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Förord 

Vi vill tacka de lärare som ställde upp och tog sig tid att svara på vår enkätundersökning för att 

kunna möjliggöra vår studie. Tack till de två lärare som ställde upp och tog sig tid till våra 

observationer. De gav oss en förståelse för och kunskap om hur skönlitteratur och värdegrund 

tillsammans kan integreras i svenskundervisningen. Tack till Sanna Korneliusson som givit oss 

inspiration till olika formuleringar för att variera språket. Vi vill även rikta ett tack till vår hand-

ledare, Helena Wistrand som har gett oss goda råd och tänkvärda kommentarer. Ett extra stort 

tack vill vi rikta till Fredrik Svensson och Mikael Sellergren och våra familjer. Utan er hade vi 

inte kunnat genomföra vår grundlärarutbildning och i synnerhet inte vårt examens-arbete. 

 

Marie Sellergren och Michaela Johansson 
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Sammandrag 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare kan arbeta med värdegrunden genom skön-

litteraturen i årskurserna 1–4. Vidare har vi undersökt hur lärare tolkar begreppet värdegrund, 

om lärare prioriterar skönlitteratur i svenskundervisningen och hur lärare kan använda skön-

litteratur i svenskundervisningen. 

  

I vår undersökning har vi utgått från en kvantitativ enkätundersökning via webben och öppen 

direkt observation med låg grad av struktur. Enkätundersökningen utfördes på 94 verksamma 

svensklärare i Vimmerby kommun och i Göteborgs kommun. Enkätundersökningarna gav oss 

en bredare syn på värdegrunden och skönlitteratur. Observationerna utfördes på två lärares 

undervisning som arbetar med värdegrunden genom skönlitteratur och genomfördes av oss båda 

i Vimmerby kommun. Observationerna medförde att vi fick en djupare insyn i lärarnas 

perspektiv. 

 

Utifrån enkätundersökningen och observationerna visar resultatet att högläsning av skön-

litteratur och efterföljande boksamtal var viktiga faktorer i arbetet med värdegrunden genom 

skönlitteratur. Lärarna förmedlade även olika tolkningar av begreppet värdegrund och den mest 

förekommande tolkningen var ’människors lika värde’ följt av ’respekt’ – att respektera och 

acceptera olikheter. De allra flest lärare prioriterade skönlitteratur i undervisningen, men det 

fanns några undantag. Det vanligaste användningsområdet för skönlitteratur i svenskunder-

visningen var högläsning med efterföljande diskussioner. En viktig slutsats är att läraren bör 

fortsätta med högläsning för sina elever med efterföljande diskussion för att nå elevernas tankar, 

funderingar, rädslor och åsikter. 

 

Nyckelord: skönlitteratur, värdegrund, svenskämnet, socialt samspel, svenskundervisning. 
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1 Inledning 

De första åren i grundskolan har stor betydelse för barnets personlighetsutveckling. Det är i det 

här stadiet som grunden för vanor och inställningar till allt som rör samhället skapas. Det är 

därför viktigt att lärare skapar en god skolmiljö där varje elev känner sig trygg och har möjlig-

het att tillgodogöra sig vad skolans uppdrag, mål och uppgifter står för (Ejeman & Larsson, 

1982:239). Idag har eleverna stort inflytande i skolan då skolan bedrivs i demokratisk anda. Vid 

undervisning bjuder pedagoger ofta in elever till samtal och öppnar upp för nya idéer och 

tankesätt. Partanen (2007:25) menar att det är viktigt att lärare fångar nyfikenheten, moti-

vationen och lusten att lära och förstå för att kunna hjälpa eleven framåt i utvecklingen redan 

från de tidiga åren i grundskolan. Redan första dagen i skolan har varje elev en viss inställning 

till läsning och dess betydelse. Olika parter som till exempel vårdnadshavare, lärare eller andra 

samhällsmedborgare kan hjälpa till att skapa en positiv attityd till läsningen och framför allt 

läsning av skönlitteratur (Ingemansson, 2007:21; Läsdelegationen, 2018:17).  

  

“Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla 

kunskaper och värden” (Skolverket, 2018:7). Citatet ur Läroplan för grundskolan, förskole-

klassen och fritidshemmet (2018) stämmer väl överens med vad skolans värdegrund och upp-

drag står för. Bildning och utbildning är två olika begrepp inom skolan (Liedman, 2014:223–

224). Utbildningsbegreppet är en målinriktad process i skolan där eleverna inhämtar kunskaper 

och färdigheter. Begreppet bildning står för en livslång process som exempelvis att lära sig 

något nytt varje dag. Att skapa ett intresse och en nyfikenhet i skolan är viktigt för att kunna 

uppnå kunskapsmål och därmed lyckas (Liedman, 2014:223–224). 

 

Under vår utbildning till grundskollärare F–3 har stor vikt lagts vid att lärare ska ge alla barn 

lika förutsättningar för lärande och utveckling genom att skapa en trygg verksamhet. Genom 

att vi har haft verksamhetsförlagd utbildning och att vi har arbetat inom skolan har vi uppmärk-

sammat stora skillnader i hur lärare arbetar med värdegrund och skönlitteratur. Det finns lärare 

som låter värdegrunden genomsyra undervisningen och så finns det lärare som enbart arbetar 

med värdegrund under specifika värdegrundslektioner, i stället för att låta värdegrunden genom-

syra all undervisning (Skolverket, u.å.). Skönlitteratur används i viss undervisning som be-

löning efter annan aktivitet och i viss undervisning som diskussions-material (Ewald, 2007:319. 

Hedin och Lahdenperä (2000:48) skriver att begreppet värdegrund kan tolkas på olika sätt 

eftersom det är ett begrepp som är kopplat till individens egna känslor och uppfattning. Det vill 

vi undersöka då vi anser med vår erfarenhet att värdegrunden och skönlitteratur behöver 

uppmärksammas ytterligare. Vår förhoppning är att kunna bidra till att hjälpa andra lärare att 

finna möjligheter att förmedla värdegrunden genom skönlitteratur. Vår förhoppning är även att 

genom lärare, få eleverna att kunna mötas och ges möjligheter att kunna utveckla språket för 

att tänka, kommunicera och lära både enskilt och tillsammans med andra i ämnet svenska 

(Skolverket, 2018:257). Skolan idag är en plats där elever kan känna otrygghet, utanförskap 

och ensamhet. Med ett värdegrundsarbete som ständigt pågår kan inslag av skönlitteratur hjälpa 

till för att kunna föra klassrumsdiskussioner, menar Nikolajeva (2017:37–38). 
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1.1 Syfte 

Anledningen att vi vill bidra till forskningen inom svenskämnet är att vi anser att det är viktigt 

att läsning av skönlitteratur i svenskämnet tillsammans med värdegrundsarbete uppmärk-

sammas ytterligare. På så vis ville vi undersöka hur en grupp lärare tolkar begreppet värde-

grund. Genom detta vill vi undersöka hur värdegrunden kan arbetas med genom skönlitteratur 

i årskurserna 1–4. 

 

Slutligen vill vi utforska om och hur läraren prioriterar och använder skönlitteratur i årskurserna 

1–4. Det här ger oss, andra blivande och redan utbildade lärare, kunskap och förståelse om 

värdegrund och skönlitteratur i skolan. Undersökningen ska syfta till att elever ska tänka, reflek-

tera, kommunicera och lära tillsammans med läraren och klasskamrater som förhoppningsvis 

bidrar till framtida samhällelig nytta. Frågeställningarna syftar till lärares arbete med värde-

grunden i svenskämnet och mer specifikt deras arbete med värdegrunden i litteratur-

undervisningen. 

1.2 Frågeställningar 

Examensarbetets frågeställningar är följande: 

  

•  Hur tolkar lärare ordet värdegrund? 

•  Hur kan lärare arbeta med värdegrunden genom skönlitteraturen i årskurserna 1–4? 

•  Prioriterar lärare skönlitteratur i svenskundervisningen och hur kan lärare använda 

skönlitteratur i svenskundervisningen i årskurserna 1–4? 
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2 Bakgrund 

Inledningsvis i bakgrunden beskrivs värdegrundens betydelse från förr till nu. Vidare följer 

skönlitteraturens betydelse i undervisningen och skönlitteratur i svenskämnet. Avslutningsvis 

beskrivs två lärandeteorier som passar väl ihop med syfte och frågeställningar. Dessa lärande-

teorier är den sociokulturella teorin och pragmatismen. 

2.1 Värdegrundens betydelse från förr till nu 

För hundra år sedan ansågs kyrkans värderingar i Sverige vara mycket viktiga, då kyrkan hade 

ett stort inflytande på samhället. Kristna kunskaper och dess budskap lärdes in och efterlevdes. 

Till långt in på 1900-talet förmedlade kyrkan en stor del av de mänskliga normerna. Enligt 

Olivestam och Thorsén (2008:17) var det under 1960-talet som skolreformatorerna skapade den 

nya värdegrunden. Den nya värdegrunden innebar att en modernare skola hade möjlighet att 

växa fram och ta plats i samhället. Den nya skolan stod för individens frihet och rätten att själv 

utveckla sitt liv (Olivestam & Thorsén, 2008:17). Det var även under denna tid som skolan blev 

en viktig del i samhället då lärarna inte bara skulle förmedla kunskap till eleverna, utan även 

fostra eleverna (Larsson, 2004:7). 

 

Den nuvarande läroplanen för förskola och skola vilar på en demokratisk grund (Olivestam & 

Thorsén, 2008:5). Denna grund benämns som värdegrunden och den vilar fortfarande på de 

traditioner som har växt fram under århundraden inom det svenska samhället. Värdegrunden 

kan kopplas samman med Sveriges fyra grundlagar, Regeringsformen, Successionsordningen, 

Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen (Regeringskansliet, 2015). Den nuva-

rande regeringsformen är från 1974 och har gått igenom vissa förändringar genom åren. 

Regeringsformen har inverkan på hur landet styrs idag och är den grundlag som ligger till grund 

för Sveriges demokrati. Regeringsformen bestämmer att makten ska utövas med respekt för alla 

människors lika värde (Larsson, 2004:8). Riktlinjerna från värdegrunden skapar en miljö i 

skolan där elever kan lära sig att ta ansvar för att fungera i samhället. Ett sätt att följa den vägen 

är att visa hänsyn, respekt och omtanke till sina medmänniskor. Undervisningen ska bedrivas 

under demokratiska former och ska därmed förbereda varje elev till att aktivt delta i samhälls-

livet. I läroplanen (2018:6) står det att eleverna inte enbart ska undervisas i demokratiska värde-

ringar utan att undervisningen ska bedrivas i demokratisk anda. Det kan ske genom att samtliga 

elever deltar i planering och utvärderingen av den dagliga undervisningen. Det kan innebära att 

lärare ger eleverna olika valmöjligheter till teman, ämnen och aktiviteter. På så sätt utvecklar 

varje enskild elev just sin förmåga att utöva inflytande samt att kunna ta eget ansvar (Larsson, 

2004:17). Vårdnadshavaren och hemmen har ett viktigt arbete tillsammans med skolans 

verksamhet för att eleverna ska känna trygghet och välmående (Larsson, 2004:18). Vardagsetik 

är ett grundläggande perspektiv i skolan som innebär att värdegrunden ska synliggöras varje 

dag, i varje situation (Olivestam & Thorsén, 2008:54). 

 

Värdegrunden ska integreras i samtliga ämnen i skolan. Trots att lärare har den vetskapen menar 

Skolverket (u.å.) att ansvaret för värdegrundsarbetet i många fall läggs på de samhälls-

orienterade ämnena. Det är alltså inte enbart de samhällsorienterande ämnena som ska ha ett 

huvudansvar att förmedla värdegrunden i skolan, utan värdegrunden ska genomsyra all under-
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visning (Skolverket, u.å.). Det ska ske redan vid planeringsstadiet av undervisningen och gälla 

oavsett vilket ämne, ämnesområde eller tema som undervisningen handlar om. Värdegrunden 

hjälper elever och lärare att skapa ett bra och tryggt klassrumsklimat som innebär goda 

relationer mellan varandra och att eleverna ska må bra. Med hjälp av värdegrunden och dess 

innehåll blir det kvalitet och kunskap i skolan som stärker både elevernas självförtroende samt 

självmedvetenhet i skolan (Olivestam & Thorsén, 2008:89). 

2.2 Skolans uppdrag 

“Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta 

i samhällslivet genom att ges sitt bästa i ansvarig frihet” (Skolverket, 2018:5). Det här med-

mänskliga budskapet ska vara grundläggande för förskolans och skolans verksamhet (Larsson, 

2004:13). Värdegrunden ställer individen och skolan i centrum från samhället till omvärlden 

(Olivestam & Thorsén, 2008:86). Det gör att skolan bör ses som en av de viktigaste resurserna 

när det handlar om att forma elever till ansvarstagande och självständiga individer inför fram-

tiden, menar Larsson (2004:48). Värdegrunden ska genomsyra skolans verksamhet och bäras 

upp av samtlig personal i skolans verksamhet. Det i sin tur gör att det är lärare tillsammans med 

skolan som ger eleverna kunskap om goda värderingar som exempelvis respekt och demokrati. 

Det är viktigt att lärare står för vad som är rätt och fel i skolan och samhället. Det kopplas 

samman med vad läroplanen (Skolverket, 2018:5) beskriver då skolan har en betydelsefull 

uppgift att överföra grundläggande värderingar till eleverna. En annan viktig uppgift är att 

förbereda eleverna för att leva och verka i samhället, menar Skolverket (2018:5). Skolans upp-

drag är, enligt skollagen (SFS, 2010:800, §1, kap. 3) att främja lärande där individen stimuleras 

till att inhämta kunskaper och utvecklas. Skolan kan inte garantera att alla individer blir kloka, 

hänsynsfulla, respektfulla människor som ständigt visar medmänsklighet och med det bli 

demokratiskt sinnade. Däremot ska skolan garantera att samtliga individer ges goda förutsätt-

ningar för att kunna förstå de värderingar som har fastställts genom politiska beslut. Det är de 

politiska besluten som ligger till grund för skolans verksamhet och i samhället i dess helhet 

(Larsson, 2004:5). Läroplanen och värdegrunden speglar hur samhället ser ut (Orlenius, 

2001:14) och det är därför grundläggande att skolan använder värdegrunden som utgångspunkt 

(Orlenius, 2018:21). 

 

Skola och demokrati hör ihop eftersom de båda handlar om samhällsutveckling. Grundskolans 

värderingar står, enligt Skolverket (2018:5), för de mänskliga rättigheterna, grundläggande 

demokratiska värderingar samt att människor visar och ger respekt mot varandra. I dagens skola 

är det nolltolerans mot kränkande behandling och ingen i skolan ska utsättas för särbehandling. 

Skolan har därmed som uppdrag genom värdegrunden, att låta varje enskild individ finna sin 

egen, unika identitet (Skolverket, 2018:5–7). I Skolverkets värdegrundstext i läroplanen står 

det skrivet att arbetet inom skolan ska vila på en demokratisk grund och uppmanar alla som är 

verksamma i skolan att arbeta för alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet 

(Skolverket, 2018:5–7). Skolan arbetar ständigt med samtliga elevers lika värde, oberoende av 

social och etnisk bakgrund. Skolan har som uppdrag att vara en trygg och lärorik plats där alla 

ska bli bemötta med glädje och respekt (Skolverket, 2018:5). Tholander (2005:8) anser att 

begreppet värdegrund är ett omfattande begrepp som inte enbart beskriver regler gällande 

samvaron i skolan. Värdegrunden är uppbyggd av styrdokumenten, skollagen samt 
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diskriminerings-lagen (Skolverket, u.å.). Värdegrunden står för en plan mot kränkande 

behandling som aktivt styr likabehandlingsarbetet i skolan. Det är grundläggande att dessa 

föreskrifter arbetas med redan i de tidiga åren i grundskolan då inställning, regler, fostran samt 

levnadsmönster skapas (Skolverket, u.å.). Det är de nationella styrdokumenten som ska reglera 

verksamheten i barn-omsorg och skola. Genom styrdokumenten ska undervisningen anpassas 

för att samtliga elever ska kunna nå kunskapsmålen i kursplanerna samtidigt som verksamheten 

ska stimulera samhällets individer till ökad demokratisk insikt och mognad (Larsson, 2004:12).  

 

Skolans värdegrund räknar upp grundläggande demokratiska värderingar. Exempel på sådana 

värderingar är människans egenvärde, individens frihet, människors lika värde, jämställdhet, 

ansvarstagande, solidaritet, etik och moral (Skolverket, 2018:7). Olivestam och Thorsén 

(2008:81) anser att innehållet i skolans värdegrund formulerar företeelser som räknas som ont 

och annat som räknas som gott. Det är grundläggande att ständigt arbeta efter de regler och 

förväntningar som värdegrunden består av. Läraren som är ledaren i klassrummet måste ingå i 

en process som bygger på ett slags osynligt kontrakt för sitt uppdrag. Kontraktet handlar om att 

bygga upp ett förtroende och en tillit som gör att lärare kan motivera och stimulera elever till 

att medvetet göra goda insatser och utvecklas (Orlenius, 2001:183). Värdegrunden är en grund-

pelare i skolan hos alla elever, kollegor, lärare, skollag, betygskriterier, skolverk, arbetslag, 

skolledning, övrig personal, skolinspektion och läroplan. Det finns fler områden som värde-

grunden har etablerat sig i utöver skolan. Värdegrunden är densamma och finns i samhället, i 

hemmen, föreningar, media samt i fackliga organisationer. I dessa avseenden kan värdegrunden 

delas upp i att vara en privat värdegrund och en professionell värdegrund (Olivestam & 

Thorsén, 2008:9). 

2.3 Barnkonventionen 

Barnkonventionen är starkt sammankopplad med värdegrunden. Barnkonventionen handlar om 

barns rättigheter och om olika bestämmelser kring mänskliga rättigheter för barn under 18 år. 

De länder som har skrivit under barnkonventionen lovar att följa de 54 olika artiklarna och de 

fyra grundläggande principerna som samtliga handlar om barns levnadsvillkor och deras rättig-

heter i samhället. Barnkonventionen kopplas samman med vad tidigare forskning (Larsson, 

2004:17) beskriver, eftersom utveckling av barns fulla möjligheter är grundläggande i läro-

planen (Skolverket 2018:5). Barnkonventionen belyser även att värdegrunden handlar om att 

utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna. Alla människor är olika men lika mycket värda 

är något som Barnkonventionen och skolan strävar efter (UNICEF, 2009:4–5; Skolverket, 

2018:5). Det handlar om att genom dessa grunder förbereda barnet att kunna leva ett ansvars-

fullt liv i ett fritt samhälle. Vidare handlar det om förståelse, fred, tolerans, jämlikhet mellan 

könen och vänskap mellan alla folk, etniska, nationella, religiösa grupper och personer som 

tillhör urbefolkningar samt att utveckla respekt för naturmiljön (UNICEF, 2009:29; Skolverket 

2018:5–7). 

2.4 Skönlitteraturens betydelse i undervisningen 

Chambers (2011:16) anser att elever behöver få tillgång till mycket skönlitteratur och olika 

former av skönlitteratur i skolan. Chambers menar även att ju mer skönlitteratur eleverna får 
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tillgång till, desto större är chansen att skönlitteratur blir ett naturligt inslag i skolan. Lärare 

försöker erbjuda eleverna olika slags skönlitterära böcker med olika författare. Nikolajeva 

(2017:360) belyser vikten av litteratur för barn i undervisningen. Nikolajeva anser att barn-

litteraturen är betydelsefull i fostrandet av elever men även för att diskutera hur samhället ser 

ut idag. Vidare menar författaren (2017:360) att litteratur som är skriven för barn är ett viktigt 

pedagogiskt redskap då litteraturen kan öppna världar som barnen inte hade haft tillgång till 

annars. Skönlitteraturen kan skildra olika människors liv och levnadsvillkor, olika slags makt-

förhållanden, olika sociala grupper men även hjälpa läraren att lyfta olika slags problem som 

kan förekomma utan att peka ut en reell person, menar Nikolajeva (2017:28, 98). 

