 

• har utvecklat förståelse för andra kulturer, 
• känner till grunderna för samhällets lagar och normer och vet om sina 

rättigheter och skyldigheter i skolan och i samhället, 
• har kunskaper om länders och världsdelars ömsesidiga beroende av 

varandra 
(Lpo94, s.12) 

 

3.1.2 Kursplaner 
 
Skolverkets fastställda direktiv till grundskolans lärare vad gäller undervisningen i olika 
ämnen, återfinns i kursplanetexter. Där anges dels vilka mål undervisningen ska sträva mot 
och vilka mål eleven ska ha uppnått i slutet av femte respektive nionde skolåret. Dessa mål är 
dels kunskapsmål, dels mål som syftar på elevens personliga utveckling (Skolverket, 2004).  
 
I kursplanetexterna återfinns under rubriken Ämnets karaktär och uppbyggnad allmänna 
formuleringar om vilken typ av undervisning som är kännetecknande för de olika ämnena. I 
övrigt innehåller de få direktiv om vilka medel som ska tillämpas i förhållande till specifika 
mål.  
 
De kursplanetexter som är aktuella att studera i förhållande till vår forskningsfråga och vårt 
specifika intresseområde, är kursplanerna i svenska och samhällskunskap. I dem presenteras 
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mål som motiverar undervisning i normer och värderingar samt sociala och kulturella 
förhållanden. Vi visar våra aktuella mål nedan. Ofta återfinns samma mål både som 
strävansmål och som uppnåendemål i samma kursplan, om än i något annorlunda 
formuleringar, och i de fallen har vi valt att endast lyfta målet en gång. 
  

 
Grundskolans kursplan i svenska 
 
Mål att sträva mot 
 
Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 
 

• får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur 
och författarskap från olika tider och i skilda former från Sverige, 
Norden och andra delar av världen  

(Skolverket, 2004) 
 
Grundskolans kursplan i samhällskunskap 
 
Mål att sträva mot 
 
Skolan skall i sin utbildning i samhällskunskap sträva efter att eleven 
 

• omfattar och praktiserar demokratins värdegrund, 
• utvecklar kunskaper om skiftande samhällsförhållanden och deras 

relation till demokratiska principer,  
• utvecklar kunskaper om rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt 

samhälle, 
• förstår hur olika intressen, ideologier och traditioner påverkar sättet att 

se på individ och samhälle samt hur samhällets normer och värderingar 
påverkar och påverkas av individen, 

• utvecklar kunskap om och förståelse av ett samhälle med etnisk och 
kulturell mångfald och betydelsen av detta för mellanmänskliga 
relationer 

(Skolverket, 2004) 
 

3.2 Vad är barnlitteratur? 
 
Lena Kjersén Edman (2000), fil dr och lektor i litteraturvetenskap, bibliotekarie och författare, 
presenterar i Barn- och ungdomsböcker genom tiderna vissa kriterier för vad barnlitteratur 
egentligen är. Kjersén Edman anser att den klassiska barnboken innefattar bilder, ord, 
skildringar av olika slag och sinnesintryck som kan ge läsaren såväl ett gott skratt som en 
anledning att gråta. Vidare menar författaren att barn, och även ungdomslitteratur, har något 
att erbjuda både små som stora läsare.  
 
Ingrid Nettervik (2002) lyfter en annan aspekt av begreppet barnlitteratur. Nettervik resonerar 
kring vad ordet barn i barnlitteratur syftar på. Författaren framhåller att en barnbok är skriven 
för barn och inte av barn. För att inget missförstånd ska ske, anser Nettervik att man med 
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fördel kan använda sig av begreppet barnlitterära böcker. I samband med detta berättar 
författaren emellertid att en del historiska skönlitterära verk skrevs om från att först ha riktat 
sig till en vuxenpublik, till att rikta sig till en barnpublik. Detta då upplysningspedagogerna av 
denna tid såg fördelar med att barn fick ta del av framställningar av bland annat gudatro, 
manliga förebilder och äventyrslystnad. Robbinson Crusoe (Defoe, 1719) och Gullivers resor 
(Swift, 1726) är exempel på den typen av omarbetade verk, som förövrigt var vanliga på 
1700-talet då barnboksgenren uppkom i Sverige (Nettervik, 2002). Den första bok som 
riktade sig speciellt till våra barn kom emellertid redan år 1591, i form av Een sköön och 
härligh jungfrw speghel (Laelius, 1591), men då denna liksom de närmst efterföljande 
böckerna främst var stränga fostringsmedel som skulle göra barn till goda kristna, anser man 
inte att de faller in under genren barnlitteratur (Nettervik, 1994).  
 
För att vidare beskriva vad som utgör en barnbok, talar Nettervik (2002) om språket i 
barnböcker. Barnboksspråket är mindre omfattande, lättare att förstå och mer lättläst än 
vuxenlitteratur. Massiva textmassor och svårförstådda meningar undviks således för att passa 
litteraturens mottagare, alltså i detta fall barn och ungdomar. 
 
Nikolajeva (2004) resonerar även hon kring begreppet barnlitteratur. I likhet med Nettervik 
(2002) lyfter hon att mycket av barns tidiga litteratur egentligen först skrivits för vuxna. 
Nikolajeva har emellertid tagit sin förklaring av begreppet ytterligare ett steg. Författaren 
menar att vi inte kan definiera barnlitteratur utifrån läsarna, det vill säga barnen som läsare, på 
grund av att litteraturens mottagare ändras genom tiden. Författaren anser heller inte att allt 
som barn läser skulle vara barnlitteratur, eftersom barn även läser sådant som inte är skrivet 
för dem. Nikolajeva fortsätter sedan sitt resonemang med att neka till att allt som är skrivet 
om barn skulle vara barnlitteratur. Det eftersom ett flertal författare har skrivit om barndomen 
även om deras böcker inte har benämningen barnböcker. Dock utesluter inte Nikolajeva att 
denna litteratur skulle kunna uppskattas av barn (Nikolajeva, 2004). 
  
Kerstin Hallberg (1998) inleder boken Läs mig. Sluka mig. med en definition av vad en 
barnbok är. Hallberg beskriver en barnbok som en bok som är avsedd för barn. Att en barnbok 
skall vara skriven för barn ser hon som en självklarhet. I likhet med Nikolajeva, tycker inte 
heller Hallberg att barnboksbegreppet sammanfaller med begreppet barnläsning, och därmed 
allt som ett barn läser. Hallberg har en tydlig beskrivning av vad en barnbok är: 
 

En barnbok är en bok, som är så väl utgiven som saluförd med barnläsarna 
som målgrupp.  

        (Hallberg, K, 1998, s.9) 
 
Om vi till Hallbergs definition lägger till ett kriterium om att boken även ska vara anpassad 
för barn, i den mening att den ska vara utformad för att tilltala barn på barns nivå, anser vi att 
den definitionen är en sammanfattning av samtliga beskrivningar som vi tagit upp ovan. 
Hallbergs definition är även den vi sluter oss till i denna studie. 
 

