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SAMMANDRAG 

Syftet med mitt examensarbete var att undersöka om högläsning används i skolan och 
hur valet av bok ser ut och vilket syfte lärarna har med högläsningen. Syftet var också 
att undersöka hur stor plats mångkulturella inslag fick i de högläsningsböcker som 
lästes i skolorna under höstterminen 2014 samt att se om dessa böcker förekom i 
större utsträckning i de klasser som hade elever med utländsk bakgrund eller inte.  Då 
det svenska samhället och därmed skolorna går igenom en förändring där människor 
av många olika etniciteter och kulturer möts i större utsträckning fann jag det 
intressant att se om detta även återspeglades i den litteratur som använts som 
högläsningsbok i skolorna. Litteratur kan fungera som ett hjälpmedel i att skapa 
gemensamma och värdefulla värderingar och acceptans för varandras olikheter. Därför 
fann jag det intressant att undersöka om alla människor i världen får vara med inom 
skolans högläsningslitteratur. 
 
I enlighet med syftet valdes böcker ut vars innehåll analyserades med fokus på att hitta 
mångkulturella inslag. Valet av böcker baserades på uppgifter från en enkät som 
skickats till 30 lärare i en kommun i Mellansverige där syftet var att undersöka vilken 
högläsningslitteratur som används under höstterminen 2014. Resultatet visade att 
högläsningsböcker med mångkulturella inslag inte fick stor plats inom klassernas 
högläsning och att det inte fanns något samband mellan högläsningsböcker med 
mångkulturella inslag kopplat till antalet elever med utländsk bakgrund i klasserna.  I 
intervjuer med lärarna framkom det att högläsningen var viktig i det avseende att ge 
elever möjlighet att förstå andra människor och att skapa goda värderingar som så 
småningom kunde leda till förståelse och acceptans för mångfald och olikheter. Trots 
detta fick inte böckerna med mångkulturella inslag någon stor plats inom 
högläsningen. Resultaten av intervjuerna visade att valet av högläsningsbok ofta 
handlade om lärarnas eller elevernas egna intressen. Den tidspress som lärarna 
upplevde medförde också att valen av högläsningsbok skedde vanemässigt och att det 
ofta blev böcker som lärarna var bekanta med sedan tidigare. Resultaten av min 
undersökning betonar betydelse för användningen av barnlitteratur med 
mångkulturella inslag och att dessa måste få större plats i våra klassrum för att göra 
det möjligt att ge eleverna acceptans och förståelse för olikheter.   
 
 
 
Nyckelord: Barnlitteratur, högläsning, lärare, mångkulturell barnlitteratur  



 

 
 

Innehåll 

INLEDNING ........................................................................................................................ 1 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING ........................................................................................... 2 

Syfte .............................................................................................................................. 2 

Frågeställning ............................................................................................................... 2 

TEORETISKT PERSPEKTIV .................................................................................................. 3 

Det sociokulturella perspektivet .................................................................................. 3 

Lev Vygotskij och det sociokulturella perspektivet ...................................................... 3 

Socialiseringsprocess och internalisering ..................................................................... 4 

STYRDOKUMENTEN .......................................................................................................... 5 

Styrdokumenten och litteratur i svenskämnet ............................................................ 5 

Styrdokumenten och mångkultur ................................................................................ 6 

TIDIGARE FORSKNING ....................................................................................................... 7 

Barnlitteratur ................................................................................................................ 7 

Vad är barnlitteratur? ............................................................................................... 7 

Barnlitteraturens historia ......................................................................................... 7 

Den moderna barnlitteraturen ................................................................................. 9 

Högläsning .................................................................................................................. 10 

Vuxna förebilder ..................................................................................................... 10 

Lärarnas val av högläsningsbok .............................................................................. 10 

Varför högläsning? .................................................................................................. 10 

Högläsning som social gemenskap ......................................................................... 11 

Mångkulturell barnlitteratur ...................................................................................... 12 

Mångkultur i samhället och skolan ........................................................................ 12 

Den mångkulturella barnlitteraturen i klassrummet ............................................. 12 

Den mångkulturella barnlitteraturen ..................................................................... 12 

Vad är mångkulturell barnlitteratur? ..................................................................... 13 

Mångkulturen och invandringens plats i barnlitteraturen ..................................... 14 

METOD ............................................................................................................................ 16 

Val av metod ............................................................................................................... 16 

Urval ............................................................................................................................ 17 

Upplägg och genomförande ....................................................................................... 18 

Etiska aspekter ............................................................................................................ 19 

Tillförlitlighet .............................................................................................................. 20 

RESULTATREDOVISNING ................................................................................................. 22 

Resultat - Enkät ........................................................................................................... 22 

Resultat – Kodschema ................................................................................................ 24 

Resultat - Klasser och högläsningsböcker .................................................................. 29 

Resultat - kvalitativa intervjuer .................................................................................. 31 

DISKUSSION .................................................................................................................... 36 

Högläsning och barnlitteratur .................................................................................... 36 

Högläsning med mångkulturella inslag ...................................................................... 37 

Begreppet mångkulturell barnlitteratur ..................................................................... 38 

Mångkulturalitet i klasserna ....................................................................................... 40 



 

 
 

METODDISKUSSION ........................................................................................................ 42 

SLUTSATS ........................................................................................................................ 42 

REFERENSLISTA ............................................................................................................... 43 

Bilaga 1............................................................................................................................ 49 

Bilaga 2............................................................................................................................ 51 

 
  



 

1 
 

INLEDNING  

I det svenska mångkulturella samhället möts ständigt människor med olika etniska och 
kulturella bakgrunder. Det innebär att människor med olika etniska och kulturella 
bakgrunder möts, integrerar och samspelar i allt vidare omfattning än tidigare. På 
många skolor blir mötet med människor från andra länder och kulturer något som hör 
till vardagen. Att ha vänner eller klasskamrater från andra länder är idag inte alls 
ovanligt. Det är dock inte heller ovanligt att det uppstår konflikter i ett mångkulturellt 
samhälle. Ofta beror det på att människor delas in i grupper där omvärlden har en viss 
syn och förväntning på människorna som ingår i grupperna. Detta kan göra att grupper 
utesluter varandra och att samhället skapar gränser och skillnader mellan dem. Inom 
och mellan dessa grupper uppstår maktordningar då vissa grupper anses vara mer 
betydelsefulla än andra. Då okunskap ofta skapar fördomar är det viktigt att vi får en 
förståelse för andra människor och kulturer.  
 
För att ett mångkulturellt samhälle ska kunna fungera måste naturliga mötesplatser 
skapas där man får kunskap och information om andra människor. Skolan kan fungera 
som en sådan mötesplats. På skolan möts och integreras elever med olika kulturella 
och etniska bakgrunder. Skolan är därför en viktig pusselbit i arbetet med att motverka 
negativa konsekvenser som kan uppstå mellan människor med olika kulturer och 
erfarenheter, därmed är skolan en viktig del av integrationsprocessen. Att använda sig 
av barnlitteratur i samband med högläsning ger eleverna möjligheten att kliva in i 
andra världar och möta en mängd olika människor. Langer (2005) menar att man med 
hjälp av litteraturen kan få elever att finna sig själv, förstå andra människor, söka efter 
rättvisa och värdesätta skillnader. Att använda sig av barnlitteratur som tar upp olika 
kulturer, människor och språk kan göra det möjligt för elever att utveckla en förståelse 
för andra människor och kulturer samt att skapa en positiv självbild och en känsla av 
trygghet och acceptans hos de elever som har utländsk bakgrund.  
 
Alla elever i skolorna, oavsett om man går på en mångkulturell skola eller inte, bör få 
kontakt med den mångkulturella barnlitteraturen. Kåreland (2001) menar att 
barnlitteraturen är viktig i ett samhälle där dagens medier ständigt rapporterat om 
främlingsfientlighet och segregation. Jag tror att den litteratur som används i 
klassrummet kan forma bra och gemensamma värderingar hos våra elever och det är 
viktigt att tänka på vilka värderingar, mönster och förhållningssätt som litteraturen 
överför till eleverna. Genom att eleverna får kunskap om omvärlden får dem en större 
acceptans och förståelse för andra människor och detta kan i sin tur leda till att vi 
skapar ett samhälle där alla människor är välkomna och lika mycket värda. Det är inte 
helt ovanligt att det är litteraturen som får fungera som ett bra och tydligt hjälpmedel i 
arbetet att förmedla dessa värderingar vi vill att eleverna ska leva efter.  Det är därför 
intressant att se hur högläsningen ser ut på skolorna och om alla människor får vara 
representerade i den litteratur som lärarna läser för sina elever.  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

 

Syfte 

Syftet med mitt arbete är att undersöka om högläsning används i skolan och hur den 
ser ut med fokus på bokval och syftet med högläsning. Syftet är också att se hur stor 
plats de mångkulturella inslagen får i de böcker som lärarna högläser och om detta 
påverkar valet av högläsningsbok genom antalet elever i klasserna som har utländsk 
bakgrund.  

  
Frågeställning 

De frågeställningar som detta examensarbete kommer att utgå ifrån är: 
 

 Vad är syftet med högläsning? 
 

 Hur går valet av högläsningsbok till? 
 

 Hur stor plats får de mångkulturella inslagen i skolans högläsningsböcker? 
 

 Påverkas valet av högläsningsbok genom antalet elever med utländsk bakgrund 
i klasserna? 
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TEORETISKT PERSPEKTIV 

 

Det sociokulturella perspektivet 

I mitt examensarbete har jag valt att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv på 
lärande. När lärare läser är en social upplevelse där eleverna får ta del av en berättelse 
tillsammans med gruppen och även med sin lärare. Den text som läses för eleverna 
förs fram med hjälp av boken och läraren och det uppstår ett samspel mellan läraren 
som högläser och klassen som lyssnar. De böcker som används vid högläsningen i 
skolan förmedlar en bild av hur samhällets normer ser ut och hur den sociala 
sammansättningen i elevernas omgivning ser ut.  Lärarnas val av högläsningsbok är 
viktig i det anseende att det kan styra eleverna i deras syn på till exempel mångkultur 
och identiteter. Jag kommer här att presenterat några av Vygotskijs och det 
sociokulturella perspektivets idéer och tankar som har mest relevans för min studie 
och forskning om högläsning och mångkulturell barnlitteratur.   
 

Lev Vygotskij och det sociokulturella perspektivet 

Lev Vygotskij (1896-1934) var en psykologteoretiker som kan sägas ligga bakom 
grundtankarna till det som kan kallas den sociokulturella lärandeteorin. I den 
sociokulturella teorin ses lärande som en social process där de grundläggande delarna i 
lärande och utveckling är sociala relationer, samhället, språket och kulturen som en 
individ ingår i. Inom det sociokulturella perspektivet är lärandet först och främst ett 
kollektivt lärande hos individen, för att sedan utvecklas till lärande på individnivå. 
Utvecklingen går alltså från ett tillstånd där barnet kan göra saker och ting tillsammans 
med andra till ett tillstånd där de kan göra det själva (Imsen 2006). 
Inom det sociokulturella perspektivet har artefakter en stor betydelse. Språket är en av 
de viktigaste artefakterna, det vill säga ett hjälpmedel och redskap i vår kultur. 
Människans intellektuella kapacitet är inte längre en begränsning av den biologiska 
utrustningen vi har, utan vi lever i en kulturell och social verklighet med olika 
hjälpmedel och verktyg, de så kallade artefakterna. Med hjälp av artefakterna tolkar 
och observerar vi den värld vi befinner oss i(Säljö 2000).  
 
Säljö (2000) menar att människan har skapat, och fortsätter ständigt att skapa, en 
kultur som innehåller hjälpmedel som gör att vår förmåga att hantera omvärlden 
skiljer sig väsentligt från vad tidigare generationer ens skulle kunna föreställa sig. 
Språket och kommunikationen är de viktigaste beståndsdelarna i det sociokulturella 
perspektivte för att lärande ska ske. Med hjälp av språket kan vi kommunicera och 
skapa kunskap och nya färdigheter.  Språket som artefakt hjälper till att konkretisera 
och synliggöra våra kunskaper och förståelser, både kollektivt och individuell nivå. 
Genom kommunikation deltar vi människor i interaktiva processer och formar 
därigenom våra referenser och vårt medvetande och här har språket en viktig 
funktion. Säljö menar också att i ett sociokulturellt perspektiv är utvecklingen en 
socialisation in i en värld av handlingar, föreställningar och samspelsmönster som är 
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kulturella och som existerar i och genom kommunikation, och som därför skiljer sig åt 
mellan samhällen och livsmiljöer.  
 
Säljö beskriver även kultur som ett samlingsnamn på alla de resurser som delvis finns 
hos individen, delvis i social interaktion och delvis i den materiella omvärlden. Kultur är 
en uppsättning av idéer, kunskaper, värderingar och andra resurser som vi tillägnar oss 
genom interaktion med vår omvärld. Säljö menar vidare att människans sätt att tänka, 
kommunicera och uppfatta verkligheten är påverkande och formade utav sociala och 
kulturella erfarenheter och kan därför inte förstås utifrån biologiska beteenden, såsom 
reflexer och instinkter. Människan skapar och approprierar, som Säljö hävdar, på gott 
och ont sin omvärld utifrån de förutsättningar som finns i den rådande kulturen. Redan 
tidigt i livet blir det den omvärld som barnen samspelar med mycket skiftande om vi 
jämför olika kulturer, samhällen och historiska epoker. 
 