2.4.1 Skönlitteratur nu 

I skolan läser eleverna skönlitteratur dels för att det står i läroplanen (Skolverket, 2018:258–

259), dels för att känna en tillhörighet, gemenskap och få tillträde till andra världar, menar 

Ingemansson (2016:7). Forskaren Annette Ewald har skrivit en avhandling vid namn 

Läskulturer Lärare, elever och litteraturläsning i grundskolans mellanår (2007). Ewalds 

avhandling (2007:26–27) visar att skönlitteraturen har haft stor betydelse för elevernas 

förståelse både för historiska och andra kulturella händelser. Ingemansson (2016:7) anser att 

skönlitteratur kan hjälpa elever att leva sig in i tider som varit, få förståelse för hur människor 

levt, se olika samhällsklasser och olika kulturer. Det är genom litteraturläsningen i skolan som 

eleverna ska få möjlighet till en estetisk, socialhumanistisk och demokratisk fostran, menar 

Ewald (2005:27). Vidare anser Ewald att det är genom svenskämnet och då främst via 

litteraturläsning som ansvaret för arbetet med värdegrunden finns. Kursplanen i svenska 

(Skolverket, 2018:257–258) visar att eleverna ska ges möjligheten att läsa skönlitteratur för 

varierande ändamål. Ingemansson (2016:8) påstår att det står i kursplanen i svenska att 

skönlitteratur hjälper eleverna att förstå sig själva och världen samt bidrar till att skapa elevernas 

egen identitet. Undervisningen ska syfta till att lära eleverna tolka och samtala om vad de läst 

samt få förståelse för egna och andras tankar och funderingar. Ingemansson (2007:8) anser att 

skönlitteraturens roll för elevernas identitetsskapande och utveckling av förståelse för livsfrågor 

bör diskuteras inom skolan. 

 

Ingemansson (2007:8) anser att målet med undervisningen i svenskämnet där skönlitteratur 

inkluderas bland annat är att sträva mot att eleverna får möjlighet att förstå kulturell mångfald. 

Förståelse för kulturell mångfald skapas genom att elever möter skönlitteratur och författarskap 

från olika tider och olika delar av världen. Ingemansson (2007:21) förklarar hur berättandet av 

kulturell mångfald kan arbetas med och vilka läsförebilder en elev kan ha. Det kan vara 

avgörande för hur ingången till ett liv med läsning och dess tillgång till skönlitteratur kan se ut. 

Ingemansson (2007:25) beskriver att det är viktigt att kunna reflektera över innehållet i 

litteraturen. Att förstå och känna känslor i en text handlar om att skapa förståelse för 

skönlitteratur, menar Ingemansson (2007:157). Avslutningsvis menar Ingemansson (2007:9) 

att om elever har möjlighet att läsa skönlitteratur kan eleverna tillsammans med lärare lyfta 

olika slags värdegrundsfrågor med hjälp av den lästa skönlitterära texten. 
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2.5 Skönlitteratur i ämnet svenska 

“I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och 

skilda delar av världen” (Skolverket, 2011:222). I svenskämnet behöver elever möta olika typer 

av skönlitteratur för att forma den egna identiteten samt sin förståelse för omvärlden 

(Skolverket, 2011:222). 

2.5.1 De centrala delarna av kursplanen 

Det centrala innehållet beskriver vad undervisningen i ämnet ska innehålla. Vad eleverna ska 

ha för kunskaper med sig ur denna undervisning beskrivs i kursplanens kunskapskrav. Kurs-

planen (Skolverket, 2011:222) är uppdelad i olika centrala innehåll och kunskapskrav för de 

olika stadierna i grundskolan. Eftersom examensarbetet berör årskurserna 1–4 har vi valt att 

fördjupa oss i två olika delar. Den ena delen gäller för årskurserna 1–3 och den andra delen för 

årskurserna 4–6. 

2.5.2 Årskurserna 1–3 

I det centrala innehållet för årskurserna 1–3 står det skrivet om Berättande texter och 

sakprosatexter. Sakprosatexter ligger inte inom ramarna för detta arbete, men när det gäller 

berättande texter ska eleverna enligt centrala innehållet få undervisning om berättande och 

poetiska texter. De texterna ska belysa människors upplevelser och erfarenheter och kan vara 

texter i form av rim, sånger, kapitelböcker, sagor och myter. I det här området ska eleverna även 

ha förståelse om texternas olika budskap, uppbyggnad och innehåll. Det är grundläggande att 

eleverna har kunskap om texternas början, handling och slut. 

 

Ett exempel på godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 1 är att ”i samtal om texter som eleven 

lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydliga framträdande innehåll och 

jämföra detta med egna erfarenheter” (Skolverket, 2018:263). 

 

Ett exempel på godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 är att ”eleven kan samtala om 

elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. 

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt 

framgår” (Skolverket, 2018:263). 

 

2.5.3 Årskurserna 4–6 

I det centrala innehållet i årskurserna 4–6 står det om Berättande texter och sakprosatexter. Det 

centrala innehållet i årskurserna 1–3 har likadana områden som årskurserna 4–6, men för års-

kurserna 4–6 ska eleverna uppfylla de utökade kunskapsmålen. Eleverna i årskurserna 4–6 ska 

även få kunskap om området Berättande texter och sakprosatexter, där eleverna ska förstå olika 

typer av texter som exempelvis skönlitteratur och sagor samt dramatik som belyser människors 

villkor och identitets- och livsfrågor. 

 

Eleverna ska genom undervisning i svenskämnet ges möjligheter och förutsättningar att 

utveckla språket för att kommunicera, tänka och framförallt lära (Skolverket, 2011:222). 
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Undervisningen i ämnet svenska ska bidra till att eleverna får en vetskap och förståelse för sättet 

som man kommunicerar på och hur konsekvenser kan visas beroende på språkbrukets 

uppbyggnad. Den undervisningen handlar om vett och etikett i det svenska språket och 

kommunikation kring att visa hänsyn och lära sig av varandra genom språket (Skolverket, 

2011:222). Settergren (1989:21) skriver att för att eleverna ska kunna uppnå de målen behöver 

det finnas ett utbud av skönlitteratur att välja emellan i skolan. Det är viktigt för eleverna att 

kunna få välja sin läsning med omsorg, det bör ingå i skolvardagen för samtliga elever. 

2.6 Lärandeteorier 

Det sociokulturella perspektivet handlar till stora delar om kommunikation som verktyg för att 

kunna förstå världen och för att kunna uttrycka sig. Vygotskij anser att människor lär av 

varandra och framförallt av dem som besitter mer kunskap och kan vägleda den lärande framåt. 

Detta kan ske i klassrummen och sker mellan elev och elev eller elev och lärare (Säljö, 

2014:287, 305). Lev Vygotskij är en stor förebild inom det sociokulturella perspektivet. 

Anledningen är att Vygotskij var den person som introducerade idén om hur lärande sker i 

sociala sammanhang snarare än att lära på egen hand. Vidare anser Säljö (2014:287) att 

Vygotskijs teori innefattar begrepp som erfarenhet, deltagande och lärande. Det sociokulturella 

perspektivet innebär att relationen och kommunikationen mellan elev-elev och elev-lärare är 

mycket viktig i skolan (Orlenius, 2001:216). Vidare anser Vygotskij, att rela-tionerna mellan 

människor är viktiga. Relationer i sociala sammanhang är viktiga för att eleverna ska känna sig 

trygga, respektera varandra för dem de är och att acceptera varandra.  

 

Det sociokulturella perspektivet går hand i hand med pragmatismens syn på lärande. De båda 

teorierna handlar om att lärandet sker tillsammans med andra. Skolan blir då en viktig del i 

lärandet då skolan arbetar för att eleverna ska vara delaktiga i sin utbildning och för att lära för 

framtiden. Inom det sociokulturella perspektivet och pragmatismen lär sig individer av varandra 

och bidrar till ett bättre lärande och en bättre utveckling (Säljö, 2014:208–209).  

 

Pragmatismens stora pedagog hette John Dewey. Dewey förknippas med uttrycket learning by 

doing som kan översättas till att ”lära genom att göra”. Lärandet sker, enligt pragmatismen, för 

att förbereda eleverna på att leva i ett demokratiskt samhälle. Individer lär sig normer och regler 

genom att delta i ett socialt sammanhang. Pedagogikens främsta uppgift är att organisera under-

visningen på ett sätt som eleven kan bygga vidare på sina erfarenheter och kunskaper i sociala 

omgivningar (Säljö, 2014:288). Vi kopplar samman de två teorierna till syftet och fråge-

ställningar då lärande sker i sociala sammanhang. Arbetet sker exempelvis genom samtal där 

alla får komma till tals och alla blir lyssnade på. Undervisningen bygger till stor del på att 

eleverna ska få bygga vidare på deras tidigare erfarenheter och kunskaper för att utvecklas. 
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3 Tidigare forskning 

3.1 Läsdelegationen för likvärdiga förutsättningar 

Målet med Läsdelegationen är att samla Sverige genom att ha målet att jobba tillsammans för 

att stärka läsningen. Läsdelegationen består av personer med olika kompetenser kring barn och 

ungas läsning (Läsdelegationen, 2018:21). Syftet med Läsdelegationen är att bidra till att alla 

barn och ungdomar i Sverige ska få likvärdiga förutsättningar. Läsdelegationens uppdrag är 

främst inriktat till barn och unga från 0 till 18 år, men det har även varit viktigt att skapa ett nytt 

tänkande och syfte för barn men även för vuxna. Projektet har valt att ta med vuxna som 

målgrupp för att vuxna är förebilder för barn och unga. Syftet med Läsdelegationen är även att 

skapa ett utrymme för läsning och dess innebörd. För att kunna bryta den negativa trenden då 

läsning och läsintresset minskar behöver man tänka nytt. Återigen visar forskningen att det är 

viktigt att hitta många och nya vägar till läsning, ett exempel till nya vägar till läsning kan vara 

med hjälp av teknik. Det har nu visats att det finns läsfrämjande potential i den ökade 

tillgängligheten och det bidrar till läsupplevelser med mobiltelefoner, surfplattor och datorer 

(Läsdelegationen, 2018:183). Satsningen för både traditionellt och digitalt läsande bör därför 

gå hand i hand och ta ett fortsatt stort utrymme i det läsfrämjande arbetet i och utanför skolan 

(Läsdelegationen, 2018:184). Det bidrar till erfarenhetsutbyten från skönlitteraturen och 

utveckling för barn och unga i och utanför skolan. “Ge tid för läsning” (Läsdelegationen, 

2018:13). Det här citatet är Läsdelegationens syfte och ett citat som återkommer genom hela 

läsprojektet. Projektet vill uppmärksamma och visa att det finns många vägar till läsning 

(Läsdelegationen, 2018:13). 

 

Under 2018 och två år framåt har Folkbildningsrådet ett uppdrag att stärka föräldrars del-

aktighet och engagemang i sina barns läsning och lärande. Det är viktigt att barns läsning upp-

märksammas av deras vårdnadshavare anser Läsdelegationen (2018:17). Det krävs att barn och 

ungas läsning följs upp för att deras läsning ska kunna förbättras. Uppföljningen av det 

läsfrämjande uppdraget behöver finnas både i och utanför skolan. Det behöver vara ett ansvar 

som skolan och vårdnadshavare delar på. Forskningen menar att för att skapa bättre 

förutsättningar för barnen behöver lärarutbildningarna satsa mer på att ge relevanta kunskaper 

i hur barn och unga lär sig att läsa och utvecklar sin läsning. Det behövs kvalitativa och 

kvantitativa forskningsprojekt kring hur olika metoder, förhållningssätt och arbetssätt kring 

läsning kan se ut (Läsdelegationen, 2018:17). 

3.2 Att använda skönlitteratur i undervisningen 

Syftet med Annette Ewalds avhandling “är att belysa den betydelse som läsning av 

skönlitteratur ges i skolans mellanår i början av det tjugoförsta århundradet” (s. 28). Ewald vill 

med sin avhandling ge en bild av hur litteratur-användandet i skolan ser ut i autentiska miljöer. 

Avhandlingen är utförd på fyra olika skolor i Sverige där Annette Ewald har intervjuat och 

observerat lärare och elever i årskurserna 4–6. Hon har följt dessa klasser under flera år med 

fler eller färre besök på grund av olika anledningar. 
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Det finns en period i barns läsutveckling som kallas för slukaråldern och denna ålder brukar 

infinna sig när eleverna går i årskurserna 4–6. Med begreppet slukarålder, menar Ewald 

(2007:21) att många elever gärna vill läsa litteratur och är i en ålder då flertalet elever har ett 

utvecklat intresse för läsning. Trots elevernas läsintresse är det inte ovanligt att skolan inte följer 

upp elevernas läsintresse, då lärarna anser att de inte har tiden för sådan uppföljning. 

 

Ewald (2007:27) anser att kursplanen för ämnet svenska som behandlar litteraturläsning visar 

på att texter som elever möter, såsom litteratur för barn och unga till viss del kan medverka till 

att eleverna utvecklar ett demokratiskt synsätt och även elevernas egen utveckling. Kursplanen 

i ämnet svenska har förväntningar på att läsning av litteratur ska “bidra till elevernas etiska, 

socialhumanistiska och demokratiska fostran” (s. 27), vilket leder till att ämnet svenska i skolan 

får ett ansvar för värdegrundsarbetet och demokratiarbetet. 

  

Samtliga lärare som medverkar i Ewalds undersökning arbetar med skönlitteratur i svensk-

ämnet. Oftast får litteraturläsningen en undanskymd roll frånkopplad den övriga under-

visningen, menar Ewald (2007:244, 319). Eleverna läser skönlitteratur men oftast blir det inga 

samtal om vad eleverna har läst eller deras upplevelser av texten. Eleverna lämnas ensamma 

med sina tankar och funderingar utan att ha någon att ventilera med. Ewald gjorde en upptäckt 

om att samtliga skolor som medverkar i avhandlingen använder läsning som något fristående, 

läsningen blir inte en del av ett större sammanhang (Ewald, 2007:319). Det är något som flera 

av lärarna som medverkar i undersökningen bekräftar. 

  

En av lärarna anser att skönlitteratur är en stor källa till kunskap, men att skönlitteratur i 

svenskämnet inte används som annan litteratur i undervisningen. Skönlitteratur blir, enligt 

läraren, ett tidsfördriv eller en belöning för att andra skoluppgifter blivit färdiga. Elevernas 

läsning blir då sällan något som de får reflektera över eller som kommer upp i dialog, eleverna 

blir ensam i sin läsning (Ewald, 2007:319–320). Samma lärare har en vision om att 

litteraturläsningen ska integreras och bli en naturlig del i undervisningen. Läraren menar att 

läsning av skönlitteratur i många fall blir färdighetsträning där läraren stämmer av att läsningen 

är genomförd och ställer några kontrollfrågor, vilket i många fall är slutna frågor om texten. 

Ewald skriver om det begränsade utrymme som skönlitteratur ges i under-visningen. I vissa fall 

är utrymmet begränsat för att tillgången till litteratur är liten, i andra fall kan det bero på att det 

finns annat i undervisningen som bedöms som viktigare (Ewald, 2007:245). 

  

En annan lärare som medverkar i undersökningen var nyexaminerad på tidigt 70-tal. Hen anser 

att skolan består av mer läsning idag än på 70-talet. Vidare anser hen att användandet av 

skönlitteratur har ökat de senaste 40 åren. Trots detta tror hen inte att eleverna är större 

bokälskare idag än för 40 år sedan utan att det är lärarna som har större förtroende till litteraturen 

i undervisningssyfte (Ewald, 2007:158). Idag får eleverna i skolan ofta läsning av skönlitteratur 

som hemläxa som i många fall inte kontrolleras av någon. Med det här arbetssättet tänker flera 

elever att de kan slippa läsa då ingen kontrollerar att de läst. Eleverna anser att det är jobbigt 

att läsa då ingen “bryr sig” om att de läst eller vad de har läst (Ewald, 2007:300). De menar att 

om ingen kontrollerar vad de läst känns det inte viktigt att läsa. 
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Ewald visar att skönlitteratur kan användas i klassrumskonflikter, för att lyfta fram konflikt-

mönster eller elevernas olika status/ställning i klassen. I stället för att peka ut specifika elever 

kan lärare använda sig av skönlitteratur för att lyfta problemet och föra en dialog eller boksamtal 

med eleverna om hur karaktärerna i boken ska kunna lösa problem eller konflikter (2007:253, 

275). Det viktiga som Ewald lyfter i sin avhandling är att samtalet ska bidra till reflektion och 

synliggöra elevnära händelser (2007:274–275). 
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4 Metod 

Till att börja med kommer de valda metoderna för insamling av data att presenteras. Vidare 

beskrivs materialet och urvalet av de lärare som deltagit. Därefter följer en bortfallsanalys och 

redogörelse för vilka etiska aspekter som används i studien. Avslutningsvis beskrivs 

analysmodellerna. 

4.1 Metodval 

Valen av forskningsmetoder grundades på vad som passade för att uppfylla syftet och besvara 

de frågeställningar som vi har formulerat, i enlighet med Bryman (2016:67). Examensarbetets 

utvalda forskningsmetoder är en kvantitativ enkätundersökning via webben och öppen direkt 

observation med låg grad av struktur. För att få ett större underlag att bygga resultatet på 

användes två olika forskningsmetoder. Olika metoder stödjer varandra på olika vis och ger där-

för ett mer tillförlitligt resultat, menar Bryman (2016:67). 

4.1.1 Enkätundersökning som undersökningsmetod 

Enligt Bryman (2016:287) ökar chanserna att svaren blir mer sanningsenliga vid en enkät-

undersökning än vid en intervju. Anledningen är att svaren från informanten, vid en intervju, 

kan bero på intervjuarens etnicitet, kön eller sociala bakgrund. Valet av webbenkät som 

undersökningsmetod grundas på att det är, enligt Bryman (2016:287) en enklare, billigare och 

mindre tidskrävande metod att samla in information på. Genom enkäten nås fler respondenter 

på kortare tid och svaren är enklare att bearbeta och sammanställa, men det krävs också mycket 

kunskap och tid för att göra en bra enkät, anser Bryman (2016:287–288). En annan positiv 

aspekt av enkäter är att informanterna har möjlighet att svara när de har tid och möjlighet, vilket 

kan ge ett utförligare svar än vid en intervju, menar Bryman (2016:287–288). 

  

En förutsättning för att kunna utföra en webbenkät var att de utvalda informanterna som skulle 

besvara enkäten hade tillgång till dator, läsplatta eller mobiltelefon med tillräcklig snabb 

internetuppkoppling (Trost & Hultåker, 2016:135). De utvalda informanterna är undervisande 

lärare i ämnet svenska i årskurserna 1–4. De informanter som valde att svara på 

enkätundersökningen via mejlutskick från rektorn fick en bifogad webblänk att öppna i ett 

separat popup-fönster. Vi valde att använda oss av webbenkater.com. Anledningen till att vi 

valde denna webbsida är att den var lätt att använda och förstå för oss. Webbsidan hade även 

de funktioner som vi önskade, vi kunde exempelvis välja vilka slags frågor vi vill ställa (öppna, 

stängda, flervalsfrågor med flera) eller om frågorna skulle vara obligatoriska eller inte. 

  

Enkätundersökningen gjordes över internet och samtliga tillfrågade svarade på samma frågor. 

Vår tanke kring de framtagna enkätfrågorna var att använda oss av öppna frågor som för-

hoppningsvis gjorde svaren mer informationsrika från respondenterna. Det var därför viktigt att 

vi kontrollerade utformningen av enkätfrågorna och att ordningsföljden på dessa frågor var som 

vi hade tänkt oss. För att skribenterna ska vara helt säkra på att allt fungerar bör de själva låtsas 

vara informanter och besvara enkätens alla kombinationer en gång, menar Trost och Hultåker 

(2016:140). Den 19 februari 2019 genomförde vi enkätundersökningen för att veta att allt 
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fungerade som vi hade tänkt oss. Vi har lagt fokus på att undvika värdeladdade ord utan har 

istället försökt att behålla ämnets fokus för att få tillbaka ett detaljerat svar från informanterna. 

Vi har även fokuserat på korta och konsekventa frågeställningar i enkäten som kan hjälpa 

arbetet framåt i enlighet med Trost och Hultåker (2016:90). I enkätunder-sökningens 

introduktionsbrev (se bilaga 2) ges information om vilka skribenterna till examensarbetet är. 

