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Sammanfattning 
Syftet med denna strukturerade litteraturstudie är att undersöka hur skönlitteratur som verktyg 

kan användas i värdegrundsarbetet, med inriktning på integritet som en mänsklig rättighet.  I 

studien har både manuella sökningar och databassökningar genomförts för att hitta relevant 

forskning. Detta är en latent kvalitativ innehållsanalys där syftet är preciserat i en 

frågeställning: Vad säger litteraturvetenskaplig forskning om barnlitteraturens 

användningsområden gällande värdegrundsfrågor i samhällskunskapsdidaktik, i årskurs F-3? 

Vårt resultat visar att skönlitteraturen öppnar upp för möjligheter att arbeta med integritet som 

en mänsklig rättighet i samhällskunskapsundervisningen för årskurs F-3. Resultatet visar att 

skönlitteraturens möjligheter, förankrat i kunskapsarbetet, kan leda till en reflekterad och 

genomtänkt värdegrundsundervisning. 
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Inledning  
Och känns det nej i magen och knyter sig 

Då är det himla viktigt att säga dig 

Min kropp, min kropp, min kropp, min kropp så jag säger stopp 

Man vill ju inte såra bara göra rätt 

Men mest av allt så tar jag mitt eget sätt 

Min kropp, min kropp, min kropp, min kropp så jag säger stopp. 

Om du bara lyssnar och vill förstå 

På vad jag har och säga till dig just då 

Min kropp, min kropp, min kropp, min kropp så jag säger stopp 

(Berggren et al., 2016) 

Textraderna ovan är från ”Stopp Min Kropp”, en låt om integritet och rätten till sin kropp. 

Låten spelades in efter ett initiativ av en tredjeklass år 2016 utifrån materialet med samma 

namn från Rädda Barnen (2013). Då siffror från 2014 (Landberg et al., 2015, s. 6) visar att ett 

av fem barn blir utsatta för sexuella övergrepp är detta ett relevant och viktigt initiativ. Ett av 

fem barn innebär cirka fem elever i varje klass (ibid.) vilket ger känslan av att det är dags för 

förändring i samhället och då även i skolans värld. Ämnet blev än mer uppmärksammat 

hösten 2017 i samband med uppståndelsen kring exempelvis ’#Metoo’ och ’#Tystiklassen’ 

(SVT Nyheter, 2017; DN, 2017). Detta leder till att vi vill undersöka hur lärare i årskurs F-3 

kan arbeta med värdegrundsfrågor med inriktning på integritet som en mänsklig rättighet.  

Om barn idag får en starkare självkänsla och integritet kanske detta kan leda till att barn även 

får större respekt för varandras kroppar och den egna integriteten redan i lägre åldrar. Kanske 

kan den känslan av integritet, och kunskap om ens rättigheter, leda till att barn behåller 

respekten för andras kroppar även i högre åldrar, samt vågar berätta om eventuella övergrepp. 

Kunskapen om ens rättigheter och känslan av integritet kan till och med förhindra att sexuella 

övergrepp sker. Barn behöver därför få kunskap om vad som är rätt och fel (Stiftelsen 

Allmänna Barnhuset, 2017, s. 7). Barn blir påverkade av ideal och beteendemönster från 

samhället redan i förskolan, vilket gör att arbete och vägledning i detta behövs redan i tidig 

ålder (Skolverket, 2014, s. 15). I de yngre åldrarna är oftast förövarna till de sexuella 

övergreppen någon i barnets närhet, någon de känner, litar på, eller rent av inte vågar säga 

emot då denne är vuxen och på så sätt i maktposition (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2017, s. 

7). Eftersom förövaren ofta är någon i barnets närhet, är det relevant att undervisa elever i 

årskurs F-3, om deras rättigheter (ibid.).  
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Problemformulering 
Skolans värdegrund och uppdrag är första kapitlet i läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet, den grund som skolan och dess aktörer skall förmedla och 

arbeta utifrån (Skolverket, 2017a, s. 7–11). I värdegrunden framgår nyckelord som integritet 

och människolivets okränkbarhet, vilket är något vi återfinner i läroplanerna ända tillbaka till 

1962 (se Skolöverstyrelsen, 1962, s. 18., 1969, s. 15., 1980, s. 17; Utbildningsdepartementet, 

1994, s. 5; Skolverket, 2017a, s. 7). Värdegrunden ska alltså genomsyra arbetet i skolans 

samtliga ämnen, i klassrummet och resterande miljöer i skolverksamheten.   