3.3 Vad kan uppnås genom barnlitteratur? 
 
I Read on - Using ficiton in the primary school (1995) lyfter Stuart Marriott i avsnittet The 
Value of Fiction goda egenskaper som barnlitteraturen har, och som kan gynna elever i deras 
utveckling. Författaren poängterar dock inledningsvis att en positiv och intresseväckande bild 
av litteraturen, förmedlad av läraren, är grundläggande för att eleverna ska värdesätta den och 
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därmed kunna ta del av dess fördelar. Marriott anser att barnlitteratur då kan ha positiv 
inverkan på flera plan i elevers utveckling, bland annat det personliga, sociala, intellektuella 
och språkliga. För att kortfattat återge vad författaren syftar på, kan barnlitteratur erbjuda 
läsare nöje, stimulera hans eller hennes personliga utveckling, ge läsaren nyttiga inblickar i 
olika typer av situationer där varierande sociala och kulturella villkor råder, utveckla läsarens 
empatiska förmåga, stimulera läsarens kognitiva utveckling genom att erbjuda nytt 
kunskapsstoff, erbjuda läsaren upplevelser som han eller hon inte kan få på annat sätt, samt 
stimulera läsarens totala språkliga utveckling (Marriott, 1995). Av de punkter som Marriott 
tar upp, är det de som rör barnlitteratur som medel för att vidga läsarens kunskaper om 
värderingar och normer, sociala förhållanden och kulturella förhållanden som är intressanta i 
denna studie. 
 
Marriott är långt ifrån ensam övertygad om att barnlitteratur kan vidga läsarnas uppfattning 
om omvärlden avseende sociala och kulturella fenomen. Att barnlitteratur ofta är en 
återgivelse av samhället och tiden i vilken den är skriven, fastställer Margot Deijenberg i sin 
doktorsavhandling (1992). Jan Nilsson (1997) anser att skönlitteraturens, och därmed 
barnlitteraturens, största potential är att den, genom sina framställningar av mänskliga 
individer och verksamheter, ökar vår förståelse för vår egen tillvaro. Nilsson lyfter 
barnlitteraturens kapacitet att sätta människors privata världsbild i ett större sammanhang. 
Författaren framhåller att det är av avgörande betydelse för varje enskild individs förståelse av 
vår värld och allt som sker i den, att han eller hon får chans att sätta sin egen livshistoria i 
relation till vår gemensamma världshistoria. Nilsson understödjer sitt resonemang om 
barnlitteraturen som värdefull förmedlare av verkliga sociala förhållanden och kulturella 
företeelser, med att framhålla den positiva inverkan som ett ökat kunnande om omvärlden kan 
ha på människors personliga utveckling. Nilsson betonar vidare att en förståelse för den 
sammantagna historian ger oss en känsla av delaktighet, vilken är nyckeln till att vi ska kunna 
bli varse och medvetet kunna styra över våra liv och förutsättningarna i dem (Nilsson, 1997).  
 
Liksom ovan nämnda författare, påpekar även Lindö (2005) den betydelse barnlitteratur kan 
ha för barns sociala, och därmed personliga, utveckling. Lindö anser att skönlitteratur 
tillhandahåller sociala modeller som kan hjälpa läsaren att bilda sig en uppfattning om vilka 
de själva är, samt att finna ord som ger uttryck för deras person. Dessutom pekar författaren 
på att skönlitteraturen ger oss värdefulla verbala formuleringar av olika typer av problem som 
vi människor kan möta i våra liv.  
 
I tidskriften The Social Studies har en artikel vid namn Ten Black Dots and September 11: 
Integrating Social Studies and Mathematics through Children´s literature (Kinniburgh H. L., 
Byrd, K, 2008). Författarna för även de ett resonemang om att undervisning i 
samhällskunskap kan ske genom användning av barnlitteratur. Att en sådan undervisning är 
möjlig fann de då de genomförde en studie med syftet att undersöka om det går att bedriva 
matematik och samhällskunskapsundervisning i grundskolans senare år tematiskt och med 
utgångspunkt i barnlitteratur. Maj Asplund Carlsson (1998) skriver i doktorsavhandlingen 
The Doorkeeper and the Beast om den långa och starka tradition av litteratur och berättande 
som finns både inom skola och förskola, och lyfter i sin tur i det sammanhanget att vår 
litterära tradition kan ge samhällskunskaper. 
 
I artikeln Supporting Immigrant Students´ Understanding of U.S. Culture through Children’s 
Literature (Akrofi, A K, 2008), som publicerats i tidskriften Childhood education: journal of 
the Association for Childhood Education International, redogörs för en studie som artikelns 
författare genomfört. Studiens syfte var att undersöka möjligheterna att använda barnlitteratur 
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som medel för att lära elever om kulturella förhållanden. Försökspersonerna för studien var en 
grupp immigrerade elever i Amerika i färd med att tillägna sig den nya kulturen. Författarna, 
som utgått ifrån en rad befintliga verk som berör kulturella skillnader ur ett pedagogiskt 
perspektiv, främst Clayton (1995, 2003), är övertygade om att barnlitteraturen är ett 
betydelsefullt medel i det sammanhanget. En av slutsatserna de drar utifrån sin studie, är 
följande: 
 

Indeed, we must move past linguistic concerns for our immigrant students 
and use children’s literature to help teach about the dominant culture and 
the many cultures of the classroom. In this way, teacher’s can promote 
implicit cultural understanding, a necessity in today’s global society. 

(Akrofi, A K, 2008, s.217)   
 
Lennart Hellsing presenterar sin bild av barnlitteraturens egenskaper i Tankar om 
barnlitteraturen (1999). Ur ett socialt perspektiv anser Hellsing att barnlitteraturen har fyra 
huvuduppgifter och då sett som ett uppfostringsmedel. För det första menar han att den skall 
lära barnet att behärska sitt språk, för det andra ska den lära barnet att orientera sig i tid och 
rum, för det tredje ska den orientera barnet socialt genom att bygga upp eftersträvansvärda 
föreställningar om var och ens förhållande till sin egen omgivning, och till sist anser 
författaren att barnlitteratur, genom en mer direkt påverkan, får barnet att aktivera sin 
uppfattning om livet, det vill säga sin livskänsla (Hellsing, 1999).  
 
Att barnlitteratur genom tiderna använts för att bidra till dess läsares moraliska fostran klargör 
bland andra Kjersén Edman (2002). Även om dagens skola inte ska vara fostrande i samma 
bemärkelse som tidigare – den ska inte tvinga på eleverna en enhällig mall att rätta sig efter –, 
har den i uppdrag att förmedla vår demokratiska värdegrund och vårt samhälles övriga 
värderingar och normer. Detta, som fastställs i styrdokumenten, kommenteras i Imsen (2000). 
Författaren poängterar att förmedlandet av normer och värderingar till våra elever är av väldig 
vikt i skolan (Imsen, 2000). I modern barnlitteratur finner vi goda förebilder som står för vårt 
samhälles värderingar och normer, såsom exempelvis alla människors lika värde. Det 
framhålls av Kjersén Edman (2002). Som exempel på detta ger författaren Margret Reys 
barnbokskaraktär Pricken (1995), och Hans Augusto Reys Nicke Nyfiken (1988). Vi anser att 
barnlitteratur idag bör kunna användas som medel för att nå de mål i styrdokumenten som 
syftar till kunskaper om normer och värderingar.  
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4 METOD 
 
I det följande beskriver vi vårt tillvägagångssätt vid denna studie. 
 

4.1 Informationshämtande metoder 
 
I framställningen av denna rapport har vi i många avseenden utgått ifrån Backman (1998). För 
att få svar på vår forskningsfråga, det vill säga få veta vilka mål i styrdokumenten som lärare i 
grundskolans tidigare skolår vill uppnå genom användning av barnlitteratur, samt kunna 
besvara våra frågeställningar, har vi genomgående tagit del av forskning och litteratur som 
behandlar vårt ämnesområde. Vi har vidare valt att i den empiriska delen tillämpa intervjuer 
avseende kvalitativ resultatbearbetning, utgå utifrån Patel & Davidsson (2003), Kvale (1997) 
och Trost (2005). 
 
