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Sammanfattning/Abstract  

 

Title: Literature teaching as an opportunity to work with the core values - a qualitative study on 

teachers ' work with the core values through literature  

Author: Sanna Andersson, spring term 2015  

Supervisor: Eva Jonsson  

The purpose of this study is to examine how four teachers in the early school years describe their 

work with values through literature, where the literature is used as an educational tool for 

preventing conflicts or highlight other issues considering the school's core values. Foundational 

values described in the Swedish curriculum and through this discuss the function the literature have 

in the schools work with foundational values. The following questions are in focus: 

- How do the teachers describe their work with values through literature? 

-What opportunities and challenges do the teachers experience working with values through 

literature? 

-What goals describe the teachers that they have with their work with values through literature? 

-How do the teacher motivates their choice of literature in order to highlight value issues? 

This studies chosen method is qualitative methods through teacher interviews and therefore has a 

teacher's perspective. The selected teachers all have Swedish as one of their main topics. The 

empirical material is analyzed based on theories and concepts of values, democracy, subject 

perceptions, literature and text-connections, values education and deliberative conversations. The 

result shows that teachers are choosing literature with the motive to work with value issues. 

Literature opportunities to work on values emphasized as important and are created through 

interaction, conversation and literature connections both consider to the student needs and the needs 

of the group. The result also shows that the teachers sees that one of their main goals working with 

values through literature is to develop both students' empathic and democratic skills and also their 

reading interest.   

Keywords: Literature teaching, core values, democratic values, values education, deliberative 

conversations, subject perceptions, literature connections  

Nyckelord: Litteraturundervisning, värdegrund, demokratiska värderingar, värdepedagogik, 
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1. Inledning, syfte, frågeställningar och bakgrund  

I de senaste decenniernas internationella utbildningspolitik har fokus i debatten om utbildningens 

överordnade syfte tenderat att reduceras till att handla om utbildning som en källa till ekonomiskt 

välstånd och för en utveckling av arbetsmarknaden. De mätbara kunskaperna betonas då det i 

politiska sammanhang ses vara skolans huvuduppdrag att utbilda elever i färdigheter som läsning, 

skrivning och räkning. Detta berör professorn i pedagogik, Mikael Alexandersson i förordet till 

Madeleine Hjorts bok Konstens betydelse (2011, s. 7). I boken resonerar och exemplifierar Hjort 

konsten och litteraturens betydelse i demokratin och presenterar övertygelser som även ligger nära 

filosofen Martha Nussbaums uppfattningar. Nussbaums ställer sig även hon kritisk till att endast 

uppfatta utbildningens mål som en källa till ekonomiskt välstånd, utan hävdar att utbildningen även 

syftar till personligt växande, kritiskt tänkande och demokratisk bildning (Hjort, 2011 s. 7).  

Hjort ser att det finns en utmaning i svensk utbildningspolitik som handlar om att bevara 

konstarternas roll som kunskapskälla eftersom de bidrar till att utveckla individen, skolan och 

samhället. Hjort menar att det finns en risk med en politik där utbildningens mål reduceras till att 

handla om utvecklandet av färdigheterna. Eleverna fråntas då redskapen som är viktiga för att 

uppleva, värdera och reflektera över sin samtid (Hjort, 2011 s. 8f).  

Även litteraturvetaren, Magnus Persson skriver i sammanställningen av forskningsprojektet Myten 

om den goda litteraturen (2013) att utvecklingen inom svensk läsundervisning tenderar att frånta 

elever läslusten genom att som han beskriver, istället för att ”fostra livslånga läsare skapar man 

elever som skall bli bra på att klara en uppsjö av prov och tester som prioriterar ytförståelse” 

(Persson, 2013 s. 3). Hjort (2011) ställer sig kritisk till den rådande ensidiga synen på utbildningens 

bildningsuppdrag. Hon beskriver att synen behöver vidgas och poängterar att det i ett välfungerande 

demokratiskt samhälle förutsätter medborgare som är välorienterade, empatiska och kan tänka 

kritiskt. Konst och skönlitteratur kan bidra till detta, för att vi på lång sikt ska få ett bättre samhälle 

för alla medborgare att leva och verka i. Litteraturen är en viktig källa till förmågan att leva sig in i 

andras livsvärldar och öden (Hjort, 2011 s. 7). Arbete med konst och skönlitteratur måste få en ökad 

närvaro i skolan menar Hjort med argumentet att de berättar om samtid, kultur och livsfrågor. Där 

måste en samverkan mellan ämnen vara i fokus för att få till stånd detta, samt utveckling av metoder 

och didaktik (Hjort, 2011 s. 26).   
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I den svenska läroplanen Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) 

står det att ”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla 

kunskaper och värden” (Skolverket, 2011 s. 9). Det står klart att läroplanen har ett mål att eleverna 

ska inhämta både kunskaper i ämnen och värden som handlar om demokratiska, empatiska och 

reflekterande förmågor som på sikt ska leda till ett bättre samhälle för alla (Lgr 11). Eftersom denna 

debatt om utbildningens mål och syften finns i politiska sammanhang som Hjort beskrivit, så kan 

det övergripande sägas att jag med denna undersökning vill ta reda på hur lärare förhåller sig till 

kunskapsuppdraget och värdegrundsuppdraget, där litteraturen får ha en central plats för detta 

arbete (värdegrundsuppdraget). I läroplanen (Lgr 11) betonas det att undervisningen ska bedrivas i 

demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna på att aktivt delta i samhällslivet, det är därför 

inte tillräckligt att i undervisningen endast förmedla kunskaper om grundläggande demokratiska 

värderingar, den ska alltså bedrivas på ett sätt där dessa förmågor utvecklas (Skolverket, 2011a s. 

8). Hjort ser att litteraturen kan vara ett sätt att utveckla demokratiska värderingar hos individen. 

Jag vill därför undersöka hur lärare förhåller sig till, och använder sig av litteraturen för att 

möjliggöra skolans värdegrundsuppdrag.  

 

Docent Gunilla Molloy visar i sin studie Läraren, litteraturen, eleven: en studie om läsning av 

skönlitteratur på högstadiet (2002) att lärare inte drar nytta av de möjligheter som skönlitteratur kan 

ge för att bland annat motverka mobbing och trakasserier i skolan, trots att man på skolorna väljer 

böcker med övergripande teman som makt, maktlöshet och sexualitet kopplat till konflikter om 

klass, kön, etnicitet och generationer (Molloy, 2002 s. 309).  

Det perspektiv som Molloy (2002) delvis hade i sin studie var ett lärarperspektiv. Liksom Molloy 

utgår även jag i min studie ifrån ett lärarperspektiv genom intervjuer med fyra lärare med svenska 

som ett av sina huvudämnen. Istället för att intervjua lärare och elever i skolans mellanstadium så 

intervjuar jag lärare för de yngre åldrarna, som dock är utbildade för årskurs 1-6. De är verksamma i 

årskurs 1, 2, 3 och 5 vid intervjutillfället.  Det verkar finnas en forskningslucka som berör 

litteraturundervisningen och värdegrunden för de yngre åldrarna. Detta antagande gör jag eftersom 

jag inte funnit mycket som berör litteraturundervisningen för just yngre åldrar. Eftersom Mollys 

slutsats visade att de lärare som ingick i hennes studie inte använde litteraturen 

i svenskundervisningen i ett förebyggande eller direkt arbete med värdegrunden i högstadiet vill jag 

undersöka hur detta förhåller sig i lägre åldrarna i dagens skola. Det har trots allt gått tretton år 

sedan Molloys studie presenterades och lärares syn på litteraturen och arbetssätt gällande 

värdegrunden kan ha ändrat sig. Jag är dock medveten om att jag inte kommer att kunna dra någon 
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generell slutsats om alla lärares arbete med värdegrund genom litteratur, eftersom mitt material är 

begränsat.  

 

Jag kommer vidare i studien beröra hur de lärare som jag intervjuat beskriver att litteraturen kan 

vara en hjälp i arbetet med värdegrunden. Målet med studien är att belysa vilka förtjänster litteratur 

har i detta arbete, samt belysa lärares resonemang i dagens skola, i ljuset av Molloys studie. 

Förhoppningen är att bidra till ”ny” kunskap, utifrån hur några lärare resonerar om arbetet med 

värdegrunden genom litteratur idag. Jag vill här ha ett lärarperspektiv eftersom jag tror att det 

perspektivet överensstämmer bäst med mitt syfte och har bäst potential att svara på mina 

frågeställningar.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är således att undersöka hur fyra lärare mot yngre åldrar beskriver hur de 

arbetar med litteraturen och värdegrunden, där litteraturen används som ett pedagogiskt verktyg för 

att förebygga konflikter eller belysa andra frågor som berör skolans värdegrund. Utifrån detta är 

syftet att diskutera litteraturens möjligheter i skolans värdegrundsarbete.  

Utifrån syftesbeskrivningen blir dessa frågeställningar fokus för studien:  

-Hur beskriver lärarna sitt arbete med värdegrunden genom litteraturen?   

-Vilka förtjänster respektive utmaningar upplever lärarna att det finns med ett arbetssätt där 

litteratur används i värdegrundsarbetet?   

-Vilka mål beskriver lärarna att de har med sitt arbete med värdegrunden genom litteraturen? 

-Hur motiverar lärarna sina didaktiska val av litteratur i syfte att beröra värdegrundsfrågor? 

 

1.2 Bakgrund  

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för styrdokumentens beskrivning av skolans 

värdegrundsuppdrag och kunskapsuppdrag, vilket berör litteraturundervisningen inom svenskämnet. 

För denna studie blir styrdokumentens formuleringar och beskrivningar av skolans värdegrund 

relevant eftersom de indirekt utgör grunden för lärares arbete och uppdrag. Styrdokumenten talar 

om vilka värden som anses viktiga och grundläggande i vårt demokratiska samhälle. Läroplanen 

(Lgr 11) svarar däremot inte på begreppens innebörd. Det är upp till den enskilde läraren att tolka 

värdegrunden utifrån styrdokumenten.  
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Eftersom jag i denna studie vill undersöka hur lärare beskriver sitt värdegrundsarbete genom 

litteraturen (genom att skapa möjligheter att arbeta med uppdraget som handlar om att förmedla och 

förankra skolans värdegrund) så blir det relevant att ta upp styrdokumentens syften och mål med 

litteraturundervisningen som ingår i kunskapsuppdraget, eftersom det är de riktlinjer lärarna arbetar 

efter. Sedan görs en koppling till Louise M. Rosenblatts tankar om läsning som demokrati, därtill 

Molloy och Chambers m.fl. som delar hennes uppfattningar. 

Vidare redogör jag kortfattat för barnbokens funktion historiskt och idag, för att ge en inblick i vad 

den getts för innehåll och haft för funktion tidigare, i kontrast till innehållet och utbudet samt 

funktionen den har idag. Allt detta görs för att redogöra för relevanta begrepp och fakta och för att 

ringa in det område som jag undersöker i denna studie. 

 

Värdegrundsuppdraget och kunskapsuppdraget  

Ordet värdegrund tyder på att det finns en grund som är fast, och ett värde som är skapad av olika 

värderingar, såsom tyckanden, prioriteringar, attityder och reaktioner (Hedin & Lahdenperä, 2000, 

s. 7). Värden tyder på något som är gott och något att eftersträva. Skolans värdegrund utger 

grundläggande värden som antyder till att det finns vissa allmänna överenskomna värden som är 

grundläggande för verksamheten (Orlenius, 2001 s. 16). Dessa beskrivs i skolans läroplan (Lgr 11). 

Den svenska Läroplanen (Lgr 11) betonar under skolans övergripande mål, skolans 

värdegrundsuppdrag, att skolan inte bara ska bedriva ämnesundervisning (kunskapsuppdraget) utan 

även fostra elever till att bli demokratiska medborgare (Skolverket, 2011a). Det beskrivs att ”Det 

svenska skolväsendet vilar på demokratisk grund” och att ”Utbildningen ska förmedla och förankra 

respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 

svenska samhället vilar på” (Skolverket, 2011a s. 7). Under rubriken förståelse och medmänsklighet 

betonas att ”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” 

(Skolverket, 2011a s. 6).  

I kommentarmaterialet till läroplanen för Svenskämnet understryks det att litteraturen har en 

funktion för den som läser den, att skapa förståelse om sig själv, förståelse för andra människor och 

därigenom vidga den egna livsvärlden (Skolverket, 2011b s. 9). Utöver litteraturens centrala 

betydelse för språkutvecklingen, handlar litteraturundervisningen om den värdegrund skolan ska 

förmedla och förankra.  
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Gunilla Molloy tar upp i boken Skolämnet svenska; en kritisk ämnesdidaktik (2007) att det historiskt 

sett funnits motsättningar mellan kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget i 

svenskundervisningen. Den enskilde lärarens uppfattning om det dubbla uppdraget avgör vilka 

etiska och moraliska koder som gäller, ifall läraren tillexempel undviker att ta upp vissa ämnen eller 

väntar med en diskussion till So-ämnet står på schemat. Det menar Molloy blir en splittring av 

verkligheten, som inte är uppdelad i ämnen (Molloy, 2007 s. 29). Molloy (2007) menar att 

kunskapsuppdraget måste förenas med demokratiuppdraget eftersom demokrati är en process över 

tid som ska genomsyra hela skolans verksamhet (Molloy, 2007 s.30). Lena Kåreland beskriver i sin 

bok Barnboken i samhället (2013) att Molloy gärna ser svenskämnet som ett demokratiämne där 

innehållet till stor del består av litteratur och samtal där eleverna får ställa olika frågor och 

argumentera mot varandra utifrån litteraturen (Molloy i Kåreland, 2013 s. 121).  