Socialiseringsprocess och internalisering 

Seija Wellros (1998) menar att det finns processer som införlivar individer i nya 
grupper, så kallade socialiseringsprocesser. Det handlar om att överföra normer och 
värden till varandra genom att använda sig av språket, skrivna och oskrivna 
beteendeformer, tid, roller, rum, värderingar och förhållningssätt, relationer och 
hierarkier. Dock skiljer sig innehållet som förmedlas med hjälpmedel. Det kan vara att 
det som anses vara normalt eller avvikande i en kultur skiljer sig ifrån en annan, vilket 
utgör kulturskillnaderna mellan grupperna. Gun Imsen (2006) tar upp distinktionen 
mellan den uppfostran och den oavsedda uppfostran en individ utsätts för. Hon menar 
att socialisationen handlar om alla mekanismer som kan tänkas påverka barnen och 
inte bara föräldrars och andras fostran. Imsen menar också att socialisationen inte är 
något beständigt och konstant utan att den hela tiden förändras i takt med materiella 
förändringar i samhället och i övrigt. Wellros tar upp begreppet Internalisering och att 
detta är socialiseringens huvudsakliga mål och den representerar det lyckade 
resultatet av socialisationen. Denna internalisering är en faktor i känslan av att tillhöra 
en grupp och ett sammanhang.  Internationalisering innebär att omgivningens 
värderingar och moraluppfattningar förvandlas till individens inre egendom och blir 
integrerad del av personligheten. Denna internalisering är en faktor i känslan av att 
tillhöra en grupp. 
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STYRDOKUMENTEN 

 

Styrdokumenten och litteratur i svenskämnet 

I läroplanen för svenska (Skolverket 2011) står det om språket och att litteraturen har 
en stor betydelse för identiteten som en person har. Svenskämnets huvudsakliga syfte 
är att tillgodose elever med tal och skrift. Eleverna ska få kunskaper i hur de ska 
uttrycka sig i tal och skrift och få förståelse och respekt för andras uttryck med hjälp av 
skriften. Svenskämnet är uppbyggt på och har en karaktär så att språket ligger i fokus. I 
kursplanen för svenskämnet kan man läsa om att språket är människans främsta 
redskap. Med hjälp av språket tänker, kommunicerar och lär vi oss. Med hjälp av 
språket kan vi människor uttrycka våra känslor och tankar och vi får en förståelse för 
hur andra människor tänker och känner. Språket hjälper oss även att utveckla vår egen 
identitet. Vårt samhälle är fullt av olika sorters livsåskådningar, generationer, kulturer 
och språk. Det är då viktigt att alla elever får ett rikt och varierat språk för att kunna 
leva i ett sådant samhälle. Den undervisning och de kunskaper eleverna får i ämnet 
svenska ska ge dem möjlighet att få kunskaper om litteratur från hela världen och från 
olika tider i historien. Den litteratur och de texter som används ska kunna belysa 
människors erfarenheter och upplevelser. När eleverna får möta flera olika typer av 
texter kan eleverna utveckla sitt språk, sin förståelse för omvärlden och även sin egen 
identitet (Skolverket 2011). Kan flyttas ner 
 
Utifrån detta är det minst lika viktigt att framhäva skolans del i högläsningen. Med 
utgångspunkt i vad läroplanen säger att elever ska kunna och uppnå, kan högläsningen 
vara ett bra alternativ att uppnå dessa krav. Läroplanen skapar möjlighet för 
högläsning i skolan och skolan har en viktig roll i högläsningen. Via språket utvecklar 
eleverna sin identitet, sina känslouttryck och tankar samt lära sig att känna empati för 
andra människor. I och med detta är språket ett bra verktyg för elever och lärare vid 
högläsningssituationen.   
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Styrdokumenten och mångkultur 

Som tidigare nämnts är Sverige ett mångkulturellt land. Den svenska skolan utgör en 
mångkulturell mötesplats för både lärare och elever. Elever i det svenska samhället 
möter ständigt människor från olika kulturer och eleverna kanske inte alltid reflekterar 
över detta. På våra skolor finns en mångkulturell blandning av folkslag och kulturer.  
Som lärare är det viktigt att bemöta alla elever med stor förståelse och respekt. 
Läroplanen för grundskolan uttrycker sig följande om den mångkultur som finns i 
skolan och samhället; 
 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse 
de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och 
delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig 
att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor 
och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en 
möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där.  

(Skolverket 2011 s.7) 

 
 
Den förändring som skett i vårt samhälle i form av internationaliseringen och den 
växande mångkulturalitetet har fått plats i skolans styrdokument. Skolan är en kulturell 
mötesplats som har möjlighet och ansvar att stärka elevernas förmåga att leva sig in i 
andras villkor och värderingar och låta eleven inse de värden som ligger i en kulturell 
mångfald. Det är skolans uppdrag att förbereda eleverna att bli en del av samhället och 
genom det främja deras lärande och överföra grundläggande värderingar. Ett 
perspektiv på läsning av skönlitteratur, enligt styrdokumenten, handlar om just detta. 
Att stärka den kulturella identiteten hos eleverna. Här kan högläsningen också ta den 
stora rollen att fungera som budbärare till de värderingar vi vill ge till våra elever. 
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TIDIGARE FORSKNING 

Barnlitteratur 

Vad är barnlitteratur? 

Svaret på frågan kan verka tydlig. Dock är det inte så enkelt och tydligt som man kan 
tro. De flesta skulle säkert säga att det är en bok för barn och bör handla om barn eller 
andra figurer som barn kan identifiera sig med.  Kåreland (2001) anser att 
barnlitteratur bör vara lätta att läsa, inte för långa och innehålla många bilder. Lena 
Kjersén Edman (2002) menar att litteraturen bör ha vissa kriterier att utgå ifrån för att 
få klassas som en barnbok. En klassisk barnbok bör innehålla bilder, ord, skildringar av 
olika slag och även ha förmågan att få läsaren att både skratta och gråta. Det kan även 
tyckas att barnlitteratur handlar om barn men Kåreland (2013) menar att så inte är 
fallet. Hon menar att det är långt ifrån alla böcker som handlar om barn som kan 
klassas och betraktas som barnlitteratur. Det finns en mängd böcker som handlar och 
barn och barndom som inte hör till kategorin barnböcker och därför är inte det en 
tydlig definition på vad en barnbok är för något.  
 
Hallberg(1998); Hellsing (1999); Nettervik (2004) och Nikolajeva(2004) menar att 
barnlitteraturen är skriven av vuxna för barn och att den är publicerad och skriven med 
barnen som målgrupp. Barnlitteraturen är anpassad till barnen och med det är språket, 
textmängden och innehållet anpassat efter ålder och mognad. Författarna till 
barnlitteraturen försöker undvika svårformulerade meningar och stora textmassor för 
att anpassa litteraturen till mottagaren, som här är barnen.  
 
Hellsing (1999) skriver om att barnlitteraturen har fyra huvudsakliga uppgifter. Den 
första uppgiften handlar om att lära barn att behärska språket. Litteraturen ska ge 
eleverna ord, begrepp, rytmer och klanger som de kan använda sig av. Den andra 
uppgiften är att orientera barnet i tid och rum. Detta innebär att man vill utveckla 
elevernas tids-och rumsuppfattning. Eleverna ska få möjlighet att upptäcka världen 
omkring och detta är något som är möjligt med hjälp av barnlitteraturen. Den tredje 
uppgiften är att ta upp och samtala om relationer mellan människor. Böckerna bör 
behandla flera sidor av relationer och människor, annars får barnen en ”falsk” bild av 
livet och de sociala relationer som ingår i den. Den fjärde och sista uppgiften går ut på 
att ge barn livskänsla som kan hjälpa dem att utveckla sin fantasi, kreativitet och sitt 
känsloliv. 

Barnlitteraturens historia 

Sverige fick sin första barnbok redan 1591. Denna bok var en tysk översättning skriven 
av en präst för att fungera som en uppfostringsskrift för unga flickor (Kjersén Edman 
2002). Ett år senare, 1592, kom en bok för pojkar som fokuserade på att de skulle lära 
sig ett gott uppträdande (Kåreland 2008). Den äldsta barnlitteraturen spelade en viktig 
roll i barnuppfostran på den här tiden. Med hjälp av böckerna kunde man skapa 
önskvärda värderingar och normer hos barnen genom att pränta in det i barnens 
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huvud (Kåreland 2001). Under 1600-talet hade böckerna en religiös prägel och i 
Sverige var det den kristna tron som tog all plats. Böckerna var alltså endast till för att 
fostra våra barn och framföra den kristna tron.  
 
Under 1700-talet uppkom det en speciell barnlitteratur. Genom upplysningen hade en 
ny syn på barnet och dess förberedelse inför vuxenlivet skapats och nu var det 
förnuftet och kunskapen som hyllades istället. Detta banade väg för en ny 
barnlitteratur som nu alltså hade fokus på att förena nytta med nöje. Cirka 80 böcker 
som var ansedda för barn gavs ut i Sverige under 1700-talet. Dessa böcker var 
översättningar från andra språk och länder. Syftet med dessa böcker var att ge barn 
rätt kunskaper. Den kristna fostran som präglade böckerna under 1600-talet fick ta ett 
steg tillbaka i bakgrunden (Kåreland 2001). Under denna upplysningstid förändrades 
barnboken genom att man fick denna nya syn på barnet och att lärande skedde bäst 
när man förenade nytta med nöje. Det var under denna period som böcker skrivna 
speciellt för barn började ges ut (Nettervik 2004).  
 
Under 1800-talet bröts det verklighetsanknutna och förnuftiga tankarna av mer 
fantasifulla och känslosamma influenser, detta förändrade synen på barnet och 
därmed också barnlitteraturen (Kåreland 2008).  Under denna period gillade man 
känslor, fantasi, magi och mystik. Det var helt plötsligt omodernt med 1700-talets 
tankar om att barnen skulle fostras för vuxenlivet (Kjersén Edman 2002). 
Barnboksutgivningen ökade kraftigt under 1800-talet, dock fick man räkna med att 
flertalet barnböcker fortfarande var översättningar (Kåreland 2001). Under den här 
tiden var böcker riktigt dyra och alla hade inte tillgång till böcker. Dock hade barnet 
kommit att bli kommersiellt intressanta under den här tiden och det växte en 
produktion med sikte mot barn och unga, mer barnlitteratur och även barntidsskrifter 
gavs ut. När folkskolan infördes fick barnlitteraturen större publik. Trots att 
läskunnigheten bland alla barn i samhället ökat så var bokägandet och bokläsandet 
fortfarande kraftigt begränsat till en grupp barn i samhället (Kåreland 2008). 
 
Kring sekelskiftet ökade intresset för barns läsning och det började hända saker inom 
barnboksutgivningen. Det var inte bara fokus på att de rika barnen skulle få möjlighet 
att ta del av böcker och läsning utan alla barn (Kåreland 2001). Sverige var fortfarande 
ett fattigt bondeland men de folkskollärare som fanns tog sig verkligen an 
barnläsningen och ville nå de barn som inte fått tillgång till någon läsning tidigare. 
Barnlitteraturen förändrades även på andra sätt under 1900-talet. Tidigare hade 
samhället skildrats på ett idealiskt sätt för att tillfredsställa människan men nu valde 
man att skildra samhället på ett mer realistiskt och ärligt sätt. Genom detta raserades 
många tabun inom barnlitteraturen och nya teman och ämnesområden tog plats 
istället (Kåreland 2005). Efter krigsslutet inleddes en ny högkonjunktur i Sverige. Under 
den här tiden fick biblioteken speciella barnboksavdelningar och utgivningen av 
barnböcker ökade. Många av böckerna såg annorlunda ut vad gällde språk, stil, 
ämnesval och attityder till barnen. Böckerna fokuserade nu på det starka barnet som 
etablerade normer och struntade i regler (Kåreland 2001). Några kända författare som 
blev stora efter andra världskriget var Astrid Lindgren, Tove Jansson och Lennart 
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Hellsing. Deras karaktärer fungerade som frihetshjältar för en ny fredstid. Dessa 
karaktärer skulle fungera som förebilder för efterkrigstidens barn och hjälpa till att 
stödja och stimulera deras fantasi och inre självkänsla (Kjersén Edman 2002).  
Nettervik (2002) ger en möjlig förklaring till detta och menar att människorna efter 
andra världskriget såg pessimistiskt på livet och att de hade ett behov att motsätta sig 
alla krav som fanns och detta gjordes genom att använda sig av nya sätt att skriva och 
uttrycka sig på inom litteraturen eller att det kunde bero på att under den här tiden 
var modernt att experimentera konstnärligt och leka med språket.  

Den moderna barnlitteraturen 

Trots sin stora plats i samhället och trots att barnboksforskningen i Sverige är ett 
snabbväxande område så är det många som inte tar barnlitteraturen på sådant stort 
allvar (Nikolajeva 1992). Den moderna barnboken är långt ifrån den barnbok som 
under 1600-talet skulle fungera som en uppfostrande och religiös förmedlare. Nu har 
den barnlitteraturen fått ta ett steg tillbaka och har istället fått ett fokus på barnens 
behov och personliga utveckling (Kåreland 2008). Dagens barnlitteratur vill förmedla 
en omedelbar tillfredsställelse till barnen och de önskningar och krav man ville pränta 
in i barn tidigare, i form av disciplin och gott uppförande, har fått ta ett steg tillbaka. 
Det kristna buskapet som tog stor plats inom den tidigare barnlitteraturen har 
nedtonats med tanke på att dagens samhälle ser annorlunda ut då mångkulturen har 
växt sig stor i Sverige (Kåreland 2008). Kåreland menar att den tekniska utveckling och 
samhällets globalisering har påverkat dagens barnlitteratur. Det mångkulturella 
Sverige får nu träda fram i barnlitteratur där problem och motsättningar belyses. I den 
moderna barnlitteraturen handlar det ofta om hemmet, uppbrott och äventyr. Ett 
annat motiv som är vanlig inom barnlitteraturen är sökandet och handlar om att söka 
efter något eller om sökandet efter sig själv och sin identitet. Andra vanliga motiv i 
barnlitteraturen är resor, överlevnad, gott och ont, gåtor, mysterium, vänskap och 
döden (Nikolajeva 2004). Den moderna barnboken handlar också om de sociala 
förändringar som sker i vårt samhälle. Barnboken försöker att ge barnen en direkt 
tillfredsställelse och berättandet kännetecknas av utsuddande gränser mellan 
kulturklasser, blandade genrer samt att humor, ironi och parodi är vanligt 
förekommande stilar som används i böckerna (Kåreland 2005). 
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Högläsning 

Enligt Nationalencyklopedin (NE 2015) innebär högläsning att läsa en text för åhörare. 
Ordet högläsning kan förekomma i många olika sammanhang och situationer. Under 
historien har högläsningen haft olika betydelse för människor och i dagens samhälle 
har högläsningen en central plats i både hemmamiljön och i skolmiljön. Högläsningen 
kan ha olika stor betydelse för oss människor. Några ser det eventuellt som en mysig 
och lugn stund, medan andra kanske ser högläsningen som tråkig och onödig.  