Vi har arbetat utifrån ett induktivt vetenskapligt förhållningssätt i det avseende att vi ämnat 
göra en undersökning utifrån några enskilda studerade fall (Patel & Davidsson, 2003). Vi har 
inte utgått ifrån tidigare teorier, men däremot grundat vår studie på tidigare vetenskaplig 
forskning och vår empiriska studie. Vår studie är således en undersökning av hur användandet 
av barnlitteratur ser ut i grundskolans tidigare skolår, och vi utgår inte ifrån någon i förväg 
formulerad hypotes.   
 

4.2 Intervju åsyftande kvalitativ analys 
 
En intervju genomförd i syfte att ge ett resultat möjligt att bearbeta kvalitativt är att föredra 
framför metoder som avser en kvantitativ bearbetning i de fall då man, liksom vi, vill ta reda 
på vad en annan person har för tankar kring och inställning till någon viss fråga. 
Intervjumetoder bygger på samtal mellan den som intervjuar och den som intervjuas (Patel & 
Davidson, 2003). Vid denna typ av intervjuer återfinns svaren på frågorna i den intervjuades 
tankevärld, vilket medför att den som utför intervjun inte kan ha några förväntningar på 
resultatet. Frågorna i en intervju avseende en kvalitativ analys är således av öppen karaktär, 
vilket innebär att alla svar är möjliga. För att beskriva intervjufrågornas karaktär utifrån 
graden av strukturering, innebär intervjuer för en kvalitativ analys en låg grad av 
strukturering. Motsatsen till detta är informationsinsamlingsmetoder med hög grad av 
strukturering, som till exempel enkätundersökningar där svarsalternativen fastställts i förväg. 
Vad gäller frågornas ordningsföljd vid intervjun kan den antingen vara förutbestämd, vilket 
innebär att intervjun har en hög grad av standardisering, eller utformas allteftersom intervjun 
fortgår, vilket i stället innebär att intervjun innehar en låg grad av standardisering (Patel & 
Davidsson, 2003). Vi har utformat våra intervjufrågor utifrån tanken att de ska ställas i en viss 
ordningsföljd, i enlighet med den av Patel och Davidson (2003) presenterade ”tratt-tekniken”. 
Våra intervjufrågor finns att se i Bilaga 1. Vi ser fördelar med att följa en ordning där vi 
inleder med frågor av med allmän art för att få igång samtalet, för att sedan ställa frågor som 
är mer preciserade frågor som ligger väldigt nära vår forskningsfråga.  
 

4.2.1 Upplägg 
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I vårt arbete med intervjuerna har vi utgått ifrån Kvales (1997) sju stadier över hur en intervju 
med avsikt att resultera i kvalitativ resultatbearbetning bör läggas upp. Det första stadiet är 
tematisering, det andra planering, det tredje intervjun, fjärde utskriften, femte analysen sjätte 
verifiering och sist rapportering.  
 
De två första av Kvales stadier, tematisering och planering består i att beskriva och formulera 
syftet för undersökningen, vilket vi gjort i enighet med Kvale innan intervjuandet tagit sin 
början. Det vill säga, att vi utifrån de sju stadierna planerat och klargjort vad som ska 
undersökas och vad som är det bakomliggande skälet till det. Steg tre i ordningen, 
intervjuandet, har vi genomfört utifrån en intervjuguide där ämnet för vår undersökning har 
en specifik ordning, med omsorgsfullt planerade intervjufrågor. I Kvales fjärde moment, 
utskrift, har vi förberett vårt intervjumaterial för analys och gjort om det från tal till 
skriftspråk.  
 
I analysen, vilket är det femte av Kvales sju stadier, har vi utgått ifrån undersökningens syfte 
och karaktär. Vi har analyserat vårt resultat efter att ha gjort en meningskoncentrering, för att 
kunna presentera det tydligare och mer precist utifrån våra frågeställningar. 
Meningskoncentrering innebär enligt Kvale att meningar som blivit sagda under intervjun 
sammanpressas och formuleras om i korta ord.  
 
Steg 6 i Kvale presentation, verifiering, fastställer generaliserbarhet i intervjuresultaten, och 
då i förhållande till begreppen reliabilitet och validitet. Att ett resultat är generaliserbart 
innebär att det går att bilda sig en uppfattning om huruvida det resultat man fått är så pass 
allmängiltigt att man skulle få samma resultat igen ifall studien upprepades. Validitet är enligt 
Kvale skillnaden mellan sanning och osanning och avser huruvida det som är avsett att 
undersökas, verkligen undersökts. Begreppet reliabilitet avser tillförlitligheten hos en 
informationshämtande metod. Författaren resonerar kring begreppet i ett sammanhang där 
reliabiliteten diskuteras utifrån hur pass ledande frågor intervjuaren ställer.   
 
Det sista av Kvales sju stadier för upplägget av en intervjuundersökning, rapportering, 
innebär att resultatet av en undersökning ska presenteras. Undersökningens metoder skall 
motsvara vetenskapliga kriterier, vilket enligt författaren leder fram till ett förståeligt resultat 
(Kvale, 1997).  
 

4.2.1 Att intervjua 
 
För att kommunikationen i en intervju ska komma till stånd och leda fram till ett så genuint 
resultat som möjligt, finns det ett antal punkter för intervjuaren att ha i minnet. Patel och 
Davidson (2003) presenterar några. Författarparet framhåller bland annat att den som 
intervjuar måste vara noga med att i förväg presentera alla omständigheter kring 
intervjupersonens deltagande för honom eller henne, vad intervjun kommer att kräva av den 
deltagande och huruvida den intervjuades personuppgifter kommer att publiceras eller inte. 
Patel och Davidson understryket även att det givetvis är av största vikt att den tilltänka 
intervjupersonen är medveten om i vilket syfte intervjun kommer att genomföras samt hur 
urvalet av deltagarna skett.  
 
Gällande det förhållningssätt en intervjuare bör inneha, är det enligt Patel och Davidson 
(2003) av avgörande betydelse att han eller hon är ödmjuk under själva samtalet, för att inte 
ge den person som deltar i intervjun intrycket av de svar som ges är mer eller mindre 
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önskvärda. Det är av betydelse att både reflektera över det man som frågeställare uttrycker 
verbalt och genom sitt kroppsspråk. Kvale (1997) beskriver att en intervjuare givetvis ska 
vara vänlig, bland annat genom att låta respondenten prata till punkt och ta pauser. Kvale 
menar att den som leder intervjun, samtidigt som han eller hon ska ha ett öppet 
förhållningssätt, ska vara styrande, känna till syftet med intervjun och veta vad som är viktigt 
att vinna kunskap om. Vidare skall han eller hon kunna kontrollera intervjuförloppet och inte 
vara rädd för att avbryta utvikningar från den intervjuade.  
 
Fortsättningsvis framhåller författaren att samtalsledaren också ska kunna vara kritisk och 
pröva tillförlitligheten och giltigheten i det sagda från den intervjuade. Detta kan handla om 
att iaktta respondentens belägg för uttalanden, tänka igenom dess logiska följdriktighet och 
dessutom minnas det intervjupersonen har sagt under intervjun för att sedan kunna utveckla 
tidigare uttalanden (Kvale, 1997). 
 
De kvalifikationskriterier för vad som utgör en god intervjuare som föreställs av Kvale 
(1997), innefattar även kunnighet. Författaren understryker att denne ska känna till de 
viktigaste aspekterna av ämnet för intervjun och kunna starta samtal om det och kunna ställa 
relevanta frågor som är viktiga att gå vidare med. Intervjuaren ska även kunna avsluta 
samtalet genom att exempelvis i korthet sammanfatta vad de kommit fram till och samtidigt 
fråga om den intervjuade har några övriga frågor att ta upp. Ett annat av författarens 
kvalifikationskriterium är att han eller hon ska vara förtrogen med att formulera sig tydligt, 
där enkla, korta och lätta frågor ska framgå. Ett akademiskt framställningssätt som kan 
upplevas svårt och invecklat för den intervjuade (Kvale, 1997). 
 