Synsättet med en åtskillnad mellan kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget går också i strid 

med regeringens beskrivning i propositionen Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och 

trygghet (2009) vilket behandlar den nya skollagen genom att den betonar att det är viktigt att tänka 

på att det är i alla vardagliga aktiviteter och i alla lärprocesser som värdegrunden ska omsättas och 

praktiseras (2009/10:1659 s. 223). 

Litteraturens betydelse för utvecklandet av demokratiska värderingar och förståelse för andra är 

något som styrdokumenten betonar. I kommentarmaterial till den tidigare kursplanen för 

svenskämnet Lpo94, beskrivs det (till skillnad från nuvarande kommentarmaterial) uttryckligen att 

litteratur är en källa till kunskap som ” kan ge motbilder till rasism, extremism, stereotypiska 

könsroller och odemokratiska förhållanden” (Skolverket i Kåreland, 2009 s. 63).  

I nuvarande kursplan (Lgr11) är litteraturens möjligheter fortfarande betonad: 

 

Litteraturen kan bli en källa till tröst och stöd för den som söker svar på frågor om sitt liv och sin omvärld. Den kan också ge 

kunskaper som är svåra att få på något annat sätt. Genom att eleverna får föra diskussioner om livsfrågor utifrån litteraturen kan 

undervisningen uppnå syftet att eleverna ska utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden 

(Kommentarmaterial, Skolverket, 2011b s. 9).  

Eleverna ska alltså utifrån styrdokumentens beskrivning ges tillfälle till diskussion om livsfrågor 

och frågor som berör individen och omvärlden. Med litteraturens hjälp uppnås syftet att utveckla 

sitt språk, den egna identiteten och förståelse för omvärlden.  
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I tidigare läroplaner innan den nuvarande Lgr 11 har beskrivningar av Svenskämnets syften och mål 

betonat de demokratiska aspekterna, såsom genus vilket kan definieras som det sociala könet som 

kan vara konstruerat utifrån sociala, historiska och kulturella sammanhang (Brade & Engström m.fl. 

2008 s. 193). Därtill betonas att skapa förståelse för människor med olika kulturell bakgrund. 

Numera i Lgr11 har dessa aspekter tillskrivits skolans övergripande mål; Skolans värdegrund och 

uppdrag. Molloy (2007) betonar att det ”dubbla uppdraget” kan riskera att ses som två åtskilda 

uppdrag, ett demokratiuppdrag och ett kunskapsuppdrag där det ena riskerar att betonas mer än det 

andra (Molloy, 2007 s. 31). Demokratifrågor finns i alla ämnen och undervisningsformer beskriver 

Molloy, om läraren ser möjligheten (Molloy 2007, s. 30). Skolverket betonar: 

Barnen och eleverna kommer, precis som de som arbetar där, till förskolan och skolan med redan existerande normer och 

värderingar. Hur man förmår möta dessa och organisera arbetet kring värdegrunden är avgörande för vilka möjligheter barnen och 

eleverna får att utvecklas som människor (Skolverkets stödmaterial, 2013 s. 10).  

 

I stödmaterialet till läroplanen betonas det alltså att hur lärare möter normer och värderingar elever 

har och organiserar sitt arbete kring värdegrunden till läroplanen är avgörande för elevers möjlighet 

att utvecklas som människor. Judith A Langer (2005) beskriver skolan som en unik plats där 

kulturer, språk och olika individers erfarenheter möts (s. 170). Utifrån det mångkulturella samhälle 

vi lever i idag krävs det att vi riktar fokus mot det som förenar oss och inte det som skiljer oss 

människor åt (Langer, 2005 s. 170 ). Genom att öppna upp för olika perspektiv och elevers egna 

berättelser menar Langer att det blir synligt att olika perspektiv och upplevelser finns. Då kan 

inrotade stereotyper undvikas. På så sätt hjälper vi elever att bygga broar mellan varandra (Langer, 

2005 s. 171). Resonemanget om att utveckla förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor samt 

inse de värden som ligger i en kulturell mångfald synliggörs i läroplanen (Lgr 11) med 

beskrivningen ”Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett 

ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där” (Skolverket, 2011a s. 7). Det är alltså 

hela skolans ansvar att främja dessa beskrivna förmågor. 

Litteraturläsning som demokrati  

Louise M. Rosenblatts tankar och teorier är aktuella för min studie då hon i boken Litteraturläsning 

som upptäcktsresa (2002) tar upp vad litteraturläsning är, litteraturens funktion och nödvändighet i 

en demokrati och för ett demokratiskt arbetssätt (Rosenblatt, 2002). Denna bok är översatt till 

svenska av Gun Malmer då den först utgavs 1938 med titeln Literature as Exploration (1938). 

Louise M. Rosenblatt gör läsningen av litteratur till en fråga om demokrati där målet med all 

utbildning och undervisning ses som kampen för de demokratiska värdena i samhället. Rosenblatt 
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tror på att i en undervisning som präglas av demokratiska värderingar kan litteraturen vara en hjälp 

(Rosenblatt, 2002 s. 6f). Synen på litteraturen som mer än nöje, delas av barn och ungdoms-

författaren Aidan Chambers (2011) då han beskriver i boken Böcker inom och omkring oss (2011) 

att läsning påverkar våra liv emotionellt, intellektuellt och moraliskt. Inverkar den inte och 

förändrar vårt beteende ser han inte läsningen som mer än ett tidsfördriv (s. 47).  

Rosenblatts bok och teorier har varit aktuella under alla dessa år och det går inte att bortse ifrån dess 

aktualitet även idag. Även Molloy (2007) hävdar att en demokratisk fostran borde innebära rätten 

att diskutera samhällets orättvisor, som eleverna kan möta i texter, men också i sina egna liv (s. 

132). Rosenblatt (2002) menar att litteraturen hjälper läsaren till förmågan att se världen från nya 

perspektiv och att utveckla föreställningsförmågan så att läsaren på ett känslomässigt plan kan 

engagera sig i andra människors livsvillkor och utveckla tolerans för olika sätt att leva. Förmågor 

som hon menar är livsviktiga i en demokrati (Rosenblatt, 2002 s. 8). 

Barnbokens användning  

Barnboken har genom tiderna används för olika syften. Litteraturvetaren Ingrid Nettervik (2002) 

talar om att barnboken är en spegling av författarens människosyn och ideologi, som samtidigt 

färgas av sin samtid. Barnböcker ger uttryck för värderingar och normer som påverkar barn i olika 

riktningar (Nettervik, 2002 s. 99). Barnboksforskaren, Lena Kåreland (2013) beskriver att den tidiga 

barnboken var moraliserande, där barn genom litteraturen skulle uppfostras till dugliga 

samhällsmedborgare, genom att möta goda exempel som skulle fungera som ideal för läsaren 

(Kåreland, 2013 s. 111). De tidiga barnböckerna hade ett tydligt pedagogiskt syfte, som inte alltid 

upplevdes som spännande och roliga för barnen (Kåreland, 2013 s. 46).  

Den moderna barnboken har däremot mer av ett underhållningsvärde än tidigare. Kåreland (2013) 

beskriver att utbudet av barnböcker har ökat och att de är en spegling av det samhälle vi har idag, 

där barnboken speglar en samhällskritisk realism istället för en idealistisk hållning. De förändrade 

familjekonstruktioner som idag finns, där normen inte längre är kärnfamiljen, avspeglas till exempel 

genom ensamstående föräldrar eller så kallade regnbågsfamiljer i barnböckerna. Allmänna normer 

och föreställningar som finns i samhället utmanas genom karaktärer i böckerna eller genom de 

teman som böckerna tar upp (Kåreland, 2013 s. 47).  

 

2. Teorianknytning och teoretiska ramar  

I detta avsnitt görs anknytning till värdegrundsbegreppet och andra värdegrundsrelaterade begrepp 
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samt definitioner av begrepp som på ett eller annat sätt knyter an till mina frågeställningar och 

används som verktyg vid analysen av det empiriska materialet. De valda begreppen är värdegrund, 

demokrati, värdepedagogik, deliberativa samtal och boksamtal, ämnesuppfattningar, läsarter och 

textkopplingar.  

 

2.1 Värdegrund  

I denna studie blir förhållandet mellan styrdokumentens beskrivna mål och lärarens tolkning av 

målen, begreppen och förhållningsätt till värdegrunden av betydelse för undersökningen. Mina 

frågeställningar syftar till lärares praktiska arbete med värdegrunden i svenskämnet och mer 

specifikt deras arbete med värdegrunden i litteraturundervisningen.  

Begreppet värdegrund är ett svårt begrepp då det omfattar mycket, inte bara regler gällande 

samvaron i skolan. Ur ett läroplansperspektiv beskrivs värdegrunden genom mål och riktlinjer för 

skolan. Där beskrivs värderingar och syn på vad som anses viktigt att kunna i ett samhälle. 

Formuleringarna i styrdokumenten är allmänt hållna för att passa in på våra allmänna gemensamma 

uppfattningar, vilket vi kan enas om, men detta utgör också ett problem beskriver professor Kennert 

Orlenius, då det innefattande begreppet kan tolkas på olika sätt av olika människor (Orlenius, 2001 

s. 15). Värden och begrepp som beskrivs är bland annat tolerans, förståelse och respekt (Orlenius, 

2001 s. 19). Orlenius beskriver att vissa ser att grunden till värdegrunden är den känslomässiga 

inlevelseförmågan där förnuft, empati och känsla ligger som grund för de ideal som är 

eftersträvansvärda. Värdegrunden kan finnas som känslor hos eleverna även om de, som Orlenius 

beskriver utifrån en studie gjord av skolverket (1999) på papper brister i det demokratiska 

förhållningsättet eftersom det inte finns som skriftliga svar från eleverna (Orlenius, 2001 s. 40). En 

central fråga för Orlenius (2001) är frågan om relationen mellan retorik och praktik i ett arbete med 

värdegrunden (s. 17).  

Liknande frågor och resonemang finns hos Molloy (2002) då hon menar att värdegrunden måste 

konkretiseras för att skapa mening och innebörd, annars är den innehållslös (s. 310). Molloy tar upp 

att hon inte sett tecken på att lärare planerat eller gett utrymme för att bemöta konflikter som kan 

uppstå i skolan eller som eleverna har med sig in i skolan, genom ämnesinnehållet i Svenskan 

(Molloy, 2002 s. 309). Genom lärarens metodiska gestaltning kan föreningen mellan 

kunskapsstoffet och den inställning till människor som betonas i skolans värdegrund förenas i 

läsandet, skrivandet och samtalet. Molloy menar också att svenskämnet bör samverka med de 

samhällsorienterade ämnena eftersom det även kan ge möjligheter till ett makt-och 
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konfliktperspektiv (Molloy, 2002 s. 310). 

 

Professor Joakim Ekman och (svenska och samhälls) läraren Lina Pilo (2012) beskriver fyra sätt att 

förhålla sig till värdegrundsarbetet i skolan. Förhållningsätten utesluter inte varandra utan kan 

överlappa. Dessa är värdegrunden som vedertagen – där värdegrunden utgör en självklarhet men 

som inte är föremål för djupare reflektion. Värdegrunden som formalisering – genom mönster och 

rutiner är värdegrunden formellt arrangerad. På skolan finns det en medveten strävan att förmedla 

och förankra värdegrunden.  Värdegrunden som pedagogiskt flöde som i sin tur syftar till en 

pedagogisk process och som är relationsinriktad mellan elever, vuxna och samhället. Verksamheten 

prövas och omprövas. Det fjärde förhållningsättet är Värdegrunden som interaktion mellan skola 

och samhälle där arbetet med värdegrunden sätts i relation till det omgivande samhället och 

samhällsstrukturer. Hur klass, kön och etnicitet uppmärksammas i relation till hur värdegrunden 

förmedlas och omsätts i skolans verksamhet (Ekman & Pilo, 2012 s. 66f). 

2.2 Demokratibegreppet och skolans demokratiska värderingar  

Demokratibegreppet kan förstås på olika sätt. Eftersom min studie berör värdegrunden, normer och 

värden så kommer den första aspekten som Ekman och Pilo presenterar (2012) om de demokratiska 

värderingar beröras, alltså de grundläggande värderingarna som bland annat innefattar tolerans, 

jämlikhet, respekt för andra människor och den gemensamma miljön (Ekman & Pilo, 2012 s. 59). 

Demokratibegreppet har tenderat att bli ett ”honnörsord” eftersom begreppet allmänt har en positiv 

laddning och det kan tänkas att det ger en viss status vid dess användning. Demokrati innehåller 

vissa värden som utgör ett ideal, vilket kan vara ett mål i sig självt, eller ha en mer politisk 

betoning, då som ett styrelseskick (Ekman & Pilo, 2012 s. 29).  

Ekman & Pilo (2012) beskriver att skolans demokratiuppdrag kan delas in i tre aspekter, 

demokratiska värderingar, medborgliga förmågor och kunskaper om samhälle och politik och 

samhällsfrågor (s. 58). Demokratiska värderingar innefattar respekt, solidaritet, mänskliga 

rättigheter mm. Medborgliga förmågor innefattar praktiska förmågor som läskunnighet och 

kommunikationsförmågor samt praktiska erfarenheter som ansvarstagande, delaktighet och 

inflytande (till exempel genom elevråd). Kunskaper om samhälle och politik avser teoretiska 

kunskaper om demokratiska val och regeringsbildning mm (Ekman & Pilo, 2012 s. 59f).   

Likväl som värdegrundsbegreppet kan demokratibegreppet och de innefattande demokratiska 

värderingarna förstås på olika sätt och ha olika betydelse för olika människor. Forskaren Christer 

Hedin och lärarutbildaren Pirjo Lahdenperä (2000) talar om att svårigheten med synen på värden 
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och värderingar ligger i att de bottnar i känslor. De är kopplade till individens egna känslor om vad 

den uppfattar är heligt, rätt, gott, rättvist, eftersträvansvärt, sant eller omoraliskt. Vad som är 

värdefullt kan inte avgöras genom tänkandet eller vetenskapen, utan bara genom känslan. Därför 

har begreppet värdegrund och de innefattande demokratiska värderingarna olika betydelse för olika 

människor (Hedin & Lahdenperä, 2000 s. 48f). 