Vuxna förebilder 

Många barn kommer ofta i kontakt med högläsning genom att föräldrar läser vid 
sovdags eller vid skolans högläsning. När barn är små är det många föräldrar som läser 
för sina barn. Att läsa högt för barn i alla åldrar och hur högläsningen är till hjälp för 
utveckling av olika kompetenser och kunskaper är något som forskare bekräftar 
(Norberg 2003). Lindö (2005) är inne på samma spår och betonar hur viktigt det är att 
barn omges av läsande förbilder, både i hemmet och i skolan. Det är därmed viktigt att 
även föräldrar läser för sina barn. Om barn saknar en läsande förebild i hemmet så är 
det ännu viktigare att det finns lärare som läser högt för dem. I boken om läslust 
(Nasiell & Bjärbo 2007) så vill författarna förmedla att det är viktigt att fortsätta läsa 
för barnen fast de knäckt koden och lärt sig att läsa självständigt. Högläsningen i skolan 
fortsätter vanligtvis oavsett om barnen lärt sig läsa eller inte.   

Lärarnas val av högläsningsbok 

I en undersökning som Simonsson (2004) gjort undersöks lärares arbete med litteratur 
och vad lärarna anser om litteratur. Lärarna i Simonssons undersökning anser att 
boken är ett naturligt pedagogiskt redskap och att de som lärare är viktiga vid valet av 
litteratur. De menar också att den litteratur som används påverkar verksamheten på 
ett eller annat sätt. Kåreland (2003) skriver om genus i barnlitteratur och svårigheten 
för den nya litteraturen, och därmed den mer aktuella litteraturen, att komma in på 
skolorna vilket även kan kopplas till de mångkulturella böckerna. Detta kan bero på 
nedskärningar inom skolan och biblioteksverksamheten men hon påpekar även att 
detta kan bero på tidsbrist. En lärare som är stressad väljer böcker till verksamheten 
genom vana och söker då inte de nya böckerna utan väljer vanemässigt böcker de är 
bekanta med sedan tidigare. Chambers (1998) anser att detta är negativt då bokval 
inte bör vara slumpmässiga utan bör baseras på vad eleverna behöver läsa för att ha 
en grund att stå på. 

Varför högläsning?    

Det finns flera skäl till att läsa högt för barn. Högläsningen stimulerar barns 
språkutveckling, fantasi och inlevelseförmåga samt utvecklar talet och lyssnandet 
(Nasiell & Bjärbo 2007). Ingvar Lundberg (2006) hävdar att högläsningen ger barnen 
möjligheten att utveckla ett större ordförråd när de får höra ord som de vanligtvis inte 
hör så ofta och att barnens koncentrationsförmåga ökar när de får lyssna, vara 
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uppmärksamma och fokuserade under en längre tid. Utöver den positiva 
språkutvecklingen som elever får vid högläsning så får de även möjlighet att stiga in i 
andra världar, de får följa olika huvudpersoner, de får lära sig om omvärlden och hur 
tillvaron fungerar (Ljungström & Hansson 2006). Genom litteraturen som läraren läser 
så kan eleverna känna igen sig själv och samtidigt lära känna andra människor. Det får 
möjligheter att uppleva och reflektera över många olika människors känslor och tankar 
(Nasiell & Bjärbo 2007).  Langer (2005) håller med om att böckerna kan hjälpa eleverna 
lära känna sig själva och andra människor. Elever kan utforska sin egen och 
mänsklighetens möjligheter med hjälp av barnlitteraturen. Böckerna som vi läser för 
våra barn och elever kan också vara bra redskap för att forma bra och gemensamma 
värderingar hos individerna och i gruppen. 

Högläsning som social gemenskap 

Under åren har barnlitteraturen använts i undervisnings-och socialiseringssyfte. Det 
har även annan litteratur gjort men inte i lika stor omfattning som barnlitteraturen. 
Genom den litteratur som används socialiseras barnen in i olika mönster, som till 
exempel könsroller, multietnisk fostran och miljövetenhet (Nikolajeva 2004). Detta har 
både positiva och negativa sidor då barnen formar och förstärker attityder genom de 
böcker de får höra. Det positiva är dock att barnen får se skilda verkligheter och möta 
olika förebilder genom litteraturen. Lennart Hellsing (1999) vill påstå att litteratur kan 
fungera som ett socialt uppfostringsmedel och menar att barn lär sig att orientera sig 
socialt och får kunskap om relationer mellan människor genom litteraturen. 
Hasselbaum (2006) menar även att det uppstår en social gemenskap och läsupplevelse 
när klasser får höra samma litteratur då detta kan öka sammanhållningen i klassen då 
de har ett gemensamt samtalsämne. I två rapporter som Öman (1984, 1986) skrivit 
visar det sig att högläsningen i skolan ofta används för att samla ihop och lugna 
eleverna i klassen och att högläsningen genom detta har fått en social roll där även 
fostrande kan uppstå.  
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Mångkulturell barnlitteratur 

Mångkultur i samhället och skolan 

Varje dag möter vi ständigt texter och mediebilder som påverkas oss mer än vad vi 
tror. Genom dessa texter och mediebilder kan vi få en uppfattning om vad som anses 
vara normalt och eftersträvandsvärt. I samhället är det ofta så att majoritetens 
levnadsätt eller tankar är självklara och det rätta i motsättning till minoritetens 
levnadssätt som ses som ovanlig och avvikande. Detta kan i sin tur leda till fördomar 
och uppdelningar mellan ”vi och dem”. De förväntningar vi har på oss själva och andra 
påverkar oss mer än vad vi tror. Fredriksson och Wahlström (1997) anser att det kan 
uppstå problem i ett mångkulturellt samhälle. Ett problem som kan uppstå är att 
konfliker som bottnar i etniska och sociala skillnader medför att människor med 
utländsk bakgrund kan bli klassade som andra klassens medborgare. Utifrån detta 
menar Fredriksson och Wahlström att skolan i det mångkulturella samhället har två 
viktiga uppgifter. Den första uppgiften är att motverka främlingsfientlighet, intolerans 
och rasism. Den andra uppgiften är att ge alla elever en bra och jämlik utveckling 
oavsett kulturell, språklig, ekonomiska eller social bakgrund. Samtidigt påpekar 
Fredriksson och Wahlström att skolan inte kan lösa dessa stora problem på egen hand 
utan att det krävs samordnade insatser från hela samhället. Dock är skolan en bra plats 
att börja på för att lägga en tidig grund hos eleverna.  

Den mångkulturella barnlitteraturen i klassrummet 

Enligt Gopalakrishnan (2011) finns det statistik som visar att det finns ett stort behov 
att mångkulturell barnlitteratur används och att den bör finnas och användas i 
klassrummet, just på grund av den mångfald av elever sin finns i klassrummet idag. Det 
finns starka kopplingar om vad som händer inne i klassrummet och vad som händer i 
den verkliga världen. Fecho och Allen (2003) tar upp den aspekten att världen tekniskt 
sett blir mindre på grund av tillgängligheten via internet, därför är det inte längre ett 
val för lärarna och klasserna att inta en mångkulturell syn då världen utanför 
klassrummet samspelar med världen innanför klassrummets väggar. Kåreland (2001) 
menar att litteraturen spelar en viktig roll i ett samhälle där vi människor ständigt 
matas med rapporter om främlingsfientlighet och segregation. Då är det litteraturen 
som behandlar dessa frågor viktiga och fyller en funktion då den kan bidra till att öka 
människors och speciellt barns förståelse och empati samt verka utvecklande i frågor 
om solidaritet och medmänsklighet. Fecho och Allen delar samma åsikt som Kåreland i 
det anseende att barnlitteraturen är viktig i klassrummet och att den mångkulturella 
barnlitteraturen är viktig för att ge eleverna ett sätt att arbeta med känslor, förståelse, 
empati, tolerans, brytande av stereotyper samt att ge röst åt alla.  

Den mångkulturella barnlitteraturen 

Margaret Obondo och Eija Kuyumcu (2006) tar upp begreppet mångkulturell 
barnlitteratur i sitt bidrag till rapporten lärarforskning om litteracitet i mångkulturella 
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skolor som ingår i projektet ”Språk- och kunskapsutveckling i Stockholms stad”. De 
menar att även om det finns litteratur som kan benämnas som mångkulturell är det 
många skolor som är omedvetna om att de existerat och att det ofta leder till att den 
uteblir i skolans högläsning. Att utelämna den mångkulturella litteraturen är olyckligt 
och något som måste uppmärksammas på skolorna. Särskilt med tanke på att 
litteraturen i skolan tycks ha stor betydelse för att utveckla bra attityder, tankemönster 
och världsåskådningar hos eleverna. Cai (2002) vill dock påpeka att målet med att läsa 
mångkulturell litteratur inte bara är att förstå, acceptera och uppskatta kulturella 
skillnader, utan också att förstå och att i slutändan omvandla den rådande 
samhällsordningen genom att ge röst och auktoritet till marginaliserade kulturer och 
att uppnå social jämlikhet och rättvisa. Thorson (1987) tar upp den aspekten att 
läsning av denna litteratur är både positiv för minoritetsgrupperna men även för 
majoritetsgruppen i samhället. För minoritetsgrupperna i samhället kan denna sorts 
litteratur få elever att känna sig stolta över att sin bakgrund. För majoritetsgrupperna 
ger läsningen en djupare förståelse och uppskattning av andra kulturer. Genom detta 
får människorna i dessa majoritetsgrupper en ökad förståelse för mångfalden och 
komplexiteten i det allt för mångkulturella samhället.  
 
Lo och Leahy (1997) är refererade i Grabbe och Ingelf (2004) magisteruppsats och 
menar att barndomen är en idealisk tid att bygga upp en förståelse för andra 
människor och även få en förståelse för den värld barnen lever i. De menar även att 
barns identiteter formas genom vad de får uppleva och se under barndomen. Twyla 
Hill (1998) är inne på samma spår. Hill anser att barnlitteraturen kan få barn att känna 
till och uppskatta de många olika kulturer som finns i vårt samhälle. Om man börjar 
tidigt med att introducera olika slags kulturella grupper i läsningen så kan det vara 
lättare för elever att möta dem även utanför bokens värld. 

Vad är mångkulturell barnlitteratur? 

Det finns ingen enhetlig definition av begreppet mångkulturell barnlitteratur och 
begreppet har diskuterats flitigt bland olika forskare. Enligt Nationalencyklopedin 
innebär begreppet mångkulturell något som innefattar många olika kulturer och 
kulturyryttringar, ofta med tonvikt på de positiva möjligheter detta ger (NE 2015). När 
begreppet mångkulturell har används tillsammans med barnlitteratur har det skapats 
många diskussioner och debatter kring både lärare och forskare vilket går djupare in i 
kulturella och sociopolitiska frågor (Gopalakrishnan 2011).  
 
Den mångkulturella barnlitteraturen definieras av Au (1993) och Obondo och Kyumcu 
(2006) som litteratur som handlar om människor med mångkulturell bakgrund. En 
beskrivning av sådan litteratur är att den handlar om minoriteter i ett samhälle i ett 
eller annat avseenden. Det kan till exempel handla om språkliga och etiska minoriteter, 
personer med annan hudfärg än majoriteten, religiösa minoriteter eller nationella 
minoritetskulturer. I artikeln ”Sorting through the multicultural rhetoric” kommenterar 
Sara Bullars (1991) att det inte är så enkelt att beskriva det mångkulturella begreppet. 
Bullars menar att det ofta uppstår svårigheter när man ska förklara begreppet. 
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Svårigheten bottnar ofta i att vi har olika åsikter om vilka grupper som ska ingå i det 
mångkulturella begreppet. Medan några menar att begreppet handlar om människor 
med olika etniska och kulturella bakgrunder, menar andra att det handlar om social 
klass, kön, funktionshinder, språk och sexuell läggning som också ingår i begreppet. 
Det verkar uppenbart att det är svårt att avgöra vilka och hur många kulturer och 
grupper som ingår i det mångkulturella begreppet och litteraturen.  Cai (2002) 
konstaterar också svårigheten med begreppet och menar liksom Sara Bullars att 
definitionen på mångkulturell barnlitteratur antingen fokuserar på färg eller på andra 
minoritetsgrupper i samhället. Under senare har det blivit viktigt att inta en bredare 
syn på den mångkulturella barnlitteraturen på grund av att det är komplext att 
definiera böcker endast utifrån ras eller etnicitet, anser Gopalakrishnan (2011). 
Gopalakrishnan refererar till Sims Bishop (2007) som är inne på är samma spår och 
menar att begreppet på senare tid har kommit att betyda att främja uppskatting och 
respekt för mångfalden och att genom detta få både kunskaper och respekt för och om 
andra människor oavsett vilka grupper i samhället som litteraturen fokuserar på.  
 
Det är tydligt att det finns en mängd olika åsikter och tankar kring begreppet 
mångkulturell barnlitteratur. Oavsett vad de olika författarna väljer att fokusera på i 
sina definitioner av vad begreppet står för, så har alla en gemensam nämnare. Den 
mångkulturella litteraturen presenterar de grupper i vårt samhälle som har en 
underordnad ställning i jämförelse med den överordnade majoritetskulturen. Det har 
även framkommit att forskarna och författarna antingen anser att det handlar om 
människor med annan hudfärg eller etnicitet än majoriteten eller att det handlar om 
andra minoriteter som finns i samhället. Vanligast är dock, både i litteratur och i 
folkmun, att begreppet mångkultur och synonymen mångkulturalism länkas till 
begreppet etnicitet.  