Angående val av plats för en intervju, understryker Trost (2005) att en ostörd och för 
intervjupersonen neutral plats är att föredra. Den intervjuade ska känna sig trygg under hela 
intervjun, och för att skapa denna trygghet kan det vara lämpligt att exempelvis förlägga 
intervjun på den intervjuades egen arbetsplats.  
 
Ett av de alternativ för dokumentation av intervju som presenteras av Trost, är ljudinspelning. 
Stora fördelar med att göra ljudinspelningar, är att de gör de möjligt att efter intervjun lyssna 
igenom det sagda och reflektera över saker som ordval och tonfall i efterhand. Det går inte att 
göra då dokumentation görs genom anteckningar med papper och penna. Nackdelar med att 
dokumentera sin intervju genom en ljudinspelning, är främst att respondenten kan känna sig 
störd av tanken på att hans eller hennes röst och ord spelas in samt att den tekniska 
utrustningen som används kan strula. När intervjuaren och intervjupersonen bekantat sig med 
denna dokumentationsmetod, kan de emellertid oftast slappna av och intervjuaren vet hur han 
eller hon ska hantera tekniken smidigt (Trost, 2005). I detta sammanhang framför Trost 
(2005) att det allra bästa är att den som genomför en studie, själv är närvarande även vid 
intervjutillfället. Det då inte ens ljudinspelningar ger en fullständig återgivelse av 
intervjusamtalet, varken intervjuarens egna syn- och hörintryck eller samtalsledarens egna 
tolkningar framgår av en ljudinspelning. 
 

4.3 Urval 
 
Vi valde att intervjua fyra lärare i Norrbottens län, verksamma i grundskolans tidigare år. De 
fyra lärarna arbetar i skolår 1, 2, 3, respektive 5. Att vi valde just dessa lärare beror på att vi 
genom våra intervjuer ville få en inblick i hur användandet av barnlitteratur kan se ut i vart 
och ett av grundskolans tidigaste skolår, i den mån det var möjligt. Samtliga intervjuade lärare 
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är kvinnor med lång arbetslivserfarenhet. Två av våra intervjupersoner har vi kommit i 
kontakt med via tidigare verksamhetsförlagd utbildning, och två av dem tog vi kontakt med i 
anslutning till vår undersökning. I vårt val av antal intervjupersoner, finner vi stöd i Trost 
(2005). Författaren framhåller att det inte alltid är nödvändigt att göra ett stort antal intervjuer, 
och poängterar att ett fåtal intervjuer som genomförts väl kan ge ett mycket gott utfall. Enligt 
Trost är det kvaliteten på de intervjuer som faktiskt genomförts som räknas. 
 

4.4 Genomförande 
 
Vi har genomfört enskilda intervjuer med våra fyra intervjupersoner. Vi kontaktade samtliga 
lärare i förväg per telefon för att berätta om syftet med intervjun och tala om ämnet som är 
barnlitteratur i undervisning, samt att fråga om de vill ställa upp och slutligen boka tid för 
intervju. Alla våra intervjupersoner tackade genast ja till att delta. Vid intervjutillfället åkte vi 
till lärarnas respektive arbetsplatser och intervjuade dem där. Vid alla intervjuer förutom vid 
en närvarade endast en av oss, på grund av tidsekonomiska skäl.  
 
Vid varje intervju satt vi ostört tillsammans med intervjupersonen i ett avskilt rum. I 
genomsnitt tog varje intervju cirka 25-30 minuter, och vi har dokumenterat dem med 
ljudinspelare. 
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5 RESULTAT 
 
Nedan redovisas vårt koncentrerade intervjuresultat.  
 

5.1 Intervju 1 
 
De intervjusvar vi fick av lärare 1, vår intervjuperson som arbetar i skolår 1, fokuserar 
genomgående på hur barnlitteratur kan gynna elevers totala språkutveckling. Både när 
allmänna frågor och frågor om barnlitteraturanvändningens kopplingar till styrdokumenten 
ställs, framkommer att lärare 1 i främst arbetar med litteraturen för att nå mål som syftar till 
”läsa, tala, skriva”. Den intervjuade återkommer ofta till det faktum att barnlitteraturen i första 
hand används för att uppnå mål som fokuserar på elevernas språkutveckling. Anledningen till 
att hon arbetar med barnlitteratur i det syftet, anger hon är att eleverna är så pass unga och 
behöver speciellt mycket träning inom de områdena. 
 
Lärare 1 berättar att hon brukar samtala med eleverna om innehållet i texter de läser, detta 
framförallt i samband med den högläsning hon har för barnen. Genom samtalen vill hon se 
ifall eleverna förstått det lästa. Lärare 1 poängterar att de framförallt under högläsning av 
kapitelböcker diskuterar en hel del om varför det blev på ett eller annat sätt i handlingen, och 
framhåller att samtalen då även hjälper till att hålla elevernas intresse för boken vid liv. Då 
kapitelböcker inte innehåller några illustrationer menar lärare 1 att de även kräver vissa 
teatraliska insatser av henne som högläsare för att intressera eleverna. 
 
På frågan om barnlitteraturen är främsta medlet för att nå de mål hon ämnar nå genom sin 
användning av barnlitteratur i undervisningen, svarar lärare 1 att det snarare är i kombination 
med andra medel som målen uppnås. Hon framhåller även här elevernas ålder som anledning 
till hennes val av undervisningsform.  
 
I slutskedet av intervjun fick lärare 1 möjlighet att fritt lyfta sina egna tankar kring 
barnlitteratur, och tillade då att litteraturen hjälper eleverna att få inspiration till att utveckla 
sin fantasi.  
 

5.2 Intervju 2 
 
Lärare 2 arbetar i skolår 2. Genom hela intervjun lägger lärare 2 stort fokus på hur 
bearbetning av barnlitteratur kan inverka positivt på barns läs- och skrivutveckling. Hon talar 
om att läsning av barnlitteratur, såväl individuell som gemensam läsning, kan starta läs- och 
skrivprocesser, väcka intresse för böcker och läsning, ge läsförståelse, lära dem grammatik, 
visa på korrekt meningsbyggnad, lära eleverna att skriva berättelser, med mera. Alla dessa 
bitar kopplar lärare 2 till styrdokumentens mål, och menar alltså att läsningen av barnlitteratur 
givetvis hjälper eleverna att nå mål i styrdokumenten. Lärare 2 räknar upp flera mål som 
syftar till läs- och skrivinlärning och beskriver hur hon personligen arbetar för att nå dessa 
med barnlitteraturens hjälp. 
 
Lärare 2 talar även mycket om att barnlitteratur kan vara givande på andra sätt. Hon säger att 
barnlitteratur kan lära eleverna om saker som kan hända, om olika situationer i livet. Som 
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exempel nämner hon att en bok kan lära eleverna hur det kan vara när det blir förändringar i 
familjen, som till exempel när man skaffar barn och barn får ett nytt syskon. Hon tycker att 
böcker kan erbjuda möjligheter till naturliga samtal om sådana saker. Som ett annat exempel 
på hur barnlitteratur kan användas och vad den kan ge, talat lärare 2 om att en bok som till 
exempel berör ämnet mobbing med fördel kan användas i undervisningen. Hon säger att 
lärarna i hennes eget arbetslag brukar tipsa varandra om bra böcker som tar upp teman som de 
tror kan vara bra att tala om i de olika klasserna. Om det till exempel är så att mobbing skulle 
vara aktuellt i en klass, så kan de tipsa varandra om att läsa en bok som handlar om mobbing. 
Lärare 2 menar att böcker med det temat ofta kan vara skrivna av sådana som själva blivit 
mobbade, och att de även lyfter hur det kan vara för sådana som utför mobbing, och tycker att 
det är bra att alla aspekter kan komma fram i böcker. I samband med detta säger lärare 2 
emellertid att böcker ibland dock bara är ”sköna och mysiga att läsa” och inte alltid berör 
något speciellt ämne. 
 