Det var viktigt att uppmärksamma i vilket syfte som enkätundersökningen gjordes och 

information om att resultatet av undersökningen skulle behandlas konfidentiellt. Det var även 

viktigt att det tydligt stod att det är frivilligt att delta och att det var acceptabelt att avbryta 

enkätundersökningen när som helst. Det var även väsentligt att skriva med kontaktuppgifter om 

informanten skulle undra över något. Därefter var det viktigt att informera om hur resultatet 

skulle publiceras samt användas (Einarsson & Hammar Chiriac, 2013:42–45). 

  

Enkätundersökningen bestod av åtta frågor och samtliga enkätfrågor ligger till grund för 

examensarbetet. Den första frågan i enkätundersökningen var obligatorisk att svara på. Frågan 

var, vilken årskurs läraren arbetade i. Skälet till att frågan var obligatorisk var för att vi ville se 

lärarnas fördelning över årskurserna 1–4. Nästa fråga som var obligatorisk var frågeställningen 

om hur lärare kan arbeta med värdegrunden genom skönlitteraturen i årskurserna 1–4 

(enkätfråga 7). Den frågan var relevant för att se olika tillvägagångssätt lärare använder sig av 

i sin undervisning för att arbeta med värdegrunden genom skönlitteraturen. 

4.1.2 Öppen direkt observation med låg grad av struktur 

Vi valde att använda oss av observation som metod då en observation betraktas som ett tro-

värdigt sätt att samla in information på, menar Einarsson och Hammar Chiriac (2013:27). 

Skälen som författarna lyfter fram och som är i enlighet med våra tankar gällande observation 

är att vi inte är beroende av vad människor säger att de gör eller vad de säger att de tänker göra. 

Observationerna bygger på vad som i själva verket händer. Genom observationerna är vi inte 

beroende av att de observerade behöver ha förmåga att delge oss information muntligt. Istället 

delger lärarna i klassrummet informationen via olika tillvägagångssätt. Med det här 

tillvägagångssättet finns möjligheten för oss att observera grupper och situationer som inte 

annars hade varit möjliga, menar Einarsson och Hammar Chiriac (2013:27). Genom 

observation kan vi få ta del av lärarens egna lösningar och tillvägagångssätt vilket är sådan 

information som vi anser vara viktigt för vårt examensarbete. Det finns fler än ett sätt att utföra 

en observation på, skriver Einarsson och Hammar Chiriac (2013:18). Vilken typ av observation 

som används beror på vilken typ av frågeställning som ställs samt vad forskaren vill kunna 

berätta när studien är avslutad. Vi valde en kvalitativ metod då syftet är att observera 

människors beteende, i enlighet med Bryman (2016:341). 

För att vi skulle få möjlighet att genomföra våra observationer krävdes det att vi utförde ett visst 

förarbete. Vårt förarbete bestod av att utforma ett informationsbrev till de deltagare som var 

intresserade av att delta i observationen. Informationsbrevet bestod av information om vilka vi 

var, vilket syfte vi hade med vår observation samt information om de forskningsetiska principer 

vi använde oss av, i enlighet med Einarsson och Hammar Chiriac (2013:39). Det här 

informationsbrevet fick de två lärare som var aktuella för observationerna läsa igenom för att 

ha möjlighet att ta ställning till om de vill deltaga eller inte deltaga i observationen. Vi lade stor 
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vikt vid forskningsetik innan, under och efter våra utförda observationer. Innan observationen 

tänkte vi noga över hur vi formulerade oss i tal och skrift så att ingen information skulle kunna 

misstolkas eller kännas oprofessionell. Vid genomförandet av observationerna var det viktigt 

att vi hade ett gott uppförande mot de lärare och elever som vi träffade. Efter observationerna 

tillbringade vi mycket tid till att formulera oss så att texten skulle vara trovärdig och att vi inte 

skulle fara med osanning. Einarsson och Hammar Chiriac (2013:41) menar att forskare kan fara 

med osanning utan att det är en medveten handling. Exempelvis kan det innebära att forskare 

har varit inkonsekventa vid tolkning och hantering av data eller att tolkningarna kan vara 

alldeles för utsvävande. Det var viktigt att vi ständigt fokuserade på formuleringar i texten och 

att vi inte undanhöll någon information för att få ett bättre resultat. Vi var även noga med att 

arbeta utifrån individskyddskravet. Individskyddskravet består av fyra krav, vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Einarsson & 

Hammar Chiriac, 2013:42–46). 

Syftet med våra två observationer var att se hur lärare integrerade värdegrunden i svensk-

undervisningen genom skönlitteratur men även hur lärare och elever arbetade med värde-

grunden genom skönlitteratur i svenskundervisningen. Efter noga övervägande valde vi att an-

vända oss av observationsmetoden öppen direkt observation med låg grad av struktur. 

Att observationerna var öppna innebar att klassen var informerade om att vi var där som 

observatörer och skulle genomföra en observation. Eleverna visste även om att de deltog i vår 

studie. En fördel med öppen observation, menar Einarsson och Hammar Chiriac (2013:29–30) 

var att vi kunde föra anteckningar öppet utan att försöka dölja vad vi gjorde. En nackdel med 

öppen observation kunde vara att gruppen inte agerade som de brukade göra när vi inte var där. 

Vi var införstådda med att vår närvaro under lektionen kunde påverka eleverna på olika sätt. 

Trots vetskapen om vår eventuella påverkan på eleverna valde vi att använda oss av metoden. 

Einarsson och Hammar Chiriac (2013:28) menar att en direkt observation grundas på tanken 

om att ”observera det som händer när det händer”. Det här innebar att lektionerna som 

observerades hade ägt rum oavsett om vi varit där eller inte. Med direkta observationer kunde 

vi samla in information, i en naturlig miljö samt i verkliga situationer. Observationerna innebar 

att vi fick möjlighet att observera händelseförlopp utan att göra märkbara intrång i skeendet 

(Bryman, 2016:341). Med observationerna ville vi förklara och skildra vad som hände i 

klassrummet. 

Att observationerna var av låg grad av struktur betyder inte att observationerna var 

ostrukturerade, utan observationerna utfördes i ett utforskande syfte men utan ett 

observationsschema, i enlighet med Bryman (2016:341) samt Einarsson och Hammar Chiriac 

(2013:28). Anledningen var att vi ville fånga så mycket av undersökningen som möjligt i nuet. 

Med ett observationsschema hade vissa händelser kanske passerat obemärkta då det inte var 

sådant som vi tänkt oss att observera. Vi inhämtade så mycket information i en specifik situation 

som möjligt genom att observera och att föra noggranna, löpande anteckningar, i enlighet med 

Einarsson och Hammar Chiriac (2013:20) samt Bryman (2016:341). 
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4.2 Material och urval 

Undersökningsmaterialet är 94 enkätsvar och två observationer med tillhörande anteckningar. 

Observationerna genomfördes i en årskurs 2 och i en årskurs 4. Vi observerade en gång i vardera 

klass. 

 

Urvalet av informanter var lärare som undervisar i ämnet svenska i årskurserna 1–4. Valet av 

lärare grundades på vår nyfikenhet kring hur lärare arbetar med värdegrunden genom skön-

litteratur i våra respektive hemkommuner. Anledningen till valet av Vimmerby kommun och 

Göteborgs kommun är för att vi är intresserade av att veta hur skolorna i dessa två kommuner 

använder skönlitteratur kopplat till värdegrundsarbetet i årskurserna 1–4. Valet av enkätfrågor 

syftade till att undersöka hur lärare tolkar och använder begreppet värdegrund i svensk-

undervisningen. Därefter vill vi även granska om och hur läraren prioriterar och använder 

skönlitteratur i årskurserna 1–4 (se bilaga 3). 

  

Vi har valt att observera en lärare i årskurs 2 och en lärare som arbetar i årskurs 4. Valet av 

dessa två lärare grundades på att de aktivt arbetar med värdegrunden med hjälp av skön-

litteratur. De två lärarna kontaktade oss efter att de har svarat på enkätundersökningen. Lärarna 

tilltalades av vårt val av syfte och undersökningsmetoder och ville därmed hjälpa oss att ut-

forska ämnet ytterligare.  

4.2.1 Genomförande 

Innan enkätundersökningen kunde genomföras började vi med att bestämma vilka frågor som 

skulle vara relevanta för examensarbetet. Efter att enkätfrågorna blivit formulerade (se bilaga 

3) skapades en webbenkät via webbenkater.com. Därefter formulerades ett informationsbrev 

(se bilaga 1) till rektorerna i de utvalda kommunerna och ett introduktionsbrev (se bilaga 2) till 

lärarna. Slutligen sändes ett mejl ut till de 38 rektorerna som arbetade på de skolor vi valt ut. I 

mejlet som rektorerna fick beskrev vi vilka vi var, syftet med vårt examensarbete och vad vi 

önskade att de skulle hjälpa oss med. I mejlet framfördes en förfrågan om rektorerna kunde 

sända ut det bifogade introduktionsbrevet till de lärare som undervisar i ämnet svenska i års-

kurserna 1–4. Några av rektorerna mejlade tillbaka och skrev att de inte hade tid att sända ut 

introduktionsbrevet till de berörda lärarna, medan andra ansåg att deras lärare inte hade tid till 

att besvara enkäten då de hade fokus på exempelvis de nationella proven. Vissa rektorer mejlade 

tillbaka för att ställa några följdfrågor eller för att meddela att de sänt ut vår förfrågan till deras 

berörda lärare. 

  

Trost och Hultåker (2016:37) anser att ju fler som svarar på enkäten desto mer trovärdigt blir 

resultatet. Ett beslut togs om att vi behövde få minst 100 svar i den kvantitativa enkät-

undersökningen för att resultatet skulle bli trovärdigt. Antalet enkätrespondenter blev 94, men 

det ansågs vara tillräckligt för att undersökningen skulle upplevas som tillförlitlig. Vi sände ut 

mejlet till 38 rektorer, av den anledningen att i vissa skolor var det enparallelliga klasser och i 

andra skolor kunde det vara femparallelliga klasser. För att vi skulle ha en möjlighet att få in 

100 svar behövde vi sända ut mejlet till så många rektorer. För att minska risken för bortfall 

gällande enkätundersökningen utformas det ett introduktionsbrev (se bilaga 2). 
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Introduktionsbrevet förklarar i vilket syfte som undersökningen görs, anledningen till att 

frågeställningarna är relevanta samt hur urvalet av informanter går till (Bryman, 2016:290). I 

introduktionsbrevet framgår det även att vi tillämpar Vetenskapsrådets (u.å.) forskningsetiska 

principer, i enlighet med Bryman (2016:290) samt Einarsson och Hammar Chiriac (2013:42–

45). 

 

Innan observationerna sändes ett informationsbrev ut till de två berörda lärarna (se bilaga 4). 

Med informationen i brevet kunde lärarna ta ställning till om de ville medverka i 

observationerna eller inte. Vi använde oss av öppen direkt observation med låg grad av struktur 

i båda observationerna. 

Dagen innan observationerna träffade vi läraren i årskurs 4. Lotta (fingerat namn) berättade om 

den aktuella högläsningsboken som klassen använde samt hur klassen arbetade utifrån boken 

med olika former av frågor. Läromedlet som användes under observationstillfället heter På, 

mellan och bortom raderna (Frey-Skøtt, 2017). Det är ett läsförståelseprojekt med handledning 

i ämnet svenska som berör tolv skönlitterära böcker för årskurs 4 till 6. På mellan och bortom 

raderna är skriven av Emma Frey-Skøtt (2017). I läromedlet berättar författaren (Frey-Skøtt, 

2017) om hur viktigt det är att utveckla sin fantasi och förståelse för skönlitterära böcker. 

Genom att läsa böcker kan människor känna och uppleva andras liv och känslor, menar hon. 

Läsning av skönlitteratur är även ett redskap för att koppla samman andra texter såsom fakta-

texter eller texter på webben och i tidningar (Frey-Skøtt, 2017:4). “Läsningen har gjort att jag 

kan vara en aktiv, medskapande medborgare i ett demokratiskt samhälle” menar Frey-Skøtt 

(2017:4). 

Läraren som arbetade i årskurs 2, Åsa (fingerat namn) gav oss ingen information angående 

lektionen eller dess upplägg mer än att boken hon använde sig av hette ABC-klubben, nyckeln 

till skatten. Boken är en läromedelsbok och användes som läxläsningsbok. Nyckeln till skatten 

handlar om tre vänner och jakten på en diamant. Kapitlet som skulle arbetas med under 

lektionen heter Nej, bredsida sa jag!  

De båda lärarna hade informerat sina elever om att det skulle komma två lärarstudenter och 

observera under morgondagen. Det gjorde att eleverna visste att vi skulle komma och lade ingen 

större vikt vid att vi befann oss i klassrummet under lektionen. Vi placerade oss längst bak med 

anteckningsblock och penna. Lärarna använde sig av högläsning och under högläsningen förde 

vi löpande anteckningar om hur lärarna läste och om de hade någon kontakt med eleverna under 

läsningen. 

Efter högläsningen i årskurs 4 skulle eleverna sitta tillsammans i grupper om fyra och till-

sammans diskutera olika frågor som Lotta ställde. Vi gick runt mellan de olika borden och förde 

löpande anteckningar om hur Lotta agerade med eleverna och hur eleverna lyssnade på 

varandra. Att föra löpande anteckningar är något som Bryman (2016:341) påpekar används när 

observationen ska visa hur de deltagande beter sig i en miljö. Vi observerade utan att samtala 
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med elever eller lärare under lektionens gång. När lektionen var slut samtalade vi med både 

elever och lärare och tackade för oss. 

4.2.2 Bortfallsanalys 

Bryman (2016:290–291) menar att det kan ske ett stort bortfall av respondenter vid enkät-

undersökningar. Det kan finnas flera anledningar till dessa bortfall, så som att enkätunder-

sökningen innehåller många öppna frågor vilket respondenterna kan uppleva som tidskrävande 

eller att enkätundersökningens layout inte upplevs som tilltalande för respondenterna. Layouten 

ska göra enkäten lockande och enkel att svara på. En annan anledning till bortfall kan, enligt 

Bryman (2016:303) bero på att respondenterna behöver vara uppkopplade för att svara på 

enkäten vilket inte är en passande metod för alla. 

Enkätförfrågan sändes ut till 38 rektorer. Antalet förfrågningar som rektorerna sände ut till sina 

lärare var ungefär 310. Antalet lärare som svarade på enkätundersökningen var 109. Av de 109 

lärarna var det femton lärare som inte hade rätt förutsättningar för att medverka i 

enkätundersökningen. De kunde till exempel vara verksamma i årskurserna 5–9 och vissa lärare 

som svarade var verksamma i förskola och förskoleklass. Totalt antal lärare som användes i 

analysen och resultatet var 94. 

  

Om ett större antal lärare hade svarat på enkätundersökningen hade undersökningen blivit mer 

tillförlitlig. Anledningen till ett mer tillförlitligt svar är att ju fler respondenter som svarade 

desto fler svar att bygga resultatet på. 

4.3 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (u.å.) menar att forskning är både betydelsefull och väsentlig för utvecklandet 

av samhället men även för individen. Det innebär att det finns ett krav på att forskning bedrivs 

och att den forskningen ska vara av hög klass och vara inriktad på frågor som är betydelsefulla 

för både individ och samhälle. Det här kravet kallas i detta sammanhang för forskningskravet. 

  

Trots att forskning är viktigt har samhällets medborgare krav på skydd för att inte behöva 

synliggöra sina liv. De ska heller inte utsättas för kränkningar, sårande behandling eller föro-

lämpningar av något slag. Det här kravet kallas i sammanhanget för individskyddskravet och 

det här kravet är grunden i alla forskningsetiska överväganden. Individskyddskravet är det 

övergripande namnet som kan brytas ner i fyra underliggande krav. Dessa krav kallas 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Att använda 

forskningsetiska principer är en förutsättning för att kunna genomföra enkätundersökningar och 

observationer. Utan dessa principer kan inte respondenterna och de personer som observeras 

känna trygghet i situationen. 

  

Vi tillämpade informationskravet genom att delge de tillfrågade personerna syftet med studien 

samt hur studien ska genomföras. De tillfrågade personerna fick även information om vilken 

uppgift de har i examensarbetet. Personerna blev även informerade om att deras deltagande sker 

frivilligt och att de har all rätt av att avbryta sin medverkan i undersökningen (Einarsson & 



 

18 

 

Hammar Chiriac, 2013:42–43). All ovanstående information delgavs till de tillfrågade lärarna 

genom ett introduktionsbrev (se bilaga 2) som de fått via mejl. 

  

Vi tillämpade samtyckeskravet genom att de deltagande i enkätundersökningen och i observa-

tionen var tvungna att lämna sitt godkännande till medverkan i undersökningen. De med-

verkande har rätten att bestämma om de vill medverka i undersökningen, hur länge de vill med-

verka och på vilka villkor de medverkar. De ska kunna avbryta sin medverkan utan att det blir 

några negativa konsekvenser för dem (Einarsson & Hammar Chiriac, 2013:43). 

  

Vi tillämpade konfidentialitetskravet genom att personuppgifter och andra uppgifter om de 

medverkande i undersökningen förvaras på ett sådant ställe så att de inte kan hamna i orätta 

händer. Det ska inte finnas möjlighet att identifiera enskilda personer. Uppgifter om informanter 

får inte lämnas ut till utomstående personer (Einarsson & Hammar Chiriac, 2013:44). 

Informanterna till enkätundersökningen vet om att de är anonyma. De två lärarna till 

observationerna vet om att deras namn är fingerade och att skolorna som de arbetar på inte 

namnges. 

  

Vi tillämpade nyttjandekravet genom att de insamlade personuppgifter som inhämtats i under-

sökningssyfte enbart får delges till forskare som följer de löften som tidigare forskare lovat 

informanterna. Exempelvis får information inte säljas vidare till ickevetenskapliga ändamål 

(Einarsson & Hammar Chiriac, 2013:45). Introduktionsbrevet informerar om nyttjandekravet. 

4.4 Analysmetod 

De valda analysmetoderna för examensarbetet är en kvantitativ och en kvalitativ 

innehållsanalys. 

  

Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud (2017:198) är en kvantitativ 

innehållsanalys en metod som används för att kunna tolka betydelsen av det innehåll som 

dokumenten omfattar. Att metoden är kvantitativ innebär att studien grundar sig på ekvivalenta 

uppgifter som går att jämföra med varandra. Enkätundersökningen kommer att analyseras med 

en kvantitativ innehållsanalys. Det kommer även finnas inslag av kvalitativt perspektiv då 

enkätundersökningen består av öppna frågor där lärarna kommer att kunna formulera sig i 

löpande text. 

  

Kvalitativ empiri består av särskilda egenskaper och kvaliteter som har undersökts. Våra 

kvalitativa data kommer ifrån två observationer vilket gör det svårt att skriva något generellt 

som vi kan dra slutsatser ifrån. Det vi kan skriva om och dra slutsatser av är hur de två lärarna 

arbetade. På grund av att vi har gjort två observationer gäller den insamlade datan enbart för 

dessa två observationer (Rienecker & Stray Jörgensen, 2014:193). Observationerna kommer att 

analyseras utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalys är en “undersökning av inne-

hållet i någon form av skriftlig, muntlig eller bildmässig framställning” (s. 198). 
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4.4.1 Kvalitativ innehållsanalys av observationerna 

Det första steget var att bekanta oss med materialet från observationerna. Det gjorde vi genom 

att läsa igenom anteckningarna och det material som vi hade, flera gånger. Det har gjort att vi 

har fått en kännedom om vårt empiriska material som gjorde det möjligt för oss att kunna se 

mönster och olika ingångsvinklar för vidare analys. Nästa steg var att hitta upprepande mönster 

som kunde strukturera och sortera materialet. Det gjordes för att urskilja olika kategorier, som 

kunde kopplas samman med examensarbetets syfte och på de forskningsfrågor som examens-

arbetet grundar sig på. De två kategorierna är valet av skönlitteratur och samtala och dessa redo-

visas i löpande text. 