Mångkulturen och invandringens plats i barnlitteraturen 

I vårt land möts många människor med olika bakgrunder dagligen. Dock har det inte 
alltid sett ut så här i Sverige och detta återspeglas tydligt i barnlitteraturen.  
Under 1990-talet har framställningen av mångkulturen och invandringen i 
barnlitteraturen fått olika stor plats och framställts på en mängd olika sätt.  Den äldre 
tidens barnlitteratur var mer styrande än idag och barnboken ansågs vara ett lämpligt 
hjälpmedel till att föra över värderingar och attityder till barnen. Genom litteraturen 
ville man ge eleverna en bild av verkligheten och man kunde, på ett enkelt och 
fördomsfullt sätt med en västerländska kultyrsyn, gestalta främmande folkslag och 
människor med andra etniska och kulturella bakgrunder. Under 1920- och 30-talet 
fanns det många rasistiska inslag i barnlitteraturen. Under den här tiden ville man 
beskriva invandrare och främmande kulturer med etnocentriska och rasistiska drag 
(Thorson 1987). Detta var tydligt då personbeskrivningar skildrade den synen man 
hade på invandring på den här tiden. De fysiska dragen var vanligt att använda sig av 
när man skulle beskriva en människa i boken som hade en annan bakgrund. Dessa 
människor beskrevs ofta med detaljerade beskrivningar av utseende som till exempel 
kunde vara vita tänder, krulligt hår och svart hud. I den västländska kulturtraditionen 
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finns en myt om den svarta färgens förbundenhet med det onda och ondskefulla. Det 
vita ses som rent och det svarta som orent (Thorson 1987). Kåreland (2001) tar även 
upp den aspekten att litteraturen ofta kopplade samman invandrarnas hemland med 
något negativt, så som fattigdom, förföljelse och förtryck. Sverige däremot beskrevs 
som ett tryggt och stabilt land där det fanns mycket arbete och fördomsfrihet.  
 
Staffan Thorson (1987) har gjort undersökningar om hur invandrare har skildras i 
barnlitteraturen under åren 1945-1980 och kommit fram till att de problem som 
invandrarna stöter på i litteraturen är att de har svårigheter med språket och 
anpassningen till en ny miljö, att bli accepterad av andra människor, att de har en stark 
hemlängtan eller att det är svårt att anpassa sig till en ny miljö (Thorson 1987). 
Thorson skriver vidare att barnlitteraturen kan delas upp i två genrer: De böcker som 
är skrivna av författare som har invandrarbakgrund och som skriver om deras 
erfarenheter och de författare som har svensk bakgrund och skriver om länder och 
människor utifrån ett svenskt perspektiv. Genom detta, menar Thorson, att böckerna 
som är skrivna av svenska författare ofta skildrar invandrare och deras vardag väldigt 
klichéartat. Nettervik (2004) tar upp begreppet invandrare och skriver att ordet 
invandrare uppkom under 1960-talet då Sverige behövde arbetskraft från andra 
länder. Under 1970-talet förändrades invandringen i Sverige och personer från olika 
länder kom hit som politiska flyktingar. I och med att medveteheten om världens 
orättvisor ökade så började även utgivningen av böcker med socialistiskt budskap. 
Under 1960- och 70-talet dominerade dessa böcker och huvudpersonerna i böckerna 
var bland annat invandrare, u-landsbarn, skilsmässobarn och barn i problemfamiljer 
(Nettervik 2004).  I dessa böcker skildrades ofta mötet mellan invandrare och svenskar 
och den kulturkrock som ägde rum eller den lojalitetskonflikt som kunde framkomma 
då barnen i invandrarfamiljerna kunde komma i konflikt med sin familj då de försökte 
anpassa sig till det svenska samhället (Kåreland 2013).  
 
Under 1970- och 80 talet var det vanligare att böckerna handlade om möten mellan 
kulturer medan man i 1990-talets böcker kunde se effekterna av vad som hänt i Europa 
då politiska konflikter påverkade litteraturen (Nettervik 2002). Dagens mångkulturella 
litteratur ser annorlunda ut. Thorson (1987) menar att vi idag försöker bekämpa 
tendenser till särskiljande utifrån vår etniska och kulturella bakgrund och att detta 
även syns i dagens barnlitteratur. I dagens mångkulturella Sverige har det uppkommit 
ett tema där litteraturen handlar om hur svårt det kan vara att tillhöra en 
minoritetsgrupp i samhället. Barn med invandrarbakgrund får nu även i större 
utsträckning ta plats i den svenska barnboken (Kåreland 2005). 
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METOD 

Här redovisas mitt tillvägagångssätt i studien med val av metod, urvalsgrupp, 
genomförande, etiska överväganden samt tillförlitlighet. 
 

Val av metod 

Kvantitativ Enkätundersökning 
Målet med min studie var att få en uppfattning om hur stor plats högläsningsböcker 
med mångkulturella inslag får inom skolans högläsning och därmed ville jag få 
information om vilken litteratur som används vid högläsning i klasserna under 
höstterminen 2014. Studien undersöker även om lärarna var bekant med begreppet 
mångkulturell barnlitteratur och om antalet elever med utländsk bakgrund i klassen 
påverkar lärarnas val av högläsningsbok. För att få information om detta genomfördes 
en kvantitativ enkätundersökning. Enkäterna i studien utformades med hög grad av 
standardisering då informanterna fått ett identiskt utformat frågeformulär (Trost 
2012). Syftet med att använda en kvantitativ enkätundersökning var att få en bredd 
och ett djup för att finna ytlig information om en grupp individer. Enkäter är positiva i 
det syftet att enkäterna är helt anonyma, vilket tillåter lärarna att vara ärliga.  
 

Kvantitativ innehållsanalys – kodschema 
För att kunna besvara min första frågeställning, om hur stor plats de mångkulturella 
inslagen får inom högläsningen på skolan, har jag valt att använda mig av kvantitativ 
innehållsanalys. Då jag genom mina enkäter fick information om vilken litteratur som 
används vid högläsningen använde jag mig sedan av denna metod. Detta på grund av 
att jag vill skapa en generell bild av vilka böcker som lärarna angett som har inslag av 
mångkulturalitet. Det kan tänkas verka motsägelsefullt i den bemärkelsen att jag 
kategoriserar olika typer av människor genom litteraturen, och andra sidan ger den 
kvalitativa analysen mig ett underlag att utgå ifrån och som jag kan förhålla mig till. 
Meningen med innehållsanalysen är inte att låsa människor i en viss kategori, utan att 
öka medvetenheten kring de normer som råder vad gäller mångkulturalitet och hur 
barnlitteraturen ger plats och utrymme till olikheter. För att kunna identifiera den 
mångkulturella aspekten av den barnlitteratur som lärarna angett gjordes en 
innehållsanalys i form av ett kodschema.  
 
Vid kodningen av litteraturen finns två huvudsakliga delar, nämligen utformandet av 
själva kodschemat och kodmanualen. På kodschemat ska all information som rör ett 
visst fall införas. Kodmanualen innefattar alla kategorier som ska användas i 
kodningsprocessen samt instruktioner till de personer som ska utföra kodningen 
(Bryman 2011). Den litteratur som analyserats placeras in i kodschemat utifrån mina 
förutbestämda kategorier. Följande kategorier i kodschemat valdes med inspiration av 
de indelningsgrupper som tidigare gjorts av Löfving (2000) och Grabbe & Ingelf (2004).  
De olika kategorierna i kodschemat och kodmanualen justerades dock och utvecklades 
till min undersökning, då några av kategorierna inte passade in på min undersökning.  
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Jag har valt att se efter mångkulturella inslag med fokus på människor med olika etnisk 
och kulturell bakgrund i min analys. 
 

De olika kategorierna i kodschemat 
Titel – Bokens titel 
Författare – Bokens författare 
Huvudperson – eller biperson från ett annat land - Är huvud- eller bipersoner från ett 
annat land? Finns det bilder som visar människor från olika länder? Nämner boken 
något om personer från andra länder?  
Flera länder – Utspelar sig boken i ett annat land? Eller nämner boken andra länder 
eller något om andra länder?  
Religion – Finns det mer än en religion representerade i boken? 
Språk – Finns flera språk representerade i boken eller nämns något annat språk i 
boken? 
  

 
 

Kvalitativa intervjuer 
I min studie har jag har även valt att utföra kvalitativa intervjuer med tre utvalda lärare 
från de klasser som svarat på min enkät. Två av intervjuerna gjordes på lärarnas 
arbetsplats och en intervju genomfördes via mail. Valet av de kvalitativa intervjuerna 
grundar sig i att jag vill ha en djupare kunskap och förståelse för lärarnas åsikter och 
tankar.  Den kvalitativa forskningen är mer inriktad på ord än siffror och används för 
att se hur deltagare i en viss miljö tolkar och förstår den sociala verkligheten de 
befinner sig i, man vill även skapa sig en uppfattning om det man undersöker (Bryman 
2011). Jag ville nå en tydligare förståelse för andra personers erfarenheter, upplevelser 
och uppfattningar om det jag undersöker. Intervjuer är flexibla och detta gör att 
intervjuer är attraktiva och användbara när det gäller att samla in kvalitativ data 
(Bryman 2011) 
 

Urval 

Enkät 
I min studie valde jag att skicka ut enkäter (se bilaga 1) till 10 rektorer i en kommun i 
Mellansverige där antalet elever med utländsk bakgrund varierar stort mellan 
skolorna. Enkäten skickades ut till 30 lärare och de kriterier jag hade var att lärarna 
skulle arbeta i klasserna 1-3 och ha behörighet i dessa klasser.  
 

Litteratur 
I den kvantitativa innehållsanalysen användes den litteratur som lärarna angett som 
högläsningsböcker. Här valdes dock fantasyböcker och böcker om djur som 

Titel Författare Huvud – eller 
biperson från 
ett annat 
land 

Flera länder Religion Flera 
Språk 
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huvudpersoner bort. Jag har valt bort litteratur som inte är samtidsrealistiska, det vill 
säga litteratur som inte speglar en ”verklig” värld vi människor lever i, till exempel 
fantasyböcker. Dessa böcker utspelar sig inte i en realistisk värld och jag anser att 
dessa inte är jämförbara med vår värld. Fabler och andra historier med djur som 
huvudpersoner har också valts bort då jag anser att det inte går att urskilja huruvida 
ett djur eller figur tillhör en och samma eller olika kulturer.  
 

Informanter - Lärare 
I de kvalitativa intervjuerna valdes informanterna ut. Jag hade två kriterier vid valet av 
informanter. De skulle arbeta på olika skolor där antalet elever med utländsk bakgrund 
skilde sig åt och även genom spridning i antal tjänsteår de arbetat inom skolan. En 
önskan om olika kön på informanterna fanns, men samtliga informanter är kvinnor, då 
det endast var kvinnor som svarat på enkäten.  
 

Upplägg och genomförande 

För att få den information jag behövde i min studie utformades en enkät som 
skickades ut genom mail till tio rektorer i kommunen. Rektorerna i sin tur skickade 
vidare enkäten till sina anställda lärare som arbetade i klasserna 1-3. Enkäten 
utformades med både slutna och öppna frågor (se bilaga 1). Efter två veckor skickade 
jag ut en påminnelse till de som hittills inte svarat på enkäten.  Till slut fick jag in 26 
enkäter, vilket utgör 87 % av de utskickade enkäterna. Ett mycket större deltagande än 
förväntat. Genom enkäterna fick jag svar på om lärarna högläste i sina klasser, om de 
hört talas om begreppet mångkulturell barnlitteratur och hur många elever det finns i 
klasserna och hur många av dessa elever som har utländsk grund samt titlarna på de 
böcker som används vid högläsningen i klasserna under höstterminen 2014. Genom 
dessa sammanställdes data och jag utformade statistik. En innehållsanalys av böckerna 
gjordes med hjälp av ett kodschema. Genom enkäterna blev den sammanlagda 
summan av högläsningsböcker 132 stycken. Jag tog hjälp av biblioteket när analysen av 
böckerna skulle ske. Som tidigare nämnt valde jag att plocka bort böcker som hade 
djur som huvudpersoner och eller var fantasyböcker i analysen. Det var närmare 132 
böcker att analysera. För att kunna urskilja böckerna krävdes det att jag letade upp all 
litteratur för att sedan plocka bort de böcker som inte var aktuella till mitt kodschema. 
Detta var väldigt tidskrävande, men nödvändigt för att kunna kategorisera böckerna. 
Till sist var det 51 stycken böcker som fördes in i mitt kodschema då dessa handlade 
om människor. Böckerna analyserades och placerades in i kodschemat för att se om 
böckerna innehöll några mångkulturella inslag.  
 
Efter sammanställningen av böckerna ville jag få en djupare förståelse för 
högläsningen och bokvalen och valde då att gå vidare med kvalitativa intervjuer. Tre 
intervjuer genomfördes, två av dessa spelades in på informanternas arbetsplats och en 
genomfördes via mail. Orsaken till detta var att en informant inte hade tid att ses utan 
valde då att skriva ett mail. Informanterna fick en förfrågan om att vara med och 
samtliga valde att medverka. Lärarna fick ta del av mina frågeställningar innan jag 
genomförde intervjuerna. Jag är medveten om att detta kan leda till att svaren blir mer 
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tillrättalagda. Dock anser jag att det finns en god anledning till att göra detta. Lärarna 
får möjlighet att få tid till att tänka igenom sina svar innan jag kommer. Jag ville att 
informanten skulle känna sig avslappnade och bekväma vid min intervju. Eftersom 
informanterna kan uppfatta begreppet mångkulturell barnlitteratur på olika sätt var 
det viktigt för mig att tidigt i intervjun förstå hur informanten såg på begreppet. Under 
två av intervjuerna valde jag att använda mig av en diktafon, penna och papper. Enligt 
Dalen (2007) är diktafonen ett bra redskap vid intervjuer, eftersom man då ordagrant 
får med det som sägs under samtalet. Jag lät mina informanter tala till punkt innan jag 
vek in med ytterligare frågor eller funderingar. Man bör aldrig avbryta en informant, 
utan låta informanten tala färdigt och sedan fråga, anser Trost (2010). Om jag endast 
skulle använda mig av papper och penna var jag rädd att jag missade något. Jag var 
rädd att mitt fokus skulle ligga på att anteckna och då missa eventuell information. 
Intervjuerna varade mellan 20 - 30 minuter och ägde rum på lärarnas skolor i deras 
klassrum. Detta val var självklart, då jag anser att lärarna bör befinna sig på en trygg 
och bekväm miljö där de är vana att befinna sig. Detta är enligt Stukát (2011) att 
föredra, då miljön för informanterna upplevs som trygg och lugn. En av intervjuerna 
genomfördes genom mail. Under ett samtal på telefon uttryckte deltageren att mail 
passade bättre. Intervjuer via mail är inte helt exemplariskt då det är svårt att ställa 
följdfrågor samt att frågorna kan misstolkas. En positiv aspekt av intervju genom mail 
är att informanten får tid på sig att besvara frågorna och får tid att tänka igenom sina 
svar.  
 