Lärare 2 berättar även att hon brukar göra recensioner av böcker tillsammans med sina elever, 
och i samband med det tala om olika saker, som till exempel hur personerna är, hur de 
utvecklas, vad som händer och varför, och på så sätt även belysa bokens budskap. 
 
När lärare 2 talar om dessa sidor av barnlitteraturen som inte berör läs- och skrivutveckling, 
gör hon det utan att koppla till några specifika mål i styrdokumenten. 
 

5.3 Intervju 3 
 
Lärare 3 är verksam i skolår 3. Hon lyfter olika egenskaper hos barnlitteraturen. Till att börja 
med berättar hon att hon tror att barnlitteratur kan hjälpa elever att utveckla deras eget 
tänkande i och med att den, till skillnad från filmer och tv-program, inte serverar mottagaren 
allting i färdiga bilder. Barnlitteraturen innehåller enligt henne fantastiska ord och 
beskrivningar som ger eleverna en annan typ av upplevelse.  
 
Lärare 3 vill gärna att eleverna ska få uppleva det fina med en historia och personerna som 
finns i böcker, och att de på så sätt ska bli uppmärksammade på att litteraturen kan ge sådana 
upplevelser. Läsinlärningen ser hon som en biprodukt av läsupplevelsen. Samtidigt ser lärare 
3 barnlitteratur som ett gott medel för att få eleverna att läsa själva. Hon förklarar att om man 
bara säger åt eleverna att det är dags att träna läsning så kan de uppleva det som tråkigt, men 
att det blir både roligare och mer lättsamt om man istället ger dem barnlitteratur med bra 
handling. 
 
Vidare berättar lärare 3 att hennes elever läser böcker både individuellt och gemensamt. 
Ibland läser hon även böcker tillsammans med eleverna för att sedan ha som underlag för 
samtal om olika saker, och även som utgångspunkt för elevernas eget skrivande. Hon tycker 
om den frihet läraryrket ger, då det innebär att hon själv kan styra mycket över klassens 
arbete. Lärare 3 menar att det bland annat ger möjlighet att en period ha ett visst tema för 
elevernas läsning, att då läsa en viss typ av böcker eller böcker av en viss författare. 
 
De mål som lärare 3 talar om i anslutning till hennes egen syn på och användning av 
barnlitteratur, är mål som syftar till läs- och skrivutveckling och språkutveckling överlag. 
Lärare 3 säger att det finns kopplingar mellan hennes användning av barnlitteratur i 
undervisningen och direkta mål i styrdokumenten. Hon talar om de, för i år, nya målen för 
skolår 3 och säger att hon tror att elever som inte läser böcker får svårare att uppnå flera av 
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dem, som till exempel att kunna skriva egna berättelser och läsa med flyt. Fler exempel på 
mål som hon arbetar för att uppnå med barnlitteraturens hjälp, är att eleverna utvecklar sitt 
ordförråd, att de blir bättre på att berätta, förklara och beskriva och även utvecklar sina 
kunskaper om hur ord stavas.  
 

5.4 Intervju 4 
 
Lärare 4 arbetar för tillfället i skolår 5. Lärare 4 anser att barnlitteratur har betydelse för barn 
och elever i olika avseenden. För det första menar hon att barnlitteraturen är betydelsefull i 
och med den läsupplevelse den förhoppningsvis ger då eleverna hittat något som de är 
intresserade av och läser. Lärare 4 tycker även att barnlitteratur kan ge eleverna mycket annat, 
hon nämner att det till exempel finns böcker som behandlar elevernas egen situation i 
samhället, i familjen, och liknande. I och med böckers varierande innehåll anser lärare 4 att 
barnlitteratur kan beröra allt möjligt. Dess mångsidighet är även en av anledningarna till att 
hon tycker att användande av barnlitteratur i de tidigare skolåren är av stor vikt. Andra 
anledningar till det är enligt henne att den ger möjlighet för eleverna att träna sin läsning, 
läsförståelse och lästeknik, och därtill ger eleverna andraupplevelser. Slutligen lyfter lärare 4 
att det är viktigt att använda barnlitteratur tidigt för att bädda för elevernas intresse för att läsa 
böcker. 
 
Lärare 4 berättar att hennes elever brukar ha lässtunder och sedan göra såväl muntliga som 
skriftliga bokrecensioner på de böcker de läst. Eleverna har även i uppdrag att läsa böcker 
hemma. Tillsammans med eleverna brukar lärare 4 räkna antal lästa sidor och föra diagram 
över klassens gemensamma läsning, för att peppa dem till att läsa mera. Hon brukar även ha 
boksamtal med sina elever. 
 
Gällande frågan om det finns kopplingar mellan hennes användande av barnlitteratur i 
undervisningen och styrdokumenten, menar lärare 4 att det utan tvekan finns det. Hon gav 
inte några precisa exempel på mål som hon vill uppnå med barnlitteraturens hjälp, men sa att 
det finns tydliga kopplingar till bland annat svenskämnets mål. Lärare 4 framhåller att det går 
att finna kopplingar även till övriga mål, som till exempel mål i samhällskunskap, då man 
enligt henne kan arbeta väldigt mångsidigt genom barnlitteratur. 
 
Enligt lärare 4 erbjuder hennes arbetssituation goda möjligheter att arbeta med barnlitteratur. 
Hon berättar dock att det märks att ekonomin styr då de inte har några klassuppsättningar av 
barnlitterära böcker. Det är något hon saknar, då det skulle göra det möjligt för alla elever att 
läsa samma böcker, få liknande upplevelser och för henne att föra den typen av gemensamma 
diskussioner och boksamtal med dem. 
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6 DISKUSSION 
 
Nedan diskuterar vi vårt tillvägagångssätt samt vårt intervjuresultat. 
 

6.1 Generaliserbarhet 
 
Vi är nöjda med antalet intervjuer vi utfört. Resultatet känns heltäckande i förhållande till 
omfattningen av detta arbete. Vi anser emellertid inte att det går att göra några omedelbara 
och allmängiltiga generaliseringar utifrån vårt resultat, då vidden av vår studie begränsats av 
en tidsram. För att kunna göra generaliseringar om att vissa förhållanden gäller för lärare 
verksamma i ett visst skolår överlag, tycker vi att man bör ha ett större underlag att basera 
sina påståenden på. Dessutom saknas det tidigare studier av vår forskningsfråga att dra 
paralleller till. De tolkningar och kompetenta antaganden vi gjort med utgångspunkt i vårt 
resultat är goda ansatser till kommande generaliseringar, och vi väljer att låta dem förbli det i 
denna studie. 
 
Vi är övertygade om att det i en efterföljande, större studie vore möjligt att utifrån dem 
fastställa gemensamma regler för användningen av barnlitteratur överlag i undervisning, 
bedriven av lärare verksamma i grundskolans tidigare skolår.  
 

6.2 Reliabilitet 
 
Vi anser att vi överlag har lyckats genomföra en studie med god reliabilitet, men det finns 
vissa punkter att diskutera. Till att börja med har vi blivit mycket försenade i vårt arbete på 
grund av fördröjd kommunikation mellan andra parter, något som vi själva inte kunnat 
påverka. Vår tidsplan höll således inte vilket hade kunnat resultera i ett hastverk, men vi är 
faktiskt nöjda med vår studie och anser inte att problemen med tiden påverkat tillförlitligheten 
hos vårt resultat. 
 