4.4.2 Kvantitativ innehållsanalys av enkätundersökningen 

Det första steget var att bekanta oss med vårt material från enkätsvaren. Det gjorde vi genom 

att läsa igenom de material som vi hade, flera gånger. Det gjordes för att vi skulle få en känsla 

av materialet. Därefter plockade vi ut relevanta ord och begrepp från varje fråga som kan an-

vändas för att besvara våra frågeställningar. Sedan använde vi de mest förekommande orden 

och begreppen för att kunna kategorisera materialet. Ur svaren på enkätfråga 2 formades sex 

kategorier och dessa är människors lika värde, respekt, en jämställd grund, individens rätt, 

demokrati och trygghet. Ur svaren på enkätfråga 7 formades sex kategorier och dessa är hög-

läsning av skönlitteratur, boksamtal om skönlitterära böcker, skriva skönlitterära texter, filmer 

baserade på skönlitterära böcker, dramatisera skönlitteratur och multimodalitet. Ur svaren på 

enkätfrågorna 4 och 5 formades fem kategorier och dessa är högläsning, läsgrupper, tyst 

läsning, läsläxa och diskussion om skönlitterära böcker. 

4.5 Metodkritik 

Att använda observation som metod kan kritiseras genom att vi som observatörer påverkar den 

observerade läraren och klassen genom att bara befinna oss i samma rum, vilket i sin tur kan 

påverka lektionen. Likväl som vi kan påverka klassen och läraren, kan de påverka oss och hur 

vi uppfattar lektionen och dess innehåll (Einarsson & Hammar Chiriac, 2013:29–30).  

  

Valet av enkätundersökning går att kritisera då vi inte finns som hjälp vid eventuella frågor 

eller funderingar. En annan nackdel är att det inte var möjligt att ställa följdfrågor samt att infor-

manterna kan tröttna på att besvara frågorna vilket kan leda till ett mindre engagemang i deras 

svar (Bryman, 2016:288–289). Einarsson och Hammar Chiriac (2013:30) påpekar att bortfalls-

frekvensen kan bli hög vid en enkätundersökning. Likaså menar de att det är svårt för oss som 

skapare av enkäten att veta om respondenterna har svarat sanningsenligt på enkätfrågorna. 
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5 Resultat 

I det här kapitlet kommer resultaten av enkätundersökningen och observationerna att redovisas. 

Inledningsvis redovisas det för lärarnas fördelning över årskurserna 1–4, därefter följer 

resultatet av första forskningsfrågan där enkätsvaren ligger till grund för resultatet. Vidare 

redovisas resultatet på andra forskningsfrågan där både enkätsvaren och observationerna ligger 

till grund för resultatet. Avslutningsvis redovisas sista forskningsfrågan där enkätsvaren ligger 

till grund för resultatet. De olika avsnitten utgår från de kategorier som redovisas i avsnitt 4.4.2. 

5.1 Lärarnas fördelning över olika årskurser  

Figuren nedan redovisar resultatet av lärarnas fördelning över årskurserna i enkät-

undersökningen.  

 

 
Figur 1. Lärarnas fördelning över årskurserna 1–4. 

  

Totalt var det 94 lärare från Vimmerby kommun och Göteborgs kommun som medverkade i 

enkätundersökningen. Av de 94 lärare som svarade på enkätundersökningen var det 26 lärare 

som arbetade i årskurs 1, 22 lärare som arbetade i årskurs 2, 25 lärare som arbetade i årskurs 3 

och 21 lärare som arbetade i årskurs 4. Svaren på frågan visar att det var en jämn spridning av-

seende vilken årskurs som lärarna undervisade i. 

5.2 Lärarnas tolkning av begreppet värdegrund 

Ingen koppling kan göras mellan lärarnas olika tolkningar av begreppet värdegrund och den 

årskurs som lärarna arbetar i. 
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Figur 2. Lärarnas olika tolkningar av begreppet värdegrund. 

5.2.1 Människors lika värde 

Begreppet värdegrund tolkade 38 (40%) av lärarna som allas lika värde. Alla människors lika 

värde innebär rättigheter till respekt och förståelse för omgivningen i samhället, skrev två lärare. 

Vidare handlar det om att hjälpa och stärka eleverna genom att fylla på deras ryggsäckar med 

kunskap om exempelvis hur vi är mot varandra, skrev en lärare. Två av lärarna svarade även att 

de tolkade värdegrunden som en öppenhet och en tolerans mot det som är annorlunda och visa 

att alla är olika men att vi är lika bra för det. “Värdegrunden bottnar i allas lika värde”, skriver 

en lärare i årskurs 4 som menar att om vi inte har en öppenhet för de olikheter som människor 

har oavsett bakgrund eller levnadssätt blir det en svårighet att se allas lika värde. 

  

Resultatet visar att människors lika värde handlar om att alla är lika mycket värda och alla be-

höver arbeta utefter det synsättet. Det är även viktigt att allas röster ska få höras och att alla ska 

ha rätt till samma möjligheter inom skolan.  

5.2.2 Respekt – att respektera och acceptera olikheter 

Ordet respekt var det 21 (22%) lärare som angav när de tolkade begreppet värdegrund. Lärarna 

anser att respekt är en viktig del av dagens skola och samhälle. Respekt och värdegrund bottnar 

i allas lika värde. Det handlar om att respektera olikheter och det som är främmande. Eleverna 

behöver visas och undervisas i hur man är mot varandra och hur man ska göra om någon inte 

är respektfull eller hänsynsfull. Lärarna beskriver att begreppet värdegrund är en jämställd 

grund där alla ska respektera varandra. Det resulterar i etik och moral och hur vi bemöter våra 

medmänniskor. Respekt skriver fem lärare (5 %) går att koppla till hur människor bidrar till en 

hållbar utveckling genom att ta hand om det gemensamma jordklotet. En lärare svarar att 

respekt även innebär hur vi hanterar vår gemensamma miljö. Lärarna menar att respekt för 
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andra människor, den gemensamma miljön och allt levande är saker som människan behöver 

tänka på och arbeta med under hela sin livstid. 

5.2.3 En jämställd grund – ett gemensamt förhållningssätt och värderingar 

Det var 13 (15 %) lärare som svarade att de tolkade begreppet värdegrund som en jämställd 

grund, där alla kan utvecklas utifrån sina villkor. En jämställd grund innebär, enligt lärarna hur 

vi är mot varandra och hur vi behandlar varandra oavsett kön, sexuell läggning, status eller 

ålder. Lärarna ansåg att värdegrunden i skolan belyser förmågan att se alla för dem de är. Som 

medmänniskor behöver vi kunna anpassa oss efter vad en person eller grupp har för behov så 

att ingen känner sig exkluderad. Resultatet visar att tolkningen av begreppet värdegrund är en 

jämställd grund där samhällets och skolans regler och förhållningssätt är ledande. Det handlar 

om gemensamma riktlinjer om hur människor ska uppföra sig mot varandra för alla ska må så 

bra som möjligt. En jämställd grund innefattar jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Jämställdhet betyder inte att allt ska vara lika utan man att respekteras för den man är. En 

jämställd grund innebär, enligt de 13 lärarna, hur människor är mot varandra men även hur 

människor behandlas utifrån de individuella individer de är. Det är därför viktigt att människor 

har förmågan att kunna se alla för dem de är. Det är av stor betydelse att en skola har ett 

gemensamt förhållningssätt, menar de 13 lärarna. Lärarna anser att ett gemensamt 

förhållningssätt innebär att skolan har gemensamma värderingar och en grundsyn som 

överensstämmer med skolans värdegrund och uppdrag. 

5.2.4 Individens rätt 

Det var tio (11 %) lärare som ansåg att begreppet värdegrund handlar om individens rätt, att 

vara sig själv och utvecklas från sina egna förutsättningar tillsammans med andra. Lärarna be-

skriver att det innefattar grundläggande värderingar om att behandla andra så som man själv 

vill bli behandlad. Värdegrunden innefattar värderingar som ligger till grund för den man är 

som person och för de handlingar man således gör. Av de tio lärarna ansåg sex av dem att om 

en god värdegrund finns, vet man att alla människor är lika mycket värda. Individens rätt med-

för en förståelse för att människor är olika och accepterar att människor beter sig annorlunda i 

olika situationer. En lärare från undersökningen tolkar begreppet värdegrund på följande sätt: 

“värderingar och principer som direkt eller indirekt påverkar hur vi bemöter eller blir bemötta 

av vår omgivning. Det handlar om hur vi bemöter människor fritt från alla sorters 

exkluderingar”. Resultatet visar att uttrycket behandla andra så som du själv vill bli behandlad 

skulle kunna vara ledord i skolans värdegrundsarbete. 

5.2.5 Demokrati – demokratisk samhällsmedborgare 

Antalet lärare som tolkade begreppet värdegrund som demokrati och att bli en demokratisk 

samhällsmedborgare var sju (7 %) till antalet. Demokrati ligger till grund för hela samhället 

och alla beslut ska ske under demokratiska former, detta är ett exempel på enkätsvar som be-

lyser demokratin. De sju lärarna anser att fostran av eleverna är att kunna skapa förutsättningar 

till att bli samhällsmedborgare med en bra grund att stå på. Värdegrunden står för de värderingar 

som ligger till grund för skolans verksamhet. Enkätsvaren syftar på att värdegrunden är de 

värden som samhället vilar på vilka är individens frihet, solidaritet, demokrati och respekt för 
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varandra. Därför behöver lärare genom undervisning och utbildning fostra eleverna till att bli 

goda demokratiska medborgare. 

5.2.6 Trygghet 

Det är fem (5 %) lärare som anser att begreppet värdegrund är synonymt med ordet trygghet. 

Dessa lärare menar att trygghet och tillit är de bästa förutsättningarna för all inlärning. Det 

handlar om att få en fungerande grupp där trygghet är en grundsten. Lärarna anser att trygghet 

behövs för att gruppen ska fungera och att samtliga elever ska kunna utvecklas enskilt och till-

sammans med andra. Trygghet är något som bör genomsyra all undervisning, anser dessa lärare. 

Om tryggheten inte finns kan det resultera i ett ej fungerande klassrumsklimat. Resultatet visar 

att genom värdegrundsarbete ökar tryggheten hos människor som bidrar till ett behagligt 

skolklimat där människor måste mötas och samarbeta. Ett belysande exempel på enkätsvar är 

att trygghet innebär att arbeta förebyggande för att kränkningar inte ska äga rum. Det är därför 

viktigt att elever och lärare visar respekt för varandras olikheter och likheter, skriver en av 

lärarna. 

5.3 Lärarens arbete med värdegrunden genom skönlitteratur 

Under avsnitt 5.3 med underordnade avsnitt har lärarna i vissa fall avgivit fler än ett svar. Det 

har fått konsekvensen att om man lägger ihop de procentsatser som redovisas nedan, så blir 

summan högre än 100. Det leder till att den sammanlagda procentsatsen kommer att överstiga 

100 %. 

5.3.1 Högläsning av skönlitteratur 

Det var 32 (34 %) av lärarna som angav att genom högläsning av skönlitteratur kunde de inte-

grera värdegrunden i svenskämnet. Utbudet av skönlitteratur för barn och unga är stort, vilket 

innebär att läraren har ett ansvar att välja ut skönlitteratur som passar för syftet med hög-

läsningen, detta är ett exempel på enkätsvar som belyser högläsning av skönlitteratur. Ett annat 

exempel på enkätsvar är att genom högläsning av skönlitteratur får eleverna ta del av andra 

världar där egna erfarenheter och känslor kan uppmärksammas. Vald skönlitteratur behöver 

inte var en komplicerad bok utan sagor kan fungera i både de äldre och de yngre åldrarna. 

Lärarna anser att valet av skönlitterär bok beror på syftet med högläsningen. Två av lärarna 

beskrev att de använder skönlitteratur som ett verktyg. Det skönlitterära verktyget är till för att 

läraren och eleverna ska kunna diskutera svåra ämnen. 

 

Av de 32 lärarna var det 15 lärare som ansåg att genom högläsning av skönlitteratur kan ett 

tryggt gruppklimat skapas. Det beror på att skönlitteraturen kan kopplas samman med dilem-

man och värdegrundsarbete i olika situationer beroende på vad som läses, vilket brukar enga-

gera eleverna, menar de. Skönlitteraturen kan exempelvis behandla ämnen som mobbning, 

svek, familjerelationer, jämställdhet, utanförskap, bästa kompisar och mod. Av de 32 lärarna är 

det 22 som anser att det är grundläggande att läraren behöver vara påläst och uppdaterad på 

skönlitteraturen för att lättare hitta passande litteratur för just sin högläsning till sin klass. 

Genom högläsning kommer värdegrunden att uppmärksammas både medvetet och omedvetet 

beroende på hur litteraturen tolkas och framställs under högläsningen. 
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5.3.2 Boksamtal om skönlitterära böcker 

Antalet lärare som arbetar med boksamtal om skönlitterära böcker för att integrera värde-

grunden i svenskämnet är 26 (28 %). De anser att genom att prata om olika karaktärer och deras 

egenskaper kan eleverna få en förståelse för andra människor. Ett belysande exempel på 

enkätsvar är att genom diskussioner om bra eller mindre bra egenskaper hos karaktärerna i 

skönlitteraturen kan eleverna få en inblick i hur andra människor är och vad det är som gör att 

egenskaper upplevs på olika sätt. Vidare exempel på enkätsvar är att boksamtalen om 

skönlitterära böcker kan innebära att diskutera olika händelser och situationer. Dessa situationer 

berör den aktuella boken och kan kopplas samman med värdegrunden som exempelvis 

jämställdhet, utanförskap, familjekonstellationer, missbruk med mera. 

  

Två av lärarna förespråkar och arbetar mycket med färdiga lärarhandledningar för boksamtal. 

De anser att deras kunskap om att arbeta med värdegrunden är bristfällig men om de följer en 

lärarhandledning om att hålla boksamtal kan de få med det viktigaste. Utrymmet för spontana 

diskussioner minskar med det tillvägagångssättet, men fördelarna överväger nackdelarna, anser 

de. Det är 24 av lärarna som nämner att boksamtal och diskussion inom skönlitteraturen är 

tillfällen då eleverna har möjlighet att diskutera fritt om boken. Dessa lärare menar att dagens 

lärare behöver kunna fånga upp elevernas tankar och funderingar så att de kan arbeta vidare 

med dem. En av lärarna menar att hen arbetar mycket med värdegrund och skönlitteratur i sin 

undervisning. Hen menar att de båda områdena är viktiga och borde prioriteras mer. Läraren 

påpekar, för att kunna arbeta med skönlitteratur och värdegrund genom boksamtal behöver 

läraren ha ett intresse för skönlitteratur och en förmåga att tyda bokens budskap. 

  

Boksamtal kan även genomföras med hjälp av tankekartor (mind-maps) eller genom att 

eleverna tillverkar collage av värdegrundsbegrepp som uppkommer under boksamtalen, skrev 

en av lärarna i sitt enkätsvar. Några av lärarna arbetar mycket med temaområden som FN och 

barnkonventionen. Det kan innebära att diskutera en text från Alla barns rätt skriven av Pernilla 

Stalfelt (2010) utifrån olika perspektiv. Ibland försöker eleverna föreställa sig att de är en annan 

person och läsa den skönlitterära texten utifrån det perspektivet. Det är främst elever i årskurs 

4 som arbetar på det här sättet med skönlitterära boksamtal. Resultatet visar att många av lärarna 

använder sig av boksamtal av skönlitterära böcker, men i varierat utförande. 

 

Det framkom i undersökningen att det finns tre olika typer av skönlitterära böcker som används 

eller kan tänkas användas i svenskundervisningen. Den typ av bok som förekommer mest i 

undervisningen är kapitelboken och det är främst i årskurserna 3–4 som de används. De andra 

årskurserna använder sig också av kapitelböcker men inte i samma utsträckning. Bilderböcker 

är en typ av bok som används av alla fyra årskurserna, men majoriteten bilderböcker används i 

årskurserna 1–2. Den typ av bok som används minst i undervisningen är läromedelsböcker. 

 

Den kapitelbok som flest lärare (19 stycken) har arbetat med eller vill arbeta med är serien om 

Handbok för superhjältar (Våhlund, 2017). Motiveringen som anges är att serien tar upp ämnen 

som mobbing och utanförskap, vilka alltid är aktuella ämnen att arbeta med i undervisningen. 
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Skönlitterära böcker som går att koppla till värdegrunden som lärarna i enkätundersökningen 

har använt sig av i sin undervisning är många. Exempel på andra titlar som framkommit i 

undersökningen är: 

• Pojken i randig pyjamas. Boken är skriven ur ett historiskt perspektiv av författaren 

John Boyne (2018) Boken är ett bra redskap för att diskutera om hur onda människor 

kan vara (tre lärare). 

• Sandvargen. Författare Åsa Lind (2002). Sandvargen väcker elevernas tankar och 

fantasi men lyfter även dilemman som kan vara elevnära (två lärare). 

• Om jag får stanna. Boken är skriven av Kajsa Gordan (2017). Den handlar om att vara 

flykting och att leva i ett land där man inte får bo. Boken kan hjälpa till att skapa en 

förståelse för andra människor och hur vi ser på våra medmänniskor (en lärare). 

 

Bilderböcker är en annan typ av bok som används och kan användas i samtliga årskurser. Det 

är främst lärare i årskurs 1 och årskurs 2 som skrivit att de har arbetat med eller vill arbeta med 

bilderböcker i deras värdegrundsarbete. En bok som flera lärare angett att de arbetat med är 

Pricken. Boken om Pricken behandlar ämnen som utanförskap, att se olika ut och att inte passa 

in. Andra böcker som lärarna anser är passande är böckerna om Grodan. Dessa böcker kan leda 

till samtal om olika känslor och hur vi är mot varandra. Böckerna finns även på många olika 

språk vilket skapar möjligheter för barn med annat modersmål att läsa och vara delaktiga i 

undervisningen. Boken om Jösta och Johan handlar om att man kan ha två pappor och att killar 

kan bli kära i varandra. Böcker som de här är viktiga i undervisningen för att på ett enkelt sätt 

tala om att alla människor får vara som de är. Boken Stjärnfamiljer handlar om olika 

familjekonstellationer. Boken är viktig då den belyser att vi är olika och det är helt okej. 

 

De läromedelsböcker som angavs är tre till antalet. De är Maja och Hugo, Regnbågens änglar 

och ABC-klubben. Lärarna uppger att de här böckerna ger underlag för bra klassrums-

diskussioner. Läraren som angav boken Maja och Hugo menar att boken tar upp ämnen som 

exempelvis att det är okej att vara olika och att alla ska få vara med. 

5.3.3 Skriva skönlitterära texter 

Det var 14 (15 %) lärare som angav att de arbetar med att skriva skönlitterära texter för att 

integrera värdegrunden i undervisningen i svenskämnet. Det kan handla om att genom 

skrivuppgifter kopplade till skönlitteratur vid exempelvis Astrid Lindgren-tema, kan elever och 

lärare använda sig av värdegrunden, angav en lärare som svar i enkätundersökningen. Eleverna 

kan exempelvis få tillgång till att skriva om olika utvalda verk såsom Emil i Lönneberga, 

Madicken, Pippi Långstrump, Bröderna Lejonhjärta och Mio Min Mio eller dilemman som 

berör eleverna och värdegrunden. Eleverna kan även få fördjupa sig inom olika karaktärer eller 

personer som befinner sig i de olika böckerna och skriva om deras situationer. Belysande 

exempel på enkätsvar är att några elever har fått möjlighet, att skriva till Emil i Lönnebergas 

pappa och frågat varför han var som han var och hur han kunde förändra sig för att upplevas 

som en trevligare person. Andra elever hade tillsammans i mindre grupper skrivit ett annat slut 

till Bröderna Lejonhjärta. I dessa situationer får eleverna möjlighet att fördjupa sig inom någon 

annans handlande och känslor och utveckla sin skrivförmåga. 
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Att skriva skönlitterära texter för att integrera värdegrunden i undervisningen i svenskämnet är, 

enligt lärarna, bland annat att kunna skriva något tillsammans med andra. Att skriva till-

sammans med andra handlar om att kunna lyssna och vara aktiv genom att visa respekt mot alla 

i gruppen samt ta del av allas idéer och sedan skapa en bra text utifrån det. Ett annat sätt att 

integrera värdegrunden och skönlitteratur menar lärarna är att eleverna får möjlighet att hitta på 

och skriva egna skönlitterära böcker och skapa egna dilemman som sedan tas upp i klassen som 

diskussionsunderlag. Anledningen till övningen är att eleverna då talar om andra elevers texter, 

vilket gör att texterna blir mer elevnära. 