Intervjuerna skrevs ut. Dalen (2008) menar att det är tidskrävande men ett arbetssätt 
som ger en möjlighet att lära känna sin egen data. Jag skrev ut det mesta som sagts 
under intervjuerna men tog bort eventuella sidospår som inte passade in i mitt område 
och även delar som gick att koppla till mina informanter då jag lovat att de skulle vara 
anonyma. Efter att jag skrivit ut mina intervjuer valde jag att sammanställa dessa. Jag 
letade efter mönster, skillnader, likheter och ord som återkom i intervjuerna. Jag 
strukturerade upp materialet från intervjuerna för att få mina frågeställningar 
besvarade.  Svaren jag fått fram skickades till informanterna för att de skulle få chans 
att bekräfta att jag uppfattat dem rätt. Samtliga informanter godkände mina 
sammanställningar av intervjuerna. 
 

Etiska aspekter 

I min undersökning har jag under hela mitt arbete tagit hänsyn till de forskningsetiska 
aspekterna som det Humanistiskasamhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) gett ut 
och som även Stukát (2011) refererar till. Det betyder att jag i största möjliga mån har 
följt och arbetat utifrån etiska principer och som kan delas in i fyra krav: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Med informationskravet innebär det att den som berörs inom arbetet ska bli 
informerad om vilket syfte jag haft med arbetet och att det är frivilligt att delta. 
Informanten kan vid vilken tidpunkt som helst avbryta sin medverkan. 
Samtyckeskravet innebär att informanterna själva bestämmer över hur länge de vill 
delta i studien och även på vilka villkor de vill delta. Konfidentialitetskravet innebär att 
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alla uppgifter är anonyma och inga namn på skolor eller informanter nämns i mitt 
arbete. Den sista av kraven är nyttjandekravet. Det innebär att all information som jag 
samlat in enbart kommer att användas inom mitt forskningsändamål och inte till något 
annat.  

Tillförlitlighet 

Validitet i en kvantitativ undersökning avser att jag mäter vad som är relevant i 
sammanhanget. Med min enkät fick jag information om det jag valt att undersöka och 
vad jag avsåg att mäta. Jag har sedan gjort en fyllig metodbeskrivning. I enkäten har jag 
fått kunskaper som har varit användbara i min studie. I enkäten var mina frågor tydliga 
och tolkningsfriheten var inte stor, vilket visar på tillförlitlighet. Jag får även förlita mig 
på att deltagarna i min enkät gett ärliga svar och inte svarat på frågorna på ett sätt 
som de tror jag efterfrågar. Jag har förhoppningar om att detta inte skett då de inte är 
bekant med mig sedan tidigare och att jag i största mån följt de etiska principerna, som 
jag nämnt ovan, för att studien ska vara så objektiv som möjligt trots det 
beroendeförhållande som uppkommer. Med reliabilitet menas att den kunskap som 
kom fram i min undersökning är framtagen på ett förlitligt sätt (Bryman 2011). Om min 
studie ska anses vara pålitlig så ska den vara möjlig att genomföra och prova för andra. 
Det är något som kan göras då enkäten finns i sin helhet och min beskrivning av 
genomförandet och urvalet av enkäten och även av kodschemat gör det möjligt för 
någon annan att upprepa min studie, vilket även förstärker min studies tillförlitlighet. 
Alla informanter i studien är behöriga lärare och arbetar i skolan, vilket gör att deras 
åsikter och tankar om högläsning och mångkulturella barnböcker anses vara 
trovärdiga. Det positiva med innehållsanalysen är att uppföljningsstudier är enkla att 
göra, eftersom att det är lätt att konkret beskriva hur man gjort sitt urval och utformat 
kodningsschemat. Dock är det näst intill omöjligt att utforma ett kodningsschema som 
inte innehåller ett visst mått av tolkning från kodarnas sida, vilket också är svagheten i 
denna metod (Bryman 2011). Det finns två egenskaper som är viktiga att ta hänsyn till 
vid användningen av denna metod, nämligen objektivitet och systematik. Det man 
måste tänka på vid denna metod är att man är i hur man klassificerar olika delar av 
råmaterialet till kategorier. Detta görs för att mina egna personliga värderingar i så 
liten utsträckning som möjligt ska påverka processen.  Den andra egenskapen som är 
minst lika viktig är systematik. Detta innebär att de regler som formulerats måste 
tillämpas på ett konsekvent sätt så att varje form av felkälla blir så liten som möjligt. 
Genom detta kommer förhoppningsvis alla som följer reglerna fram till samma resultat 
som mig själv. Bryman tar även upp att det är viktigt att ha en fullständigt och tydlig 
problemformulering och frågeställning i en kvantitativ undersökning, eftersom detta 
styr både valet av den barnlitteratur som ska analyseras och det kodschema som ska 
utformas. 
 
När en kvalitativ metod används värderas validitet och reliabilitet på ett annat sätt till 
skillnad från den kvantitativa metoden. Inom den kvalitativa metoden kan man inte 
skapa tillförlitlighet med siffror. Istället för att använda sig av validitet och reliabilitet i 
den kvalitativa analysen så belyser istället Bryman (2011) fyra alternativa 
trovärdighetsbegrepp som är mer lämpliga vid den kvalitativa analysen; trovärdighet, 



 

21 
 

överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att kunna styrka och konfirmera. Dessa har 
jag utgått ifrån för att bedöma om min kvalitativa undersökning är tillförlitlig. För att 
skapa en trovärdighet i den kvalitativa metoden så har resultaten av intervjuerna 
skickats till informanterna. Detta görs för att bekräfta att jag uppfattat deras verklighet 
på rätt sätt. Det är viktigt att informanterna får bekräfta att jag uppfattat dem och 
deras sociala verklighet på ett riktigt sätt. Bryman menar att i en kvalitativ 
undersökning är fylliga redogörelser och en tät beskrivning viktiga, då andra personer 
kan bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö. Det är viktigt att 
skapa en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser i rapporten. Momenten 
som valts och tillämpas ska kunna bedöma kvaliteten på studien. Att kunna styrka och 
konfirmera innebär att jag försöker säkerställa att jag agerat i god tro när min 
undersökning pågått. I studien ska det vara uppenbart att man inte låtit personliga 
värderingar påverkat utförander och slutsatsen av undersökningen som gjorts. 
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RESULTATREDOVISNING 

Under vårterminen 2015 har enkäter skickats ut till 30 lärare. Totalt deltog 26 stycken 
(86 %) av de 30 lärarnas. I den första delen av resultatredovisningen presenteras 
resultatet av enkäten och det kodschema som används för att analysera 
högläsningsböckerna som lärarna angett i enkäten. Som avslutning redovisas 
resultaten av de intervjuer som gjorts med tre lärare i tre av klasserna som deltagit i 
min undersökning.  
 

Resultat - Enkät 

Nedan kommer jag att redogöra för de resultat som kom fram i enkäten som alla 
deltagande lärare fyllde i. De två första figurerna visar resultaten av de slutna frågor 
där lärarna skulle kryssa i svaret Ja eller Nej. Därefter kommer resultaten av 
kodschemat visas. Till sist visas hur stor plats böcker med mångkulturella inslag får i 
klasserna. 
 
 
 
 

 
 
 
Figur 1: Användningen av högläsning i klassrummet 

 
Figur 1 visar att alla 26 lärare (100 %) i studien högläser för sina elever i klassrummet i 
stort sett varje dag. Högläsningen varar mellan 10-15 minuter hos alla lärare. 
  

100% 

0% 0% 

Högläser du för dina elever? 
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Nej

Ibland
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Figur 2: Begreppet mångkulturell barnlitteratur 
 
 

Figur 2 visar att alla 26 stycken (100 %) lärare i studien har hört talas om begreppet 
mångkulturell barnlitteratur tidigare. 
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Resultat – Kodschema 

Nedan redovisas resultaten från kodschemat. Den litteratur som lärarna angett som 
högläsningsböcker har analyserats och förts in i kodschemat. I kategorikolumnerna 
finns streck (-) vilket innebär att det inte finns några inslag av mångkulturalitet i 
böckerna. Om böckerna har inslag av mångkulturalitet har detta angetts i vardera 
kategorikolumnen. Jag har valt att redovisa resultaten av kodschemat nedan. 
 
 
  

Titel Författare Huvud- eller 
biperson från 
ett annat land 

Flera 
länder 

Mer än en 
religion 

Flera 
språk 

Bajsboken Pernilla 
Stalfelt 

- - - - 

Barna Hedenhös Bertil 
Almqvist 

- - - - 

Barnen i 
Bullerbyn 

Astrid 
Lindgren 

- - - - 

Barnen på 
Bråkmakargatan 

Astrid 
Lindgren 

- - - - 

Boken om Pippi 
Långstrump 

Astrid 
Lindgren 

- - - - 

Den där Emil Astrid 
Lindgren 

- - - - 

Emil i 
Lönneberga 

Astrid 
Lindgren 

- - - - 

En ettas dagbok 
 

Vivecka 
Lärn 

- Kina & 
”kineser” 

- - 

Gittan och 
gråvargarna 

Pija 
Lindenbaum 

Elever med 
olika hudfärg i 

klassen 

- - - 

Gunnar i 
grönsakssoppan 

Johan 
Unenge 

- - - - 

Hemmamatch 
 

Philip 
Waechter 

- - - - 

Hans och Greta 
 

Jacob Grimm  
Wilhelm 
Grimm 

- - - - 

Hedvig Frida 
Nilsson 

- - - - 

Håkan Bråkan 
och 
potatismysteriet 

Anders 
Jacobsson 
Sören Olsson 

- - - - 

Håkan Bråkan och 
det stora bråket 

Anders 
Jacobsson 
Sören Olsson 

Elever med 
olika hudfärg i 

klassen 

- - - 
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Här kommer 
Rakel 

Martin 
Widmark 

- - - - 

Iris Karlssons 
värsta sommar 

Elin Lindell - - - - 

Joy och 
önskeburken 

Helena 
Östlund 

Bipersoner 
från andra 

länder 

- - Engelska 

Josefin osams 
med Villa-Ulla 

Johan & Päivi 
Unenge 

Elever med 
olika hudfärg i 

klassen 

- - - 

Karlsson på 
taket 

Astrid 
Lindgren 

- - - - 

Kråke lär sig 
klockan 

Lisen 
Orrhanse 
Bergström 

- - - - 

Kråke i trafiken Marie 
Bosson 
Rydell 

- - - - 

Lassemajas 
detektivbyrå - 
cykelmysteriet 

Martin 
Widmark 

Bipersoner 
från andra 

länder 

- - - 

Madicken Astrid 
Lindgren 
 

- - - - 

24Mamman och 
den vilda bebin 

Barbro 
Lindgren & 
Eva Eriksson 

- - - - 

Marias lilla åsna Gunhild 
Shelin 

Huvud & 
bipersoner i 
andra länder 

Ja - - 

Milla mitt i 
natten 

Gunilla 
Bergström 

- - - - 

Mirabell Astrid 
Lindgren 

- - - - 

Mulle Meck 
berättar om hus 

George 
Johansson 

- - - - 

Naddapdlöks 
 

Roald Dahl - - - - 

Niklas Nilsson, 
Fixare 

Viveca Lärn - - - - 

Nya hyss av Emil 
i Lönneberga 

Astrid 
Lindgren 

- - - - 

Näpp, sa Alfons 
 

Gunilla 
Bergström 

- - - - 

Olle flyttar Berit Åberg 
Mati Lepp 

- - - - 
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Resultatet av kodschemat visar att 9 stycken (17 %) av de 51 stycken böckerna 
innehåller huvud- eller bipersoner som representerar ett annat land. 5 stycken (10 %) 
av böckerna utspelar sig eller nämner ett annat land. Ingen (0 %) av böckerna tar upp 
några religioner och 3 stycken (6 %) av böckerna representerar flera språk. Några av 

Pannkakstårtan Sven 
Nordqvist 

- - - - 

Pettsson och 
Findus tältar 

Sven 
Nordqvist 

- - - - 

Petters och 
Lottas jul 

Elsa Beskow - - - - 

Pippi är starkast 
i världen 

Astrid 
Lindgren 
Ingrid Vang 

- - - - 

Ronja Rövardotter Astrid  
Lindgren 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Sagan om den 
lilla lilla gumman 

Elsa Beskow - - - - 

Sara från Sahara Maria 
Salmson 

Biperson & 
dennes familj 

från annat land 

 Hemland 
Afrika 

- - 

Simon blir 
matchhjälte 

Jorn Jensen - - - - 

Sune början 
tvåan 

Ander 
Jacobsson & 
Sören Olsson 

- - - - 

Sune Superstar Ander 
Jacobsson & 
Sören Olsson 

- - - - 

Super Charlie Camilla 
Läckberg 

- - - - 

Tant grön, tant 
brun och tant 
gredelin 

Elsa Beskow - - - - 

Titta Madicken, 
det snöar. 

Astrid 
Lindgren 

- - - - 

Tsatsiki och 
farsan 

Moni 
Nilsson 

Huvudperson 
& biperson 

Ja - Ja 

Tsatsiki och 
morsan 

Moni 
Nilsson 

Huvudperson 
och biperson 

Ja - Ja 

Vår i Bullerbyn Astrid 
Lindgren 

- - - - 

Visst är Lotta en 
glad unge 

 Astrid 
Lindgren 

- - - - 

Summa 51st  9st 
(17 %) 

5st 
(10 %) 

0st 
(0 %) 

3st 
(6 %) 
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böckerna innehåller flera inslag av mångkulturalitet och därmed ingår i flera av 
kategorikolumnerna. 
 
 

 

Figur 3: Antal högläsningsböcker ur kodsschemat med mångkulturella inslag. 
 
Figur 3 visar att av de 51 stycken högläsningsböcker som analyserats i kodschemat 
innehöll 41 stycken (80 %) av högläsningsböckerna inte några mångkulturella inslag 
och 10 stycken (20 %) av högläsningsböckerna innehöll ett eller flera mångkulturella 
inslag.  

80% 

20% 

Antal högläsningsböcker (från kodschemat) 
med och utan mångkuturella inslag 

Högläsningsböcker utan
mångkulturella inslag

Högläsningsböcker med
mångkulturella inslag
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Figur 4 Totalt antal högläsningsböcker som lärarna läst under höstterminen 2014.  