För oss har det vidare visat sig vara givande att utgå ifrån en vetenskaplig grund i denna 
studie. Vi tycker att vi lyckades bra med att välja metod och formulera intervjufrågor som 
belyser vår forskningsfråga, och tror att det beror mycket på att vi vid planeringen av vår 
empiriska studie var väl pålästa på vårt forskningsområde.  
 
Vi anser att vi valt rätt informationshämtandemetod för att få svar på vår forskningsfråga. 
Intervjuer som ger ett resultat möjligt att bearbeta kvalitativt var det bästa alternativet i och 
med vårt vetenskapliga synsätt och vår forskningsfråga. Vi saknar inte enkätundersökningar, 
då vi tror att det hade gett oss allt för ofasetterade svar, och inte heller observationer då de 
antagligen varit allt för svåra att utföra i och med vår forskningsfråga. Ifall vi skulle ha besökt 
en skola för att observera användningen av barnlitteratur, hade vi förmodligen behövt 
förbereda lärarna på syftet med observationen för att vara säkra på att få observera det vi ville, 
vilket skulle motivera en ifrågasättning av metodens reliabilitet. 
 
Något annat vi reflekterat över i förhållande till vårt tillvägagångssätt, är att nästan alla lärare 
tycktes bli något pressade av vår intervjufråga om huruvida det finns kopplingar mellan deras 
användande av barnlitteratur och våra styrdokument. Vi tror att de intervjuade lärarna 
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föreställde sig att vi förväntade oss att de skulle kunna referera styrdokumentens mål utantill 
och eventuellt känt sig förhörda, vilket kan ha påverkat de svar de gav på den specifika 
frågan. I dagens situation där lärare nyligt fått direktiv att ge elever i skolår 3 betygsliknande 
omdömen, är det mycket troligt att frågor om styrdokumentens mål kan upplevas som särskilt 
känsliga. 
 
Vi tror vidare att vi med fördel hade kunnat ställa fler följdfrågor till vissa lärare i en del 
avseenden, för att få mer uttömmande svar. Vid intervjutillfällena kändes det mest lämpligt att 
endast ge intervjupersonerna extra stunder att reflektera och tänka över sina svar då de fattade 
sig kort, men i efterhand då vi lyssnade igenom våra ljudinspelningar, vilka visat sig 
värdefulla, upptäckte vi att det kanske varit bättre att ställa ytterligare några frågor. Vissa 
aspekter på vårt ämne som nämndes i intervjuerna lämnades tyvärr utan att följas upp och 
förklaras tillräckligt. Trost (2005) förespråkar ett genomförande av en intervju åsyftande en 
kvalitativ bearbetning där intervjusamtalet helt formas av intervjupersonens svar. Enligt 
författaren ska intervjuaren inte i förväg ha sammanställt färdiga frågor, utan endast 
frågeområden som han eller hon åsyftar att i intervjun ta reda på intervjupersonens 
förhållningssätt till (Trost, 2005). Ifall vi hade följt Trosts anvisningar gällande frågesätt, 
istället för Patel och Davidsons (2003), hade vi eventuellt undsluppit vissa otydligheter i vårt 
resultat.   
 
Anledningen till att vi gjorde som vi gjorde, var att vi inte ville vara för ledande i våra 
frågeställningar eller mana fram några specifika svar, och anser att vårt arbete utifrån öppna 
frågeställningar trots allt gett vår studie hög reliabilitet – även om vårt resultat innehåller ett 
litet antal outvecklade intervjusvar.  
 

6.3 Validitet 
 
Sammanställningen och analysen av våra intervjuresultat gick utan problem. Vi anser 
slutligen att vi i vår studie lyckats undersöka det vi avsett att undersöka, varav ett rimligt 
antagande är att vår studie uppnår god validitet. 
 

6.4 Resultatdiskussion 
 
Utifrån de svar vi fick i intervjun med lärare 1 har vi kunnat dra en del slutsatser. Lärare 1 
fokuserar helt och hållet sin användning av barnlitteratur på att eleverna ska utveckla 
språkliga kunskaper inom de tre områdena ”läsa, tala, skriva”. Hennes förklaring är som 
nämnt att eleverna fortfarande är så pass unga. Då hon efter högläsning brukar ha boksamtal 
med eleverna, vill hon enligt vår tolkning, främst kontrollera elevernas läsförståelse. Lärare 1 
uttrycker inte att hon vill uppnå något annat med barnlitteraturen, varav kan vi inte se några 
kopplingar mellan hennes svar och de mål vi presenterat i vår bakgrund. Den slutliga 
tolkningen vi gör är att lärare 1 inte tar hjälp av barnlitteratur för att uppnå mål som syftar till 
kunskaper om normer och värderingar, sociala förhållanden eller kulturella förhållanden. Med 
det inte sagt att hon inte möjligen ser barnlitteraturen som ett lämpligt medel för det 
ändamålet i undervisning med äldre elever, eller att vi utesluter möjligheten att hon av något 
skäl endast talade om mål för ”läsa, tala, skriva” men vill än mer det hon uttrycker. 
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Vi är själva av den uppfattningen att lärare 1 utan tvekan även kan använda barnlitteraturen 
för att lära eleverna om normer och värderingar och sociala och kulturella förhållanden. Vi 
anser att det finns passande böcker på en lämplig nivå som hon exempelvis skulle kunna läsa 
högt för dem, som Lena Kjersén Edmans (2002) exempel Pricken (1945) och Nicke Nyfiken 
(1898 - 1977). Det är böcker som är avsedda för unga barn. Boksamtal, som lärare 1 berättar 
att hon för med eleverna, menar vi är ypperliga tillfällen att väva in frågor som berör aspekter 
om normer och värderingar och sociala och kulturella förhållanden, vilket sannolikt gynnar 
elevernas lärande om detta. Det skulle vara intressant att veta ifall det är så att lärare i skolår 1 
generellt främst använder barnlitteraturen för att gynna elevers språkutveckling, eller om vår 
intervjuperson verksam i skolår 1 är ensam om att göra det. 
 
Lärare 2 är väldigt tydlig i sin framställning av vad hon anser att barnlitteratur kan ge. Av de 
svar hon ger framkommer att barnlitteratur enligt henne kan användas för att lära elever om 
såväl sociala förhållanden som normer och värderingar. Denna åsikt delar hon med Marriott 
(2005) och Kjersén Edman (2002). I lärare 2:s beskrivning av hur mobbingens olika aspekter 
kan tydliggöras genom barnlitteratur, urskiljer vi kopplingar till flera mål i styrdokumenten 
som syftar till utbildning i vårt samhälles normer och värderingar och sociala förhållanden. 
Främst ser vi att den typen av arbete har stark anknytning till de strävansmål som återfinns i 
Lpo94. Som uttrycks där ska skolan stäva efter att varje elev:  
 

respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att människor 
utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverka till att bistå 
andra människor, kan leva sig in i och förstå andra människors situation 
och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, […] 
känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i sampel med 
andra, befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade 
på såväl kunskaper som förnuftsmässiga och etiska överväganden, […] har 
kunskap om demokratiska principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i 
demokratiska former. 

(Lpo94, s. 10-11, 15).  
 
Ofta är syftet med ett arbete kring ämnet mobbing att uppnå något eller samtliga av dessa mål.  
 