 

2.3 Värdepedagogik  

Denna studie förhåller sig till professor Robert Thornbergs konstruktivistiska/progressiva begrepp 

genom undersökandet av hur lärare beskriver sitt arbete med litteratur och värdegrunden som syftar 

till att hjälpa eller stödja eleverna att skapa mening och förståelse i moraliska, etiska eller 

demokratiska frågor. Vidare förhåller sig studien till formella och informella aspekter av 

värdepedagogiken. Detta innebär värdepåverkan i olika kontexter, genom att studien undersöker hur 

lärare beskriver att de använder sig av litteraturen på svensklektionerna samt under övrig skoltid. 

Vidare hur de beskriver sitt allmänna förhållningssätt till värdegrunden. Att den s.k. outtalade 

värdepåverkan tas upp, den implicita, skulle i denna studie kunna motiveras med att den vill 

undersöka lärares val av litteratur för värdegrundsarbetet.   

I Robert Thornbergs avhandling Värdepedagogik i skolans vardag - Interaktivt regelarbete mellan 

lärare och elever (2006) förklaras begreppet värdepedagogiken som ”den aspekt av den 

pedagogiska praktiken som resulterar i att moraliska eller politiska värden liksom normer, 

dispositioner och färdigheter som bygger på sådana värden medieras till eller utvecklas hos elever” 

(Thornberg, 2006 s. 2). Han beskriver vidare två huvudströmningar. Dels den traditionalistiska 

synen där skolans uppdrag ses som att föra över de på förväg givna värden skolan har, genom direkt 

undervisning, förmaningar, belöningar och bestraffningar. En skola där ordning genom auktoritär 

fostransstil existerar (Thornberg, 2006 s. 235). Vidare den konstruktivistiska/progressiva som 

Thornberg beskriver syftar till att hjälpa eller stödja eleverna att skapa mening och förståelse i de 

moraliska frågorna. Att eleverna får förståelse för hur saker och ting hänger ihop och hur moraliska 

handlingar, regler, värden och utsagor kan motiveras med hjälp av goda argument. Det centrala i 

konstruktivistisk/progressiv syn inom värdepedagogiken är den att man vill utveckla och mediera 

värden genom diskussion om tillsammans upplevda moraliska dilemman i skolvardagen där elevers 

delaktighet i beslutsfattandeprocesser gällande regler för samvaro också är centrala delar 

(Thornberg, 2006 s. 236). I studien skiljer Thornberg på formell och informell aspekt av den 

värdepedagogiska praktiken. Där formell värdepedagogik sker inom skolans ramar, alltså på 
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lektioner och under skoltid. Informell värdepedagogik innefattar annan påverkan, utanför skolans 

ramar, t.ex. i hemmet och i kamratkretsen. Han skiljer också på explicit och implicit värdepåverkan. 

Explicit handlar om att under lektioner uttryckligen ta upp och försvara vissa värden, men också 

innefattar det en praktik t.ex. elevråd och klassråd, vilket kan ses som demokratiska processer. 

Implicit kan sägas vara den outtalade värdepåverkan, genom lärares allmänna uppträdande, 

förhållningssätt och lärarstilar. Den kallar Thornberg för den ”dolda läroplanen” (Thornberg, 2006 

s. 41). 

2.4 Deliberativa samtal, boksamtal och val av texter 

Uppfattningar om det deliberativa (från engelskans Deliberative som betyder ”övervägande” eller 

”överläggande” samtalets betydelse för att utveckla det demokratiska tänkandet (där boksamtalet är 

ett exempel på ett sådant samtal) blir härmed viktig för min studie. Man ser på skolan som en 

möjlighet till att genom det deliberativa samtalet bidra till skapandet av demokratin. Ekman och 

Pilo talar om deliberativ demokrati, som bygger på denna tanke (Ekman & Pilo, 2012 s. 48). I 

kommunikation och samspel med andra utvecklas de demokratiska kompetenserna genom 

synliggörandet av olika ståndpunkter som följer ett enande (Englund, 2007 s. 6). I min studie berörs 

detta genom att jag tar del av lärares beskrivningar om hur de går tillväga i arbetet med litteraturen 

för värdegrundsarbetet och vad de ser för mål med detta arbete.  

Med den kunskap och syn på lärande vi har idag, ligger vikten på kommunikation för 

demokratiutvecklingen i skolan (Englund, 2007 s. 13). Det ligger i sociokulturell inlärningsteori att 

individens process inte är det primära, utan att kunskap konstrueras genom samarbete och 

interaktion, vilket är kärnan i en sociokulturell syn på lärande (Dysthe, 2003 s. 50).   

Eftersom samtal med andra och rätten att uttrycka sig ses som bärande element i en demokrati, 

bygger den deliberativa forskningen på samtal där eleverna ska kunna uttrycka sina tankar och idéer 

och lyssna på andra i syfte att tydliggöra skolans demokratiska uppdrag (Molloy, 2002 s. 317). 

Syftet är således inte att de inblandade ska diskutera sig fram till fullständig enighet utan att komma 

överens om vilka frågor man är eniga om likväl som de frågor man är oense om (Ekman & Pilo, 

2012 s. 125). I de deliberativa samtalen ställs argument mot varandra, elever lär sig lyssna på den 

andres argument och strävan efter överenskommelse. Därtill är det deliberativa samtalet, ett sätt att 

ifrågasätta traditionella uppfattningar och genom argumentation belysa olika problem utifrån skilda 

synvinklar (Ekman & Pilo, 2012 s. 125). Det är upp till den enskilde läraren att avgöra i vilka 

situationer de deliberativa samtalen ska genomföras, men de bör uppmuntras (Ekman & Pilo, 2012 

s. 126).  
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Ett exempel på ett deliberativt samtal är boksamtal som Aidan Chambers (2011) talat mycket om. 

Han beskriver att: ”Boksamtalet är ett sätt att ge form åt tankar och känslor som väcks av boken och 

av den tolkning (de tolkningar) vi tillsammans skapar ur texten – det kreativt skapade meddelande 

som författaren skickat ut och som vi tolkar på just det sätt som passar oss” (Chambers, 2011 s. 

141). Han beskriver att samtal om böcker kan delas in i två typer. Två typer som har betydelse för 

läsarens vidare läsintresse. Ett informellt samtal mellan vänner (vardagsprat) och ett formellt samtal 

som innebär strukturerade diskussioner i ett klassrum genom ett boksamtal (Chambers, 2011 s. 21). 

Chambers ser att målet med elevers läsning är att de ska bli ”tänkande läsare”, där litteraturen ger 

oss bilder att tänka med. Hur samtalet ser ut är avgörande för att åstadkomma uppmärksamma 

läsare (Chambers, 2011 s. 22f).  

Det viktiga i ett givande boksamtal är det gemensamma engagemanget och intresset. ”Jag-undrar 

inriktningen” är en dialogform för samtal där utgångspunkten ligger i elevernas intressen och det 

som nära berör barnet (Chambers, 2011 s. 142f). Grundtanken bottnar i en vilja att lyssna till 

barnets tankar, känslor och upplevelser av det lästa. Detta kräver att eleverna är säkra på sin egen 

upplevelse och känner att de kan uttrycka sina tankar och åsikter utan att bli avfärdade. Eller ha tron 

att de behöver uppleva boken på samma sätt som läraren och därmed söka ”rätt svar” på samtals-

frågorna. Detta undviks genom att läraren inte alltid är den som först presenterar sin tolkning av 

boken (Chambers, 2011 s. 175f).  

Val av texter är något Chambers också berör. Han menar att vad som väljs har effekt på vilka 

tankar, känslor och minnen det väcker och betydelsen av vem som valt boken. Han tar upp tre olika 

preferenser och grunder till val av texter till undervisningen som kan ske i skolan. Den första, att 

man som lärare utgår ifrån sig själv i valet, utan att resonera med barnen. Den andra, att barnen gör 

ett val som läraren godkänner. Den tredje, att läroplaner, skolledning eller någon annan auktoritet 

ger riktlinjer för vad läraren ska använda, och eleverna ska läsa för böcker. Slutligen påverkas valen 

också av tillgång av böcker och ekonomiska förutsättningar på skolan (Chambers, 2011 s. 198f).  

Något som poängteras är att läraren måste ta hänsyn till elevernas tidigare erfarenheter av läsning. 

För att läsintresset ska finnas, kan inte valet motiveras med att enbart läraren tycker att eleverna ska 

läsa en viss bok, utan med hjälp av samtalet med eleverna och att läraren tar hjälp av kollegor i 

dessa frågor, kan leda till att barns intressen tas tillvara (Chambers, 2011 s. 203ff). Bokvalen får 

vidare inte ske slumpmässigt menar Chambers, utan att det gäller att valen ses över med kunskap, 

samt att lärare håller sig ajour med det utbud som finns (Chambers, 2011 s. 211f). Till sist vill jag 

beröra lärares val med ett citat av Chambers som lyder: ”Ingen lärare kan bedöma vilken bok som 
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tillfredsställer en individs intellektuella och känslomässiga behov. Därför måste eleverna få pröva 

många böcker” (Chambers, 2011 s. 39).  

2.5 Tre ämnesuppfattningar  

I denna studie blir lärares uppfattning om svenskämnets innehåll och mening i centrum, eftersom 

ämnesuppfattningen påverkar deras utformande av litteraturundervisningen och därigenom 

möjligheten för litteraturen att fungera som utvecklande för elevers sociala och demokratiska 

utveckling.  

Lars-Göran Malmgren (1983) har i debatten om det splittrade svenskämnet och om svenskämnets 

kris under 1970-talet, visat på tre uppfattningar av svenskämnet som fått stort genomslag: ett där 

man ser svenskämnet som ett färdighetsämne, ett litteraturhistoriskt bildningsämne och ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne. I det första fallet rör det sig om ett språkinlärningsämne, där 

funktionell inlärning av läs- och skrivfärdigheter står i centrum. I det andra om ett ämne där 

litteraturläsningen och dess kulturarvsförmedlande funktion står i centrum. Den tredje syftar på ett 

tematiskt inriktat ämne där en bred användning av texter används på ett sådant sätt att eleverna kan 

känna igen sina egna erfarenheter i dem (Malmgren, 1983 s. 7f). Detta är den sistnämnda 

ämnesuppfattning som Lars-Göran Malmgren förordar enligt Schüllerqvist då man i undervisningen 

utgår ifrån elevernas egna erfarenheter och där undervisningen syftar till att ”utveckla elevernas 

sociala och historiska förståelse då det gäller centrala humanistiska problem” (Schüllerqvist, 2008 s. 

36). Schüllerqvist betonar i sin avhandling att det i den erfarenhetspedagogiska ämnesuppfattningen 

så riktas litteraturläsningen mot textens skildringar av mänskliga erfarenheter samt textens ideologi 

i samhällsdiskurser (Schüllerqvist, 2008 s. 36).  

 

2.6 Efferent och estetisk läsart 

Hur lärare beskriver att de arbetar och har för mål med litteraturundervisningen som syftar till 

utvecklandet av den personliga aspekten av läsningen hör ihop med hur lärare arbetar med texter, 

om de lägger mycket fokus på den efferenta eller den estetiska aspekten av läsningen. Vilket kan 

ses som två olika läsarter (sätt att förhålla sig till en text) men som inte utesluter varandra. Därför 

blir dessa begrepp och de olika sätten arbeta med texter intressant för min studie.  

Louise Rosenblatt (2002) beskriver att lärare historiskt haft fokus på den efferenta läsarten vilket 

kan ses som en del av problematiken gällande uppdelningen av kunskap och värdegrunds -uppdrag 

(s. 11). Den efferenta läsningen innebär att enbart fokusera på textens form och som är tänkt att leda 
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till ”rätta svar” enligt en begreppsdefinition av Louise Rosenblatt (2002). Hon poängterar också att 

efferent och estetisk läsning (där uppmärksamhet riktas mot de emotionella aspekterna av 

läsningen) inte står i motsatts till varandra utan utgör olika sätt att förhålla sig till texten 

(Rosenblatt, 2002 s. 11). Rosenblatt (2002) menar vidare att eleverna vid enbart efferent läsning 

inte får utrymme att ställa egna frågor, pröva andras och egna argument för att vidga förmågan att 

reflektera inom och utanför textvärlden (s. 12). Vidare förklarar hon att, det är i mötet mellan texten 

och läsarens egna erfarenheter som läsarens uppmärksamhet aktiveras. Hon beskriver att läsningen 

blir till en upplevelse genom att uppmärksamhet riktas mot de emotionella aspekterna av läsningen 

(Rosenblatt, 2002 s. 41). 

 

2.7 Textkopplingar  

Något som också handlar om sättet man arbetar med texter och samtalar om dem och som därför är 

intressant att uppmärksamma för min studie är de olika textkopplingar man kan arbeta med för att 

skapa mening av det lästa för individen.  

Aidan Chambers (2011) talar om textkopplingar, som alla bygger på minnen vi gjort av våra 

erfarenheter i livet eller de texter vi läst tidigare. Det ger oss olika sätt att prata om böcker utifrån 

funna mönster, samt olika sätt att läsa berättelser utifrån dess uppbyggnad. Dessa kopplingar kan 

ses som faktorer som har betydelse för meningsskapandet i samtalet om litteraturen. De första 

faktorerna som Chambers presenterar är text-till-själv och text-till-världen, som innebär att man gör 

kopplingar till sina egna erfarenheter och verklighet utifrån texten, dess händelser eller personer. I 

jämförelsen kan upptäckter om sig själv och/eller den andre göras. Den andra faktorn är text-till-text 

som innebär att man tittar på liknelser eller visar på olikheter mellan texter eller personer från olika 

verk. Dessa faktorer går i samtalet oftast i varandra menar Chambers eftersom ett boksamtal inte 

kan vara något som på förhand har bestämda svar på frågor i en viss ordning (Chambers, 2011 s. 