Figur 4 visar alla högläsningsböcker som lärarna angett att de högläst för sina elever 
under höstterminen 2014. Här ingår all litteratur som angetts i enkäterna oavsett om 
litteraturen handlar om människor, djur eller är fantasyböcker. Av de 132 
högläsningsböcker som lärarna angett var det 10 stycken (8 %) av böckerna som hade 
mångkulturella inslag. 41 stycken (31 %) av böckerna handlar om människor där 
mångkulturella inslag inte förkommer. 36 stycken (27 %) av böckerna var 
fantasyböcker och 45 stycken (34 %) av böckerna har djur som huvudpersoner. 

  

31% 

8% 

27% 

34% 

Översikt alla högläsningsböcker 

Högläsningsböcker om
människor utan mångkulturella
inslag

Högläsningsböcker om
människor med mångkulturella
inslag

Fantasyböcker

Djur som huvudpersoner



 

29 
 

Resultat - Klasser och högläsningsböcker 

Nedan redovisas de resultat som kom fram i undersökningarna med klasserna och dess 
elever och även hur vanligt förkommande de böckerna med mångkulturella inslag är i 
klasserna. Här är alla högläsningsböcker presenterade oavsett om böckerna handlar 
om människor, djur eller inte är samtidsrealistiska.  

 

 

 
Figur 5: Antalet elever i klasserna med svensk- och invandrarbakgrund. 

 
Figur 5 redovisar antalet elever i klasserna och hur stor andel av eleverna som har 
invandrarbakgrund. Figuren visar att 20 klasser (77 %) har elever med 
invandrarbakgrund. 6 klasser (23 %) har endast elever med svensk bakgrund. Figuren 
visar hur antalet invandrarelever i klasserna skiljer sig mellan varandra. 
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Figur 6: Antalet högläsningsböcker i klasserna. 
 

Figur 6 visar antalet högläsningsböcker som används vid högläsningen i klasserna 
under höstterminen 2014 och hur många av dessa böcker som har mångkulturella 
inslag. Tabellen visar att 9 av de 26 klasserna (35 %) har läst böcker med 
mångkulturella inslag där antingen huvud- eller bipersoner från andra länder, andra 
språk än svenska, flera religioner och flera olika länder är representerade i böckerna.  
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Resultat - kvalitativa intervjuer 

Här redovisas resultaten av de kvalitativa intervjuer som genomförts med tre lärare. 
Resultatet av de kvalitativa intervjuerna är omformulerade till rubriker. De olika 
rubrikerna är kopplade till mina frågeställningar. Under de olika rubrikerna är 
resultaten av de tre intervjuerna återgivna och i några fall är informanterna citerade. 
Inledningsvis följer en presentation av de olika skolorna, klasserna och lärarna. Lärarna 
och skolorna har fått fingerade namn och för enkelhetens skull har de blivit tilldelade 
samma startbokstav de har i enkätundersökningen. Alla skolor ligger i samma kommun 
men i olika stadsdelar där antalet invandrarelever varierar stort.  

Presentation av lärarna 
Skolan/Klass A ligger centralt i kommunen, nära både villaområde och 
lägenhetsområde. På skolan går ca 300 elever och här har närmare 50 % av eleverna 
utländsk bakgrund.  Amanda är 39 år och har varit verksam i yrket i 3 år. Amanda 
arbetar i klass 1 och gruppen består av 28 elever varav 17 (60 %) av eleverna har 
utländsk bakgrund. Högläsning sker fyra dagar i veckan i ca 10-15 minuter. Under 
höstterminen 2014 lästes 6 böcker varav en av böckerna innehöll mångkulturella 
inslag. 

Skolan/Klass F är en landsbygdskola där det går ca 100 elever. På skolan finns ett fåtal 
elever med utländsk bakgrund. Birgitta är 47 år och har varit verksam i yrket i 23 år. 
Birgitta arbetar i klass 1 och gruppen består av 28 elever och ingen (0 %) av eleverna 
har invandrarbakgrund. Högläsning sker varje dag i ca 10-15 min. Under höstterminen 
2014 lästes 5 böcker varav ingen böckerna hade mångkulturella inslag.  

Skolan/Klass O ligger några kilometer från centrum. På skolan går ca 250 elever. På 
skolan har ca 30 % av eleverna utländsk bakgrund. Cecilia är 27 år och har varit 
verksam lärare i 6 år. Cecilia arbetar i klass 3 och gruppen består av 26 elever varav 6 
(23 %) har invandrarbakgrund. Högläsning sker varje dag i ca 10 min. Under 
höstterminen 2014 lästes 5 böcker varav ingen av böckerna hade mångkulturella 
inslag.  

 

Valet av högläsningsbok och syftet med högläsning 

Samtliga lärare anser att det är viktigt att eleverna får möjlighet att delta i högläsning 
på skolan. Lärarna är överens om att eleverna får möjlighet att möta nya världar och 
människor genom böckerna och på så vis får bygga upp en större erfarenhetsvärld och 
acceptans för andra människor. Samtliga lärare tar även upp den aspekten att 
högläsningen kan innebära en tid för att lugna eleverna och högläsningen blir därmed 
en stund utan krav. Samtliga lärare menar att de försöker variera sig i valet av 
litteratur. Oftast sker valet av högläsningsböcker genom eventuella teman som 
klasserna arbetar med. Ofta används högläsningsboken som ett hjälpmedel i 
temaarbeten för att få en röd tråd genom hela dagen.   
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Att eleverna ska få möjlighet att känna igen sig i högläsningsböckerna är något som 
Amanda nämner i sin intervju. Genom att alla elever är representerade vid 
högläsningen så byggs deras självförtroende upp och de blir intressant och roligt att 
höra som sig själv men även om andra människor. Amanda nämner att hon tidigare 
upptäckte att alla hennes högläsningsböcker hittills hade handlat om pojkar men att 
hon nu varit noggrann med att ha ett ”genustänk” vid val av högläsningsbok. Dock 
anser samtliga lärare att valet av högläsningsbok ofta påverkas av elevernas egna 
intressen och önskningar. Det blir ofta kapitelböcker ur olika populära serier, till 
exempel Suneböckerna. Ofta läses hela serier för att eleverna gillar böckerna och vill 
höra fortsättningen. Lärarna menar att det även är deras eget intresse som avgör 
vilken bok som används. Det blir många av lärarnas favoritböcker som används vid 
högläsningen.  

Högläsningsboken som förmedlare 

Samtliga lärare menar att det är en självklarhet att högläsningsboken förmedlar något 
till eleverna som lyssnar till boken och att böckerna är viktiga förmedlare i 
klassrummet. Det är även viktigt att det finns något i böckerna att tala vidare om. 
Lärarna menar ändå att det ofta blir så att böckerna inte alltid har ett tydligt budskap 
eller något djupare tema att tala vidare om. Ofta handlar det istället om att boken ska 
vara underhållande och får eleverna att sitta stilla och lyssna.  Lärarna är överens om 
att de borde bli bättre på att hitta guldkornen och lägga ner mer tid på att hitta böcker 
med bra och tydliga budskap som eleverna kan ta med sig. De tror även att många 
lärare ofta glömmer hur viktigt det är med bra högläsningsböcker och att det finns en 
dold förmedling i det de läser. Tiden som ges till högläsning är inte stor och prioriteras 
inte heller på samma sätt som övriga ämnen.  

Amanda, årskurs 1 

- Vi borde tänka mer på vad boken förmedlar. Ibland blir det så att vi har läst 
klart en bok och så tar vi en ny. Det ska finnas någonting som man kan prata 
vidare om […] Jag prioriterar att planera matte istället för där har jag mer 
press på mig att eleverna ska prestera. Högläsningen blir mer en mysig 
stund. 

 

Begreppet mångkulturell barnlitteratur 

Begreppet mångkulturell barnlitteratur är svårt att definiera, dock är lärarna överrens 
om vad begreppet betyder för dem. För lärarna betyder begreppet mångkulturell 
barnlitteratur att böckerna handlar om andra kulturer än den svenska och även 
människor från andra länder. De menar att den mångkulturella litteraturen 
presenterar människor från hela världen och det handlar inte enbart om svenska barn 
och om Sverige. De tre lärarna påpekar att det är viktigt att läsa mångkulturell 
litteratur för sina elever för att de ska upptäcka världen och människor. På det viset 
bygger eleverna upp en förståelse för andra människor och deras kulturer. Cecilia och 
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Amanda nämner också att det är viktigt att eleverna får möjlighet att identifiera sig 
med huvudpersonerna i böckerna. Alla elever måste få känna att dem är presenterade 
i böckerna och att det någon gång handlar om dem själva. I klassen som Amanda 
arbetar i har endast en mångkulturell barnbok använts i högläsningen. Amanda anser 
att det är hennes eget ”trånga ”synsätt som gör att den mångkulturella litteraturen 
inte används så ofta i hennes klassrum. Ofta väljer Amanda böcker som hon själv läst 
och tyckt om. Böckerna hon väljer skildrar ofta hennes verklighet och erfarenhetsvärld, 
och detta tycker Amanda inte är så bra vid närmare eftertanke. Amanda anser att hon 
ofta går för mycket utifrån sig själv vid val av bok. Ofta är det saker hon själv gillade 
som barn som hon upplever bra. När Amanda var barn fanns inte de mångkulturella 
böckerna på samma sätt och därför anser hon att hon inte har någon stark koppling till 
dessa böcker. Amanda vill dock påpeka att det finns många mångkulturella barnböcker 
när man väl börjar leta, dock tar det tid. Hon menar att det är enkelt att ta till exempel 
en Astrid Lindgren-bok som finns i princip överallt och som man känner till väl.  

Amanda, årskurs 1 

- Astrid Lindgrens böcker har vi överallt. De böckerna kan man bara ta från en 
hylla. Pippi handlar om en stark tjej och då har man det i huvudet, men det 
finns säkert en massa med starka karaktärer i böcker från andra kulturer 
men det vet jag inte om för då måste jag ut och leta det och det tar tid. 
Tyvärr. 
 

Cecilia är inne på samma spår och menar att det är svårt att hitta litteratur som är 
mångkulturell och att böckerna ofta handlar om svenska barn och utspelar sig i 
Sverige. Cecilia menar att tiden inte räcker till att läsa igenom hela boken på 
biblioteket för att hitta en bok som skulle kunna klassas om en mångkulturell bok. 

En annan svårighet med användningen av den mångkulturella litteraturen är att det är 
svårt att hitta bra böcker som är mångkulturella. Amanda menar att det kan bli så att 
man tar en svensk eller europeisk författare som skriver om ett annat land eller 
människor från andra läder. Det är genom författarens synsätt eleverna får möta 
världen och andra människor. Amanda menar att det är bättre att försöka hitta 
författare som har sitt ursprung i de länder som böckerna handlar om för att få en 
sådan tydlig bild som möjligt. Dock medför detta att det blir ännu mer arbete och tid 
som går åt att hitta mångkulturell litteratur.  

Finns det något värde i att läsa mångkulturell litteratur? 

Amanda anser att det absolut finns ett värde i att läsa mångkulturell litteratur för 
eleverna. Det Amanda anser är viktigast är att man visar på att vi alla är lika genom att 
vi blir ledsna eller glada för samma saker och att vi har samma behov av till exempel 
lek, kärlek och trygghet.  

 



 

34 
 

Amanda, årskurs 1  

- Det är viktigt att visa på att vi är lika, vi har samma känslor och jag tycker att 
det är så viktigt nu med tanke på sverigedemokraterna och så. Att visa att 
det inte är någon skillnad på oss. Vi blir ledsna för samma saker och glada 
för samma saker och vi har samma behov av lek och av trygghet. Därför 
tycker jag att det är viktigt att läsa fler mångkulturella böcker.  

Cecilia anser att den mångkulturella barnlitteraturen är bra. Alla människor i världen 
får komma fram genom dessa böcker och ingen lämnas utanför. Det är viktigt att få ta 
del av sådan litteratur, att höra om andra människor med andra bakgrunder och 
livserfarenheter än sig själv. Dock tror Cecilia att det är bokens helhet som gör det. Det 
är handlingen och temat i boken som är det väsentliga, inte om huvudpersonen är 
mörk eller ljus.  

Cecilia, årskurs 3 

- Jag tar en bok på biblioteket som jag tycker ser bra ut och låter bra när jag 
skummar igenom den, sen kvittar det om det handlar om Kalle från Sverige 
eller Stefano från Italien. Huvudsaken är att boken har en bra handling och 
ett budskap som eleverna har nytta av.  

Cecilia menar att hon inte tänkt så mycket på användningen av mångkulturella 
högläsningsböcker. Det är inget hon reflekterat så mycket över tidigare. Cecilia anser 
att det är viktigt att den mångkulturella litteraturen får plats inom högläsningen i 
skolan men att det i huvudsak viktigast att ge eleverna en positiv upplevelse samtidigt 
som man lär eleverna någonting. Birgitta är inne på samma spår som Amanda.  

Birgitta, årskurs 1 

- Det finns ett värde med att läsa mångkulturell litteratur, absolut. Eleverna 
blir medvetna om hur andra människor har det och varför. Eleverna får en 
större förståelse för varandra men även för sig själv. 
 

Den mångkulturella barnlitteraturens plats i skolan 

Amanda tror inte att den mångkulturella barnlitteraturen får sådan stor plats i skolan 
och att detta är synd. Amanda tror att den mångkulturella barnlitteraturen får ännu 
mindre plats i de klasser där endast svenska elever går, då det kanske inte känns så 
aktuellt att läsa dessa böcker. Det kan finnas olika orsaker till varför denna typ av 
litteratur inte får plats. Det kan vara så att lärare inte tänker på dessa böcker för att de 
själva är svenska. Amanda tar upp den aspekten att de flesta lärarna i Sverige är 
svenska och att man då kanske tar de böcker som är närmast sin egen 
erfarenhetsvärld. Amanda tror dock att dessa böcker kan få större plats inom 
högläsningen i skolan om den ges lika mycket uppmärksamhet som diskussionen om 
till exempel genustänket i de böcker lärarna läser. Amanda tycker att ”genustänket” 
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har fått stor plats i tankarna kring högläsningsböckerna och deras dolda budskap och 
att det nu är den mångkulturella barnlitteraturen som bör ges uppmärksamhet. 
Amanda tror att hela skolan tillsammans måste lägga upp en plan för hur man ska 
göra. Kanske prata om det på konferenstid och ge varandra tips. Amanda menar att 
det blir lättare att alla jobbar ihop och kan ge tips till varandra om de böcker man läst 
istället för att hela tiden arbeta ensam och leta.  