Vidare står bland uppnåendemålen i Lpo94 att det är skolans ansvar att se till att varje elev 
efter genomgången grundskola ”känner till grunderna för samhällets lagar och normer och vet 
om sina rättigheter och skyldigheter i skolan och samhället” (Lpo94, s.12), och i grundskolans 
kursplan i samhällskunskap står att skolan ska sträva efter att varje elev ”omfattar och 
praktiserar demokratins värdegrund” (Skolverket, 2004). Att barnlitteratur kan gestalta 
problem som finns i vår närmiljö framhåller även Lindö (2005), och att barnlitteratur kan 
verka för att gynna elevers empatiska förmåga, vilken är starkt betonad i vår värdegrund, 
understryker Marriott (2005). 
 
Ytterligare ett område som kan belysas i och med ett arbete med ämnet mobbing, är kulturella 
förhållanden. I sådana fall kan ett exempel på mål som åsyftas vara uppnåendemålet i Lpo94 
som poängterar att varje elev ska ”utveckla en förståelse för olika kulturer” (Lpo94, s.12). 
 
I intervjun med lärare 3 fick vi svar av något mer allmän karaktär. Utöver att barnlitteratur 
enligt henne kan utveckla elevernas läs- och skrivkunskaper och totala språkkunskaper, anser 
lärare 3 att den kan ge eleverna upplevelser av olika slag, genom böckernas historier och 
beskrivningar av personer. Hon berättar att hon även brukar använda böcker som underlag för 
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samtal om olika saker. Lärare 3 utvecklade dock inte vidare vad hon menade med upplevelser 
eller vilken typ av ämnen boksamtalen brukar behandla, och av den anledningen kan vi inte 
sätta fingret på några specifika mål i styrdokumenten – utöver sådana som berör läs- och 
skrivkunskaper – som arbetet syftar till. Vår tolkning är emellertid att hennes intentioner med 
att låta eleverna ta del av böckers innehåll, dess historier och personer, mycket väl kan vara 
att även lära dem om såväl normer och värderingar som sociala och kulturella förhållanden. 
Som Nilsson (1997) beskriver kan barnlitteraturens skildringar av människor och deras liv 
hjälpa läsaren att bättre förstå förhållanden i sina egna liv. Utifrån detta är ett rimligt 
antagande att det med största sannolikhet går det att finna kopplingar mellan lärare 3:s 
användande av barnlitteratur och några, alternativt flera, av de mål i samhällskunskap som vi 
tagit upp i förhållande till våra frågeställningar.  
 
I likhet med såväl Hellsing (1999) som Lindö (2005), tror lärare 4 att barnlitteratur kan ge 
elever kunskaper om sociala förhållanden som råder i vår omvärld. Detta utöver att den enligt 
henne även kan användas för att nå mål i svenskämnet som syftar till elevers språkutveckling. 
Hon resonerar kring att barnlitteratur kan användas väldigt mångsidigt då den erbjuder 
skildringar av väldigt skilda slag. Lärare 4 betonar att barnlitteratur kan användas i bland 
annat samhällskunskaps undervisning. I och med detta sluter vi oss till att hon verkar för att 
hennes elever ska få en grundläggande uppfattning om det samhällsvetenskapliga området, 
vilket är ett uppnåendemål i Lpo94, med barnlitteraturens hjälp.  Att det är möjligt att 
undervisa i ämnet samhällskunskap genom barnlitteratur, visar även den studie Kinniburgh 
och Byrd (2008) genomfört. 
 
När lärare 4 talar om att barnlitteratur exempelvis kan skildra elevers egen livssituation i såväl 
samhället som i den egna familjen, gör vi tolkningen att barnlitteratur enligt henne kan beröra 
sociala, och mycket sannolikt även kulturella, förhållanden. Som sagt gav lärare 4 inte några 
direkta exempel på mål som hon vill uppnå med barnlitteraturens hjälp, men sa att hon har 
styrdokumenten som grund för sitt arbete med barnlitteratur. Det exempel lärare 4 ger på 
ämnesområden som kan beröras genom barnlitteratur, förknippar vi främst med strävansmålen 
i Lpo94 som fastställer att: 
 

skolan skall sträva efter att varje elev […] kan leva sig in i och förstå 
andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med 
deras bästa för ögonen, […] känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och 
visa respekt i samspel med andra 

(Lpo94, s.11). 
 
Bland de kursplanemål vi fokuserar på, finner vi kopplingar mellan lärare 4:as arbete och 
målet i grundskolans kursplan i samhällskunskap som talar om att skolan ska sträva efter att 
eleven ”utvecklar kunskaper om skiftande samhällsförhållanden och deras relation till 
demokratiska principer” (Skolverket, 2004). 
 
Vår tolkning är vidare att den undervisning som lärare 4 bedriver, gällande människors 
livssituationer, eventuellt också är tänkt att ge hennes elever ”möjlighet att förstå kulturellt 
mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och skilda former 
från Sverige, Norden och andra delar av världen”, vilket är ett strävansmål i grundskolans 
kursplan i svenska (Skolverket, 2004). Vi gör denna tolkning i och med att vårt samhälle idag 
i hög grad är mångkulturellt. En undervisning utifrån en sådan förhoppning skulle i sin tur 
kunna resultera i att övriga mål i Lpo94 som syftar till kulturella kunskaper, såsom målet som 
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frammanar att elever efter grundskolan ”har utvecklat förståelse för andra kulturer”(Lpo94, 
s.12), uppnås. 
 
Lärare 4 talar emellertid generellt om mål i såväl svenska som samhällskunskap, utan att ange 
några specifika, och syftar således till barnlitteraturens kapacitet i relation till ämnena i dess 
helhet. Lärare 4 förklarar att hon tycker att det går att få in näst intill alla ämnen i 
barnlitteraturen, varav vi sluter oss till att hon troligtvis använder barnlitteraturen på ett 
mångsidigt vis.  
 
Av de av styrdokumentens mål vi fokuserar på i denna studie i förhållande till våra 
frågeställningar, har vi efter bearbetning, analys och tolkning av resultatet återfunnit de allra 
flesta i de skildringar våra intervjupersoner gett oss. Det finns emellertid vissa mål som vi 
endast berört ytlig, eller helt utelämnat, i vår resultatdiskussion. Anledningen till att vi inte 
beskrivit de målen vidare, är att vi inte kunnat urskilja dem i våra intervjuresultat, alternativt 
att de innehar mer specifika formuleringar som inte lämnar något större utrymme för 
tolkningar. Vi har inte velat göra helt fria tolkningar av våra intervjupersoners svar. I de fall 
då vi fört ett bredare resonemang utifrån det som framkommit i intervjuerna, har vi hellre 
anknutit vår tolkning till mer generella mål – som exempelvis då vi talar om hur den 
undervisning lärare 2 beskriver gällande ämnet mobbing eventuellt även kan behandla 
kulturella förhållanden.  
 
De mål vi utelämnat helt är uppnåendemålen i Lpo94 som lyfter att det är skolans ansvar att 
varje elev ”har en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska och nordiska, inklusive det 
samiska, samt västerländska kulturarv” (s.12) och ”känner till om länders och världsdelars 
ömsesidiga beroende av varandra” (s.12), samt strävansmålet i grundskolans kursplan i 
samhällskunskap som beskriver att varje skola ska sträva efter att samtliga elever ”förstår hur 
olika intressen, ideologier och traditioner påverkar sättet att se på individ och samhälle samt 
hur samhällets normer och värderingar påverkar och påverkas av individen” (Skolverket, 
2004).  
 