  

Resultatet visar att genom att skriva skönlitterära texter berör eleverna värdegrunden på ett eller 

annat vis. Värdegrunden ska genomsyra all undervisning och det sker då eleverna får skriva om 

egna eller påhittade händelser eller dilemman som skapar känslor såsom allas lika värde, 

igenkännande eller respekt. 

5.3.4 Filmer baserade på skönlitterära böcker 

Det var tio (11 %) lärare som angav att de använder filmer baserade på skönlitterära böcker för 

att integrera värdegrunden i svenskämnet. Exempel på filmer som kan användas i under-

visningen är Bröderna Lejonhjärta och Pippi Långstrump menar två lärare. Utifrån filmernas 

innehåll kan olika dilemman diskuteras, eleverna kan även få skriva egna fortsättningar på 

filmerna. Filmerna som är baserade på Astrid Lindgrens verk är, enligt lärarna användbara i 

undervisningen för årskurserna 1–5. Filmerna tar upp viktiga ämnen där läraren kan koppla 

samman värdegrundsarbetet till filmerna på olika sätt. En lärare anser att lärare måste ha en 

medvetenhet kring värdegrunden för att kunna arbeta med värdegrunden och filmernas 

budskap. 

5.3.5 Dramatisera skönlitteratur 

Det är åtta (9 %) lärare som uppger att de använder drama och skönlitteratur för att integrera 

värdegrunden i svenskämnet. En lärare skriver att genom drama får eleverna chansen att spela 

olika karaktärer från skönlitteraturen, de har då möjligheten att få vara en annan person för ett 

tag. Ett annat exempel på enkätsvar är att drama skapar tillfällen att synliggöra händelser eller 

situationer från skönlitterära böcker som behöver lyftas i klassrummet men på ett neutralt och 

inte utpekande sätt. Med drama kan eleverna träna på hur man är en bra kompis, personlig 

integritet eller hur kroppsspråk kan uppfattas. Genom att dramatisera skönlitterära verk kan 

eleverna och lärare öka gemenskapen i en grupp då det är ett sätt att inkludera samtliga elever 

i klassen. 

5.3.6 Multimodalitet 

Det är fyra (4 %) lärare som angav att de arbetar med värdegrunden och multimodalitet. Lärarna 

som använder sig av multimodalitet arbetar på liknande sätt. Det vanligaste arbetssättet var att 

först finna en text i skönlitterära böcker eller skriva en egen skönlitterär text. Därefter skulle 

eleverna antingen fotografera passande motiv till texten eller finna bilder på internet som passar 

väl in. En annan metod som används är att eleverna ska måla bilder till de skönlitterära texterna. 
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Resultatet visar att det finns lärare som arbetar med skönlitteratur och multimodalitet, men att 

de är få till antalet. Vanligast förekommande är det här arbetssättet i årskurs 3 och 4. 

5.3.7 Resultat från lärarsamtal och undervisningsobservationer 

För att fånga och fokusera på det som är relevant för syftet och frågeställning har vi utgått från 

en kvalitativ innehållsanalys av observationsanteckningarna. Under det här kapitlet som 

innefattar resultat från lärarsamtal och undervisningsobservationer kommer observations-

resultatet presenteras utifrån två kategorier. Observationsresultatets kategorier är valet av 

skönlitteratur och att samtala.  

5.3.7.1 Valet av skönlitteratur  

Dagen innan observation 1 träffade vi läraren Lotta (fingerat namn) i årskurs 4 som vi skulle 

observera. Hon berättade för oss om den aktuella högläsningsboken som klassen använde samt 

hur klassen arbetade utifrån boken med olika former av frågor. Läromedlet som användes under 

observationstillfället heter På, mellan och bortom raderna och är skrivet av Emma Frey-Skøtt 

(2017). Det är ett läsförståelseprojekt med handledning i ämnet svenska som berör tolv 

skönlitterära böcker för årskurs 4 till 6. Boken som användes som högläsningsbok heter 

Ishavspirater och är skriven av Frida Nilsson (2015). Valet av skönlitterär bok berör ämnen 

som att övervinna rädsla, det goda mot det onda, vänskap, utsatthet, alla människors lika värde 

och den lillas kamp mot den stora. Läraren berättar om hur viktigt det är att utveckla sin fantasi 

och förståelse med hjälp av skönlitterära böcker. Genom att läsa böcker kan människor känna 

och uppleva andras liv och känslor, menar hon. 

Läraren påstår att den utvalda skönlitteraturens syfte är att ge elever en möjlighet att jämföra 

dåtid och nutid, hur värderingarna skiljer sig mellan olika tidsepoker, jämställdheten mellan 

man och kvinna och individens frihet. Hon anser att meningen med högläsning är att eleverna 

ska få möjlighet att träna på att reflektera över innehållet i de böcker som används till hög-

läsning. Hon menar att det bidrar till att läsupplevelsen hos eleverna blir starkare. Det är viktigt 

att elever har en läsande förebild som är intresserad av skönlitteratur. Lotta anser att det är 

lärarens ansvar att skapa förväntningar på undervisningen och det är läraren som har ansvaret 

till att väcka elevernas engagemang. Lotta visar med sin undervisning att skönlitteratur kan 

väcka känslor som eleverna inte visste att de hade. Lotta menar att högläsning av olika 

skönlitterära böcker kan bidra till att värdegrunden integreras i ämnet svenska. 

Observation 2 genomfördes i en årskurs 2. I den här klassen var det Åsa (fingerat namn) som 

var lärare. Informationen om lektionen som skulle observeras var knapp och vetskapen som 

fanns var att lärare och elever skulle arbeta med skönlitteratur och frågor kopplat till värde-

grunden utifrån den skönlitterära texten. Boken som eleverna och läraren arbetade med är ett 

läromedel och heter ABC-klubben Diamantjakten och är skriven av Mats Wänblad (2012). 

ABC-klubben Diamantjakten handlar om tre vänner och jakten på en diamant. Kapitlet som 

skulle arbetas med under lektionen heter Nej, bredsida sa jag! Texten som lärare och elever 

läser handlar om vänskap, lögner, önskan om att passa in och hur viktigt ett förlåt kan vara. 
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Åsa berättade att det inte var någon speciell bok som var vald till observationstillfället utan att 

man som lärare alltid kan arbeta med värdegrundsfrågor oavsett skönlitterär bok. Men för att 

kunna arbeta med värdegrunden tillsammans med skönlitteratur krävs det att läraren är 

intresserad av både skönlitteratur och är engagerad i värdegrundsarbetets ständiga arbete. Om 

intresset för skönlitteratur inte finns kan det vara svårt att se kopplingen mellan den skönlitterära 

världen och den värld som eleverna befinner sig i, menar Åsa. Många av de texter som Åsa 

använder sig av är elevnära eller sådana texter som hon tror att de kan relatera till. Om eleverna 

kan relatera till texterna är texter en bra utgångspunkt för att kunna lyfta problem eller händelser 

utan att peka ut specifika elever eller prata om specifika händelser anser hon. Åsa menar, att 

genom skönlitteraturen kan samtal om jämställdhet, solidaritet, demokrati, allas lika värde och 

rätten att vara sig själv uppstå. Genom högläsning av olika skönlitterära böcker kan 

värdegrunden integreras i ämnet svenska. 

5.3.7.2 Samtala 

I samtalet kommer ord som individens frihet upp. Lotta som undervisar i årskurs 4 och Åsa som 

undervisar i årskurs 2 anser att ordens betydelse bland annat är individens rätt att uttrycka sig 

och att få vara den man är. Individens frihet är ord som de båda anser att de arbetar mycket med 

i sin undervisning. De förespråkar att eleverna säger vad de tycker och inte att de säger vad de 

tror att lärarna vill höra. 

 

Observationen av Lottas undervisning i årskurs 4 visar att samtalet var en viktig del för att 

integrera värdegrunden i ämnet svenska. Det bevisas från observationstillfället då Lotta menar 

att eleverna som använder läromedlet På, mellan och bortom raderna får ett socialt utbyte av 

läsningen. Det innebär att eleverna kan diskutera textens tema eller sin uppfattning om texten 

tillsammans. Under högläsningen satte sig Lotta på katedern för att inte skapa någon distans 

mellan sig själv och eleverna. Valet av sittplats är ett mycket medvetet val, menar Lotta då hon 

anser att hon blir en del av gruppen vilket bidrar till en större gemenskap mellan elever och 

lärare i samtalen. Lotta visade på det sättet att eleverna är betydelsefulla och att hon vill skapa 

ett vi och inte ett jag-och-de-klimat i klassrummet. 

 

Målet med Lottas lektion var att lyssna och diskutera, vilket var förankrat i Läroplanen 

(Skolverket, 2018:258). Genom samtalen under lektionen fick eleverna möjligheten att dela 

med sig av sina tankar och funderingar. Efter högläsningen av Ishavspirater ställde Lotta frågor 

som var kopplade till texten men frågorna innehöll även delar som gick att koppla till värde-

grundsarbetet. Läraren var under den här delen av lektionen en moderator som fördelade ordet 

och fanns som stöd för de elever som ville delge sina tankar men som inte visste hur hen skulle 

gå tillväga. Genom elevernas och lärarens respekt för varandra blev diskussionerna ett utbyte 

av egna erfarenheter och klassrummet en trygg plats att dela med sig av egna åsikter. 

  

Många av de frågor som Lotta ställde var frågor mellan och bortom raderna, vilket betyder att 

eleverna ska reflektera över texten och känna efter om och hur texten berör dem. Lottas tankar 

med de frågor som ingår i projektet På, mellan och bortom raderna är bland annat inriktade på 

att eleverna ska tänka hur de hade agerat i liknande situationer. En av frågorna som klassen 
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arbetade med efter högläsningen handlade om allas lika värde och allas lika rätt att leva. Frågan 

som ställdes var om det är rätt att skjuta ett djur. Åsas tanke med frågan var att eleverna skulle 

försöka kritiskt granska texten som lästes högt och värdera sin egen tolkning av texten och 

relatera texten till sin egen kunskap om världen. Eleverna var från början överens om att det 

aldrig var acceptabelt att skjuta ett djur. Lotta frågade därefter hur eleverna ställde sig till att 

skjuta djur som var skadade eller sjuka. I den här diskussionen delade åsikterna klassen i två 

delar. En del av klassen ansåg fortfarande att det inte var okej att skjuta ett djur medan den 

andra delen av klassen ansåg att det inte var rätt att djuren skulle behöva plågas. Vissa elever 

gjorde kopp-lingen mellan att skjuta djur till mat för människans överlevnad. Eleverna menade 

att djur dödas för att människan ska ha mat att äta. Samtalet kom in på om det är etiskt rätt att 

döda djur för att människan ska äta upp det. Att skjuta djur som är skadade var mer acceptabelt 

än att döda för att äta ansåg eleverna. Efter några minuters diskussion kom eleverna fram till 

att de tyckte olika och att det var acceptabelt. Det är alla människors rätt att tycka som de vill 

menar Lotta, därför är dessa diskussioner viktiga. Vidare undrade Lotta om eleverna hade någon 

tanke om vad författaren försökte förmedla med texten. Eleverna trodde att författaren ville att 

de skulle prata om rätt och fel, om människor har rätt att skjuta levande djur, men även om allas 

lika värde oavsett om det är djur eller människor. 

 

En annan fråga som Lotta uppmärksammade var om det någonsin är rätt att skilja ett barn från 

sina föräldrar. Även den här frågan, enligt Lotta, intresserade eleverna och skapade givande 

samtal. Från början var samtliga elever överens om att det aldrig är rätt att skilja barn från sina 

föräldrar. Men efter ett tag uppkom det funderingar från eleverna som gjorde att samtalet blev 

väldigt djupt och det var mycket känslor inblandade från eleverna. Det som gjorde att samtalet 

blev djupt var att eleverna tyckte olika angående rätten att skilja ett barn från sina föräldrar. En 

del tyckte att det var rätt att skilja barn och föräldrar om föräldrarna inte var snälla eller friska 

och en del tyckte att föräldrar och deras barn alltid ska vara tillsammans. Eleverna diskuterade 

barnets rättigheter och samtalet om Barnkonventionens text om att inte sära på barn och förälder 

uppstod. Lotta arbetade mycket med att synliggöra samtliga elever genom att allas åsikter var 

av betydelse men även genom att visa respekt för varje elev. Anledningen till detta var att visa 

allas lika värde och att alla elever är betydelsefulla. Lotta försökte fördela talutrymmet så att 

det skulle vara jämställt mellan tjejer och killar. 

  

Observationresultatet visar hur Lotta integrerar värdegrunden i ämnet svenska, i sin under-

visning. Hon tydliggjorde allas lika värde och synliggjorde allas åsikter. Hon arbetar mycket 

med att eleverna ska få en förståelse för andra människor för att på det sättet få eleverna att 

förstå att alla människor är värdefulla. Genom kunskap och förståelse för andra människor vill 

Lotta att hennes elever accepterar andra människor oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning 

eller annan åsikt än hens egna. Att kunna samtala i en grupp, menar Lotta handlar om att 

eleverna ska kunna dela sina tankar med klasskamrater och lärare. Det handlar även om att 

eleverna ska kunna lyssna och aktivt delta i de diskussioner som kan komma att uppstå. För att 

våga delta i dessa diskussioner krävs det att eleverna känner en trygghet och att alla visar 

varandra respekt. Lektionen beskriver hur Lotta integrerar värdegrunden i ämnet svenska i sin 

undervisning. 
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Genom samtal om den skönlitterära bok klassen använde sig av fick eleverna i årskurs 2 

möjligheten att dela med sig av sina tankar och funderingar. Utifrån innehållet av den 

skönlitterära bok som användes kunde eleverna diskutera redan förbestämda frågor eller sådant 

som de kom att tänka på under högläsningen. Åsa berättar att eleverna är bra på att koppla 

samman situationer tagna ur boken till sina egna erfarenheter. I boken tas exempelvis problemet 

upp att en karaktär behöver ändra på sig för att bli omtyckt. I den här situationen kunde en elev 

koppla samman egna erfarenheter med innehållet i boken. Åsa diskuterade då med eleverna om 

att man aldrig ska ändra på sig för någon annans skull utan alla ska bli accepterade för den man 

är. Efter diskussionen frågade Åsa om eleverna kände att de var speciella eller unika på något 

sätt. En av eleverna räckte upp handen efter en stund och berättade att det var lite pinsamt att 

säga högt att man är bra på något. Åsa ber då eleverna att tänka på något som gör dem unika 

eller speciella. När samtliga elever och läraren funderat en stund fick de delge övriga personer 

sina tankar. Åsa menar att hon och eleverna arbetar med att ge sig själva komplimanger och att 

ge komplimanger till varandra i ett steg att öka självkänslan och att lyfta varandra, vilket är en 

del av klassens värdegrundsarbete. 

  

Läraren skapar utifrån olika frågeställningar tillfällen för eleverna att tänka och reflektera i 

arbetsmetoden EPA (enskilt, par, alla). Åsa menar att EPA är ett betydelsefullt arbetssätt då 

eleverna först tänker själva för att sedan dela sina tankar med en klasskamrat. Slutligen delas 

alla tankar och funderingar med varandra i helklass. Den här arbetsmetoden innebär att samtliga 

elevers tankar synliggörs. Om det finns elever som inte är bekväma med att prata inför hela 

gruppen har ändå deras tankar lyfts, menar Åsa, men i ett mindre sammanhang. 

  

Respekt och engagemang är två ord som symboliserar den här klassen anser Åsa. Respekten till 

varandra är viktig både för att eleverna ska känna en trygghet i skolan men respekten är även 

viktig för ett bra klassrumsklimat. Att eleverna är engagerade menar Åsa märks då det är mycket 

samtal kring texter och annat material. Eleverna diskuterar gärna med varandra och de är inte 

rädda för att säga vad de tycker. Självklart menar Åsa, uppstår det meningsskiljaktigheter men 

om de används på rätt sätt kan de bidra till bra klassrumsdiskussioner. 

 

I slutet av observationen visades en bild föreställande två barn som håller om varandra. Vad är 

det som händer på bilden? undrade Åsa. En av eleverna säger att det ser ut som om ett av barnen 

säger förlåt och menar det. Hur ser du det? frågade Åsa. Eleven menade att det syns på formen 

på munnen. Därefter säger eleven till Åsa “att barnet som säger förlåt håller om det andra barnet 

och då menar man ordet förlåt mer än om man inte håller om någon”. Åsa bekräftade och 

repeterade elevens ord och tyckte att det var en intressant iakttagelse. En diskussion om ordet 

förlåt och ordets betydelse om varför det är viktigt med förlåt bidrog sedan till en gemensam 

klassrumsdiskussion. Eleverna och Åsa diskuterade att det finns flera olika sätt att säga förlåt 

på. Det viktiga är att ordet har en betydelse när personen säger förlåt. En elev berättade att ett 

förlåt kan sägas med en kram. Att kramas är ett tillvägagångssätt, men enbart om båda parter 

accepterar tillvägagångssättet, menar Åsa. Det finns personer som inte uppskattar kramen och 

då känner sig kränkta istället, menar Åsa. På det viset förklarar hon att individens frihet, 

integritet och respekt är viktigt för varje människa. 
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5.4 Skönlitteraturens prioritering i undervisningen 

Av de 94 lärare (100 %) som svarat på enkäten är det bara två lärare som inte prioriterar 

skönlitteratur i undervisningen för tillfället. Anledningen är att läraren och hens elever 

fokuserar på att arbeta med bokstäver och läsinlärning. Av de lärare som menar att de prioriterar 

skönlitteratur i sin undervisning är det fem (5 %) av lärarna som önskar att de kan använda sig 

av skönlitteratur i större utsträckning, då skönlitteratur bland annat främjar läsinlärningen och 

berikar elevernas ordförråd. 

  

Skönlitteratur kan vara till hjälp och stöd för elever i deras personliga utveckling och visa att 

de inte är ensamma i sina tankar och funderingar. Genom att använda skönlitteratur i under-

visningen kan det skapas möjligheter för eleverna att slappna av en stund, låta dem använda sin 

fantasi och öva på förmågan att aktivt lyssna. Sju (7 %) av lärarna svarade att de använder 

skönlitteratur som en självklar del av sin undervisning, men att de även använder skönlitteratur 

i undervisningen för att eleverna ska kunna nå kunskapskraven. I årskurs 1 var det högläsning 

av skönlitteratur som dominerade läsningen i skolan. I årskurs 4 var det tyst läsning av 

skönlitteratur som dominerade. I årskurserna 2, 3 och 4 har eleverna egna bänkböcker som de 

läser vid valda tillfällen. Det var enbart två lärare för årskurs 1 som angav att deras elever hade 

bänkböcker. 

 

Om skolan ska använda skönlitteratur i undervisningen är tillgången på skönlitteratur viktig, 

anser sex (6 %) lärare. Det behöver finnas olika former och genrer av skönlitterära böcker som 

ska passa för samtliga elever. Det bör finnas skönlitteratur som tilltalar pojkar, flickor, 

skönlitteratur för dem som gillar sport eller djur, skönlitteratur som är spännande eller rolig. 

Litteratur som tar upp svåra ämnen som skilsmässa eller döden, men också olika 

familjekonstellationer eller annat som berör eleverna i den åldern de befinner sig i. Om den här 

blandningen av skönlitteratur finns tillgänglig för eleverna är det lättare att få dem intresserade 

av läsning än om utbudet av skönlitteratur är smalt. 

 

Resultatet visar att det var 82 lärare (87 %) som använder sig av skönlitteratur i undervisningen 

då det är en stor del av svenskundervisningen. Vidare menar dessa lärare att det även är viktigt 

att aktivt arbeta med skönlitteratur genom diskussioner, frågeställningar men även att eleverna 

själva får tid att reflektera över texterna. Att använda skönlitteratur i undervisningen ser många 

lärare som positivt. De anser att det finns mycket kunskap att inhämta via skönlitteraturen om 

exempelvis andra samhällen, olika kulturer, olika frågor som barn funderar på. Lärarna anser 

även att skönlitteratur kan användas för att diskutera händelser och känslor som är angelägna 

för eleverna. 