Cecilia tror att skolan måste jobba aktivt med att hitta böcker som kan klassas som 
mångkulturella. Hon menar att det inte finns tid och ork att leta igenom biblioteket 
efter böcker som handlar om människor från andra kulturer. I så fall borde det finnas 
en speciell hylla för dessa böcker. Cecilia säger även att hon ofta lånar böcker från 
skolans bibliotek och där tror hon inte att det finns så många böcker som kan klassas 
som mångkulturella.  

Birgitta tror först och främst att den mångkulturella litteraturen inte får sådan stor 
plats inom högläsningen. Lärare måste få en inblick i den mångkulturella litteraturen 
och vilka möjligheter den har för att den ska få större plats inom högläsningen på 
skolan. Birgitta menar att de nyexaminerade lärarna som kommer till arbetsplatser 
kanske har en annan syn på den mångkulturella litteraturen. För det första är många 
av de nyexaminerade lärarna yngre än de lärare som arbetat inom skolan i 20-30 år 
och har själva växt upp i en mångkulturell miljö eller så är det vanligare med att 
nyexaminerade lärare har utländsk bakgrund. De äldre lärarna har kanske inte tagit del 
av samma mångkulturella miljö och detta kan vara en av svårigheterna som uppstår. 
För det andra har de kanske fått möjlighet att få utbildning om detta under åren på 
högskola/universitet.  

Samtliga lärare anser att det är viktigt med den mångkulturella litteraturen inom 
högläsningen i skolan. Det är viktigt att eleverna får möjlighet att lära sig om världen 
och av världen för att skapa ett fördomsfritt samhälle. Birgitta nämner att skolorna har 
ett ansvar och ett uppdrag genom läroplanen att lära eleverna att acceptera andra 
människor. Birgitta menar att lärarna och skolan har en möjlighet och ett ansvar att 
stärka elevernas förmåga att bli medveten om det egna och andras identiteter och det 
är viktigt att vi accepterar varandra. Litteraturen fungerar som ett bra hjälpmedel i 
detta avseende. 
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DISKUSSION 

Syftet med min studie var att undersöka momentet högläsning i klasserna, hur stor 
plats mångkulturella inslag får inom den barnlitteratur som lärarna använder sig av vid 
högläsning i klassrummet samt om antalet högläsningsböcker med mångkulturella 
inslag förkommer i större utsträckning i klasser där det finns många elever med 
utländsk bakgrund.   

Högläsning och barnlitteratur 

Med hjälp av enkätstudien fick jag information om den högläsning som sker i de klasser 
som deltagit i min undersökning. Resultaten visar att högläsning är ett vanligt 
förekommande moment under dagen och alla de 26 klasserna som deltog i studien 
högläste i stort sätt 10-15 minuter varje dag under höstterminen 2014. Langer (2005) 
och Hellsing (1999) anser att man med hjälp av böcker kan lära känna sig själv och 
andra människor runt om i världen och att barnen kan lära sig att orientera sig socialt. 
Lärarna i intervjuerna håller med författarna i det avseende att högläsningen kan bidra 
till att elever får möjlighet att möta nya världar och människor samt att högläsningen 
kan bidra till att skapa bra värderingar hos eleverna. Dock påpekar lärarna att 
högläsningen ofta används som en lugnande aktivitet för att lugna eleverna istället för 
ett uttänkt hjälpmedel i att skapa bra värderingar hos dem. Detta är även något som 
Öman (1984,1986) har sett i sina undersökningar om högläsningen som sker i skolan. 
Öman menar att högläsningen ofta används som en lugnande aktivitet där alla elever 
samlas och lugnas. Genom detta får högläsningen även en social roll då det uppstår en 
gemensam läsupplevelse när klassen får höra samma litteratur. Frågan är då vilket 
syfte högläsningen egentligen borde ha? Jag anser att de båda aspekterna av 
högläsning kan vara viktigt för eleverna. Eleverna får en lugn stund under dagen 
samtidigt som de får viktiga värderingar och kunskap med sig. Man förenar nytta med 
nöje.  Jag anser att högläsningen är allt för viktig för att bara fungera som en lugnande 
aktivitet utan bör också att förmedlar något till eleverna. Därför bör även 
litteraturvalen väl genomtänka.  

I de intervjuer som gjorts med lärarna framkom det att högläsningsböckerna ofta väljs 
utifrån de olika teman som klassen arbetar med. Lärarna nämner också att valet av 
högläsningsbok handlar om personligt intresse och lättillgänglighet. Lärarna nämner 
också att valet av bok inte får den tid den behöver, tiden räcker inte till. Kåreland 
(2003) och lärarna har samma syn på problemet. Kåreland menar att det kan vara svårt 
för ny litteratur, och därmed den mer aktuella litteraturen, att komma in i 
klassrummen. Orsakerna till detta kan vara nedskärningar inom skolan och 
biblioteksverksamheten och även tidsbristen. Kåreland menar att en lärare som är 
stressad väljer böcker till klassen genom vana och söker då inte nya böcker utan väljer 
vanemässigt de böcker som de är bekanta med tidigare. Lärarna menar även att det 
ofta blir böcker som skildrar deras erfarenhetsvärld och att detta i sig inte är så bra.  
Chambers (1998) påpekar att dessa slumpmässiga val kan göra att eleverna missar en 
viktig grund att stå på och därmed också missar viktiga budskap vi vill förmedla till våra 
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elever.  En annan sak som lärarna tar upp är att fokus ligger på det huvudämne som 
läraren är ansvarig för. Det finns en press på lärarna att deras ämnen lever upp till de 
krav och mål som finns. Genom detta upplevs skolämnena viktigare än momentet 
högläsning. Kanske beror detta på att själva momentet högläsning inte får en självklar 
roll inom läroplanen. Det står trots allt i läroplanen att eleverna ska få möjlighet att 
höra olika sorters litteratur som berör olika sorters människor (Skolverket 2011).  

I studien framkom det att 51 stycken böcker handlade om människor, 36 stycken om 
fiktiva världar och 45 stycken handlade om djur som huvudpersoner. Av de 51 stycken 
som handlade om människor var det endast 10 stycken som hade mångkulturella 
inslag. Denna fördelning tror jag är ganska vanlig ute på skolorna där många av 
barnlitteraturens huvudpersoner är djur eller befinner sig i en fantasyvärld.  

Högläsning med mångkulturella inslag  

Då högläsningen kan hjälpa eleverna att förstå sig själv och andra människor genom 
litteraturen är det viktigt att det sker en variation av böcker i klassrummet. Om elever 
endast får höra samma sorts böcker om samma sorts människor, som alla har samma 
bakgrund så kan eleverna uppfatta detta som en norm eller ”det rätta”. I vårt 
mångkulturella samhälle lever en mängd olika människor tillsammans. Vi har alla olika 
sätt att se på världen och det kan uppstå konflikter i samband med detta. 
Grupperingar i samhället är vanliga och genom dessa får vi en viss syn och förväntning 
på de människor som ingår i grupperna. För att minska skillnaderna och fördomarna 
mellan dessa grupper är det viktigt att det skapas en acceptans och förståelse för 
olikheter. I studiens teoridel och även i lärarnas intervjuer framkommer det att 
litteraturen kan fungera som ett hjälpmedel för att skapa goda värderingar i klasserna 
som i slutändan gynnar samhället. I min studie visar resultaten att majoriteten av 
böckerna skildrar Sverige och människorna som bor där. Endast 10 av de 51 böcker 
som handlade om människor hade mångkulturella inslag. Av den totala summan av 
132 högläsningsböcker som lärarna angett som högläsningsböcker var det endast 8 % 
som hade mångkulturella inslag. Jag skulle ändå vilja påstå att böckerna hade en 
väldigt låg grad av mångkulturalitet. I några av böckerna fanns endast en bild av en 
klass där elever med olika hudfärg var presenterade då boken egentligen handlade om 
en svensk pojke i Sverige. 

Då det svenska samhället blivit mångkulturellt anser jag att det är viktigt att skolorna 
också intar rollen som förmedlare till detta. Jag finner det intressant att de 
mångkulturella inslagen i högläsningen inte är så vanlig i de klasser som deltar i min 
studie. Detta tycker jag är olyckligt då forskning har visat att de mångkulturella 
inslagen i böckerna är viktiga för både elever med eller utan utländsk bakgrund. Jag 
tror att de elever som inte får möjlighet att skapa en förståelse för olikheter har svårt 
för att acceptera andra människor. Dock kan skolorna självklart arbeta med detta på 
andra sätt än med litteraturen som hjälpmedel. Jag tror emellertid att litteraturen är 
ett bra och tydligt hjälpmedel för både lärare och elever. Det vi läser för våra elever 
påverkar dem mer än vad vi tror.  
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Begreppet mångkulturell barnlitteratur 

Det kan vara svårt att definiera vad en mångkulturell barnbok är för något och detta 
har även visat sig i min undersökning. Några av författarna i min studie anser att det 
handlar om människor från olika länder medan andra menar att det handlar om alla 
minoriteter i samhället. För lärarna i studien innebar begreppet mångkulturell 
barnlitteratur att böckerna handlar om människor från olika länder och kulturer. Trots 
att begreppet kan vara svårt att definiera så visade det sig att alla lärare som svarat på 
enkäten hade hört talas om begreppet mångkulturell barnlitteratur. Det är också 
intressant att böcker med mångkulturella inslag inte används i klasserna trots att alla 
lärare hört talas om begreppet.  

I min undersökning har jag tagit inspiration utifrån Malin Grabbes och Elisabeth Ingelfs 
magisteruppsats Mångkulturalism i svensk barnlitteratur? (2004). Deras undersökning 
var syftet att se år 2002 årsutgivning av barn – och ungdomsböcker publicerade i 
Sverige samt Helena Löfvings magisteruppsats De Andra i barn- och 
ungdomslitteraturen (2000) där syftet var att undersöka barn och ungdomsböcker 
utgivna i Sverige under 1998 och hur stor del av den totala utgivningen som på ett eller 
annat sätt skildrar invandrare. Då deras fokus ligger på barnboksutgivningen vilket 
skiljer den sig från min undersökning då jag istället fokuserar på hur stor plats 
mångkulturella inslag får i de högläsningsböcker som läses i skolan. Mitt kodschema 
som utformades med inspiration ifrån Löfving och Grabbe och Ingelf visade att 
böckerna med mångkulturella inslag är få. De böcker med mångkulturella inslag som 
ändå förekom i min undersökning skildrade en huvud-eller biperson som bodde i ett 
annat land eller som hade utländsk bakgrund, flera språk var representerade eller 
omtalade i böckerna eller så var flera språk representerade. Ingen av böckerna tog upp 
religioner. 

Med utgångspunkt från resultatet skulle jag vilja påstå att böckerna inte har tydliga 
inslag av mångkulturalitet. I några av böckerna förkommer det endast en bild av en 
klass där elever med olika hudfärg är representerade då boken egentligen skildrar en 
svensk pojkes liv i Sverige. Jag klassade ändå detta som ett mångkulturellt inslag då jag 
anser att bilder är minst lika viktiga i barnböcker, då eleverna genom bilden får 
möjlighet att se att vi alla ser olika ut. Grabbe och Ingelf resonerar annorlunda. De 
menar att man genom bilder inte kan ge en exakt definition av vad som är 
mångkulturell och att bilder har en bristande reliabilitet på grund av att det blir en allt 
för subjektiv tolkning.  Det kan tänkas svårt att fastställa en individs etniska och 
kulturell bakgrund om den inte förklaras i text. Jag anser ändå att bilderna är viktiga i 
barnböcker då den väver samman texten och bilden. Jag tycker ändå att bilderna på 
elever med olika hudfärg representerar en klass med olikheter. Då bilderna ofta visas 
för eleverna under högläsningen så tycker jag att det ger eleverna en möjlighet att se 
att klasser kan innehålla många olika människor och att detta inte är något ovanligt. 
Jag är medveten om att eleverna på bilderna kan vara adopterade och att de anses ha 
svensk bakgrund. Jag skulle vilja påstå att detta ändå visar att det finns olikheter. Om 
jag istället hade som kriterium att det tydligt skulle framgå i texten var en individ kom 
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ifrån eller att individen invandrat från ett annat land så skulle antalet böcker minskat 
markant. Som jag nämnt tidigare valde jag att utesluta de böcker som handlade om 
djur eller var fantasyböcker. Detta är något som även förekommer i Löfvings och 
Grabbes och Ingelfs undersökningar. Anledningen till detta är att det är svårt att 
avgöra om ett djur eller fantasyböckerna presenterar mångkulturalitet. Dock kan det 
vara möjligt att mångkulturella aspekter förekommer i dessa böcker. Genom detta kan 
det också vara möjligt att eleverna fått tagit del av fler mångkulturella inslag genom de 
böcker som handlar om djur eller utspelat sig i fantasyvärldar. Dessa böcker kan säkert 
förmedla viktiga budskap och innehålla realistiska drag så som de mångkulturella 
inslagen i böcker om människor, genom att beröra ämnen som utanförskap, möten 
med det okända och olikheter hos individer. Jag ansåg att det kan vara svårt att 
jämföra dessa böcker med vår ”verkliga” värld och att det ändå är svårt att urskilja 
huruvida ett djur eller figur tillhör en och samma eller olika kulturer. Jag skulle även 
behöva göra en mycket djupare textanalys av böckerna. Några av böckerna i 
kodschemat innehåller bipersoner som är djur. Dessa har jag dock inte räknat med då 
böckerna huvudsakligen handlar om människor och djuren har fått en relativt liten 
plats och har inte påverkat handlingen eller de mångkulturella inslagen. Om böckerna 
endast handlat om djur har dessa utelämnats.  