Då vi vill undersöka hur lärare i årskurs F-3 kan arbeta med värdegrundsfrågor genom 

skönlitteratur är det viktigt att ge läsaren en inblick i hur värdegrundsarbetet och 

värdegrundsundervisningen kan se ut i skolan. Thornberg (2006, s. 87) beskriver att lärares 

värdegrundsarbete och fostransprocess främst relaterar till ett dagligt regelarbete i skolmiljön. 

Att värdegrundsarbetet bygger på regelarbete problematiseras även när tillfälliga undantag 

från regler görs av lärare, vilket uppmärksammas av elever och kan uppfattas som orättvist 

(Thornberg, 2006, s. 149). Thornberg (2006, s. 111–113) kategoriserar regler i olika 

kategorier som baseras på det dagliga regelarbetet som observerats i skolan. De 

regelkategorier som lärare anser viktigast är de relationella reglerna som handlar om hur vi 

ska behandla varandra, exempelvis om att visa respekt, inte slåss, inte kränka någon eller 

inkräkta på någon annans integritet (ibid.). En annan regelkategori som lärarna lyfter fram är 

skyddande regler som innebär exempelvis att förebygga psykisk och fysisk ohälsa 

(Thornberg, 2006, s. 117). Värt att notera är att det inte nämns explicit i förklaringen till 

regelkategorierna något om integritet, övergrepp eller rätten till ens egna kropp (ibid.).  

Thornbergs (2006, s. 87) observationer av lärare och elever i skolmiljön visar på att 

värdegrundsarbetet främst sker i konflikthantering och fostran av demokratiska medborgare. 

Lärare uppger själva i intervjuer att de ser detta dagliga arbete som tillräckligt 

värdegrundsarbete (Thornbergs & Oğuz, 2013, s. 52–54). Brister som framkommer i 

värdegrundsarbetet är att lärare ofta agerar med sitt sunda förnuft och egna värderingar genom 

snabba beslut (Thornberg, 2006, s. 224–225). När lärare baserar sitt agerande på egna 

värderingar leder detta till ett implicit, oreflekterat och oplanerat värdegrundsarbete 

(Thornberg, 2008, s. 1793–1794). Vidare leder detta implicita agerande till att lärare inte utgår 

från forskning och därför inte har en vetenskaplig grund i sitt värdegrundsarbete (ibid.). Det 

explicita värdegrundsarbetet uteblir därför i hög grad (ibid). Viss explicit 

värdegrundsundervisning framkommer dock i form av diskussioner utifrån filmer, böcker och 
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nyhetsrapporteringar (Thornbergs & Oğuz, 2013, s. 51–53). Däremot framkommer det inte 

explicit vilka delar som då behandlas utifrån värdegrunden (ibid.).  

En annan problematik som beskrivs är hur lärare brister i konflikthantering på grund av 

tidsbrist och att lärares dagliga form spelar in i hur väl olika situationer behandlas 

(Thornbergs, 2006, s. 215–218). Dessa faktorer gör även att lärare ibland agerar orättvist och 

inte själva följer de bestämda reglerna (ibid.). Lärare beskriver att de inte alltid har tid att reda 

i konflikter som anses tillhöra värdegrundsarbetet, vilket skapar en diskrepans mellan 

värdegrundsarbete och ämnesundervisning (ibid.). Lärares dagliga arbete består därför av en 

balans mellan att fostra elever och därtill även undervisa elever till att nå upp till 

kunskapskraven (ibid.). Detta dagliga arbete, utifrån värdegrunden, försätter läraren i en 

komplex sits då ämnesundervisningen samtidigt ska anpassas till skolregler, individer och 

normer (ibid.).  

Bristerna som uppmärksammas i värdegrundsarbetet och värdegrundsundervisningen, leder 

till att vi vill undersöka om detta arbete kan utföras explicit och på så vis bli mer reflekterat 

och planerat. Om detta integreras i ämnesundervisningen vill vi undersöka hur skönlitteratur 

kan vara är ett verktyg för detta. 