5.5 Användningen av skönlitteratur i svenskundervisningen 

Under avsnitt 5.5 med underordnade avsnitt har lärarna i vissa fall avgivit fler än ett svar. Det 

har fått konsekvensen att om man lägger ihop de procentsatser som redovisas nedan, så blir 

summan högre än 100. Det leder till att den sammanlagda procentsatsen kommer att överstiga 

100 %. 
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Av de 94 lärare som svarade på enkätundersökningen är det 82 lärare (87 %) som menar att de 

använder skönlitteratur i svenskundervisningen. Tre av 94 (3 %) lärare menar att de inte 

använder skönlitteratur i undervisningen för tillfället utan använder andra former av läromedel 

istället. En av 94 (1 %) lärare anser att hens klass är en orolig grupp vilket medför att läraren 

har prioriterat om undervisningsstrukturen och använder för tillfället inte skönlitteratur i 

undervisningen. Åtta av 94 (8 %) lärare menar att de inte använder sig av skönlitteratur alls i 

undervisningssyfte. Det fram-kommer ingen anledning av det beslutet. Fyra av 94 (4 %) lärare 

har svarat att de använde skönlitteratur mer förr i tiden än idag. Det beror på, enligt lärarna att 

tillgången på läromedel har ökat markant. Det gör, enligt lärarna att det är lättare att arbeta med 

ett läromedel där det oftast ingår en grovplanering i stället för att använda egen vald skönlitterär 

bok och planera undervisningen själv.  

5.5.1 Högläsning 

Det var 74 lärare (79 %) som svarade att de har högläsning för klassen. Årskurs 1 hade flest 

tillfällen av högläsning och årskurs 4 hade lägst antal tillfällen av högläsning per vecka. Att 

högläsning är mer än bara läsning är något som flertalet lärare var eniga om. Exempel på 

enkätsvar som belyser högläsning är följande; högläsning är ett tillfälle att förmedla känslor, ge 

elev-erna nya kunskaper, ge eleverna möjlighet att möta nya världar, ge något till eleverna att 

reflektera över, skapa fortsatt läslust men även för att visa eleverna om att de inte är ensamma. 

Eleverna kan även få vänner i de karaktärer som finns i skönlitteraturen. 

 

Det var 17 lärare (18 %) som önskar att de hade mer tid till högläsning. Oavsett om lärarna läste 

högt tio minuter två gånger i veckan eller 15 minuter varje dag önskade de mer tid till 

högläsning. Det var 26 lärare (28 %) som skrev att de högläser för eleverna för att erbjuda 

eleverna nya världar att upptäcka men även för att visa på betydelsen av att tolka och förstå 

texter. Högläsning bidrar till en annan form av kunskapsinhämtning då elever lär sig på olika 

sätt. Genom att läraren läser högt får eleverna lära sig hur de utvecklar sin läsförståelse så att 

de kan tolka och förstå texterna med hjälp av lärarstöd. Det är 15 av lärarna (16 %) som försöker 

läsa olika genrer av skönlitteratur för eleverna för att stimulera och utveckla deras 

språkutveckling. De skriver att eleverna ska få möjlighet att uppleva skönlitteratur från olika 

tider och skrivna av olika författare för att få möjlighet att utveckla sin språkliga förmåga. En 

av lärarna menar att det är viktigt att skolan använder sig av faktiska böcker, då samhället i 

övrigt bygger på att mycket digitaliseras. Läraren menar att om inte skolan visar på faktiska 

böckers användningsområde, vem ska göra det då? 

  

Högläsningen sker oftast utifrån specifika teman som ingår i undervisningen. En av lärarna 

skriver att hen arbetat mycket med Handbok för superhjältar. Hen anser att böckerna fängslar 

eleverna vilket leder till givande diskussioner om exempelvis olika egenskaper människor har. 

De tillverkade sina egna superhjältar och arbetade då ämnesövergripande med ämnet bild. 

Avslutningsvis fick eleverna skriva egna berättelser om deras superhjälte som de senare fick 

läsa upp för klasskamraterna. Andra sätt att arbeta med skönlitteratur är att lärare medvetet 

funderar över representationen i skönlitteraturen som används utifrån exempelvis kontext 
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(sammanhang). Med det menas att läraren inte bara välja böcker som utspelar sig i exempelvis 

en svensk kontext, utan även att välja skönlitteratur som innefattar olika könstillhörighet, ålder, 

etnicitet eller funktionsvariationer. 

5.5.2 Läsgrupper 

Av 94 svarande lärare är det sju (7 %) lärare som arbetar med läsgrupper genom sin under-

visning av skönlitteratur. Läsgrupperna läser olika former av texter och genrer. I dessa grupper 

kan eleverna exempelvis arbeta med högläsning, boksamtal och diskussionsfrågor samt 

läsförståelse, påvisar en lärare. En av lärarna beskriver att läsgruppernas texter oftast handlar 

om olika teman. Läsgrupperna kan även användas på andra sätt som exempelvis att eleverna 

läser samma bok eller olika böcker för att kunna lära sig av varandra och kunna dela med sig 

av just sina erfarenheter från boken. Om eleverna läser samma bok brukar läraren bestämma en 

stoppsida som läsgruppen ska läsa till. Därefter sker en reflektion och samtal i respektive 

läsgrupp om de lästa böckerna för att sedan dela med sig av reflektionerna i helklass. I de 

läsgrupperna får även eleverna chansen att se hur olika böcker och texter är uppbyggda. 

  

En av lärarna som har svarat på enkätfrågorna och använder sig av läsgrupper förklarar att hon 

jobbar med läsgrupper med bokprat med hjälp av boken På, mellan och bortom raderna: 

läsförståelseuppgifter till tolv böcker åk 4, skriven av Emma Frey-Scott. För tillfället läser 

läraren Pojken i randig pyjamas och efter boken ska klassen titta på filmen. Detta har läraren 

valt att göra för att skapa bra diskussioner, främja läsandet av skönlitteratur och verkligen för-

söka få eleverna till att förstå bokens innehåll. 

  

Resultatet visar att lärarna använder skönlitteratur i undervisningen genom läsgrupper och 

oftast innehåller varje läsgrupp 4–7 elever. Det som kan reflekteras och diskuteras i grupperna 

anser lärarna är författare, författarknep, lässtrategier (Läsfixarna) eller olika dilemman. Det är 

i denna situation viktigt att diskuterar olika problem och frågeställningar, det gör att eleverna 

blir intresserade. Genom att använda läsgrupper som en del av undervisningen av skönlitteratur 

anser lärarna att eleverna utvecklar sin förmåga att utvecklas, förstå och exempelvis göra egna 

slut av de aktuella böckerna tillsammans. 

5.5.3 Tyst läsning 

Det var tolv (13 %) lärare som angav att de arbetar med skönlitteratur i undervisningen genom 

tyst läsning. Tyst läsning kan ske på olika sätt anser lärarna. Det kan exempelvis handlar om att 

eleverna läser ur sina egna bänkböcker. Det kan även handla om att samtliga elever i klassen 

läser en och samma bok (en klassuppsättning) där elever tillsammans med lärare arbetar med 

olika frågor kring skönlitteraturen, skriver en lärare. Varför det är viktigt att synliggöra 

skönlitteraturen i tyst läsning i undervisningen är för att det är en del av kunskapsinhämtandet. 

Resultatet visar att eleverna behöver ha tid för att utveckla sina egna läsupplevelser. Med tyst 

läsning, menar lärarna att det behöver vara lugn och ro och ett behagligt klassrumsklimat för 

att utveckling ska ske. Många barn i dagens samhälle läser inte i böcker mer än den tiden som 

de läser sin bänkbok i skolan. Därför vill dessa lärare prioritera den tysta läsningen i sin under-

visning. De lärare som skrev tyst läsning anser att det är en arbetsmetod där eleverna inte 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=1562935&f_rid=54676856
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behöver prestera eller känna att det blir bedömda för vad de gör, läsningen i de fallen är relativt 

kravlös. Lärarna menar att tyst läsning även är viktig för eleverna då de får tid att reflektera 

över vad de läst. Som lärare är det viktigt att hjälpa eleverna välja rätt skönlitterär bok så att 

boken passar elevernas läsförmåga. Om eleverna får välja skönlitteratur på egen hand väljer de 

ofta en svår bok och då främjar det inte deras läsning. 

5.5.4. Läsläxa 

Det var endast tre stycken (3 %) lärare som angav att de använder skönlitteratur i under-

visningen genom att eleverna får läsläxa. Lärarna använder sig av läsläxor för att de anser att 

läsläxa är viktig för att öka elevernas läslust och läsförståelse. Läsläxor kan bestå av olika slags 

texter som exempelvis dilemmasagor, tidningsurklipp, kapitelböcker och andra typer av 

berättelser som berör eleverna på olika sätt. Lärarna skriver att elever ska få möjlighet att möta 

olika former av texter, exempelvis skönlitteratur, poesi och faktatexter vilket läsläxa kan bidra 

till. 

 

Resultatet visar att en liten del (3 %) av de lärare som har svarat på enkätundersökningen an-

vänder skönlitteraturen i sin undervisning som läsläxa. Läsläxa kan sedan användas på olika 

sätt. Lärarna beskriver att det är viktigt med läsläxor, då läsning inte enbart bör ske i skolan 

utan även i hemmen. Skola och hem ska samverka vilket läsläxa kan hjälpa till med. 

5.5.5 Diskussion om skönlitterära böcker 

Skönlitteratur är ett bra redskap att använda som grund för diskussioner ansåg 71 (87 %) lärare 

som deltog i enkätundersökningen. De 71 lärarna angav att de använder sig av diskussioner i 

undervisningen och att dessa diskussioner kan utvecklas på flertalet olika sätt. Ett belysande 

exempel på enkätsvar är att resonemang om författarens budskap med texten, underliggande 

teman eller moraliska/etiska dilemman är givande för elever och lärare. Ett annat exempel på 

belysande enkätsvar är att med hjälp av skönlitteraturen kan diskussioner om svåra frågor 

upplevas lättare att diskutera. Anledningen som lärarna anger är att karaktärerna och 

händelserna är fiktiva vilket underlättar diskussionerna med eleverna då ingen elev upplever 

sig som påhoppad eller utsatt. Eleverna kan även diskutera olika problem eller frågeställningar 

som den skönlitterära boken bjuder in till. 

  

Med hjälp av diskussioner utvecklar eleverna sin språkliga förmåga och sin förmåga att uttrycka 

sig, skriver en lärare. Diskussionerna kan utgå från förbestämda frågor där läraren väljer att 

arbeta vidare med elevernas svar eller så är diskussionerna mer fria samtal, vilket kan innebära 

att diskussionerna antingen upplevs som ostrukturerade eller så är det ett tillfälle för eleverna 

att dela med sig av tankar och funderingar. Vid diskussioner är det viktigt att ge samtliga elever 

talutrymme. Tre av lärarna (3 %) uppger att de har läsläxa som gemensamt underlag för vidare 

diskussioner om bokens innehåll. Om alla elever läser samma bok har de samma innehåll att 

förhålla sig till, vilket lärarna anser vara positivt. Det är då elevernas fria tolkningar av texten 

som ger nya infallsvinklar till diskussionen. Diskussionen kring den gemensamma upplevelsen 

av läsningen kan skapa givande samtal där eleverna kan ge uttryck för sina åsikter.   
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6 Diskussion 

I följande avsnitt förs diskussioner om de tre frågeställningarna utifrån resultat, bakgrund, 

tidigare forskning och lärandeteorier. Vidare följer en metoddiskussion och förslag till vidare 

forskning. Därefter beskrivs vilka slutsatser som gjorts utifrån studien och avslutningsvis finns 

ett slutord. 

6.1 Resultatdiskussion 

Nedanstående text är en resultatdiskussion utifrån examensarbetets tre forskningsfrågor, 

• Hur tolkar läraren ordet värdegrund? 

• Hur kan läraren arbeta med värdegrunden genom skönlitteraturen i årskurserna 1–4? 

• Prioriterar lärare skönlitteratur i svenskundervisningen och hur kan lärare använda 

skönlitteratur i svenskundervisningen i årskurserna 1–4? 

6.1.1 Hur tolkar läraren begreppet värdegrund? 

Utifrån frågeställningen och lärarnas svar angående deras tolkning av begreppet värdegrund 

gick det inte att finna någon specifik koppling från vilken årskurs läraren arbetade i, till lärarens 

specifika tolkning av begreppet värdegrund. De olika orden som lärarna använder i sina 

tolkningar av begreppet värdegrund återfinns även i läroplanen (Skolverket, 2018). Att det är 

dessa specifika ord lärarna använder sig av i tolkningarna av begreppet värdegrund beror 

troligtvis på att samtliga lärare arbetar efter samma styrdokument. I styrdokumenten står det att 

skolan ska vila på en demokratisk grund, att alla människor verksamma inom skolan ska arbeta 

för alla människors lika värde, för jämställdhet och solidaritet. Skolan har ett uppdrag av att 

vara en trygg plats där alla ska bli bemötta med respekt. Det här resultatet stöds av Olivestam 

och Thorsén (2008:9) som menar att värdegrundsarbetet bidrar till ett tryggt klassrumsklimat 

där eleverna ska må bra. 

 

Resultatet visar att lärare tolkar begreppet värdegrund på ett flertal olika sätt. Att säga att 

samtliga tolkningar är synonymer till värdegrund är felaktigt, utan tolkningarna visar att 

begreppet värdegrund är ett komplext begrepp. Att begreppet värdegrund är komplext är ett 

resultat som stöds av Skolverket (2018:5–7). I läroplanen (2018) finns det olika ord som faller 

inom begreppet värdegrund. Lärarna använder ord som människors lika värde, respekt, en 

jämställd grund, individens rätt, demokrati och trygghet när de tolkar begreppet. De här orden 

går att finna i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen (2018:5–7) vilket 

generellt kan ses som att lärarna är väl pålästa på innehållet i läroplanen (2018) och har gjort 

innehållet begripligt för sig själva. Tholander (2005:8) anser att begreppet värdegrund är ett 

omfattande begrepp som inte enbart beskriver regler gällande samvaron i skolan. Hedin och 

Lahdenperä (2000:48) skriver att begreppet värdegrund kan tolkas på olika sätt eftersom det är 

ett begrepp som är kopplat till individens egna känslor och uppfattning. Hedin, Lahdenperä 

(2000:48) och Tholander (2005:8) beskriver begreppet värdegrund som omfångsrikt begrepp 

kopplat till känslor och egna tolkningar. Hur Hedin, Lahdenperä och Tholander beskriver be-

greppet värdegrund stämmer väl överens med lärarnas egna tolkningar.  
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’Människors lika värde’ var den tolkning som flest lärare angav som svar till enkätfråga 1 (38 

%). “Värdegrunden bottnar i allas lika värde”. Citatet kommer från en lärare i årskurs 4 som 

menar att ingen människa ska diskrimineras på grund av kön, hudfärg, funktionsnedsättning 

eller annan form av kränkande behandling. Citatet och lärarens ord är i enlighet med vad som 

står skrivet i läroplanen (2018:5) då skolan ska hjälpa eleverna i deras utveckling av att skapa 

förståelse för alla människor. I läroplanen (2018) står det att ingen ska diskrimineras och om 

det finns en ansats till diskriminering ska det “aktivt motverkas” (s. 5). Att motverka diskri-

minering ingår i det värdegrundsarbete som ska genomsyra all undervisning (Skolverket, u.å.). 

Människors lika värde, anser flera av lärarna, betyder att respektera varandra för den man är. 

Det resultatet stöds av barnkonventionen (UNICEF, 2009:4–5) som anser att värdegrunden 

bland annat handlar om att alla är olika men lika mycket värda. 

  

En annan tolkning av begreppet värdegrund är ’respekt’. Respekten för varandras likheter och 

olikheter men även respekten för den gemensamma miljön var det 21 lärare som svarade. Att 

respektera varandra är grundläggande för att kunna verka och fungera i skolan och i samhället, 

skrev en av lärarna i årskurs 1 i enkätundersökningen. Det svaret stöds av både Skolverket 

(2018:7) som menar att samtliga elever ska respekteras för den man är och för det arbete man 

gör. Även Orlenius (2001:216) stöder lärarens svar genom att koppla till Vygotskijs teori, det 

sociokulturella perspektivet. Vygotskijs teori handlar bland annat om relationen mellan elev-

elev och elev-lärare och påvisar dessa relationer som mycket viktiga i skolan. I läroplanen 

(2018:9) står det skrivet att i skolan ska eleverna mötas med respekt. Respekten gäller både för 

det arbete hen utför men även respekt för den egna personen. I läroplanen (2018:8) står det 

skrivet att eleverna ska ta ansvar för den gemensamma miljön och att de ska arbeta med hållbar 

utveckling. I enkätsvaren svarade fem lärare att respekt “går att koppla till hur människor bidrar 

till en hållbar utveckling genom att ta hand om det gemensamma jordklotet samt hur vi hanterar 

vår gemensamma miljö” (lärare årskurs 3). Det är av stor vikt att alla tar ansvar för den 

gemensamma miljön, anser lärarna. 

  

’En jämställd grund’ är en tolkning av begreppet värdegrund som 13 lärare angav. Resultatet 

visar att en jämställd grund behandlar områden som förståelse för varandras likheter och olik-

heter, diskriminering, jämställdhet mellan könen, ålder och hur människor är mot varandra 

(Larsson, 2004:17). De 13 lärarna menar att det är viktigt att som lärare tänka på att alla elever 

är egna individer, att alla människor ska respekteras för de personer de är. Lärarnas åsikt 

överensstämmer väl med vad som står skrivet i läroplanen samt barnkonventionen (2018:5, 9; 

UNICEF, 2009:4–5), att elever ska skapa förståelse för andra människor. Eleverna ska genom 

utbildning skapa förståelse för de mänskliga rättigheterna och ingen ska känna sig exkluderad. 

En jämställd grund betyder även att skolan ska ha gemensamma värderingar och en grundsyn 

som ska stämma väl in i skolans värdegrund och uppdrag, exempelvis att alla ska respekteras 

utefter sina förutsättningar och sina förmågor. Ingen är mer värd än någon annan och alla är 

värda respekt (Skolverket, 2018:5, 9; UNICEF, 2009:4–5). 

  

’Individens rätt’ är ytterligare en tolkning av begreppet värdegrund. Den tolkningen var det tio 

lärare som gjorde. Resultatet visar att individens rätt innebär att få vara sig själv och att få 

möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar, både enskilt men även i grupp. Den tolk-
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ningen stämmer väl in i pragmatismens syn på kunskap där eleven ska få möjlighet att bygga 

vidare på egna erfarenheter och kunskaper i sociala omgivningar såsom i klassrummet (Säljö, 

2014:288). Lärarnas tolkning överensstämmer även med läroplanen (2018:12) där det explicit 

står att ”läraren ska stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan”. 

Resultatet visar att individens rätt även är att förstå att människor är olika och ingen ska bli 

exkluderad på grund av människans egna fördomar. En lärare i årskurs 2 tolkar begreppet 

värdegrund som ’värderingar och principer som direkt eller indirekt påverkar hur vi bemöter 

eller blir bemötta av vår omgivning’. Resultatet visar att uttrycket behandla andra så som du 

själv vill bli behandlad är ett uttryck som skulle kunna vara ledorden i skolans 

värdegrundsarbete, anser vi. 

Resultatet visar att sju av lärarna menar att begreppet värdegrund handlar om demokrati och att 

bli en god, demokratisk samhällsmedborgare. I läroplanen (2018:6) står det att läsa att skolans 

undervisning ska lägga grunden för att eleverna ska kunna delta i samhällslivet och kunna ta 

eget ansvar över sina beslut. De sju lärarna anser, i enlighet med läroplanen (2018) att genom 

att eleverna får ta eget ansvar och vara delaktig i planeringen av undervisningen tränar eleverna 

på ansvarstagande, demokrati och självständighet. Det gör att skolan och lärare bör ses som en 

av de viktigaste resurserna när eleverna ska bli till ansvarstagande och självständiga individer 

inför framtiden, menar vi tillsammans med Larsson (2004:48). 