En del som skiljer sig från Löfving och Grabbe och Ingelf är en kategori som de har med 
i sitt kodschema, Namn. Löfving (2000) valde att använda sig av namn i sitt kodschema. 
Jag ser  att det kan uppstå svårigheter i att ta med namn i kodschemat, något som 
även Grabbe och Ingelf skriver om i sin magisteruppsats. Bedömningen av namn kan 
både vara svår och subjektiv. I dagens samhälle kan det vara svårt att avgöra om ett 
namn skildrar en människa från ett annat land då jag upplever det som att det idag 
finns fler ”ovanliga” namn än tidigare. Grabbe och Ingelf menar att Löfving, som valt 
att använda sig av personnamn i sitt kodschema, kan ha fått ett större antal 
mångkultulla barnböcker än dem själva och detta kan även stämma in på min 
undersökning. Jag ser det ändå inte som en förlust av att jag inte använt mig av 
personnamn i mitt kodschema då ”ovanliga” namn ingått i böcker som haft fler 
mångkulturella inslag och har då ändå räknats in i antalet böcker med mångkulturella 
inslag.  Jag håller med Grabbe och Ingelf att det kan vara svårt att gruppera människor 
utifrån dess namn. Jag kan aldrig med full säkerhet fastställa en individs etniska eller 
kulturella bakgrund genom dess namn. 

I både Löfvings och Grabbes och Ingelfs undersökning visade det sig att ca 20-30 % av 
deras undersökta och utgivna böcker var mångkulturella. Dock ingår barnböcker, 
bilderböcker och ungdomsböcker i deras undersökningar. De har själva konstaterat att 
representationen var bäst i ungdomsböckerna och sämre i barnböckerna och då 
stämmer deras resultat bra in på min undersökning. De böcker som jag analyserat med 
hjälp av kodschemat visar att de inslag som ofta gör boken mångkulturell är att det 
förekommer många bipersoner med en annan etnicitet. Det var också relativt vanligt 
att inslagen tog upp andra länder eller att flera språk var representerade. Dock var det 
ingen av böckerna som tog upp andra religioner.  
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Mångkulturalitet i klasserna 

I de klasser som deltagit i min studie har 20 klasser (77 %) elever med 
invandrarbakgrund. 6 klasser (23 %) har endast elever med svensk bakgrund. Genom 
detta var det av mitt intresse att undersöka om antalet elever med invandrarbakgrund 
påverkar valet av högläsningsbok i det avseendet att läsa böcker med mångkulturella 
inslag i klasserna. Resultatet visar att det inte finns något samband mellan klasserna 
och eventuella högläsningsböcker med mångkulturella inslag. Det var nio klasser som 
högläst böcker med mångkulturella inslag och av dessa nio klasser var det sex klasser 
som hade elever med utländsk bakgrund. De tre andra klasserna som läst böcker med 
mångkulturella inslag hade bara elever med svensk bakgrund. Det fanns även klasser 
som hade elever med utländsk bakgrund som inte läst någon bok med mångkulturella 
inslag. Det innebär att klasserna, i väldigt liten utsträckning eller ingen alls, har fått 
höra om människor från andra kulturella eller etniska bakgrunder. Eleverna med 
utländsk bakgrund har inte haft någon större chans att identifiera sig med och känna 
stolthet över sin identitet i böckerna och de svenska eleverna har inte fått någon 
möjlighet att möta andra människor. Genom de förhållandevis svaga inslagen av 
mångkulturalitet i högläsningsböckerna så drar jag slutsatsen att lärarna inte valt 
högläsningsböckerna utifrån de mångkulturella inslagen i dem utan att det är något 
annat som påverkat valet av böckerna och att slumpen har fått avgöra om den har 
mångkulturella inslag eller inte. Som tidigare nämnts väljer lärarna böcker utifrån 
deras favoriter och de böcker som skildrar deras verklighet och glömmer då möjligtvis 
bort att böckerna även bör skildra de utländska elevernas verklighet också. Lärarna 
menar att denna sorts litteratur inte får sådan stor plats i skolorna och det stämmer 
även överrens med det resultat som framkommit i min undersökning.   

I dagens mångkulturella samhälle finner jag det anmärkningsvärt att så få böcker med 
mångkulturella inslag används i klasserna. Dagens elever kommer i kontakt med 
människor från olika kulturer i större utsträckning än förr och jag anser att det är bra 
om det som eleverna upplever i det nutida mångkulturella Sverige också speglas i 
böckerna. Genom min undersökning tycker jag mig se att böckerna med 
mångkulturella inslag fyller en viktig funktion i Sverige. Jag ställer mig då frågan varför 
dessa böcker inte får större plats inom skolans högläsning. Kanske beror det på att 
detta forskningsområde ännu inte fått sådan stor plats i Sverige och har därmed inte 
lett till något större åtagande i skolorna. En annan möjlig förklaring kan vara att 
författarna väljer att skriva om det som de själva är bekanta med och om det som finns 
i deras närhet och att det genom detta inte finns så många böcker att välja på. De 
flesta barnboksförfattare i Sverige är just svenska och kanske har detta något med 
saken att göra. Jag hoppas att denna trend förändras med tanke på att de barn som 
finns i vårt samhälle idag som har utländsk bakgrund eller har föräldrar med utländsk 
bakgrund skriver barnböcker om sina erfarenheter i framtiden. Genom detta kanske vi 
kan få en ökning av de mångkulturella inslagen i barnböckerna. En annan sak som jag 
funderat på är om resultaten sett annorlunda ut om fler utländska lärare arbetat på 
skolorna. Det vore intressant att se om de lärare som har en utländsk bakgrund läser 
fler böcker med mångkulturella inslag än de lärare som har svensk bakgrund. Detta är 
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kanske också något som kommer förändra framtiden då det blir vanligare med lärare 
som har utländsk bakgrund i våra klasser.  

I min undersökning är jag inte ute efter att peka ut människor genom att gruppera in 
dem i olika grupper och kategorier.  Detta görs istället för att upplysa om dessa 
grupperingar.  Målet med min undersökning är att öka medvetenheten och även 
motverka de skillnader som finns i skolorna och samhället. Jag anser att min 
undersökning ger en tydlig bild av högläsningsböckerna och hur stor plats de 
mångkulturella inslagen får och jag hoppas att mina resultat kan hjälpa lärarna att få 
en bild av hur högläsningen ser ut. Lärarna kan ha resultaten från mina studier i 
bakhuvudet när de väljer högläsningsbok nästa gång. Genom att det är eleverna som i 
slutändan påverkas av valet av högläsningsbok och dess budskap kan min 
undersökning förhoppningsvis leda till att det sker en förändring hos lärarna som ”bara 
tar” en bok. Min studie kan även tänkas (och förhoppningsvis) leda till en diskussion 
om mångkulturella inslag i böckerna då jag upplevt att detta är ett relativt outforskat 
område i Sverige och att den inte får sådan stor plats. Om vi istället blickar mot den 
genusdiskussion och forskning som pågått i Sverige så är den mer uppmärksammad 
både på skolorna och i media. Kanske behöver den mångkulturella barnboken också få 
den uppmärksamheten för att det ska bli någon skillnad i våra högläsningsvanor. Jag 
anser att de mångkulturella böckerna kan motverka fördomar och ge eleverna 
värdefull kunskap som i sin tur kan leda fram till en bredare förståelse om 
mångkulturalitet och även öka integrationen i vårt samhälle. 

Jag vill tydliggöra att jag förstår att det är svårt att få med alla aspekter i 
högläsningsboken. Det är inte lätt för lärarna att täcka alla områden. Det finns mycket 
att ta hänsyn till och det är svårt att få med ”allt”. Jag tror även att lärarna vill vara 
demokratiska mot eleverna och låta dem få vara delaktiga i valet av högläsningsbok. I 
och med detta så blir det ofta böcker som är underhållande och kanske inte har ett 
tydligt budskap. Jag tror inte att eleverna tänker på att få med alla aspekter av 
högläsning som kan tyckas bör vara med.  Jag tror att lärarna gör sitt bästa för att 
förmedla en bild till sina elever men att det är viktigt att lärarna ser efter om det finns 
något mönster i sin högläsningslitteratur. Kanske är det så att lärarna enbart använder 
sig av en sorts litteratur utan att tänka på det.  
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METODDISKUSSION 

I min undersökning har jag valt att använda mig av tre olika metoder. Genom den 
kvantitativa enkätundersökningen fick jag information om vilken litteratur som använts 
i klasserna, vilken i sin tur ledde till att jag kunde utföra innehållsanalysen av böckerna 
och utforma kodschemat. För att få en djupare förståelse för valet av 
högläsningslitteratur valde jag en sista metod, kvalitativa intervjuer. Det tog tid att 
använda sig av tre olika metoder och de metoder jag valt i min undersökning medför 
både för- och nackdelar.  
 
I min enkätstudie kan antalet utskickade enkäter tyckas vara litet. Jag valde att skicka 
ut enkäten till 30 lärare i en kommun då jag fått information om att kommunens 
stadsdelar och skolor skiljer sig mycket åt och att jag genom detta fått fram en 
spridning av skolorna. Jag hade fått ett säkrare resultat om jag valt att involverat fler 
lärare och skolor i min undersökning.  Om fler lärare och därmed skolor medverkat 
hade insamlingsmaterialet, vilket här är högläsningsböckerna, antagligen blivit 
ohanterligt stort i förhållande till tidsramen. Det var svårt att förutse hur många böcker 
som skulle analyseras och nu i efterhand är jag ändå nöjd med mitt val av antalet 
lärare och skolor. Jag skulle emellertid vilja påstå att resultatet hade blivit säkrare och 
kanske intressantare om jag valt att jämföra skolor och lärare i olika kommuner i 
Sverige. I Innehållsanalysen är det svårt att skydda sig helt från tolkningar. Mina tydliga 
kategorier gör det emellertid möjligt för andra att utföra min undersökning och 
komma fram till samma resultat. Jag valde även att utföra intervjuer med tre lärare i 
min undersökning. Detta gjordes för att nå en ytterlig nivå i undersökningen och få en 
djupare förståelse för resultaten av enkäten och analysen av böckerna.  Jag är väl 
medveten om att det kan upplevas litet men endast tre intervjuade lärare men med 
tanke på att jag använt mig av tre metoder i mitt examensarbete fanns det inte tid till 
att intervjua fler lärare, vilket också medför att resultatet inte blir lika säkert om 
antalet lärare varit större. Genom mina tre metoder har jag fått ut det mesta av 
examensarbetet och jag har fått en tydlig inblick i högläsningslitteraturen som använts 
i klasserna.  
 

SLUTSATS 

Syftet med min undersökning var att undersöka om högläsning användes på skolorna, 
hur valet av högläsningsbok går till och vilket syfte lärarna har med högläsning. I min 
undersökning framkom det att högläsning är ett vanligt förekommande moment under 
skoldagen och att valet av bok handlar mycket om vad som är lättillgängligt ellervad 
som intresserar eleverna eller lärarna själva. Mitt fokus i undersökningen handlade om 
mångkulturell barnlitteratur och i undersökningen framkom det att de mångkulturella 
inslagen i högläsningslitteraturen som lärarna använde var få.  I undersökningen 
framkom det även att antalet elever med utländsk bakgrund i klasserna inte påverkar 
valet av högläsningsbok med mångkulturella inslag.  
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Bilaga 1 

Hej! 
 
Mitt namn är Christine Paulsdotter. Jag läser min sista termin på lärarutbildningen på 
Högskolan i Gävle med inriktning åldrarna F-3. Jag skriver ett examensarbete i ämnet 
svenska.  I mitt examensarbete har jag valt att fokusera på hur stor plats de 
mångkulturella inslagen får inom högläsningslitteraturen som används ute på 
skolorna.  
 
Genom min enkät vill jag få information om vilka böcker ni lärare har läst i era klasser 
under höstterminen 2014. Eftersom min undersökning fokuserar på mångkulturell 
barnlitteratur är det även av intresse att se hur många av eleverna i klassen som har 
utländsk bakgrund. För att kunna genomföra detta examensarbete är era svar viktiga. 
Jag är inte ute efter rätt eller fel eller vad forskningen säger. Det är era svar på mina 
frågor och den litteratur som ni läst för era elever som är viktiga. Jag hoppas att ni vill 
vara en del av mitt arbete och därmed svara på några korta frågor. Enkäten innehåller 
fem frågor och tar ca 10 min att genomföra. 
 
Det är frivilligt att medverka. Om du vill delta i min enkät så garanterar jag att du är 
anonym. Jag kommer inte ta med ditt namn, din arbetsplats, din klass eller annat som 
kan härledas till dig eller ditt arbete i mitt examensarbete.  
 
Vid senare tillfälle kommer en fråga om deltagande i intervju. Intervjuerna genomförs 
på grund av att jag ska få en fördjupning inom ämnet. Dessa intervjupersoner kommer 
slumpvis väljas ut och dessa intervjuer är självklart även de frivilliga. Jag återkommer 
vid senare tillfälle om ni är en av dem som blivit utvald. 
 
 
 
 
 

Med vänliga hälsningar  
Christine Paulsdotter 
 
Om du har några funderingar kan du kontakta mig på telefon eller mail. 
 
Christine Paulsdotter 
tel: 076-8195586 
mail: christine.p@utb.hudiksvall.se 

 

mailto:christine.p@utb.hudiksvall.se
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Enkät 

 
1. Vilken årskurs arbetar du i?   
 
 
2. Har du hört talas om begreppet mångkulturell barnlitteratur? 

  

 
 
 
3. Högläser du för dina elever i klassen? 

  

  

4. Hur många elever finns det i din klass?  
    Hur många av dessa elever har utländsk bakgrund? 

 
5. Vilka böcker har du använt dig av vid högläsningen under höstterminen 2014?  
    Här behövs endast titeln på böckerna du läst. 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  Tack för dina svar! 
 

  

Ja Nej 

    

Ja  Nej Ibland 
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 Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Namn: 
Ålder: 
Utbildning: 
Antal år i skolan: 
Klass: 
Antal elever i klassen(antal elever med utländsk bakgrund): 

Barnlitteratur 
 
1. Högläser du i din klass?  
 
2. Vad anser du är huvudsyftet med högläsning? 
 
3. Hur tänker du vid val av högläsningsbok? 

 
 

Mångkultur 

 

4. Vad innebär begreppet mångkulturell litteratur för dig? 

5. Använder du litteratur som tar upp andra kulturer & mångkulturalitet?   
    (vad beror det på?) 
 
6. Tror du att den mångkulturella barnboken får plats i skolans högläsning? 
     (Hur kan den få större plats?) 

 

 

 

 

 

 