140f).  

3. Tidigare forskning  

I detta avsnitt tar jag upp tidigare forskning som gjorts vilka berör mina frågeställningar och hur det 

kan se ut i olika klassrum på svensklektionerna. Forskning om elevers läsning och litteraturens roll i 

skolan är ett väl utforskat område, men främst i ett språkutvecklande perspektiv. Därtill är det 

främst forskning om arbetet med skönlitteratur med mellanstadieelever eller tonåringar som jag 

funnit. Nordisk och svensk forskning har belyst barns språkutveckling och läsmetoder i samband 
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med litteratur i utbredd skala. Dock inte ställt sig frågorna vad elever ska läsa och varför det är 

viktigt med litteratur för den personliga utvecklingen (alltså den demokratiska aspekten vad 

läsningen ska ge) i samma skala. Nedan redogörs dock för tre avhandlingar som berör denna aspekt 

av litteraturläsning. Den första är Annette Ewalds (2007) avhandling som är ett värdefullt bidrag för 

min studie, eftersom hon specifikt behandlar demokrati i svenskundervisningen och som visar på ett 

intressant resultat.   

Resultatet ifrån Annette Ewalds (2007) avhandling Läskulturer - Lärare, elever och 

litteraturläsning i grundskolans mellanår (2007) beskrivs utifrån observationer på skolor hon gjort 

att svenskämnet reduceras till ett färdighetsämne ”där den formaliserade språkträningen och den 

traditionella skolgrammatiken utgör dominerande inslag” (s. 245).  ”Litteraturläsningen har en 

undanskymd roll, reflekterande samtal kring gemensamma eller enskilda läserfarenheter 

förekommer sällan” (Ewald, 2007 s. 244). Orsaker för detta beskrivs av lärarna till största del är 

beroende av tillgången på böcker i skolan och att det är så mycket som innefattar svenskämnet, att 

tiden inte då räcker till. Även om lärarna har en önskan och en vilja att arbeta mer med litteratur, 

och anser den viktig på många sätt (s. 245f). Ewald observerade dock att lärarna hon studerat tar 

mycket plats själva när det gäller tal-utrymmet i klassrummet och att elevernas möjligheter till den 

gemensamma läsningen och tiden för reflekterande därmed blev begränsad (s. 246).   

Annette Ewald är lektor i svenska med didaktisk inriktning, hon har i sin avhandling undersökt hur 

lärare mitt i grundskolan förhåller sig till och tacklar uppdraget som handlar om skolans demokrati 

och värdegrund inom svenskämnets litteraturundervisning. Detta med en vilja att belysa betydelsen 

av läsning av skönlitteratur i skolans mellanår. Avhandlingen bygger på fältstudier i fyra svenska 

grundskolor år 2000 – 2004 och berör svenskämnet, elever och lärares läsning. Ewald 

problematiserar skolans traditionella syn på litteraturen:  

 

Med centrala och lokala utbildningspolitiska ambitioner som ensidigt betonar betydelsen av grundläggande läsfärdigheter grundade i 

en autonom förståelse för skriftspråkligheter, strandar litteraturläsningen som en väg till en djupare förståelse för sammansatta frågor 

om mänskligt liv i ett kvantitativt läs tänkande hos såväl lärare som elever: Att läsa många tättskrivna sidor och tjocka böcker blir 

viktigare än att läsa eftertänksamt och meningsskapande. Litteraturens perspektivskapande kraft reduceras och får ingen funktion i de 

övergripande värdegrunds- och demokratifrågor som läroplanen och kursplanen i svenska talar om (Ewald, 2007 s. 366). 

Ewald resonerar i sin avhandling att svenska skriv- och läsundervisningen såväl till sitt innehåll som 

till sina metoder framtonats mer som disciplinerande än som erbjudanden om emancipation 

(frigörelse och likställdhet) och demokrati. Läsandet och skrivandet i skolan har syftat till lydnad, 
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anpassning och uniformitet snarare än till självständighet, delaktighet och inflytande (Ewald, 2007 

s. 26).  

Detta hänger delvis ihop med lärarens litteratursyn vilket delvis berör lärares personliga uppfattning 

om varför litteraturen är ett bidrag i undervisningen, dess mål och syften. Vad som ska läsas hänger 

ihop med lärarens personliga tycke och smak och uppfattningar om vad för texter som lämpar sig i 

undervisningen (Ewald, 2007 s.137). Ewald ställer sig också frågan hur lärare möter elevers 

reaktioner de får utifrån de olika texter de möter (s.138).  

En studie som tyder på liknande resultat som i Ewalds studie är Gunilla Molloys 

avhandling Läraren, Litteraturen, eleven – en studie om läsning av skönlitteratur på högstadiet 

(2002) som även nämndes tidigare. Hennes studie visade att lärare inte drar nytta av de möjligheter 

som skönlitteratur kan ge, för att bland annat motverka mobbing och trakasserier i skolan. Trots att 

man på skolorna väljer böcker med övergripande teman som makt, maktlöshet och sexualitet 

kopplat till konflikter om klass, kön, etnicitet och generationer (Molloy, 2002 s. 309). Den 

övergripande frågeställningen hon har är hur eleverna uppfattar lärarens avsikter med 

litteraturläsningen. Molloy har under tre år följt undervisningen i svenska och observerat och 

intervjuat elever om skönlitteraturläsningen på högstadiet, för att undersöka vad som händer i mötet 

mellan läraren, litteraturen och eleven i skolan (Molloy, 2002 s. 14).  

Gunilla Molloys avhandling har verkat betydelsefull för det förändrade svenskämnets innehåll. Det 

centrala för min studie som Molloy tar upp är att hon med sin avhandling vill visa på en möjlig 

förändring av svenskämnet genom en syn på litteraturen som en källa till kunskap om livet, livets 

möjligheter, men även dess konflikter. Där innehållet i svenskämnet bland annat präglas av 

livsfrågor och skolans värdegrund (Molloy, 2002 s. 310).  

Molloy (2002) upptäckte i sin studie att det finns svårigheter med att få med alla elever i samtalen, 

till exempel de tysta eleverna. Det förutsätter också att man har respekt för varandra och att aktivt 

lyssna på den andres argument, vilket man behöver hjälp med att träna upp. Det krävs också ett 

erkännande om att de konflikter som finns i samhället också finns i skolan och klassrummen. 

Molloy menar att skolan inte får frånsäga sig möjligheten att ta upp känsliga och provocerande 

frågor genom att inte erbjuda deliberativa samtal om konflikter och konfliktlösningar för ett lärande, 

och för att uppnå demokratiuppdraget skolan har (Molloy, 2002 s. 318).  

Någon som har ställt de didaktiska frågorna vad, varför och hur inom litteraturläsning är lektorn i 

litteraturvetenskap Ingrid Mossberg Schüllerqvist. Hon ställer i sin avhandling Läsa texten eller 
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”verkligheten”- Tolkningsgemenskaper på en litteraturdidaktisk bro (2008) frågan hur lärare 

motiverar målsättningen med litteraturundervisningen, samt hur de motiverar sina val av litteratur. 

Det konstateras i hennes studie, att lärare jobbar mycket med att utveckla läsförståelse hos elever, 

med värderingsfrågor kring litteratur och att lärarna fungerar som kritiker som försöker visa hur 

litteratur kan läsas på olika sätt (Schüllerqvist, 2008 s. 281). Hon undersöker svensklärares val av 

tolkningsgemenskaper, alltså olika sätt att förstå en text och hur det påverkar läsförståelsen. Detta 

gjordes i gymnasiet genom lärarintervjuer med åtta stycken lärare och behandlar läroplanstexter i 

avhandlingen. De tolkningsgemenskaperna som avhandlingen utgår ifrån är Lars-Göran Malmgrens 

tre olika ämnesuppfattningar, med olika sätt att uppfatta litteraturundervisningen inom svenskämnet 

på, men Schüllerqvist har ett syfte att fördjupa dessa.  

Ämnesuppfattningarna beskrivs av Schüllerqvist som olika förhållningssätt lärare kan ha till 

litteraturundervisningen. Dessa är genom litteratur, inom litteratur samt kombinationsstrategier för 

litteraturläsning. Tolkningsgemenskapen genom litteratur beskrivs som att litteraturen har som mål 

att användas för att skapa förståelse för människans villkor och fungerar som utgångspunkt för 

demokratifrågor och livsfrågor. Vilket är något som berör skolans fostran och värdegrundsuppdrag. 

Schüllerqvist drar en slutsats att det i kursplanerstexter (i dess syftesdelar) domineras av 

litteratursynen genom litteratur, men att det i samma kursplans betygskriterier huvudsakligen 

domineras av litteratursynen inom litteratur. Ett dubbelt budskap som Schüllerqvist problematiserar 

eftersom att det ger läraren stort utrymme till egen ämnestolkning (Schüllerqvist, 2008 s. 278). 

Inom litteratur avser att läraren undervisar i litteratur, viket består av lärande av litterära termer och 

begrepp (till exempel genrefrågor) där dessa sedan ligger till grund för analys av texter. 

Kombinationsstrategier för litteraturläsning avser en kombination av dessa strategier, då de avser 

att uppnå både demokratisk och litterär kompetens (Schüllerqvist, 2008 s. 268ff).   

En kombination av dessa tolkningsgemenskaper i en komplex litteraturundervisning, ses av 

Schüllerqvist (2008) som ett sätt att uppnå både läsning för att få kunskaper om världen, sig själv 

och läsförståelse. En slutsats i studien är att lärare ofta beskriver sig använda kombinationsstrategier 

i det dagliga arbetet. På frågan om deras övergripande mål med litteraturundervisningen, efter 

avslutad skolgång i åk 9, beskrevs tolkningsgemenskapen genom litteratur eftersom målet beskrevs 

som en vilja att utveckla attityder till demokrati, etnicitet, jämställdhet och andra livsfrågor (s. 274).  

Hon betonar också i studien att lärare inom svenska har rollen som förmedlare av litteratur och 

genom deras didaktiska val av litteratur, så sägs det indirekt vad som är god och användbar 

litteratur. Det berör vad som ska läsas, skälen till varför de ska läsas och hur texter kan förstås på 



20 
 

olika sätt (s.71f). 

 

4. Metod och material  

I detta avsnitt redogör jag för vilka metoder jag har använt, hur jag utformat studien och hur mitt 

urval gjorts av det empiriska materialet. Därefter diskuteras etiska ställningstaganden kring 

insamling och bearbetning av det empiriska materialet. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion.  

4.1 Fenomenologiskt livsvärldsperspektiv 

Den teoretiska ramen som studien förhåller sig till är det fenomenologiska livsvärldsperspektivet 

som innebär att studien görs med en ansats att ta del av människors erfarenheter och upplevelser 

och försöka att sätta sig in i deras livsvärld (Månsson, 2007). Detta kan göras på olika sätt men ett 

sätt är genom kvalitativa studier, med intervju som metod, vilket innefattar att förstå hur världen 

upplevs ur en individs eget perspektiv. Det pedagogiska fältet kan räknas som socialt arbete och där 

lämpar sig detta perspektiv bra för att utveckla kunskap inom det området (Thomassen, 2007 s. 90).  

Detta perspektiv har valts med en tro att de svarar bäst på mina frågeställningar.  

 

4.2 Metod, material och urval  

Eftersom jag ville ta reda på hur lärare resonerar så lämpar sig kvalitativ metod med intervjuer som 

metod därmed bra i förhållande till kvantitativ metod, som innebär insamling av fakta utifrån till 

exempel enkäter. Kvalitativ metod används för att förstå världen från intervjupersonens egen 

livsvärld (Dalen, 2008 s. 11). För att besvara mina frågeställningar genomfördes semistrukturerade 

intervjuer med fyra utbildade lärare för de yngre åldrarna i årskurs 1-7 där öppna frågor ställdes om 

deras erfarenheter och arbetssätt av att arbeta med värdegrundsfrågor, med litteratur som verktyg 

(se bifogad intervjuguide). Semistrukturerad intervju innebär att intervjun utgår från centrala teman 

utifrån en utformad intervjuguide och motiveras med att intervjun ändras likt ett samtal. Därför 

följdes inte guiden i en viss ordning vid intervjuerna. Antalet intervjupersoner motiveras med att jag 

ville hinna gå på djupet i intervjuerna. Ta god tid för tolkning av materialet och såg därför att fyra 

stycken var rimligt med tanke på tiden för arbetet. Mina kriterier för mitt urval var att lärarna skulle 

vara utbildade mot yngre åldrar och helst ha svenska som sitt huvudämne, men gärna också So 

eftersom min studie berör de båda ämnenas innehåll och utifrån en tanke om att de skulle ha mycket 

att berätta om samverkan mellan dessa ämnen. Två av informanterna kontaktades via deras bloggar 

på nätet som jag googlade fram via olika sökord. En av dem tillfrågades via dessa utifrån en 
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förfrågan från mig. Den sista informanten kontaktades utifrån en grupp på Facebook där ett inlägg 

hade gjorts av henne som berörde läsundervisning för yngre åldrar.   