Fem lärare angav att begreppet värdegrund och trygghet står nära varandra. De ansåg att 

trygghet, precis som värdegrunden ska genomsyra all undervisning och all den tid som eleverna 

befinner sig i skolan vilket är i enlighet med Skolverket (u.å.). De fem lärarna menar att tillit 

och trygghet är de bästa förutsättningarna för all inlärning och bör således vara en grundsten 

för varje gruppkonstellation. På så vis bör trygghet och tillit genomsyra all undervisning så att 

varje individ ska kunna utvecklas såväl gemensamt som enskilt. De belyser att om tryggheten 

inte finns i klassrummets klimat så främjas inte gruppkonstellationer positivt. Att skapa 

möjligheter till att mötas och samarbeta möjliggör för varje individ att se likheter och olikheter 

hos varandra och ger individerna ett behagligt skolklimat vilket överensstämmer med vad 

Skolverket anser (2018:6). Genom att skapa goda förutsättningar för lärande med tillit, trygghet 

och respekt som utgångspunkt kan man bygga upp gruppdynamiken så bra att kränkande 

behandlingar minskar, menar vi tillsammans med lärarna. Detta ställer krav på lärarna att de 

har en vilja att aktivt arbeta med värdegrunden men även att de ges möjlighet att arbeta med 

värdegrundsarbetet. Genom att lyfta in det skönlitterära läsandet kan lärarna ta stöd utifrån en 

fiktiv handling och bygga upp individernas trygghet, tillit och respekt därifrån, vilket är en 

metod som Ewald stödjer (2007:253, 275).  

6.1.2 Lärarens arbete med värdegrunden genom skönlitteraturen i 
årskurserna 1–4 

Det finns många olika sätt att integrera värdegrunden i svenskundervisningen. Resultatet från 

enkätundersökningen visar att högläsning av skönlitteratur, boksamtal om skönlitterära böcker, 

skriva skönlitterära texter, filmer baserade på skönlitterära böcker, dramatisera skönlitteratur 

och multimodalitet är användbara metoder till hur läraren kan arbeta med värdegrunden genom 

skönlitteraturen i årskurserna 1–4. Det resultatet stöds till viss del av Ewald (2007:253, 275) 

som menar att skönlitteratur är ett bra redskap att använda vid klass-rumskonflikter. I läroplanen 
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(2018:257) står det att eleverna ska få möjlighet att uttrycka sig genom olika estetiska 

uttrycksformer och exempel på sådana uttrycksformer kan vara skriva, filma, dramatisera och 

olika multimodala tillvägagångssätt, vilka går att finna i lärarnas svar från 

enkätundersökningen. Att använda skönlitteratur för att diskutera eventuella problem i gruppen, 

konfliktmönster eller olika karaktärers egenskaper är positivt då ingen behöver känna sig 

utpekad i klassen. Ewald menar även att diskussionerna utifrån skönlitteraturen ska bidra till att 

eleverna reflekterar över innehållet både enskilt och i grupp (2007:274–275). Vi har fått en 

bekräftelse på att det exempelvis är genom litteraturläsning i skolan som eleverna får möjlighet 

till en estetisk, social-humanistisk och demokratisk fostran. Vi anser, i likhet med Ewald (2005: 

27) att det är genom svenskämnet och då främst via läsning av skönlitteratur som ett av många 

arbeten med värdegrunden finns. Kursplanen i svenska (Skolverket, 2018:257–258) visar att 

eleverna ska ges möjligheten att läsa skönlitteratur för varierande ändamål, vilket 

överensstämmer väl med lärarnas enkätsvar.  

  

Högläsning med efterföljande boksamtal eller diskussion visar att elever och lärare utvecklar 

kunskaper om att diskutera viktiga frågor och dilemman i olika situationer. Det resultatet stöds 

av Ewald (2007) som menar att boksamtal och diskussion hjälper eleverna att diskutera och 

reflektera över vad de läst. Exempel på dilemman eller viktiga frågor som skönlitteraturen kan 

ta upp är hur man är mot varandra, rätt och fel, att säga förlåt, ånger, rädsla, respekt, vikten av 

att vara en god vän eller att våga stå för den man är. Boksamtal och diskussioner är ett bra till-

fälle för läraren att koppla samman skönlitteratur och värdegrund på ett naturligt och tänkvärt 

sätt. Resultatet från undersökningen visade att 26 lärare (28 %) arbetar med boksamtal för att 

integrera värdegrunden i sin undervisning. Högläsning med efterföljande diskussioner var något 

som användes under de två observationerna. På det här sättet arbetar och utvecklas elever och 

lärare tillsammans i diskussion utifrån boksamtalen. Det resultatet stöds av Ingemansson 

(2007:9) som menar att om elever har möjlighet att läsa skönlitteratur kan de tillsammans med 

lärare lyfta olika slags värdegrundsfrågor med hjälp av den lästa skönlitterära texten. Under 

observationerna framgick det att läraren i årskurs 2 arbetade mot kunskapskraven för årskurs 3 

genom att eleverna fick samtala om elevnära frågor. Eleverna fick även uttrycka sina åsikter 

och kommentera textens syfte och innehåll (Skolverket, 2018:263).  

 

De valda lärandeteorierna är den sociokulturella teorin och pragmatismen. Högläsning med 

efterföljande boksamtal eller diskussion stöds av Vygotskijs teori. Anledningen är, som 

Orlenius (2001:216) skriver att dis-kussionen är ett socialt samspel mellan elev-elev och elev-

lärare och det sociala utbytet sker i klassrummet. Det sociokulturella perspektivet innebär, 

enligt Orlenius (2001:16) att människor lär av varandra. Det Orlenius skriver överensstämmer 

väl med lärarnas svar angående hög-läsning och efterföljande boksamtal. Lärare menar att 

eleverna lär av varandra och att de lär om sig själva. De framtagna kategorierna (högläsning av 

skönlitteratur, boksamtal om skönlitterära böcker, skriva skönlitterära texter, filmer baserade 

på skönlitterära böcker, dramatisera skön-litteratur, multimodalitet) från enkätsvaren kan 

kopplas samman med pragmatismen och den sociokulturella teorin som innefattar 

kommunikation och samspel. Dramatisering är något som kopplas samman starkt med uttrycket 

learning by doing (Säljö, 2014:288) från pragmatismen då eleverna får spela någon annan och 

ta del av någon annan persons handlingar. Dock behöver personen som spelar en annan roll inte 
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stå för konsekvenserna som eleven i fråga annars hade fått göra om det skett i verkligheten. Den 

sociokulturella teorin innefattar begrepp som erfarenhet, deltagande och lärande vilket kan 

kopplas samman med de kategorier som framkom under enkätundersökningen, observationerna 

och arbetssätten lärarna använder sig av. I resultatet redovisas hur eleverna får dela med sig av 

egna erfarenheter, de deltar under lektionerna efter egna förutsättningar och det sker ett lärande 

både enskilt men även ett lärande i grupp, vilket är i enlighet med läroplanen (2018:7–8). Efter 

att ha granskat kopplingen mellan skönlitteratur och värdegrund under examensarbetets gång 

har vi fått bekräftat att lärare arbetar med olika tillvägagångssätt med värdegrunden genom 

skönlitteraturen i årskurserna 1–4. Det resultatet stöds av läroplanen (2018:258) då eleverna ska 

läsa skönlitteratur för olika syften. De 26 lärare som svarade på enkätundersökningen och de 

två lärarna från observationerna ansåg att samtal och influenser från aktuella händelser kan 

skapa givande diskussioner. Det hände i båda observationerna då aktuella händelser togs upp 

av lärarna i de båda grupperna samt från enkätundersökningens svar. Aktuella händelser kan 

även kopplas samman med dilemman som exempelvis boken Sandvargen (Lind, 2002) tar upp.  

 

Skillnaden mellan samtal i de olika årskurserna är att i de lägre årskurserna (1, 2) är det mer 

fokus på bilderna i boken och samtalen kan i vissa fall handla mer om dem än själva texten. I 

de högre årskurserna (3, 4) är det mer fokus kring att “läsa mellan och bortom raderna” och 

förstå bakomliggande tankar och händelser som kanske inte alltid står explicit i texten. 

Resultatet visar att vilken typ av bok som läraren använder sig av i undervisningen beror på 

vilken årskurs hen undervisar i. I resultatet fick vi en klar bild av att kapitelböcker användes 

främst i årskurserna 3–4 och att bilderböcker används mest i 1–2. Genom att föra diskussioner 

med eleverna kring olika ämnen, uppmärksammas värdegrunden i olika slags begrepp som 

berör eleverna, samhället och världen. Det resultatet från lärarna kan kopplas samman med vad 

Nikolajeva (2017:37–38) anser om att föra diskussioner utifrån skönlitteratur, med litteraturen 

som utgångspunkt. Det var 32 lärare (34 %) från enkätundersökningen som angav att genom 

högläsning av skönlitteratur skapas det diskussioner som innefattar etik och moral som lyfter 

och utvecklar eleverna genom att tillsammans kunna reflektera och samtala i en diskussion. Det 

skulle kunna handla om diskussioner och dialoger om hur man beter sig ute på skolgården, 

fotbollsplanen, matsalskön och klassrummet med mera (Nikolajeva, 2017:37–38). Vi har därför 

hittat en koppling mellan värdegrund och skönlitteratur då lärarna (34 %) och Nikolajeva 

(2017:37–38) har visat och beskrivit olika tankesätt och arbetssätt för att få eleverna till att 

diskutera om det. Det här är något som eleverna kan använda sig av även utanför skolan. Vi har 

därmed fått en bekräftelse på hur lärarna gör för att diskussioner ska beröra värdegrunden 

genom reflektion. Det är reflektionerna som sedan leder till att förbereda eleverna för ett liv 

med värdegrunden som plattform, skriver Olivestam och Thorsén (2008:89). Från 

observationen i årskurs 2 handlar det om att utifrån samtal diskutera och reflektera kring olika 

erfarenheter, kunskaper och tankar. Det är under de här samtalen som elevernas tankar och 

fantasi blir till ord. Den lärandeteori som genomsyras i avsnittet är det sociokulturella 

perspektivet som återigen handlar till största delen om kommunikationen och i detta fall 

diskussion (Säljö, 2014:287). 

  

Hur elever möter språket i skönlitteraturen i skolan kan också beskrivas på olika sätt, enligt 

Nikolajeva (2017:360). En målsättning som Nikolajeva (2017:360) anser lärare behöver ha, är 
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att ge varje elev möjlighet att skapa ett fungerande redskap som öppnar upp för känslor och 

upplevelser som i sin tur bidrar till idéer och tankar kring värdegrunden samt utveckling. 

Nikolajeva (2017:360) skriver att varje elev har ett inbyggt förstoringsglas som redskap som 

eleverna kan uppleva skönlitteratur igenom. Det har vi fått erfara i båda observationerna samt i 

en stor del av enkätsvaren. Det kan exempelvis vara att dela en erfarenhet med någon annan, 

det i sin tur kan göra den specifika erfarenheten ännu starkare. Som lärare i de situationerna kan 

man lyssna på samtliga elever och delta i samtalet kring skönlitteratur och värdegrund genom 

att följa deras intresse samt att hjälpa eleverna att fördjupa sig i sina iakttagelser (Ejeman & 

Larsson, 1982:460). Vi håller med Ejeman och Larsson (1982:461) om att det är då eleverna 

använder sig av värdefull kunskap och de övar sig att överföra och uttrycka den kunskapen med 

ord enskilt eller tillsammans med andra. Det sociala samspelet och utvecklingen kopplas 

samman med de teorier som är valda till examensarbetets syfte och frågeställningar. Resultatet 

visar att likheter mellan hur läraren arbetar med värdegrunden genom skönlitteraturen i 

årskurserna 1–4 sker i den största delen i sociala sammanhang som därefter uppfyller 

sociokulturella teorins och pragmatismens syfte. Teorierna innefattar att organisera 

undervisningen på ett sätt som eleven kan bygga vidare på sina egna erfarenheter och kunskaper 

i sociala omgivningar (Säljö, 2014:288). Vidare anser vi och författaren (2014:288) att den 

sociokulturella teorin med relationerna mellan människor är mycket viktig. Relationer är 

viktiga för att eleverna ska känna sig trygga, acceptera varandra för dem de är och för att 

respektera varandra (Säljö, 2014:288). Dessa relationer är viktiga för att eleverna ska uppleva 

och förstå sambandet mellan värdegrund och skönlitteratur. 

 

Under examensarbetets gång har vi kommit till insikt om att lärare står inför ett orosmoln. 

Resultatet av enkätundersökningen visar att några undervisande lärare inte använder eller 

prioriterar värdegrunden i samtliga ämnen, fast värdegrunden, enligt lag ska genomsyra all 

undervisning, enligt Skolverket (2018:5). Därför behöver värdegrunden och läsning av skön-

litteratur arbetas med ytterligare, än vad den gör idag. “Ge tid för läsning” (Läsdelegationen, 

2018:13). Citatet är återigen från Läsdelegationens syfte och ett citat som återkommer genom 

hela läsprojektet men även under examensarbetets gång. Citatet står för något viktigt som bör 

uppmärksammas ytterligare. Från läsningen av skönlitteraturen skapas empati och förståelse 

för andras verkligheter, andra typer av personer och andra historier vilket Nikolajeva 

(2017:360) anser är en viktig del i barns uppfostran. Nikolajeva (2017:360) anser att 

barnlitteratur är en betydelsefull del i lärarens fostran av eleverna men barnlitteratur är även ett 

verktyg för att diskutera hur samhället ser ut. Läsning av skönlitteratur är viktigt av logiska 

skäl, men också för att vi blir bättre människor om vi läser, menar Läsdelegationen (2018:21). 

Det kan kopplas till vad Nikolajeva (2017:28, 98) skriver, om att litteratur skrivet för barn är 

av betydelse i undervisningen då litteratur kan användas som verktyg för att lyfta olika slags 

problem eller skildra människors liv. Det som Nikolajeva skriver om skönlitteratur återfinns 

som svar i enkätundersökningen, exempelvis att använda skönlitteratur som diskussions-

underlag, använda skönlitteratur för att eleverna ska få en inblick i andra människors liv men 

även för att eleverna ska få möjlighet till en stunds avkoppling. Settergren (1989:14) påvisar att 

skönlitteratur och värdegrundsarbete kan göra att eleverna i skolan blir förnuftiga och kloka, 

vilket förhoppningsvis leder till att barn växer upp till kloka och insiktsfulla människor i 

framtiden. 
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Att arbeta med skönlitteratur tillsammans med värdegrunden handlar om, enligt resultatet av 

examensarbetet, att elevernas erfarenheter speglar deras värld. Det ger eleverna möjlighet att 

själva ge uttryck för sådant som är betydelsefullt för dem, menar Matthis (1982:73). Enligt 

Matthis (1982:73) kan skönlitteratur och värdegrund hjälpa eleverna att respektera varandras 

olikheter. Därför borde lärare arbeta med att erbjuda elevnära skönlitteratur med stimulerande 

och varierande motiv. Enligt resultatet från enkätfrågorna bidrar dessa tillfällen då läraren 

arbetar med värdegrunden genom skönlitteraturen i årskurserna 1–4, till att skapa en förståelse 

och känsla för exempelvis eleven själv, familjen, kamrater, samhälle och till och med om-

världen. Det resultatet stöds av både Ewald och Nikolajeva som menar att skönlitteratur kan 

skapa förståelse för andra människor och lyfta konflikter. För att kunna använda skön-

litteraturen i undervisningen på ett konstruktivt sätt är det bra om läraren är väl insatt i 

litteraturen. Om läraren är intresserad av skönlitteratur och tror på skönlitteraturens påverkan i 

undervisningen är det lättare att fånga eleverna och ge eleverna tillfällen att skapa ett eget 

intresse för skönlitteratur, menar Settergren (1989:15).  

  

Slutligen anser Ejeman och Larsson (1982:300) att skolan behöver använda skönlitteratur och 

värdegrund i den dagliga undervisningen. Ett sammanfattande mönster under arbetets gång 

innefattar en bekräftelse på hur stor och viktig uppgift som svenskläraren behöver ta sig an 

kring kombinationen av skönlitteratur och värdegrund. Det gör att skolan bör ses som en av de 

viktigaste resurserna när det handlar om att forma elever till ansvarstagande och självständiga 

individer inför framtiden, anser Larsson (2004:48). Dock är det viktigt att lärare inser att värde-

grundsarbetet inte är något som ska vila på svenskundervisningen och litteraturläsning, vilket 

det till stor del gör idag, påvisar Ewald (2005:27). Värdegrundsarbetet ska återigen genomsyra 

all undervisning (Skolverket, u.å.). Dagens lärare har ett ansvar för hur det framtida samhället 

kommer att se ut. Det handlar inte bara om att kunna läsa och räkna utan även om att bli en bra 

människa som förvaltar vår jord och förbättrar vårt samhälle. 

6.1.3 Lärarens prioritering och användning av skönlitteratur i årskurserna 
1–4 

Resultatet från enkätundersökningen visar att de flesta lärarna som har svarat på under-

sökningen prioriterar skönlitteratur i svenskundervisning i stor utsträckning. Av de 94 lärare 

(100 %) som svarat på enkäten är det bara två lärare som inte prioriterar skönlitteratur i under-

visningen för tillfället. Anledningen till det var att de två lärarna fokuserade på läsinlärning och 

bokstäver. Fem lärare (5 %) önskade att de kunde använda skönlitteratur i större utsträckning i 

undervisningen, vilket kan ses som positivt. Trots det här resultatet på enkätundersökningen 

visar Ewalds avhandling (2007:244, 319) att läsning av skönlitteratur i undervisningen inte 

används i ett pedagogiskt syfte utan används som tidsfördriv eller en belöning för att övriga 

arbetsuppgifter blev slutförda. Avhandlingen visar att de skolor som ingick i studien använde 

läsning av skönlitteratur som något avskilt från övrig undervisning, läsningen blev inte en del 

av den övriga undervisningen (2007:319). 

  

Hur lärare kan använda skönlitteratur i svenskundervisningen är, enligt enkätsvaren, med hjälp 

av högläsning, läsgrupper, tyst läsning, läsläxa och diskussion. Det kan kopplas samman med 
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att kursplanen i svenska (Skolverket, 2018:257–258) visar att eleverna ska ges möjligheten att 

läsa skönlitteratur för varierande ändamål. Det var tolv (13 %) lärare som angav i 

enkätundersökningen att de använde sig av tyst läsning av skönlitteratur i 

svenskundervisningen. I årskurs 1 visade resultatet att det var högläsning av skönlitteratur som 

dominerade läsningen i skolan. I årskurs 4 visade resultatet att det var tyst läsning av 

skönlitteratur som dominerade under-visningen. I årskurserna 2, 3 och 4 har eleverna egna 

bänkböcker som de läser vid valda tillfällen. Dessa valda tillfällen kan vara sådana tillfällen 

som Ewald menar är tidsfördriv eller belöning. Det var enbart två lärare för årskurs 1 som angav 

att deras elever hade bänkböcker. Av det resultatet blir slutsatsen att det finns både skillnader 

och likheter kring bänkboksläsning. Resultatet av enkätundersökningen visar att det är mindre 

vanligt i årskurs 1 med bänkbok/tyst läsning men betydligt vanligare i de övriga årskurserna 

(2,3 och 4). Ewald anser att problemet med bänkbok/tyst läsning är att eleverna lämnas 

ensamma med sin läsning. Ofta blir det inga samtal om vad eleven läst eller elevens tankar och 

funderingar kring texten (2007:319–320). En lärare som medverkar i Ewalds avhandling menar 

att läsning blir mer av en färdighetsträning där läraren i bästa fall ställer några slutna 

kontrollfrågor. Resultatet av enkätundersökningen visar att det finns olika former och typer av 

skönlitterära böcker som ska passa för samtliga elever. Resultatet från enkätundersökningen 

visar även att det är en fördel som lärare att ha tillgång till skönlitteratur som tilltalar flertalet 

elever. Det kan exempelvis vara skönlitteratur för dem som gillar sport eller djur, skönlitteratur 

som är spännande eller rolig, skönlitteratur som tar upp svåra ämnen som skilsmässa eller döden 

men också olika familjekonstellationer eller annat som berör eleverna i den åldern de befinner 

sig i. Om den här blandningen av skönlitteratur finns tillgänglig för eleverna är det lättare att få 

dem intresserade av läsning än om utbudet av skön-litteratur är smalt, anser Nikolajeva 

(2017:360). Trots att många elever har ett läsintresse, menar Ewald (2007:21) att skolan inte 

följer upp elevernas intresse, då många lärare anser att de inte har tid för uppföljning. Om tiden 

inte finns till att följa upp läsintresset vet inte lärare eller annan personal vilka slags böcker 

eleverna föredrar att läsa. Ewald (2007:245) skriver även att skön-litteraturen ges lite utrymme 

i undervisningen vilket kan bero på att litteraturtillgången är liten eller att lärare prioriterar 

annat som är viktigare i undervisningen än skönlitteratur. Läsläxa var det tre av 94 lärare som 

angav att de använder sig av. Anledningen till att lärarna ger läsläxa är för att öka elevernas 

läslust och deras läsförståelse. Vidare anser lärarna att det är viktigt att skola och hem 

samverkar, vilket de anser att skola och hem gör med hjälp av läsläxa. Då det är få lärare som 

angivit att de använder sig av läs-läxa är det omöjligt att skriva något generellt om läsläxan. I 

Ewalds (2007:300) avhandling tror en lärare att det är få lärare som kontrollerar att läsläxan 

genomförts. Om elevernas läsläxa inte kontrolleras tror denne lärare att eleverna inte kommer 

att göra sin läsläxa då ingen vuxen “bryr sig” om vad de läst. Eleverna får ingen respons på sitt 

läsande, vilket kan göra att eleverna anser att det inte är viktigt att läsa. 