I kursplanen för samhällsorienterande ämnen (SO) för årskurs 1-3 syns också att 

värdegrunden ska genomsyra undervisningen. I syftesformuleringen för exempelvis 

samhällskunskap går att utläsa hur undervisningen ska ge förståelse för betydelsen av 

jämställdhet och den personliga integriteten (Skolverket, 2017a, s. 218–220). Liknande 

formuleringar går även att utläsa i läroplanen för förskoleklassen (Skolverket, 2017a, s. 20–

23). I årskurs 1-3 ska de mänskliga rättigheterna behandlas i samhällskunskapsundervisningen 

för att ge kunskap om människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet 

(Skolverket, 2017b, s. 17–18). Elever ska ges kunskap i mänskliga rättigheter och därmed 

barns rättigheter. I kommentarmaterialet för samhällskunskap i årskurs F-3 uttrycks: ”Barnets 

rättigheter är dessutom nödvändig kunskap för den enskilda eleven som genom dem kan 

förstå om hennes egna rättigheter kränks” (Skolverket, 2017b, s. 18). Om barn vet när deras 

rättigheter kränks kan sexuella övergrepp uppdagas eller kanske till och med förhindras i tid 

(Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2017, s. 4–12). Om barn vet att det som sker är fel ökar 

möjligheten för att de säger ifrån och/eller berättar för någon (ibid.). Stiftelsen allmänna 

barnhuset (ibid.) har på uppdrag av regeringen tagit fram en handledning om hur skolpersonal 

kan prata om sexuella övergrepp. I deras förslag på arbetssätt nämns bland annat arbete med 

litteratur (ibid.).  
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Diskussioner av svåra frågor kan med fördel underlättas med hjälp av att utgå ifrån karaktärer 

i barnlitteratur som behandlar svåra ämnen (Löfstedt, 2011, s. 58–63). Genom att använda 

karaktärens känslor och upplevelser i diskussionen blir det lättare att bortse från den egna 

personliga känslan och därav kan ämnet diskuteras på ett friare och mer distanserat sätt, både 

utifrån lärarens och elevens perspektiv (ibid.). Skolverket (2014, s. 61) ger uttryck för vikten 

av att genom skönlitteratur och samtal öppna upp för nya perspektiv inom sex- och 

samlevnadsfrågor. Genom arbete med skönlitteratur kan den distans som finns mellan 

verkligheten och fiktion utnyttjas för att få elever att diskutera svåra ämnen utan att behöva bli 

personliga (ibid.).  

2017 publicerades barnboken ”Barnen i kramdalen – En saga om integritet, tafsare och 

nättroll” (Sjölander & Sjölander, 2017) som lär barn om integritet. En av de inledande 

meningarna lyder:  

-  Jag letar efter något som heter ’integritet’. 

 Pappa vill att jag ska ha det, men jag vet inte var det finns. Vet ni det? 

(Sjölander & Sjölander, 2017, s. 3) 

Sexuella övergrepp mot barn och barns känsla av sin egen integritet har aktualiserats i och 

med tidigare nämnda rörelser i samhället. Samhällets aktualisering gjorde att intresset väcktes 

än mer för att skriva om detta viktiga ämne. Genom forskning vill vi undersöka hur integritet 

kan tas in i skolan och göras till ett bestående och självklart inslag i undervisningen. Då 

barnlitteraturen kan användas som ett verktyg för att diskutera svåra ämnen vill vi genom 

forskning om detta ta reda på om det är möjligt att använda barnlitteraturen i 

värdegrundsarbetet med inriktning på integritet som en mänsklig rättighet inom 

samhällskunskapsundervisningen.  

Denna uppsats är en strukturerad litteraturstudie, inspirerad av systematisk litteraturstudie 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 26–34), vilket innebär att vi ska göra en 

djupdykning inom vårt område för att undersöka vilken forskning som finns. 