Informanterna nämns i studien som Marit, Karin, Jonathan och Louise. Marit är So och svensklärare 

för årskurs 1-6 på en kommunal F-6 skola med ca 300 elever i Södermanlands län. Hon arbetar just 

nu i en årskurs 3 med en grupp på sammanlagt 47 elever. På samma skola och med likvärdig 

utbildning arbetar kollegan Karin som intervjuades samma dag. Karin arbetar i en årskurs 2 just nu 

och har ämnena So och svenska med en grupp på sammanlagt 47 elever. Jonathan arbetar på en 

kommunal F-9 skola i Stockholms län som har ca 900 elever. Han har svenska som ett av sina 

huvudämnen och är utbildade för årskurs 1-6. Jonathan arbetar i årskurs fem vid tillfället och är 

ansvarig bibliotekarie på skolans bibliotek sedan två år tillbaka. Tidigare fanns det inget 

skolbibliotek. Louise arbetar även hon på en kommunal F-5 skola i Stockholms län med ca 200 

elever. Louise har arbetat i förskolan i sex år, ett år i förskoleklass och snart ett år som klasslärare i 

årskurs 1 med en grupp på 17 elever hon haft sedan förskoleklass. Louise är utbildad lärare för 

yngre åldrar 1-6 och i ämnena svenska, matematik och NO.   

Informanterna intervjuades enskilt på deras arbetsplats i ett enskilt, ostört rum i ca 60min. Eftersom 

det är viktigt att få med informanternas egna ord vid kvalitativa studier användes ljudinspelning 

(Dalen, 2008 s. 33). Ljudinspelning gjordes med en digital diktafon, vilket medförde hög kvalité 

gällande hörbarheten vid transkriberingen.  

 

4.3 Bearbetning av empiriskt material    

Transkriberingen gjordes antingen samma dag eller dagen efter respektive intervju, eftersom det är 

något som förespråkas för bästa återgivning (Dalen, 2008 s. 69). Transkriberingen gjordes så 

ordagrant som möjligt för att hålla en hög reliabilitet. Materialet tematiserades utifrån mina 

frågeställningar vilket är en kodningsprocess för att kunna ta reda på vart tyngdpunkten i 

uttalandena fanns. Det tittades på likheter och skillnader, så kallad variation, samt kontrast i det 

empiriska materialet som innebär att ställa två beskrivningar mot varandra (Dalen, 2008 s. 85).  

4.4 Etiska frågor  

Studien utgick ifrån de forskningsetiska principerna som är skapade utifrån överordnade lagar och 

riktlinjer för vetenskaplig forskning. Dessa är: 
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1. Informationskravet som innebär att man måste informera informanterna om avsikten med studien 

och redogöra för vilka etniska principer den råder under (Dalen, 2008 s.11). Alla informanter har i 

denna studie informerats om detta via mailkontakt (se bifogat informationsbrev). 

 2. Samtyckeskravet innebär att informanterna måste samtycka till att bli intervjuade och med 

vilken utrustning detta görs (Dalen, 2008 s. 21). Alla informanter har tackat ja till att delta i denna 

studie och att bli inspelade via ljudinspelning. Vid intervjun användes en intervjuguide (se bifogad 

intervjuguide) där frågorna inte skickats ut i förväg till informanterna.  

3. Konfidentialitetskravet innebär att informanterna inte ska kunna gå att identifiera för läsaren 

(Dalen, 2008 s. 23). I denna studie har alla informanter fått fingerade namn som jag har valt att 

benämna som Jonathan, Karin, Marit och Louise. Det har heller inte uppgetts vilken skola de 

arbetar på. 

 4. Nyttjandekravet innebär bland annat att materialet inte används för ekonomiska vinster (Ahrne 

& Svensson, 2011 s. 31). Materialet för denna studie kommer inte att användas till annat syfte än att 

utgöra en del i min utbildning och att inspelningsmaterialet kommer att raderas efter att studien 

godkänts.  

4.5 Metoddiskussion  

En nackdel med att använda intervju som metod är att de är bundna till tid och plats vilket ger en 

begränsad bild. Ahrne & Svensson tar upp att det vid kvalitativa metoder kan behövas andra 

metoder än enbart intervjuer för bättre trovärdighet, man använder då en triangulering av metoder 

(Ahrne & Svensson, 2011 s. 25). Observationer kunde ha används i min studie för att stödja upp 

intervjuerna men då mina frågeställningar syftade till att beskriva just lärarnas beskrivning av sitt 

arbete ansåg jag inte att det skulle tillföra något. Då skulle jag haft en fråga som syftade till att 

jämföra beskrivningar och det praktiska arbetet. Fler informanter kunde ha används för en större 

trovärdighet, men med tanke på tidsramen valdes fyra. Detta var inget förutbestämt antal utan 

ansågs rimligt under arbetets gång. Det blir dock med fyra informanters svar svårt att generalisera 

och säga något i allmänhet om lärares arbete. Det rekommenderas 6-8 personer för en hög 

trovärdighet, eftersom studien då blir mer oberoende av den enskildes uppfattningar (Ahrne & 

Svensson, 2011 s. 42). Det är också problem med kvalitativ studie och intervjuer, då det är svårt att 

generalisera, eftersom de inte utgår ifrån statistiska fakta som vid kvantitativ metod (Ahrne & 

Svensson, 2011 s. 27). Det kan i denna studie tänkas att informanterna svarar som man egentligen 

vill arbeta, vilket kan ha påverkat svaren och därmed mina slutsatser. För att öka 



23 
 

generaliseringsbarheten i denna studie så har den ställts mot tidigare studier vilket kan vara ett sätt 

att arbeta enligt Ahrne och Svensson (Ahrne & Svensson, 2011 s. 28).   

Vid samtliga intervjuer framkom det att lärarna använder olika metoder för att arbeta med 

värdegrunden. Konflikthanteringsmetoder och värderingsövningar och andra former av samtal där 

andra vuxna och föräldrar inkluderas, togs upp. Mina svar jag har valt att presentera ska därför inte 

läsas som att lärare enbart arbetar med värdegrunden utifrån litteratur, utan ses som att det är ett 

urval jag gjort för att det berör just denna studies frågeställningar.  

 

5. Resultat och analys 

 

I detta avsnitt redovisas och analyseras resultatet, vilket är ett urval av det insamlade empiriska 

materialet. Informanternas svar har delats in i tre övergripande teman utifrån mina frågeställningar. 

Svaren har därefter analyserats inom de övergripande tre teman (med tillhörande underteman) som 

är värdegrunden genom litteratur -vilket innefattar frågeställningen om dess förtjänster och 

utmaningar, beskrivna mål med värdegrunden genom litteraturen och didaktiska val av litteratur till 

värdegrundsarbetet. Valda citat och meningar har plockats ut eftersom de hör ihop med mina 

frågeställningar.  

 

5.1 Värdegrunden genom litteratur 

Eftersom jag inledningsvis presenterade att min studie skulle undersöka hur lärare beskriver att de 

arbetar med värdegrunden genom litteratur i ljuset av Mollys studie (2002) ,vilket berör min första 

frågeställning, så vill jag därför först presentera min slutsats i förhållande till Molloys slutsats. Jag 

vill även beröra min andra frågeställning om lärarnas beskrivningar av litteraturens förtjänster och 

utmaningar i värdegrundsarbetet i de yngre åldrarna.   

När litteraturen används vid konflikter  

Min tolkning är att litteraturen används av informanterna för att öppna upp för diskussioner om hur 

man är mot varandra, få förståelse för andras livssituationer, tankar och känslor likväl för att 

synliggöra och bearbeta sina egna. Detta går i strid mot Molloys studie (2002) där hon kom fram till 

att lärare inte medvetet arbetar med litteratur och värdegrundsfrågor inom svenskämnets innehåll, 

även om de väljer litteratur med bra teman för detta arbete (Molloy, 2002 s. 309). Informanterna 

tolkar jag arbetar medvetet med litteraturen inom svenskämnet, för ett värdegrundsarbete. Till 
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exempel har litteraturen används vid direkta konfliktlösningar, för att förebygga mobbning, för att 

främja klassklimatet och gruppens relationer, samt integrera nya elever. 

Detta kan styrkas med det som Karin beskriver då hon berättar att hon använt sig av ABC-klubbens 

läseböcker som är ett läromedel i svenska för F-3 med gedigen vetenskaplig grund och som har 

förankring i de nya kursplanerna (Natur & Kultur), men även annan litteratur då nya elever med 

utländsk bakgrund kommit till skolan i år. ABC-klubbens läseböcker behandlar sådana ämnen och 

har används för att lösa konflikter och prata om att man inte får kränka andra, hur det är att komma 

ny till en klass, hur man kan hjälpa den nya att komma in i gruppen mm. De har pratat mycket och 

även använt sig av litteratur som handlar om att flytta fast man kanske inte vill, berättar Karin. Det 

finns mycket man kan diskutera där. Ibland gör eleverna även egna kopplingar till egna erfarenheter 

med det som hände i läseboken. Marit berättar i enighet med Karin att vid konflikter så kan 

litteraturen vara en hjälp och en utgångspunkt, eftersom böckerna ofta handlar om barns vardagsliv 

men med lite mer fantasi och behandlar aktuella teman. Till det arbetet beskriver även Marit att hon 

har använt sig av ABC-klubben läseböcker. De innehåller titlar som Den magiska kulan som handlar 

om Asta, Bea och Ceasar som blir osams om vem som ska få ha kulan, då de alla behöver den för 

att uppfylla sina önskningar. På så sätt kan man knyta an till vad barnen varit med om själva menar 

Marit. De böckerna, beskriver Marit, fångar verkligen eleverna och att de längtar efter att få läsa 

vidare. 

Lärarnas litteratursyn  

Alla informanter verkar utifrån sina beskrivningar, eniga om att litteraturen är ett bra verktyg att 

använda till värdegrundsarbetet. Det kan därför sägas att informanterna verkar ha ett 

ämnesförhållande och en litteratursyn som överensstämmer med Lars-Göran Malmgrens 

erfarenhetspedagogiska ämnesuppfattning, eftersom de använder texter i undervisningen på ett 

sådant sätt att eleverna kan känna igen sina egna erfarenheter i dem, vilket är en aspekt av 

erfarenhetspedagogiken (Malmgren, 1983 s. 7f).  

Beskrivningarna är även i enighet med styrdokumentens syn på litteraturen, som Schüllerqvist 

beskriver domineras av definitionen genom litteratur (Schüllerqvist, 2008 s. 278). Det är en slutsats 

av Schüllerqvist som jag är enig med. Även Rosenblatt (2002) och Molloy (2002, 2007) m.fl. syn 

på litteraturläsning är synliga i lärarnas beskrivningar, då de verkar se litteraturen som ett verktyg 

för att utveckla elevernas personliga förmågor, genom litteraturupplevelsen och samtalen. 
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Till exempel beskriver Marit att en av förtjänsterna med att använda litteratur för 

värdegrundsarbetet är att om man har något man går och bär på och att det känns jättejobbigt inuti, 

så kan det underlätta om man berättar om det utifrån någon bok, för då behöver man inte känna sig 

så utpekad. Det underlättar när man kan prata om karaktärerna i boken och hur de är, så kanske det 

känns lättare. Men det är också en utmaning för läraren, så man inte förvärrar något och att det inte 

blir utpekande för den personen ändå. Då kan det vara bra att den personen, man vet upplever något 

liknande är mer passiv i samtalen, genom att bara lyssna och ta in. Det är en svår balansgång, där 

måste man som lärare själv vara empatisk och känna av stämningar menar Marit. Trots det betonar 

Marit att litteraturen ändå är en hjälp, men att man också behöver arbeta på andra sätt med 

värdegrunden och förebygga eller åtgärda problem i gruppen.  

Jonathans syn på litteraturen, dess möjligheter och förtjänster i värdegrundsarbetet sticker ut 

eftersom han beskriver att litteraturen är central för detta arbete. Han ser att litteraturen har många 

vinster som berör värdegrundsarbetet, framförallt eftersom litteraturen utgör en chans till att mötas i 

något. Det är interaktionen som spelar roll, menar Jonathan. Oavsett vad det är för böcker man 

läser, så är det ett värdegrundsarbete för att man rör sig i samma historia och i samma öde. Hans 

litteratursyn och betydelse för individen kan beskrivas med citatet: 

Vi kan inte leva allas liv, men genom litteratur så kan vi ta del av många livsöden som vi blir rikare av. Att vi också är en effekt av 

alla människors livsöden, och genom litteraturen så har vi möjlighet att lära oss det (Jonathan). 

 

Reflekterande över texter som något centralt  

Ewalds undersökning resulterade i en slutsats om att reflekterande samtal kring gemensamma eller 

enskilda läserfarenheter sällan förekom (Ewald, 2007 s. 244). Jag vill i relation till Ewalds 

undersökning visa på att det utifrån flera av mina informanters beskrivningar verkar vara relativt 

förekommande att man diskuterar och reflekterar över texter med syftet att utveckla individen.  

Till exempel blir detta tydligt när jag träffar Karin och hon berättar att de har ett sporttema inför en 

”Läsfest” kommunens huvudbibliotek anordnar. Där ska temat resultera i en utställning från alla 

grundskolor i kommunen. I början upplevde Karin att det var ett svårt tema, men efter att ha 

kommit igång med det och efter att Karin sökt lämpliga barnböcker och upptäckt att det finns 

många barnböcker inom temat och att många nya böcker finns, så har resultatet blivit att böckerna 

inbjudit till många intressanta diskussioner. Karin tar upp att de i klasserna diskuterat hur man ska 

vara mot varandra, att man ska låta alla vara med, om flickor och pojkar, om inte flickor ska få vara 

med och spela fotboll med pojkarna på skolans fotbollsplan? De har tagit upp saker som händer i 
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sportvärlden och diskuterat fusk, får man fuska? Är det okej?  Just nu läser de en bok som handlar 

om en tjej som spelar fotboll i ett pojklag eftersom det inte finns ett tjejlag, och så ska hon göra sin 

första match och så gör hon en massa mål. Där hade eleverna utbrustit; ”VAAA??” Karin hade 

frågat om varför de reagerat så och då hade eleverna sagt ”JA MEN EN TJEJ?!” . Karin berättar att 

det där finns mycket att diskutera och att sporttemat blev intressantare än vad hon först trodde, då 

hon tänkte att de kanske gjorde någon aktivitet och sen fick eleverna skriva en berättelse om sport.  