  

Åtta av 94 lärare som svarade på enkätundersökningen uppger att de inte använder sig av 

skönlitteratur alls i undervisningssyfte, men tyvärr framkom det inga argument till varför 

skönlitteratur inte användes i undervisningen. Att inte använda sig av skönlitteratur i 

svenskundervisningen strider mot vad som står i läroplanen (2018:257–259) då det explicit står 

att eleverna ska arbeta med skönlitteratur skriven av olika författare och vara från olika tider. 

Vidare står det att skönlitteraturen i undervisningen inte bara ska komma från Sverige utan från 
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andra delar av världen. Högläsning var det som lärarna använde sig mest av när lärarna skulle 

beskriva hur de använder skönlitteratur i svenskundervisningen. Det var hela 74 (79 %) av 

lärarna som svarade att de har högläsning för klassen. Skillnaden som vi kan redovisa är att 

årskurs 1 använder mer högläsning än årskurs 4 som hade lägst antal tillfällen av högläsning. 

Av den anledningen kan vi koppla samman att lärarna prioriterar skönlitteratur men att 

skillnaden är hur de prioriterar och arbetar med skönlitteratur. Resultatet visar att 74 lärare anser 

att högläsning och diskussion är ett tillfälle att förmedla känslor, ge eleverna nya kunskaper, ge 

eleverna möjlighet till att möta nya världar, ge något till eleverna att reflektera över, skapa 

fortsatt läslust men även för att visa eleverna att de inte är ensamma.  

 

Diskussioner om skönlitterära böcker kan utvecklas på flertalet olika sätt. Av enkätunder-

sökningen var det 71 (87 %) lärare som angav att de använder diskussioner för att integrera 

skönlitteratur i svenskundervisningen. Vi håller med dessa lärare om att med hjälp av 

diskussioner utvecklar eleverna sin språkliga förmåga och sin förmåga att uttrycka sig. 

Diskussionerna kan innefatta textens uppbyggnad (början, handling, slut), stavfel, tecknens 

betydelse, att läsa mellan raderna, ordspråk, svåra ord eller författarknep. Ett bra tips till 

underlag för diskussionerna kan vara läsläxan anser tre av lärarna (3 %) som har deltagit i 

enkätundersökningen. En annan intressant aspekt är att 17 (18 %) av lärarna önskar att de hade 

mer tid till högläsning. Det är något som vi håller med de 17 lärarna om, dels för att kursplanen 

i svenska (Skolverket, 2018:257–258) visar att eleverna ska ges möjligheten att läsa 

skönlitteratur för varierande ändamål. Sedan håller vi med Chambers (2011:16) om att elever 

behöver få tillgång till mycket skönlitteratur och olika former av skönlitteratur i skolan. Vi 

anser, tillsammans med Chambers, att ju mer skönlitteratur som eleverna får tillgång till, desto 

större är chansen att skönlitteratur blir ett naturligt inslag i skolan. 

  

En av lärarna från enkätundersökning menar att det är viktigt att skolan använder sig av både 

faktiska böcker men även annan form av litteratur som exempelvis digitaliserad litteratur, då 

samhället i övrigt digitaliseras. För att kunna bryta den negativa trenden då läsning och läs-

intresset minskar behöver skolan och samhället följa med i utvecklingen, för återigen visar 

forskningen att det är viktigt att hitta många och nya vägar till läsning. Ett exempel på nya vägar 

att använda sig av i undervisningen kan vara med hjälp av teknik (Läsdelegationen, 2018:183).  

 

Enkätresultatet visade att sju (7 %) av lärarna som svarade på enkätundersökningen arbetar med 

läsgrupper för att använda skönlitteratur i svenskundervisningen. Det resultatet stöds av 

Vygotskijs teori om det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014:287) då Vygotskij menar att 

människor lär av varandra. För att lära av varandra krävs det någon form av kommunikation 

men även att undervisningen bygger vidare på elevernas egna erfarenheter och kunskaper 

(Säljö, 2014:288). Både pragmatismen och det sociokulturella perspektivet bygger på att 

lärande sker i sociala sammanhang och i dessa undervisningssituationer är läsgrupperna det 

sociala sammanhanget där alla får komma till tals.  

6.2 Metoddiskussion 

Det var en enkätfråga som inte kom till sin fulla rätt. Svaren på enkätfråga 8 har integrerats med 

svaren från enkätfråga 7. Enkätfråga 7 lyder, Hur kan du som lärare arbeta med värdegrunden 
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genom skönlitteratur? Motivera ditt svar noggrant. Enkätfråga 8 lyder, Hur integrerar du 

värdegrunden i ämnet svenska i din undervisning? Motivera ditt svar. Varför vi valde att 

sammanföra svaren från enkätfråga 8 med enkätfråga 7 var för att svaren var för lika varandra 

och i vissa fall visade det sig att svaren var identiska. Av den anledningen valde vi att inte 

behandla svaren från enkätfråga 8 enskilt i resultatet. 

 

Observationerna blev inte helt systematiskt utförda då vi träffade den ena läraren dagen före 

observationen för ett kortare samtal medan vi inte träffade den andra läraren före den andra 

observationen. I samtalet fick vi information om vilken högläsningsbok klassen använde sig av 

samt vilket material de skulle komma att använda under lektionen. Samtalet med läraren gav 

oss en medvetenhet och en förförståelse kring hur lektionen skulle komma att se ut samt hur 

diskussionsunderlaget var utformat. Trots medvetenheten och förförståelsen visste vi inte hur 

diskussionerna skulle komma att bli då de baseras på elevernas egna tankar, funderingar och 

egna erfarenheter. 

 

Observation som metod ansåg vi vara en användbar metod som gav oss en inblick i verksam-

heten under pågående lektion. Att vi båda två observerade och förde löpande anteckningar 

gjorde att vi kunde sammanföra våra anteckningar efteråt och få en större bild av lektionen då 

vi omedvetet fokuserat på olika delar av lektionsinnehållet. Sammantaget fick vi en god bild 

över lektionerna och hur lärarna arbetar med värdegrunden genom skönlitteratur. 

  

Om vi skulle genomföra studien igen skulle vi använt oss av enkätundersökning, observationer 

men även semistrukturerade intervjuer. Anledningen till att vi skulle använda intervjuer är för 

att få möjlighet att ställa följdfrågor men även för att kunna få förtydligande av lärarnas svar. 

6.3 Vidare forskning 

Utifrån de resultat som framkommit under vår studie är det vanligaste sättet att arbeta med 

skönlitteratur och värdegrunden genom högläsning och efterföljande boksamtal eller 

diskussion. Förslag till vidare forskning utifrån den här studien kan vara att undersöka hur lärare 

arbetar med högläsning av utvald skönlitterär bok med någon av de mindre vanliga 

arbetsmetoderna så som multimodalitet eller dramatisering för att koppla samman 

skönlitteraturen med värdegrunden. 

6.4 Slutsatser 

Eleverna i skolan behöver möta människor och förebilder som har ett intresse för läsning och 

speciellt för skönlitteratur. Undervisningen i svenskämnet behöver ha ett innehåll som berör 

eleverna. Det är viktigt att som lärare kunna visa eleverna hur skönlitteratur i svenskämnet kan 

kopplas samman med värdegrunden. Det är även viktigt att förmedla värdegrunden till eleverna 

på ett sätt så att de förstår värdegrundens betydelse i och utanför skolan (Settergren, 1989:15). 

Det är grundläggande att arbeta med värdegrundens värderingar redan i de tidiga åren i grund-

skolan då inställning, regler, fostran samt levnadsmönster skapas. (Skolverket, u.å.). När 

eleverna inser att de kan ha användning av de kopplingarna skapas ytterligare förmågor, 

kunskaper och egna erfarenheter (Settergren, 1989:15). Svenskämnet består av ett innehåll som 
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är betydelsefullt för elevernas personutveckling. Det handlar om hur lärare ska kunna ge 

eleverna möjligheter till att hitta möten med skönlitteraturen och skapa kunskaper genom 

elevernas egna erfarenheter och upplevelser. På detta sätt uppstår kunskaper om språket och 

litteraturen för eleven (Settergren, 1989:17).  

  

Om eleverna ökar sina kunskaper, erfarenheter, sitt ordförråd samt sin förmåga att utvecklas 

socialt, bidrar det till möjligheter att möta varandras känslor och värderingar. Socialt samspel 

bidrar till att elevernas självtillit och självständighet växer, anser Matthis (1982:300). Med hjälp 

av skönlitteraturen och dess språk kan det hjälpa eleverna till att möta andra individer och deras 

verklighetsuppfattning på ett självständigt och naturligt sätt. Det är viktigt att vuxna människor 

i samhället inte lämnar barnen ensamma i deras läsning utan att lärare och vårdnadshavare 

tillsammans ständigt arbetar med läsning av skönlitteratur och värdegrund på ett aktivt och 

strukturerat sätt (Läsdelegationen, 2018:183). Genom läsning av skönlitteratur sammankopplad 

med värdegrundsarbete är syftet från lärare att få eleverna att hitta igenkännande i exempelvis 

huvudpersonerna som eleverna sedan kan koppla till den egna identiteten.  

 

Genom att få eleverna att möta skönlitteratur, kan innehållet av texten bidra till att elevernas 

känslor och tankar uppmärksammas. Att använda värdegrunden tillsammans med skön-

litteraturen kan bli ett användbart redskap som kan ge uttryck för känslor och upplevelser som 

kan forma elevernas egna idéer och tankar som leder till utveckling (Ejeman & Larsson, 

1982:460). Det är grundläggande att dagens lärare har en förståelse för svenskämnet, där 

demokratiska värderingar och demokratiska förmågor får ta plats (Ekman & Pilo, 2012:58). Det 

är viktigt att skolan bidrar till att skapa livslånga läsare och även bidrar till personligt växande 

genom skönlitteraturen. Utifrån tidigare forskning handlar det om att undersöka hur arbetet med 

värdegrunden genom skönlitteratur praktiskt tillämpas i svenskundervisningen. Forskning visar 

att det verkar väl förekommande att arbeta med litteratur som verktyg för värdegrundsarbetet 

(Persson, 2013:3). Avslutningsvis anser vi att språket är nyckeln till möjligheten att förstå och 

att själv göra sig förstådd. 

6.5 Slutord 

Ett mål som varje lärare bör sträva efter är att uppmärksamma läsandet av skönlitteratur och 

värdegrunden som en viktig källa till utveckling hos varje elev, anser Dominkovic´ (1989:36). 

Varje lärare behöver ge eleverna tid till att få läsa och möjlighet att läsa texter som berör dem. 

Det är viktigt att eleverna behöver få tillfälle att samtala med andra om vad de har läst (Läs-

delegationen, 2018:183). Det ger eleverna möjlighet till att diskutera och reflektera genom att 

hitta likheter eller skillnader som exempelvis deras personliga intryck och uppfattningar. Det 

är grundläggande att visa att läsning av skönlitteratur kopplat till värdegrunden är viktigt 

(Ejeman & Larsson 1982:302). Elever och lärare kan gemensamt skapa en tillvaro där 

människors lika värde, demokrati, trygghet och respekt är lika naturligt som att andas. Med 

examensarbetet anser vi att vi har bidragit till att hjälpa andra lärare att finna möjligheter att 

förmedla värdegrunden genom skönlitteratur, vilket i sin tur kan bidra till ett bättre samhälle.  
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Bilaga 1: Brev till rektorer om lärares medverkan i enkätundersökning 
Hej! 

  

Vi är två lärarstudenter, Michaela Johansson från Vimmerby och Marie Sellergren från 

Göteborg, som läser sista terminen på Högskolan i Gävle. Vi läser Grundlärarprogrammet med 

inriktning mot F–3. Under vår sista termin ska vi skriva ett examensarbete om 30 hp (20 veckor) 

i ämnet svenska. 

  

Syftet med undersökningen är att undersöka hur läraren kan arbeta med värdegrunden genom 

skönlitteraturen. Vi vill med examensarbetet bidra till forskningen inom ämnet och vi anser att 

det är viktigt att läsning av skönlitteratur i svenska tillsammans med värdegrunden undersöks. 

  

Vi har valt att använda oss av en enkätundersökning gällande värdegrund och skönlitteratur. 

Vårt mål är att få 100 svar från lärare i Vimmerby och Göteborgs kommun. Vi önskar Din hjälp 

med att sända ut det bifogade brevet till de lärare som undervisar i ämnet svenska i årskurserna 

1–4. 

  

Vår förhoppning är att Du vill hjälpa oss med att bidra till läraryrkets utveckling. 

  

Väl mött! 

  

Michaela Johansson och Marie Sellergren 

 

  

  



 

 

Bilaga 2: Brev till lärare om medverkan i enkätundersökning 
Hej! 

  

Vi är två lärarstudenter som heter Michaela Johansson och Marie Sellergren och vi läser sista 

terminen på Högskolan i Gävle. Vi läser Grundlärarprogrammet med inriktning mot F–3. Vår 

sista termin innebär att vi ska skriva ett examensarbete om 30 hp (20 veckor). 

  

Vi är intresserade av att komma i kontakt med Dig då vi önskar att Du ska medverka i vår 

enkätundersökning. Vi anser att Du är intressant för vårt syfte då Du arbetar med någon av 

årskurserna 1–4 samt att Du undervisar i ämnet svenska. Om Du väljer att ingå i 

enkätundersökningen önskar vi att ha Dina svar senast 12 mars, 2019. Du har möjlighet att delta 

i undersökningen genom att klicka på länken längst ner i dokumentet. Vårt mål är att få 100 

svar från lärare i Vimmerby och Göteborgs kommun. 

  

Syftet med undersökningen är att undersöka hur läraren kan arbeta med värdegrunden genom 

skönlitteraturen. Vi vill med vårt examensarbete bidra till forskningen inom ämnet och vi anser 

att det är viktigt att läsning av skönlitteratur i svenska tillsammans med värdegrunden 

undersöks. 

  

Examensarbetet följer Vetenskapsrådets (u.å.) forskningsetiska principer. 

Vi uppfyller informationskravet genom att informera Dig om vilken uppgift Du har i 

examensarbetet. Vid medverkan i enkätundersökningen har Du all rätt att avbryta Din 

medverkan när Du vill. Din medverkan i enkätundersökningen är frivillig. Vi uppfyller 

samtyckeskravet genom att Du som informationsgivare har rätten att bestämma över Din 

medverkan i enkätundersökningen. Om Du väljer att avbryta enkätundersökningen kommer det 

inte innebära några negativa följder för Dig. Vi uppfyller konfidentialitetskravet på ett sådant 

sätt att det inte går att identifiera Dig eller skolan Du arbetar på. I det färdiga examensarbetet 

kommer vi att förvara Ditt material på ett säkert sätt så att materialet inte hamnar i orätta händer. 

Vi uppfyller nyttjandekravet genom att enbart använda den insamlade datan till examensarbetet. 

Datan kommer inte att lånas ut eller användas i ett kommersiellt bruk eller i andra syften som 

inte är vetenskapliga. 

  

Länk till vår enkät: 

https://www.webbenkater.com/s/0fe42c8 

  

Vår förhoppning är att Du vill hjälpa oss med att bidra till läraryrkets utveckling. 

  

Väl mött! 

  

Michaela Johansson                                 Marie Sellergren 

  



 

 

Bilaga 3: Enkätfrågor 
  

1 Vilken årskurs jobbar Du i? 

  

2 Hur tolkar Du ordet värdegrund? 

  

3 Är värdegrunden något som Du prioriterar i Din undervisning och i sådant fall 

varför? 

  

4 Använder Du Dig av skönlitteratur i undervisningen och i sådant fall hur? Motivera Ditt svar. 

  

5 Är skönlitteratur något som Du prioriterar i Din undervisning? Motivera Ditt svar. 

  

6 Finns det någon skönlitterär bok som går att koppla till värdegrunden som Du vill eller har 

använt Dig av i Din undervisning? Motivera Ditt svar. 

  

7 Hur kan Du som lärare arbeta med värdegrunden genom skönlitteratur? Motivera Ditt svar 

noggrant. 

  

8 Hur integrerar Du värdegrunden i ämnet svenska i Din undervisning? Motivera Ditt svar. 

  



 

 

Bilaga 4: Brev till lärare om medverkan i observation 
Hej! 

  

Vi är två lärarstudenter som heter Michaela Johansson och Marie Sellergren och vi läser sista 

terminen på Högskolan i Gävle. Vi läser Grundlärarprogrammet med inriktning mot F–3. Vår 

sista termin innebär att vi ska skriva ett examensarbete om 30 hp (20 veckor). 

  

Syftet med vår undersökning är att undersöka hur läraren kan arbeta med skolans värdegrund 

genom skönlitteraturen. Vi vill med vårt examensarbete bidra till forskningen inom ämnet och 

vi anser att det är viktigt att läsning av skönlitteratur i ämnet svenska tillsammans med 

värdegrunden undersöks. Vi anser att Du är intressant för vårt syfte då Du arbetar med någon 

av årskurserna 1–4 samt undervisar i ämnet svenska. Vi är intresserade av att komma i kontakt 

med Dig då vi önskar att få utföra en observation under en lektion i Ditt klassrum. Vår 

förhoppning är att Du högläser en skönlitterär text. Utifrån den situationen kommer vi att 

observera hur Du som lärare arbetar med värdegrunden tillsammans med eleverna.   

  

Examensarbetet följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Vi uppfyller 

informationskravet genom att vi ovan i detta brev, samt i framtida kommunikation, informerar 

Dig om syftet med vår undersökning och vilken uppgift Du har i den. Vi uppfyller 

samtyckeskravet genom att Du som informationsgivare har rätten att bestämma över Din 

medverkan i observationen. Din medverkan i observationen är frivillig och Du har all rätt att 

avbryta Din medverkan när Du vill. Om Du väljer att avbryta Din medverkan kommer det inte 

att medföra några negativa följder för Dig. Vi uppfyller konfidentialitetskravet genom att det 

inte kommer att gå att identifiera Dig eller skolan Du arbetar på i vårt examensarbete. Vi 

kommer att förvara vårt insamlade material på ett säkert sätt så att det inte hamnar i orätta 

händer. Vi uppfyller nyttjandekravet genom att enbart använda vårt insamlade material till 

examensarbetet. Materialet kommer inte att lånas ut eller användas i ett kommersiellt bruk eller 

i andra syften som inte är vetenskapliga. 

 

Vi önskar genomföra observationerna under v. 10. 

  

Vår förhoppning är att Du vill hjälpa oss med att bidra till läraryrkets utveckling. 

  

Vi besvarar gärna ytterligare frågor om sådana finns. Vill Du medverka i vår observation går 

det bra att kontakta oss på nedanstående uppgifter. Vi önskar att få besked senast den 28 

februari. 

  

Väl mött! 

Michaela Johansson                                 Marie Sellergren 

  

 
 