De två förstnämnda målen syftar till kunskaper om kulturella förhållanden. Anledningen till 
att just dessa specifika mål inte tycks utgöra utgångspunkten för våra intervjupersoner vid 
utformandet av deras undervisning, eller att de överlag inte talade direkt om på vilket sätt de 
undervisar i kulturella förhållanden, kan vi tyvärr inte veta utifrån vårt intervjuresultat. Vad vi 
däremot kan förklara är varför vi inte återknutit till dem i vår diskussion, och skälet till det är 
som nämnt ovan de precisa formuleringarna. 
 
Det sistnämnda målet som inte berörts, har vi inte tagit upp i vår resultatdiskussion då det i sin 
tur syftar till kunskaper inom samtliga områden vi berör i våra frågeställningar – normer om 
normer och värderingar, sociala samt kulturella förhållanden –, samtidigt som det är relativt 
specifikt formulerat. Säkerligen skulle vi kunna koppla våra resonemang ovan till detta mål då 
vi på ett eller annat sätt berört samtliga områden, men har valt att istället knyta an till mål som 
berör de aktuella områdena var för sig och inte alla sammantaget. 
 

6.4.1 Slutsatser 
 
Genom dessa intervjuer i vår empiriska studie, har vi kunnat dra en del slutsatser. Nedan 
presenterar vi våra slutsatser under separata underrubriker som anknyter till vår studies 
respektive frågeställningar.  
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6.4.1.1 Normer och värderingar 

Ingen av våra intervjupersoner talar specifikt om hur barnlitteratur kan ge eleverna kunskaper 
om normer och värderingar. Lärare 2 lyfter emellertid hur barnlitteratur kan användas för att 
bearbeta ämnet mobbing, vilket utan tvekan är starkt förenat med värdegrundsfrågor. Utan att 
denna lärare uttryckligen säger att undervisningen om mobbing med barnlitteratur som medel 
syftar att lära elever om normer och värderingar, sluter vi oss till att det är hennes ambition. 
Mål som aktualiseras genom lärare 2:s undervisning, återfinns främst bland såväl strävans- 
som uppnåendemålen i Lpo94.  
 
När lärare 4 talar att det finns barnlitteratur som ger elever inblickar i och förståelse för sin 
egen situation i samhället och i den egna familjen, skulle det även kunna innebära att den ger 
eleverna lärdomar om normer och värderingar. Om lärare 4 åsyftar att nå mål som fokuserar 
på området normer och värderingar är dock oklart, liksom det är oklart huruvida lärare 3 gör 
det. 
 

6.4.1.2 Sociala förhållanden 

I våra intervjuresultat från intervjuerna med lärare 2 och 4 framgår tydligt att de arbetar för att 
lära sina elever om sociala villkor genom att använda barnlitteratur som medel. Lärarna 
beskriver själva hur barnlitteratur kan användas som underlag för arbete kring ämnet 
mobbing, respektive ge eleverna kunskaper om deras egen situation såväl i samhället som i 
den egna familjen. Varken lärare 2 eller lärare 4 nämner specifika mål gällande kunskaper om 
sociala villkor som de vill uppnå genom användning av barnlitteratur, men styrker båda två att 
ett sådant arbetssätt är möjligt och något de själva praktiserar. Enligt vår tolkning anknyter 
den undervisning i sociala förhållanden som lärare 2 och lärare 4 bedriver genom 
barnlitteratur främst till strävansmål i Lpo94 och mål i grundskolans kursplan i 
samhällskunskap (Skolverket, 2004). 
 
Att lärare 3 tillämpar barnlitteratur för att undervisa i sociala förhållanden är högst troligt, 
men vi kan inte göra tolkningen att lärare 1 arbetar med barnlitteratur i andra syften än att ge 
eleverna språkliga färdigheter. 
 

6.4.1.3 Kulturella förhållanden 

Av våra fyra intervjupersoner nämner inte någon uttryckligen att de arbetar med barnlitteratur 
som medel för att lära eleverna om kulturella förhållanden. De arbeten som lärare 2 och 4 
beskriver att de bedriver utifrån barnlitteratur, undervisning som syftar till elevers 
språkutveckling borträknat, skulle mycket väl kunna innebära även undervisning i kulturella 
förhållanden. Denna tolkning gör vi även gällande lärare 3, men med förbehåll då det i hennes 
fall är mer oklart.  
 
Sammanfattningsvis konstaterar vi att lärare verksamma i grundskolans tidigare skolår främst 
tycks använda barnlitteratur för att gynna elevers totala språkutveckling, läs- och 
skrivkunskaper inkluderade, samt undervisa elever i normer och värderingar och sociala 
förhållanden. I skolår 1 verkar fokus ligga på elevers totala språkutveckling, och allt eftersom 
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eleverna blir äldre tycks de i olika utsträckning få undervisning i dessa områden genom 
barnlitteratur som medel. Vi tror emellertid att lärares vilja att uppnå mål i styrdokumenten 
genom barnlitteratur är högst varierande och individuell. Av vår studie tydliggörs att det 
förekommer undervisning genom barnlitteratur i dagens skola, i åtminstone två av de 
specifika ämnesområden vi valt att synliggöra i denna studie, nämligen normer och 
värderingar och sociala förhållanden. 
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7 FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER 
 
Innan vi utförde vår empiriska studie anade vi att flertalet lärare skulle tala om att de använder 
barnlitteratur för att stimulera elevers läs- och skrivinlärning, speciellt i skolår 1 där eleverna 
är väldigt unga. Vi blev mycket positivt överraskade av att även undervisning i sociala 
förhållanden genom barnlitteratur verkade vara ett naturligt inslag. Vi blev också glada över 
att barnlitteratur i viss utsträckning tycks användas som medel för att lära elever om normer 
och värderingar. En fördjupad undersökning i vårt forskningsområde kan säkerligen ge än 
tydligare svar på hur lärare även använder barnlitteratur, vilket förmodligen skulle tydliggöra 
om barnlitteratur även används för att lära elever om kulturella förhållanden. Vårt förslag på 
fortsatt forskning, är således att göra en mer utförlig studie utifrån vår forskningsfråga, i den 
meningen att den skulle omfatta fler intervjuer med lärare verksamma i samtliga grundskolans 
tidigare skolår. I denna studie valde vi medvetet att göra ett mindre antal intervjuer, med tanke 
på arbetets tänkta omfattning, men vi ser att även en större undersökning onekligen vore 
mycket intressant. 
 
En annan idé på fortsatt studie, är att omformulera vår forskningsfråga till att endast fokusera 
på ett visst skolår. Det vill säga, genomföra en mer heltäckande studie vilka mål 
användningen av barnlitteratur syftar till inom ett särskilt skolår, i syfte att se ifall det går att 
finna likheter mellan lärarnas arbete och göra genrealiseringar kring. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 
 

1. Hur ser du på barnlitteratur? 
 

- Vad betyder den för dig? 
- Vad betyder den för barn? 
- Vilken roll har den i samhället? 
 
2. Hur ser du på användande av barnlitteratur i grundskolans tidigare år? 
 
3. Använder du barnlitteratur i ditt arbete med eleverna? 

 
- Hur? 
 
4. Om Ja på fråga 3, vad är anledningen till att du väljer att använda 

barnlitteratur? 
 
5. Finns det en koppling mellan din användning av barnlitteratur och 

styrdokumenten? 
 

6. Om ja på fråga 5, vilka mål i styrdokumenten vill du uppnå med 
barnlitteraturens hjälp? 

 
7. Använder du barnlitteraturen som det främsta medlet för att nå de specifika 

målen, eller i kombination med andra medel? 
 

8. Finns möjlighet i din egen arbetssituation till användande av barnlitteratur? 
 

- Ekonomiska aspekter 
- Prioriteringar 
- Elevsammansättningar 
- Skolmiljön 
- Arbetslag och personal 
- M.m. 
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