Syfte och frågeställningar  
Syftet med vår strukturerade litteraturstudie är att belysa barnlitteraturens 

användningsmöjligheter i arbete med integritet i årskurs F-3. Detta vill vi undersöka med 

hjälp av följande frågeställning: 

• Vad säger forskning på barnlitteratur om dess användningsområden gällande 

värdegrundsfrågor i samhällskunskapsdidaktik, i årskurs F-3?  
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Värdegrundsundervisning och värdegrundsarbete 
Vi använder i denna uppsats två begrepp, värdegrundsundervisning och värdegrundsarbete, 

vilka vi använder nästintill synonymt med varandra. Det finns dock en viss skillnad mellan 

begreppen som kan vara mer eller mindre tydlig. Värdegrundsundervisning syftar på 

undervisningen i klassrummet och värdegrundsarbetet syftar till det grundläggande 

värdegrundsarbetet som ska genomsyra hela skolverksamheten, och därför influera lärares 

arbetssätt. Vår användning av begreppet värdegrundsarbete är influerat av Thornbergs (2006) 

avhandling om värdepedagogik.  

Skönlitteratur och barnlitteratur 
I denna uppsats har vi också valt att använda oss av begreppen skönlitteratur och barnlitteratur 

som synonyma till varandra. Detta anser vi vara relevant då dessa begrepp tillsammans 

omfamnar en större mängd litteratur. För att en bok ska finnas under kategorin barnlitteratur, 

krävs ofta att det berörda förlaget föreslagit det (Kåreland, 2013, s. 13). Det medför att vissa 

verk inte hamnar under denna kategori, trots att de kanske används som litteratur för barn 

(ibid.). Därför har vi i våra sökningar använt oss av båda begreppen för att bredda sökningen.  

Sökprocess, avgränsning och urval 
I början av processen till denna studie gjordes databassökningar med sökorden skönlitteratur, 

integritet, värdegrund och årskurs F-3. Dessa sökord gav inte några egentliga resultat som 

kändes relevanta, därför började vi istället med manuella sökningar.  

Avgränsning 
Vår strukturerade litteraturstudie inriktar sig på barn i årskurs F-3 vilket leder till att vi riktat 

in våra sökningar om skönlitteratur till att framförallt behandla arbete med högläsning och 

boksamtal. Högläsning och boksamtal är bra verktyg för att behandla skönlitteratur för yngre 

barn därför att de då inte behöver lägga kraft och energi på att avkoda texten utan istället kan 

koncentrera sig på berättelsen (Ivarsson, 2016, s. 86–87). Vi är medvetna om att det finns 

mycket forskning gällande boksamtal och vikten av lärarens planering kring dessa, vi har 

därför valt material utifrån vissa kriterier som syns nedan och i vårt urval.  

I sökprocessen har vi avgränsat till material som behandlar barn i årskurserna F-3 eller 

närliggande årskurser. Forskning om skönlitteratur relaterar främst till svenskämnet och dess 

kunskapskrav. Då vi är intresserade av att se hur skönlitteratur istället kan användas som 

verktyg i undervisningen för samhällskunskap exkluderas därför artiklar med annan 
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ämnesinriktning. Våra sökningar kommer huvudsakligen att behandla material från en svensk 

skolkontext då det är relevant för vår framtida yrkesprofession som F-3 lärare i den svenska 

grundskolan. Vi kommer dock även relatera till viss forskning från andra skolkontexter än den 

svenska då forskningsområdet fokuserar på åldersgrupper kring F-3.  

Urval och sökningar 
I vårt urval har vi velat ta del av den senaste forskningen i vår studie närmast relaterat till den 

senaste läroplanen för grundskolan 2011 (Skolverket, 2017a). Under våra sökningar märkte vi 

snart att det inte fanns tillräckligt med underlag i den senaste läroplanen för grundskolan, 

vilket ledde till att vi utökade sökningen ytterligare. Avgränsningen blev då 1998, 20 år 

tillbaka i tiden, för att även ta del av forskning innan den senaste läroplanen. Samtliga 

sökningar har begränsats till att vara kritiskt granskade (så kallad peer review) då vi ville 

försäkra oss om att materialet håller vetenskaplig kvalitet (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 

61–62). 

I våra sökningar fick vi ofta träffar utanför våra sökområden såsom religiositet, etnicitet, olika 

interventioner inriktade på att förändra beteendemönster i klassrummet och elever med 

funktionsvariationer. Dessa artiklar/avhandlingar exkluderades därför att de inte var relevanta 

för vårt sökområde. Denna granskning har därefter lett till att texterna antingen inkluderats 

eller exkluderats i vår studie.  