Likväl som Karin berättar Marit att värdegrunden är något de arbetat med genom åren på olika sätt, 

och fortlöpande pratat mycket utifrån de texter de läst, annars är det inte så lätt att koppla ihop 

dessa, menar Marit. Louise beskriver att hon ofta stannar upp i läsningen för att lyfta frågor till 

diskussion. För henne är värdegrunden alltid något som finns i bakhuvudet i all undervisning. 

Jonathan är den som tydligast betonar en litteraturundervisning utifrån en värdegrundssyn, då han 

menar att man bör ha basen i syftesdelen i ämnet svenska där det ganska tydligt framgår 

modersmålets roll för den växande människan.  

Det samtliga informanter tar upp kan tolkas som en syn på svenskämnet som ett demokratiämne 

vilket Molloy gärna ser svenskämnet som och att demokratifrågor finns i alla ämnen och i alla 

undervisningsformer (Molloy i Kåreland, 2013 s. 121). Jonathan tar upp en intressant aspekt som 

kan tolkas ligga nära dessa tankar om svenskämnet som ett demokratiämne i sig självt. Han 

beskriver att: ”eftersom man arbetar med att eleverna ska få ett språk som vi delar, kunna 

kommunicera och använda det i olika sammanhang kan svenskan ses som ett arbete med 

värdegrunden i sig själv. I svenskämnet arbetar man med språk, att man har rätt till ett språk och 

därmed rätten till kommunikation, rätten att bli lyssnad på och att få uttrycka sig, alla de är ju delar i 

värdegrunden och värdegrundsarbetet” (Jonathan). Jonathan beskriver att det är en demokratisk 

vinst att ha ett språk, ett gemensamt språk, behärska olika språk och att kunna behärska svenska i 

olika sammanhang.  

Textkopplingar  

Något som Schüllerqvist (2008) konstaterar i sin studie, är att lärare arbetar mycket med att 

utveckla läsförståelse hos elever (Schüllerqvist, 2008 s. 281). Lärarna som jag intervjuat talar 

mycket om elevernas läsförståelse vid intervjuerna. De beskriver också att de arbetar mycket för att 

utveckla den (En läsande klass framkommer som centralt material för detta arbete). Min tolkning är 

att de ser läsförståelsen som ett grundfundament för att uppnå litterär kompetens, läsintresse och 

meningsskapande. Utan förståelsen blir det svårt att ta till sig upplevelsen, den estetiska läsarten 

(Rosenblatt, 2002 s. 41) som förutsätts för att kunna relatera till texten och tala i relation till den. De 
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beskriver också mycket om elevers textkopplingar i litteraturundervisningen och arbetet med 

läsförståelsen hos eleverna. Läsförståelsen kan ses som en del i den efferenta läsarten som handlar 

om att svara på specifika frågor på texten (Rosenblatt, 2002 s. 11) eller (Schüllerqvist, 2008 s. 

268ff) begreppsdefinition av litteraturundervisningen inom litteratur som innebär att undervisa i 

litterära begrepp för att användas i textanalys (Rosenblatt, 2002 s. 11).  

Schüllerqvist beskrivning av Kombinationsstrategier för litteraturläsning avser en kombination av 

efferent och estetisk läsart (Schüllerqvist, 2008 s. 268ff). Samtliga informanter verkar i min studie 

ha en litteratursyn och ett arbetssätt som syftar till att både uppnå demokratisk och litterär 

kompetens, då de beskriver en vilja att utveckla attityder till demokrati, etnicitet, jämställdhet och 

andra livsfrågor. Det är även en slutsats som Schüllerqvist har gjort utifrån intervjuer av lärare som 

ingick i hennes studie (Schüllerqvist, 2008).  

Som Aidan Chambers (2011) beskrev så har textkopplingar bland annat betydelse för 

meningsskapandet av texter och betydelse för samtalet om litteraturen (s. 41f). Det framkom i 

lärares beskrivningar att eleverna gärna gör textkopplingar, att de gärna relaterar till sig själva 

(Chambers text-till-själv s. 41f) eller till den närmsta världen omkring sig utifrån texten i de yngre 

åldrarna. För de lite äldre barnen så gör de gärna textkopplingar till omvärlden (Chambers text-till-

världen s. 41f) och till andra personer, men ibland också till sig själva, att de speglar sig i 

litteraturfigurerna, men att det mer är av en ”tyst” konversation och är en långsammare process.  

Marit berättar att de haft ett Tove Jansson tema senaste tiden, som de inte är riktigt klara med. Där 

har de gjort många textkopplingar till Tove Jansson och hennes liv. Hennes böcker berör mycket 

detta med ensamhet och utsatthet på olika sätt. De har i gruppen läst hennes böcker och pratat om 

hennes liv. Hon tyckte ju inte speciellt mycket om skolan, berättar Marit. Marits tanke är att arbeta 

med Tove Janssons bok, Vem ska trösta knyttet (1960) utgiven första gången 1960, inom genren 

småbarnsböcker. Den handlar om en figur som är ensam och ledsen. I Tove Janssons böcker är 

bilderna också väldigt färgstarka och utifrån dem skulle eleverna kunna göra kopplingar till sig själv 

och använda bilden för att uttrycka sina tankar, berättar Marit.  

Jonathan berättar att han brukar tala om tre text-kopplingar med eleverna. Text till sig själv, text till 

text och text till världen. Vilket är de textkopplingar som Chambers talar om (Chambers, 2011 s. 

41f). När det uppkommit en konflikt i någon kompisrelation, så har eleven kanske inte sagt till 

någon vuxen när den blivit orättvist behandlad. Då har de gjort textkopplingar till sig själva och sagt 

”ja, jag vet, jag är lite som Bart”, som huvudpersonen i Balladen om en bruten näsa (2013) heter 
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och då har eleven speglat sig i litteraturfiguren och ställt sig i relation till den berättar Jonathan. Det 

är oftare eleverna gör textkopplingar till andra än sig själva, att den personen är som den i boken. 

Text till världen upplever Jonathan att eleverna har lättare att göra, för som han säger: -Det är lättare 

att döma andra än sig själv, speciellt de som beter sig dåligt. Text till sig själv handlar om elevernas 

erfarenheter, vilket han upplever är en långsammare process som eleverna oftast inte sätter ord på, 

men det är Jonathan övertygad om att de ändå gör.  

Text-till-text koppling som Chambers tar upp (Chambers, 2011 s. 41f) är något som två av 

informanterna ger uttryck för att de arbetat med. Det innebär att eleverna arbetat med att göra 

kopplingar till liknande böcker de läst och jämföra dem utifrån olika aspekter. Hitta likheter och 

skillnader. Böckerna som arbetats med då är till exempel jämförelser mellan Skuggan i väggen
 
av 

Kerstin Lundberg-Hahn utgiven 2012 inom genren spänning och Den magiska kappan som är 

skriven av Katarina Genar utgiven 2012 inom genren spänning. De båda är lite mystiska böcker och 

det är något som eleverna uppskattar, berättar Marit. Motivet kan här tänkas vara att man vill 

fortsätta läsa böcker som engagerar och som man ser fångar eleverna och utifrån det resonera och 

diskutera innehållet. Resonemang kring detta kommer jag behandla mer under rubriken lärares 

didaktiska litteraturval till värdegrundsarbetet.  

Jonathan berättar att de även i hans klass läst två ganska liknande böcker, en som heter Balladen om 

en bruten näsa av Arne Svingen utgiven 2013 under genren skönlitteratur/kapitelböcker. Det är en 

fantastisk bok beskriver Jonathan. Den handlar om den tysta fattigdomen, genom att vi får möta 

killen Bart, som är väldigt tapper och ska klara sig själv och sådär, han vill inte riktigt visa hur han 

har det hemma. Han vill vara lojal mot sina föräldrar, som han har en kärlek till trots att de inte 

sköter sig och missbrukar. Han vill hålla upp en fasad. Sen har de läst, berättar Jonathan, en 

liknande bok som behandlar döden och har liknade frågor. Den heter Dödsknäpp och är skriven av 

Håkan Jaensson utgiven 2013 under genren skönlitteratur/kapitelböcker. Dödsknäpp handlar om 

mellanstadiekillen Totte som har funderingar på liv och död och meningen med livet, i förhållande 

till sina föräldrar och skolan. Båda böckerna valde Jonathan för ett tydligt värdegrundsarbete, men 

det är också roliga böcker, skrivna med mycket humor, beskriver Jonathan.  

Informanterna ger också uttryck för förhållningsättet Värdegrunden som interaktion mellan skola 

och samhälle där arbetet med värdegrunden sätts i relation till det omgivande samhället och 

samhällsstrukturer i och med att de tar upp och diskuterar klass, kön och etnicitet (Ekman & Pilo, 

2012 s. 66f). I den klass som Jonathan arbetar i just nu, i årskurs fem, har de arbetat med kopplingar 

till världen eleverna lever i och det som Jonathan upplever att de har funderingar kring, till exempel 
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EU-migranters situation. De har, berättar Jonathan, berört romers situation, genom att läsa böcker 

och gatutidningen Sofia. Sofia är ett seriealbum om romer under förintelsen. Utgivare är norska 

ideella organisationen Folk är Folk och tidningen säljs i Stockholm, Göteborg, Malmö och andra 

svenska orter (Allt om Stockholm). Jonathan berättar att han upplever att eleverna har svårare att 

göra kopplingar till sig själv, till sitt eget agerande, även om det också händer. De har däremot 

lättare att relatera texter till världen utanför dem själva. Se Chambers begrepp text-till världen 

(Chambers, 2011 s. 41f).  

Samtalets betydelse  

Vikten av de deliberativa samtalen som återfinns hos Englund (2007) och boksamtalen som 

återfinns hos Chambers (2011) belyser även informanterna samtalets betydelse för att i handling 

beröra värdegrundsfrågor och även interaktionens betydelse. Informanterna uttrycker att med 

böckernas hjälp så fungerar samtalen som utgångspunkt för ämnen läraren eller eleven vill beröra. 

Samtal som med böckernas hjälp leder till djupare och större samtal. Det belyser Karin då hon 

menar att eleverna får något att relatera till, och det kan vara genom bokläsning, vilket leder till att 

diskussionerna blir djupare och större. Ett exempel på detta är när eleverna efter läsningen av 

böckerna inom sporttemat gjorde en tankekarta igen (som de gjorde i temats introduktion) och 

Karin beskriver att det då blev ett helt annat samtal, då diskussioner om att fuska inom sport togs 

upp, att man kan bli utvisad och hur det känns? Samtal om att bli utesluten i ett lag? Hur känns det 

att bli vald sist? Det var teman som nu togs upp efter läsningen av böckerna. Karin beskriver att de 

då diskuterade hur de ska göra på den egna fotbollsplanen eftersom det varit mycket tjafs kring att 

välja lag. Genom den diskussionen fick de en lösning på problemet, som det testat med gott resultat 

denna vecka, berättar Karin. Eleverna hade också dragit kopplingar till att inte bli vald när man ska 

arbeta med någon i klassrummet, eller när man ska leka på rasten och reflekterat över hur det känns 

att inte få vara med, på samma sätt som då man blir utesluten i ett sportsammanhang.  

Detta kan kopplas till Robert Thornbergs konstruktivistiska/progressiva sätt att förhålla sig inom 

värdepedagogiken eftersom informanterna ger uttryck för att förmedla och förankra värden genom 

diskussion om tillsammans upplevda moraliska dilemman i skolvardagen (Thornberg, 2006 s. 236). 

Marit berättar att hon arbetar med boksamtal genom att vara öppen för elevernas egna frågor. Hon 

menar att det finns bra lärarhandledning till exempelvis ABC-klubbens läseböcker, som kan vara bra 

i början, men Marit har själv gått mer ifrån det och barnen kan nu mer själva ställa frågor utifrån 

texten. De kanske till exempel frågar en kompis om de varit med om något liknande som det som 

hände i boken. 
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Molloy (2002) upptäckte i sin studie att det finns svårigheter med att få med alla elever i samtalen, 

exempelvis, de tysta eleverna. Det uttrycker också flera av informanterna jag intervjuat. Speciellt 

svårt är det att få med flickorna i samtalet. Karin upplever att det ibland är svårt med arbetet med 

diskussioner då inte alla säger något. Kanske har man inte hittat en bok som engagerar, eller som är 

på elevernas nivå, menar hon. Louise tycker dock att det är lättare eftersom hon har en liten grupp 

elever och hon beskriver att hon arbetar mycket med att dela in barnen i olika grupper, att de sällan 

får välja själva, för att ingen ska bli utanför. Ju äldre barnen blir desto lättare blir det att ha 

samtalsdiskussion och små gruppdiskussioner, upplever Karin. Dessutom kan man relatera mer till 

det som händer i världen med elevers stigande mognad.  

För att få med alla i samtalet beskriver Marit att hon nu börjat med ett specifikt sätt för att få alla 

mer engagerade. Detta genom att ha en fråga om något i en bok, där barnen först får tänka själva, 

kanske skriva några rader, sedan prata med en kompis och dela med sig för att sedan ta en 

helklassdiskussion. Då blir det att alla får komma till tals, även de tysta barnen som kanske inte 

vågar prata annars, menar Marit. För att underlätta brukar Marit också säga till eleverna att det är 

okej att säga samma sak som någon annan. Vi lär ju oss av varandra.  

 

Övergripande kan sägas att informanterna förhåller sig till värdegrunden utifrån Ekman & Pilos 

begrepp Värdegrunden som pedagogiskt flöde, eftersom de ger uttryck för att deras arbete med 

värdegrunden syftar till en pedagogisk process, som är relationsinriktad mellan elever och lärarna. 

Ämnen som kan vara känsliga bör bemötas med högläsning och samtal, betonar Marit. Som Lena 

Kåreland (2013) uttrycker så speglar barnböcker det samhälle vi lever i och dagens utbud speglar en 

samhällsrealism (s. 47). En utmaning blir således att anpassa boken och dess innehåll till eleverna.  