Som tidigare beskrivits gav de första databassökningarna inga relevanta träffar vilket ledde till 

att vi istället startade utifrån manuella sökningar för att sedan återgå till databassökningar. 

Vissa av våra exkluderingar i vårt urval kommer att visas under sökningarna som presenteras 

nedan.  

Manuell sökning 

Manuell sökning kan ske på olika sätt, bland annat genom att undersöka redan funna 

artiklars/avhandlingars referenslistor och dessutom undersöka relevanta hemsidor efter aktuell 

forskning (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 74). 

På Skolverkets hemsida (www.skolverket.se) kan lärare hitta den senaste forskningen inom ett 

ämne för att kunna genomföra och planera sin undervisning på vetenskaplig grund. Under 

fliken SO-ämnen hittades intressanta artiklar för vår studie, som efter närmare granskning 

exkluderades. Däremot ledde granskningen av dessa artiklar och deras referenslistor att vi 

fann nya sökord till exempel character education och moral education som senare användes i 

vår databassökning.   
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Vi har även tagit del av tidigare examensarbeten med liknande ämnesområde och har då, via 

dessas referenslistor, funnit artikeln: ”A person’s a person: children’s rights in children’s 

literature” (Todres & Higinbotham, 2013), som även den ansågs relevant för vår studie. 

Databassökning 
I databaser kan sökningar göras på olika dokumenttyper, av olika vetenskaplig karaktär och 

kvalitet (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 75). I våra sökningar har vi använt trunkering (ord 

markeras med *), vilket innebär att alla ord som börjar med exempelvis child inkluderas 

(children, childish, childhood etcetera) (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 81). I våra 

databassökningar har vi även kontinuerligt gjort booleska sökningar, vilket gjort att vi kunnat 

begränsa sökningen till vårt intresseområde genom att inkludera fler sökord (AND) eller 

exkludera vissa ämnesord (NOT) (David & Sutton, 2016, s. 66). Vi har även utökat sökningen 

med (OR) för att exempelvis kunna inkludera fler skolformer (ibid.). Om vi funnit en 

artikel/avhandling som inte var tillgänglig i fulltext har vi försökt söka i databasen 

GoogleScholar som sista utväg, eller alternativt försökt att fjärrlåna denna.  

Vid databassökningen använde vi oss av olika sökmotorer (ERIC, UniSearch) via 

universitetsbibliotekets hemsida. Vi har använt sökord vi ansett relevanta och kombinerat dem 

på olika sätt (för specifika sökningar se Bilaga 1). Nedan följer en beskrivning av de 

sökningar vi gjort som gett träffar som inkluderats i studien.  

UniSearch 

Sökord: children’s literature AND book discussions AND school, NOT disabilities OR 

special needs. Sökningen gav 453 träffar. Sökordet social studies lades till vilket då gav 81 

träffar. Utifrån detta resultat fann vi artikeln “Discursive reception studies – A path toward 

knowledge about fiction in everyday life” (Eriksson Barajas, 2015). 

Sökord: children’s literature AND primary school OR elementary school OR primary 

education OR elementary education AND book discussions AND teach*. Sökningen gav 211 

träffar. För att begränsa ytterligare utökade vi sökningen med ett sökord social studies. Det 

resulterade i 40 träffar där vi fann artikeln ”Exploring elementary students’ perceptions of 

disabilities using children’s literature” (Wilkins, Howe, Seiloff, Rowan & Lilly, 2016). 