Läraren ska vara förtrogen med sina böcker, känna av gruppen och utgå ifrån gruppens behov och 

alltid se till att det finns tid för samtal. Marit beskriver att vissa böcker som tar upp känsliga ämnen, 

som döden, kan väcka väldigt starka känslor hos barnen. Där kan ju inte samtalet vara påtvingat, 

utan att barnen förstår att det finns tillfälle att berätta om man vill, berättar Marit. Barn som har 

varit med om svåra saker kan ofta återkomma efteråt och berätta och även berätta vid olika tillfällen 

under åren. Det är ett sätt för dem att bearbeta sina upplevelser. Det är därför väldigt viktigt att 

läraren är väl insatt i texten, så att hen är förberedd på de tankar som kan uppstå hos barnen vid 

läsningen.  



31 
 

Något centralt utifrån informanternas beskrivningar av arbetet med litteraturen för 

värdegrundsarbetet är att de verkar ha en vilja att beröra och utveckla elevernas inlevelseförmåga 

och empatiska utveckling, som berör den del av skolans värdegrund som beskrivs inom de 

demokratiska värderingarna (Ekman & Pilo, 2012 s. 59f). Detta kan kopplas till Orlenius 

beskrivning som nämnts tidigare om att många ser att grunden till värdegrunden är den 

känslomässiga inlevelseförmågan, där förnuft, empati och känsla ligger som grund för de ideal som 

är eftersträvansvärda (Orlenius, 2001 s. 40). Min tolkning är att informanterna verkar ha en sådan 

övergripande grundsyn på värdegrunden och kanske anses det speciellt att det är den aspekten av 

värdegrunden som tydligast kan möjliggöras genom litteraturen. Marit berättar, att när de läste 

boken om Sixten (1987) skriven av Ulf Stark var tanken att uppmärksamma, få eleverna att 

reflektera och få förståelse kring hur det är att inte ha det så lätt hemma. Att man kanske inte kan 

komma till skolan med rena kläder för att det inte fanns rena kläder hemma och då fick man kanske 

ta skidkläderna istället. 

 

5.2 Beskrivna mål med värdegrunden genom litteraturen  

Denna punkt berör min frågeställning som handlar om vilka mål som lärarna beskriver att de har 

med sitt arbete med värdegrunden och litteratur. På frågan om vilka mål lärare har med sitt arbete 

med värdegrunden genom litteraturen är ett antagande att det uppfattades som att min fråga syftade 

till att beskriva ett mål med värdegrunden och ett mål med litteraturundervisningen, vilket inte är 

något märkligt, med tanke på att de går att se det som två ”uppdrag”. En informant resonerar tydligt 

om skolans övergripande mål, som inte bara är ett kunskapsuppdrag, utan också ett 

demokratiuppdrag.  

Engagemang och läsintresse 

Här blir återigen Schüllerqvist beskrivning av Kombinationsstrategier för litteraturläsning aktuell 

(Schüllerqvist, 2008 s. 268ff). Flera av informanterna uttrycker ett mål med undervisningen som 

syftar både till att uppnå demokratiska och litterära kompetenser. De beskriver en vilja att utveckla 

attityder till demokrati, etnicitet, jämställdhet, men även läsfärdigheter, läsintresse och engagemang. 

Louise beskriver, vilket även de andra informanterna berör, att de med litteraturundervisningen vill 

främja språkutvecklingen, fantasin och den personliga upplevelsen som läsningen ger. Det är 

jätteviktigt att vi uppmuntrar och läser mycket i skolan, eftersom inte alla får det hemifrån menar 

Marit. Marit uttrycker att målet med arbetet med litteraturen först och främst är att skapa ett 

läsintresse och ett engagemang. Det ligger sen till grund för att skapa upplevelser som i sin tur leder 
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till utvecklande av förmågor och inlevelse. ”Det är det primära eftersom de själva då upplever 

nyttan och hur det utvecklar oss människor när vi tar oss an en text” (Marit).  

 

Jonathan beskriver ett liknande mål med litteraturundervisningen och värdegrundsarbetet. Han 

uttrycker att han vill verka för att barn- och ungdomslitteraturen ska få en starkare ställning i 

skolan. Detta kan kopplas till Hjorts resonemang, som jag tog upp inledningsvis. Hon beskrev också 

en önskan om litteraturens ökade närvaro i skolan, då den ger oss redskap att uppleva, reflektera och 

värdera (Hjort, 2011 s. 8f). Jonathan berättar att man som lärare bör ha ett fokus som innebär att 

man inte börjar med ”branden”, genom att om man bara förenklar det med att arbeta utifrån att 

läsförståelsen i åk 9 har sjunkit och konstatera att vi därför måste jobba med litteratur och läsning. 

”Då behöver det inte betyda att man förbättrar någonting, för det är kanske lika många vi har som 

tycker att det är tråkigt att läsa.” (Jonathan). Jonathan uttrycker liksom Marit att mycket ligger i 

läsintresset och upplevelsen och att det är där man bör ha fokus. Det är en förutsättning för allt det 

litteraturen kan ge eleverna. 

Återigen blir det tydligt att värdegrunden kommer i uttryck i skrivandet, läsandet och i hela 

svenskämnet, något som Molloy förespråkar (Molloy, 2002 s. 310). Svenskämnet ses inte bara som 

ett färdighetsämne (Malmgren, 1983 s. 7f) utan för Jonathan till exempel är målet med utbildningen 

att ge ”människor möjlighet att påverka sitt sammanhang och att vara en del i ett sammanhang” 

(Jonathan). Jonathan uttrycker också att det övergripande målet med utbildningen, är att skapa en 

bättre värld och att det är det målet vi bör sikta mot, inte bättre mätbara resultat och likriktighet. ”Vi 

ska inte sätta ribban så lågt att det handlar om att vi ska öka läsförståelsen för att bli bra i en PISA - 

undersökning.” (Jonathan). Hans uttalanden kan också ses som att hans syn på utbildningens 

övergripande mål och målet som Louise M. Rosenblatt uttrycker, överensstämmer med varandra, då 

hon också ser att målet med all utbildning och undervisning är kampen för de demokratiska värdena 

i samhället (Rosenblatt, 2002 s. 6f).  

Jonathan resonerar vidare, att om vi har den ambitionen med läsningen så kommer läsförståelsen i 

åk 9 vara en effekt och inte vårt mål och det är en skillnad. ”Målet är inte att 80 % ska klara 

läsförståelsen i nian, utan målet är att vi ska berika mänskligheten och att vi ska jobba med 

värdegrundsarbetet. Det står också i läroplanen och vi kanske kommer att se en effekt av att 

läsförståelsen ökade. Men vi ska inte sätta ribban så lågt att det handlar om att vi ska öka 

läsförståelsen för att bli bra i en PISA – undersökning” (Jonathan). PISA står för (Programme for 

International Student Assessment), som var tredje år undersöker elevernas förmågor inom tre 



33 
 

kunskapsområden: ett av dem är läsförståelse (Skolverket, 2015-03-05).  ”Man kan tycka att det är 

en hög ambition, men jag tycker att det är en låg ambition, hävdar Jonathan. Det är en avstämning, 

men inte en avstämning på det viktigaste. Läsförståelsen är ju viktig, men kan vi komma så pass 

långt att vi lägger fokusen på att förbättra världen. Då kanske vi kan mäta av det via en god 

läsförståelse, eller vi kan använda den måttstocken, men allt behöver inte mätas” (Jonathan). Vi har 

alla förutsättningar i Sverige, menar Jonathan. Med ett ordnat samhälle, kanske lite för ordnat.  

Vidare beskriver Jonathan att värdegrundsarbetet aldrig kommer att bli omodernt.  Han menar att 

”Man inte får stirra sig blind på det centrala innehållet” (Jonathan). Det handlar återigen inte om det 

berättar Jonathan, utan om människors möjlighet att påverka sitt sammanhang och att vara en del i 

ett sammanhang och där måste ju skolan fundera på sitt behov. 

Demokratiuppdraget som skolans huvudmål  

Jonathan uttrycker att yrkesvalet att bli lärare grundat sig på att det är ett arbete där man har 

möjlighet att arbeta med social utveckling och där skolan är ett sammanhang där man får möjlighet 

till detta. Det är avgörande för Jonathan att han får arbeta i ett sammanhang där värdegrundsfrågor 

berörs. Jonathan betonar att för att handskas med utmaningar som finns gällande detta arbete, så kan 

man behöva prata ihop sig i arbetslaget om vad man lägger tid på, så att man har ett gemensamt 

mål. Jonathan beskriver, att man kan känna sig stressad av kravnivåerna och att han ser att målet 

med litteraturundervisningen är att eleverna ska, förutom att läsa med flyt, kunna reflektera kring 

det lästa och att dra paralleller till hur man tänker och resonerar. Även dra paralleller till hur man 

tänker när man läser, att göra det i koppling till värdegrundsarbetet, så att man verkligen har 

någonting att hänga upp det lästa på. Det tror Jonathan aldrig är slöseri med tid. Det kan det vara 

bra att prata ihop sig med sitt arbetslag hur man jobbar med läsningen och att man har basen i 

syftesdelen i ämnet svenska, där det ganska tydligt framgår modersmålets roll för den växande 

människan. Att man inte glömmer det, att man tar sig tid att göra det, det är ju en vinst, men kanske 

inte en kortsiktig vinst, menar Jonathan. Han ser ett problem i skolan idag och det är att vi fokuserar 

på det mätbara och det gör att man stationerar uppgifterna. ”Nu har jag sett att du kan resonera och 

det vi gör då är att bedöma skolsmarta barn som har kommit på, att använder jag ord som å ena 

sidan och andra sidan, då hamnar jag i en annan spalt, sådär” (Jonathan). Det där måste vi hela tiden 

vara kritiska mot, så att vi inte fastnar i mätandet när vi sysslar med undervisning, menar Jonathan.  

 

5.3 Didaktiska val av litteratur till värdegrundsarbetet  

Den sista punkten berör min sista frågeställning om hur lärare motiverar sina didaktiska val av 
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litteratur i syfte att beröra värdegrundsfrågor. Jag har vid intervjuerna frågat lärarna om vad de har 

för kriterier på litteraturen de väljer i arbetet med värdegrunden, och hur de går tillväga i valet.  

Något genomgående i deras beskrivningar är att de motiverar sina val av böcker, med att det ska 

vara böcker som engagerar. Informanterna motiverar generellt litteraturvalen med att det är 

elevernas behov som är det primära. Det sekundära är deras egna personliga tycke och smak.  

I motiveringarna speglar sig barnens behov och erfarenheter in, som jag relaterar till i Chambers 

resonemang om betydelsen av samtalet med eleverna och hänsyn till deras erfarenheter i 

litteraturvalen (Chambers, 2011 s. 203ff). För Karin är det viktigt att hitta böcker som passar 

gruppen med böcker och teman som engagerar. Karin berättar att hon väljer böcker utifrån att boken 

ska fascinera eleverna. Karin tycker att En läsande klass är bra, eftersom det materialet har korta 

texter som man kan analysera. Är det längre texter orkar inte eleverna lyssna. En högläsningsbok 

vill de läsa och lyssna på, utan att bli avbruten med frågor, upplever Karin. Det är också viktigt, att 

de bara ska få upplevelsen och njuta av stunden.  

Att valen görs utifrån elevernas behov och erfarenheter blir tydligt i Jonathans beskrivning: ”Jag vill 

att formandet av min undervisning ska gå från läroplanen till mig och däremellan ligger behovet, 

inte läromedlet” (Jonathan). Han resonerar om att läromedlet inte bör tala om vilka behov som hans 

elever har, för då blir han själv inte effektiv.  

En av informanterna, Louise, uttrycker att hon tänker på att välja litteratur utifrån ett 

mångfaldsperspektiv då hon berättar att hon ”väljer olika slags böcker som barnen inte läser 

hemma, eller väljer själva” (Louise). Detta kan tolkas som att Louise motiverar hennes val utifrån 

en tanke att visa på mångfalden av böcker som finns, för att öppna upp för eleverna att göra val de 

kanske inte skulle gjort annars. Louise kan här sägas ha utgått ifrån den aspekten som Chambers 

beskriver om att utgå ifrån sig själv som lärare i valet (Chambers, 2011 s. 203ff). Dock tolkar jag att 

det är utifrån en god tanke om att visa vägen in i litteraturens stora värld och inte begränsa barnets 

litteratur- och livsvärld. Enligt Chambers ska eleverna få pröva många böcker och ingen kan 

bestämma barnens behov i förväg (Chambers, 2011 s. 39). Detta kan vara en syn som Louise delar 

med Chambers.  

 

Mångfaldsperspektivet som Louise har, innefattar också en tanke på att variera böcker, genom att 

använda både nyare och äldre, samt varva fantasi med mer realism i urvalet. Att huvudpersonen 

även ibland är kille och ibland tjej. För henne är en viktig aspekt också att ha läst boken innan och 
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att hon själv gillar att läsa den. Karin tar däremot upp att det inte alltid hinns med att läsa boken 

innan, men att man där kan ta sina kollegor till hjälp för boktips och hur man kan arbeta med boken. 

Chambers menar att vad som väljs har effekter på vilka tankar, känslor och minnen boken väcker 

hos individen (Chambers, 2011 s. 198f). Marit har i sin grupp elever undrat och oroat sig för, om 

inte texterna som då använts vid högläsningen, varit för svåra för barnen, med tanke på språket. 

Eller att de skulle vara för utmanande, kanske ett otäckt innehåll för dem, men att de själva haft 

önskningar om att läsa vissa böcker och då har hon försökt tillgodose det. Just nu läser de Agnes 

Cecilia – en sällsam historia (1981) av Maria Gripe, utgiven första gången 1981. Boken tog 

eleverna upp på ett klassråd, att de ville läsa. Boken handlar om 15-åriga Nora som dras in i ett 

magiskt äventyr, som hjälper henne att slutföra sorgearbetet efter föräldrarna och finna sin egen 

identitet. Marit upplever att den hittills fungerat bra när hon läser högt och ser till att det alltid finns 

tid till att prata om texten, då den kan upplevas som lite otäck. Hennes tro är att den kommer att ge 

eleverna mycket. Detta tolkar jag som att Marit gjort ett val i enlighet med Chambers resonemang 

om att läraren tagit hänsyn och godkänt barnens val av bok (Chambers, 2011 s. 198f). Marit har 

alltså gått tillväga på ett sätt som kan beskrivas med Thornbergs begrepp 

konstruktivistisk/progressiv syn inom värdepedagogiken, genom att hon möjliggör delaktighet i 

beslutsfattandeprocesser (Thornberg, 2006 s. 236), eftersom det var eleverna som var delaktiga i 

litteraturvalet (genom klassrådet).  

 

Slutligen påverkas valen också av tillgång av böcker på skolan och ekonomiska förutsättningar, 

beskriver Chambers (Chambers, 2011 s. 198f). Att tillgång och ekonomiska resurser påverkar 

lärares val i arbetet, är något som Karin tar upp då hon beskriver att tillgången av böcker på skolan 

inte är så bra eftersom det kostar en del att köpa in. Däremot berättar Karin att det finns en tjänst där 

man kan samarbeta med kommunens huvudbibliotek och då kan de välja ut lämpliga böcker. Det 

fungerar bra, men man måste planera i god tid, eftersom det tar tid innan de kommer. En annan 

svårighet Karin tar upp, är att det inte alltid hinns med att läsa boken innan, men att man där kan ta 

sina kollegor till hjälp för tips och hur man kan arbeta med boken. Jonathan ger en annan bild, där 

tillgången på böcker på skolan är bra. Många nya böcker finns och det finns en bra budget att köpa 

in böcker för. Utöver att Jonathan är klasslärare, arbetar han i skolans bibliotek. Han fick för två år 

sedan ansvar att starta upp det, i och med att de inte hade något skolbibliotek på skolan. Detta 

upplever han har fått effekter på elevernas läsintresse, om man ser till utlåningsstatistiken, menar 

Jonathan. Han tror att det har att göra med den personliga kontakten det ger, i och med att han är 

närvarande i biblioteket och kan prata med eleverna, då han själv ofta har läst böckerna. Svensk 
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barnlitteratur är en skatt gällande att de tar upp värdegrundsfrågor och det finns mycket att arbeta 

med, menar Jonathan.  

 

6. Avslutande sammanfattning och slutsatser  

Mitt syfte med denna studie var att undersöka hur fyra lärare mot yngre åldrar, beskrev hur de 

arbetar med värdegrunden genom litteraturen som pedagogiskt verktyg. Utifrån lärarnas 

beskrivningar var mitt syfte att diskutera litteraturens möjligheter i skolans värdegrundsarbete. Det 

är en sådan diskussion jag ämnar föra i detta avsnitt, i relation till teorin och den tidigare 

forskningen som presenterats. 

Frågeställningarna berörde lärarnas beskrivningar av arbetet med värdegrunden genom litteraturen. 

Innefattande dess förtjänster, respektive utmaningar lärarna upplevde fanns i ett arbete med 

värdegrunden genom litteraturen. Inom frågeställningarna berördes också vilka mål som lärarna 

beskrev sig ha med sitt arbete med värdegrunden genom litteraturen. Slutligen hur de motiverade 

sina didaktiska val av litteratur, i syfte att beröra värdegrundsfrågor.  

Sammanfattning 

Sammanfattningar om lärares beskrivningar av sitt arbete, kan sägas att de använder litteraturen 

för att bland annat lösa konflikter (både direkt och förebyggande). Det kan sägas att lärarna därmed 

arbetar utifrån Thornbergs konstruktivistiska syn inom värdepedagogiken (Thornberg, 2006 s. 2). 

Det är alltså inte ett vedertaget förhållningssätt (se värdegrunden som vedertagen) till 

värdegrundsarbetet som beskrivs (Ekman och Pilo 2012 s. 66f). Litteraturen fungerar istället som en 

utgångspunkt och något att mötas genom, alltså värdegrunden som pedagogiskt flöde och som 

integration mellan skola och samhälle (Ekman & Pilo, 2012 s. 66f). Informanterna använder texter 

utifrån barnens behov och erfarenheter och kan därför sägas ha en erfarenhetspedagogiks 

ämnesuppfattning (Malmgren, 1983 s. 7f).  

Gällande förtjänster och utmaningar med detta arbetssätt, kan sägas att informanterna ser 

möjligheter med litteraturen och att de aktivt arbetar med den för att utveckla elevers demokratiska 

värderingar (respekt, tolerans, solidaritet) samtidigt som deras demokratiska förmågor arbetas med 

(läskunnighet och kommunikation) genom litteraturen (Ekman & Pilo, 2012 s. 29). De arbetar både 

formellt och informellt samt explicit och implicit inom värdepedagogiken, genom att värdepåverkan 
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sker inom skolans ramar, alltså under lektioner (formellt), men är också i relation till lärares 

förhållningssätt (implicit) och undervisning (explicit) (Thornberg, 2006 s. 41). Lärarna utformar 

litteraturundervisningen så att deliberativa samtal se b.la (Englund, 2007 s. 6) möjliggörs, men 

detta ses också som en svårighet, just att få med alla elever i samtalen, vilket även framkommit i 

tidigare studier hos Molloy (2002). Samtal om elevernas läsupplevelser i förhållande till sig själv 

och i förhållande till andra människor, möjliggörs inom arbetet med texter. Det kan då sägas att 

eleverna arbetar med textkopplingar (Chambers, 2011 s. 140f). Textkopplingar till omvärlden som 

kan ses som ett förhållningssätt att arbeta med värdegrunden, genom integration mellan skola och 

samhälle (Ekman & Pilo, 2012 s. 66f). I samband med det, tränas den känslomässiga 

inlevelseförmågan upp, som kan sägas vara en del i värdegrundsarbetet (Orlenius, 2001 s. 40). 

Textkopplingar var något som framkom som centralt för det arbete som lärarna beskriver. Vidare 

arbetar lärarna inte bara med elevernas läsförståelse, den efferenta läsarten, även om den är viktig, 

utan även den estetiska läsarten (Rosenblatt, 2002 s. 11), eftersom uppmärksamhet i samtal och val 

av texter riktats mot den emotionella aspekten av vad läsningen ska ge eleverna.  

Beskrivna mål handlade om både läsintresse, engagemang, språkutveckling och personlig 

utveckling, samt litteraturens ökade roll i skolan. Kombinationsstrategier uttrycks både i deras 

beskrivna mål och beskrivna arbetet (Schullerqvist, 2008 s. 26ff) med värdegrunden genom 

litteraturen. Det kan därför sägas att lärarnas mål uttrycker en litteratursyn som grundar sig i en syn 

på att arbeta med både litterära och demokratiska kompetenser.  

Gällande didaktiska val av litteratur i syfte att beröra värdegrundsfrågor, framkom klassens och 

elevers behov som centrala utgångspunkter och motiv till valen. Också att visa på mångfald av det 

utbud av böcker och genrer som finns idag. Även tillgång och ekonomiska förutsättningar togs upp.  

I tidigare forskning som presenterats beskrevs det att litteraturen och samtalsreflektionerna sällan 

förekom på grund av just tillgång (Ewald, 2007 s. 244). Litteraturens möjligheter i 

värdegrundsarbetet kan alltså vara begränsade av ekonomiska och sociala hinder. Något som delvis 

också uttrycktes utifrån mitt resultat. Tittar man på de val av litteratur som informanterna berättar 

om, så tyder det på en variation i valen. Barnböcker, skönlitteratur, olika genre och utgivningsår 

ingick i undervisningen.    

Slutsatser 

Värdegrunden kan tolkas på olika sätt eftersom det är ett begrepp kopplat till individens egna 

känslor och uppfattningar (Hedin & Lahdenperä, 2000 s. 48f). Därför är det svårt att ringa in utifrån 

det förhållandevis korta möte jag hade med informanterna, om i vilken utsträckning de använder 
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litteraturen i värdegrundsarbetet. Mina uppfattningar är ändå att jag fått mycket som tyder på att 

samtliga informanter arbetar medvetet med litteraturen och ser litteraturens möjligheter i 

värdegrundsarbetet. Centralt i arbetet med litteraturen för värdegrundsarbetet, framhålls möjligheten 

till den känslomässiga inlevelseförmågan Orlenius beskrev (Orlenius, 2002 s. 40). Lärarna har en 

vidgad syn på svenskämnet, där demokratiska värderingar och demokratiska förmågor får ta plats 

(Ekman & Pilo, 2012 s. 58). Jonathan skiljer sig för att han specifikt talar väldigt gott om 

litteraturens centrala plats i arbetet och att värdegrunden är central i allt han gör i rollen som lärare. 

Det är min uppfattning att det verkar väl förekommande att arbeta med litteratur som verktyg för 

värdegrundsarbetet. Något som framkom som sällan förekommande i Ewalds studie (Ewald, 2007 s. 

244).  

Slutdiskussion 

Två mål beskrevs inledningsvis i min studie: Ett där målet var att undersöka hur de fyra lärarna 

förhöll sig till kunskapsuppdraget och värdegrundsuppdraget och vilken betydelse litteraturen har i 

de båda uppdragen. Det andra målet var att med denna undersökning belysa litteraturens förtjänster 

och möjligheter, som kan utvinnas i lärarnas beskrivningar. Således verkar litteraturen ha en central 

roll i lärarnas dagliga arbete inom svenskämnet och för värdegrundsarbetet. Lärarna ser att 

möjligheterna ligger i att mötas i något, ha en gemensam utgångspunkt, diskutera värden och 

erfarenheter som rör barnet och dess omvärld. Det verkar som att lärarna inte bara ser svenskämnet 

som ett färdighetsämne, utan också som ett demokratiämne med många möjligheter att bidra till den 

växande människans utveckling av demokratiska värderingar. Vilket beskrivs i läroplanen vara 

skolans huvuduppdrag, eftersom det svenska skolväsendet ”vilar på demokratisk grund” 

(Skolverket, 2011a s. 7). Det känns också tryggt att denna studies resultat är en antydan till att vi 

inte bara som Göran Persson uttryckte det ”skapar läsare som ska bli bra på att klara en uppsjö av 

prov” (Persson, 2013 s. 3) utan också att skolan bidrar till att skapa livslånga läsare och även bidrar 

till personligt växande genom litteraturen. Det är därmed med en positiv framtidstro jag avslutar 

denna studie.  

  

7. Vidare forskning 

 

För Orlenius var en central fråga inom värdegrundsarbetet, frågan om relationen mellan teori och 

praktik (Orlenius, 2001 s. 17). Det är något jag också ställer mig enig till. Jonathan, utifrån mina 

intervjuer, hade en syn på värdegrundsarbetet, att det är i samband med det konkreta görandet som 
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värdegrunden kan bli verksam och skapa mening. Ett resonemang han delar med Molloy (2002 s. 

310). Utifrån det är ett förslag till vidare forskning, att undersöka hur arbetet med värdegrunden 

genom litteratur praktiskt tillämpas i svenskundervisningen (och/eller i andra ämnen), då genom att 

ha ett elevperspektiv istället för att ha ett lärarperspektiv, som i denna studie. Detta skulle kunna 

göras med observationer och stödjas upp med lärarnas beskrivningar av sitt arbete med 

värdegrunden genom litteratur och ställas i relation till denna studie.  
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ur och allt material kommer att behandlas och redovisas på ett sätt att det varken går att identifiera 

dig, eller någon annan på skolan.  Om Du eller någon annan på skolan är intresserad av att delta i 

denna studie så hör av Dig till mig.  

Väl mött! 

Sanna Andersson  

Mob: xxx-xxxxxxx 

Xxxx@hotmail.com  
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Bilaga 2. Intervjuguide  

Hur länge har du arbetat som lärare? Vilka ämnen undervisar du i? Har du något huvudämne? Hur 

många elever har du i klassen? Vilken årskurs? Vad är din utbildning? 

 

 Vad är och vad står skolans värdegrund för enligt dig, vad är din tolkning av styrdokumenten? 

 Hur skulle du beskriva ditt förebyggande eller direkta arbete med värdegrunden och 

värdegrundsfrågorna? 

 Hur skulle en lektion/aktivitet gällande dessa frågor kunna se ut? 

 Vad ser du är barnbokens/skönlitteraturens roll i undervisningen för detta syfte? 

 Vad ska litteraturläsningen ge eleverna enligt dig? 

 Vilka kriterier har du i valet av böcker? Hur går du tillväga i ditt urval av böcker? 

 Vad ser du för förtjänster med detta arbetssätt? Vilka utmaningar finns? 

 Vad har du för mål med litteraturundervisningen i skolans värdegrundsarbete? 

 Vilket utbud av barnlitteratur finns det att tillgå på skolan? 

 Vilka är de senaste 5 böckerna ni läste gemensamt i klassen? Hur har ni arbetat med/bearbetat just 

dem? 

 Om en konflikt, mobbning eller annat dyker upp, ser du att litteraturen kan vara ett verktyg för att 

bearbeta konflikter, förbygga och motverka? Kan du ge exempel då du använt litteraturen på detta sätt. 

För detta ändamål. När används den, i vilka sammanhang? 

 Hur kan man få eleverna att gå ifrån en litterär text till egna erfarenheter och uttrycka sina värderingar?  

Finns det exempel du kan beskriva på när eleverna gjort tydliga textkopplingar? 

 Vad har läsningen av barnböcker och skönlitteratur primärt för syfte, enligt dig? 

 

Stort TACK för din medverkan! 

 