Libris 

Tidigare kurser på universitet har gjort oss bekanta med flertalet författarnamn inom litteratur 

som vi undersökt genom Libris. Författarna vi undersökte var Anette Ewald, Karin Jönsson, 

Eva Hultin och Gunilla Molloy, sökningarna specificerades till avhandlingar. Efter att ha läst 
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om deras avhandlingar exkluderades en del då många var inriktade på svenskämnet och dess 

kursplan, samt intresserade sig för en annan åldersgrupp än vårt intresse. Avhandlingar som vi 

valde att gå vidare med var “Litteraturarbetets möjligheter: en studie om barns läsning i 

årskurs F-3” (Jönsson, 2007) och “Läraren, litteraturen, eleven: en studie om läsning av 

skönlitteratur på högstadiet” (Molloy, 2002). Att vi valde att gå vidare med Molloys 

avhandling trots att den är inriktad mot högstadiet beror på att Molloy är en återkommande 

författare i olika referenslistor ur lästa artiklar och böcker vilket gör att Molloy är en stark röst 

på området. Det finns även delar i avhandlingen av intresse även för lägre årskurser då 

Molloy (2002) bland annat slår ihop svenskämnet med SO-ämnet och berör frågan om hur 

lärare arbetar med svåra frågor i klassrummet.  

Vi sökte även på ordet värdegrund och specificerade sökningen till avhandlingar vilket 

resulterade i en träfflista på 17 avhandlingar. Där fann vi en avhandling av intresse: ”Magiska 

möjligheter: Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete” 

(Alkestrand, 2016). 

Sammanfattning av insamlat datamaterial  
Nedan följer en sammanfattning av det insamlade datamaterialet i vår studie. Materialet 

presenteras i bokstavsordning efter författare.  

Magiska möjligheter: Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans 

värdegrundsarbete (Alkestrand, 2016) 

Syftet med avhandlingen är att undersöka hur fantasylitteratur kan användas som en 

inkörsport till skolans värdegrundsarbete. Detta görs genom analyser av tre fantasyserier 

genom deras karaktärer och handlingar. Analyserna kopplas vidare till grundskolans läroplan 

om värdegrunden, bland annat demokrati och mänskliga rättigheter, vilket direkt kan kopplas 

till samhällskunskapsundervisningen för årskurs F-3. Alkestrands resultatet visar att 

fantasylitteratur är ett värdefullt verktyg inom värdegrundspedagogiken genom att läsaren kan 

upptäcka nya perspektiv på verkligheten genom att känna distans till bokens karaktärer och 

handling. 

Discursive Reception Studies – A Path toward Knowledge about Fiction in 

Everyday Life (Eriksson Barajas, 2015) 

Syftet med artikeln är att visa på vikten av lärares val av fiktion och dess användning i 

undervisningen. Studien grundas på analyser av 24 videoinspelade boksamtal med 

sammanlagt 40 elever och fem lärare i årskurs 4-7. Studien behandlar litteratur som barn 
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möter i det vardagliga livet, även utanför skolan. Dessutom lyfts teater och film som viktiga 

utgångspunkter till vidare diskussion. Vi har valt att fokusera på den del av studien som 

behandlar boksamtal och vilka frågor läraren i dessa sammanhang kan ställas inför samt hur 

lärares (omedvetna) syn på karaktärerna kan påverka eleverna. Resultaten visar att om lärare 

brister i val av underlag inför boksamtal och uppföljning av diskussionerna, kan läraren 

omedvetet bidra till att det skapas traditionella stereotyper och att lärarens egen syn på andra 

kulturer överförs till eleverna.  

Litteraturarbetets möjligheter: en studie om barns läsning i årskurs F-3 

(Jönsson, 2007) 

Avhandlingens syfte är att undersöka vilka olika redskap som finns för litteraturarbetet i 

årskurs F-3, exempelvis boksamtal och läsloggar, samt hur skönlitteraturen kan vara till hjälp 

för elevers tillägnande av läs- och skrivkunskaper. Syftet har dessutom varit att undersöka 

fenomenet föreställningsvärldar hos eleverna och vilka faktorer som påverkar dessa. 

Avhandlingen baseras på en treårig kvalitativ studie, i en och samma klass, där forskaren 

också är klassläraren. Resultatet visar att litteraturarbetet är komplext på olika sätt. Dels 

genom att läraren omedvetet påverkar situationen i boksamtal genom sina frågeställningar och 

val av bok. Även elevers individuella kunskapsnivå och personliga referensramar spelar stor 

roll i samtliga arbetssituationer med skönlitteratur i klassrummet och påverkar därför 

boksamtalet.  

Läraren, litteraturen och eleven: en studie om läsning av skönlitteratur på 

högstadiet (Molloy, 2002)  
Syftet med avhandlingen är att se vad som händer i mötet mellan läraren, litteraturen och 

eleven. Att undersöka vad eleven tror att läraren har för avsikt med litteraturläsningen. 

Studien är gjord på fyra olika skolor under tre års tid, i fyra olika högstadieklasser. Molloys 

kvalitativa studie baseras på intervjuer av lärare och elever samt på observationer i 

klassrummet. Avhandlingen är svenskdidaktisk, och är dessutom gjord i högstadiet, men vi 

har ändå funnit delar av avhandlingen nyttig för vår studie. Molloy problematiserar bland 

annat varför svenskämnet och SO-ämnena bör integreras mer i frågan om hur litteratur kan 

användas som kunskapskälla och som underlag för värdegrundsfrågor. 
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A Person’s a Person: Children’s Rights in Children’s Literature (Todres & 

Higinbotham, 2013) 
Artikelns syfte är att se hur barnlitteratur och barns rättigheter korrelerar. Artikeln syftar även 

till att undersöka om barn, genom barnlitteratur, kan tillägna sig förståelse kring sina egna och 

andras rättigheter. Författarna har gjort en fallstudie på två av Dr. Seuss barnböcker för att på 

djupet visa på hur barn kan lära sig om rättigheter. Resultaten visar att tidiga kunskaper om 

sina rättigheter kan leda till att barn växer upp till ansvarstagande och demokratiska 

medborgare. 

Exploring elementary students’ perceptions of disabilities using children’s 

literature (Wilkins, Howe, Seiloff, Rowan & Lilly, 2016) 
Syftet med artikeln är att se hur elevernas förståelse för olika funktionsvariationer kan 

påverkas genom läsning av skönlitteratur. Artikeln redogör för en studie från South Carolina, 

gjord på tre olika skolor, i årskurs 3-4, med totalt 83 elever. Eleverna fick ta del av 12 böcker 

i form av högläsning och boksamtal där huvudkaraktären hade någon form av 

funktionsvariation. Resultatet visade att många elever försökte svara ’rätt’ på frågan och få 

god respons av läraren snarare än att reflektera kritiskt och på djupet i sina analyser. Studien 

visar att eleverna hade svårt att sätta sig in i karaktärens perspektiv om de inte själva upplevt 

liknande situationer, vilket visar på vikten av lärares medvetna val av frågeställningar och 

diskussionsämnen. 

Analysmetod  
För att kunna bearbeta vårt material på djupet har vi använt oss av en latent kvalitativ 

innehållsanalys (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 146–148). Denna typ av analys innebär att vi 

undersökt olika teman vi uppmärksammat i det insamlade datamaterialet för att på djupet 

kunna analysera dem (ibid.). Teman vi uppmärksammat har relaterat till hur 

värdegrundsfrågor kan uppmärksammas i skönlitteratur. Andra teman har kretsat kring hur 

skönlitteratur kan användas som ett verktyg i klassrummet, genom framförallt boksamtal och 

lärarens högläsning. För att göra denna latenta kvalitativa innehållsanalys har vi först sökt 

efter syfte, metod och resultat i det insamlade datamaterialet. Därefter gjorde vi korta 

sammanfattningar av artiklarna och avhandlingarna för att visa på dess relevans för vår studie.  

I analysen föll det sig naturligt att göra detta utifrån tidigare nämnda teman vilket resulterade i 

två huvudrubriker som utgår från vår frågeställning.  
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Analys 
Vår analys är uppdelad under två rubriker som besvarar vår frågeställning. Först presenteras 

en analys av forskning om hur skönlitteratur tar upp värdegrundsfrågor. Sedan följer 

analysens andra del som tar upp forskning om hur skönlitteratur kan användas som ett verktyg 

för att arbeta med värdegrundsfrågor, vilket baseras på klassrumsobservationer.  

Värdegrundsundervisning genom skönlitteratur inom ramen för 

samhällskunskap 
Skönlitteratur kan vara en bra kunskapskälla för att lära sig om mänskliga rättigheter (Todres 

och Higinbotham, 2013, s. 6). Denna del av analysen utgår ifrån Todres och Higinbotham 

(2013) och Alkestrand (2016), vilka har analyserat skönlitteratur med fokus på 

värdegrundsfrågor och mänskliga rättigheter i stort, snarare än att undersöka 

klassrumsundervisning. Här analyseras forskning om hur barnlitteratur kan användas som ett 

verktyg i värdegrundsundervisningen med inriktning på integritet som en mänsklig rättighet i 

årskurs F-3. 

Todres och Higinbotham (2013, s. 8, 11) syfte med artikeln är att undersöka hur barns 

rättigheter kan synas i barnlitteratur. Detta undersöks genom att analysera två specifika 

barnböcker: ”Horton Hears a Who!” (Dr. Seuss, 1954) och ”Yertle the Turtle” (Dr. Seuss, 

1958). Dr. Seuss blev en bästsäljande barnboksförfattare i USA i mitten av 1900-talet, 

barnböckerna blev först kritiserade, då de ansågs kontroversiella genom att de bröt mot 

dåtidens normer (Todres & Higinbotham, 2013, s. 8, 17–18). I analysen av dessa böcker görs 

kopplingar till vilka rättigheter barn kan ges kunskap om med skönlitteraturen som redskap 

(Todres & Higinbotham, 2013, s. 4–9). Att möta lagar och rättigheter redan vid unga år är bra, 

eftersom barn då är i brytpunkten för att bli självständiga individer i ett större socialt 

sammanhang (Todres & Higinbotham, 2013, s. 16). Todres och Higinbotham (2013, s. 4) 

beskriver att om barn ges kunskap om sina rättigheter ökar möjligheten för att de faktiskt 

säger ifrån om dessa rättigheter kränks. Det spekuleras i att detta påverkar individen även i 

vuxen ålder (ibid.).  

Todres och Higinbotham (2013, s. 21) ger exempel på hur rättigheter uppmärksammas i en av 

Dr Seuss berättelser genom att några av karaktärerna blir upplysta om den orättvisa de utsätts 

för:  
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 Don’t give up! I believe in you all! A person’s a person, no matter how small! And you 

very small persons will not have to die. If you make yourselves heard! So come on, now, 

and TRY! 

(Dr. Seuss, 1954, s. 51). 

Detta är ett av många citat som lyfts fram i de verk som analyserats i Todres och 

Higinbothams (2013) artikel för att visa på att barnlitteratur är ett användbart verktyg för att 

uppmärksamma och arbeta med barns rättigheter (Todres & Higinbotham, 2013, s. 31). 

Citatet kan hjälpa läsaren att dra paralleller till sina rättigheter, allas lika värde oavsett storlek, 

vilket leder till att läsarens egenvärde och självkänsla stärks (Todres & Higinbotham, 2013, s. 

45–46). Vidare menar Todres och Higinbotham (2013, s. 32–36) att barn, som nya framtida 

samhällsmedborgare, behöver ges kunskap om att rättigheter medför både skyldigheter och ett 

eget ansvar. Barn har egna rättigheter som vuxna är skyldiga att se till, men barn behöver 

också se sitt eget individuella ansvar gentemot andra (ibid.). Vuxna och barn behöver arbeta 

med detta tillsammans för att barn ska ges möjlighet att förstå sina rättigheter (ibid.).  

Med skönlitteratur som verktyg kan läsaren få inblick i sina rättigheter genom karaktärens 

upplevelser i berättelsen (Todres & Higinbotham, 2013, s. 51–54). Genom karaktären blir 

rättigheterna konkreta och därför lättare att förstå än om eleverna endast tar del av exempelvis 

barnkonventionens artiklar (ibid.).  

Skönlitteratur för att förstå sin omvärld 

Skönlitteratur hjälper barn att förstå sin omvärld och se situationer ur andras perspektiv 

(Todres & Higinbotham, 2013, s. 41–44). Skönlitteratur tar in barn i en fantasivärld och 

fantasivärlden kan hjälpa barn att testa, omförhandla och lösa egna dilemman från sin 

verklighet. Todres och Higinbotham (ibid.) påpekar att även yngre barn är kapabla till att läsa 

mellan raderna och upptäcka olika moraliska och etiska dilemman som dyker upp i 

berättelsen. Barnlitteratur relaterar till barns förståelse av sin värld, bland annat ur ett 

moraliskt-, etiskt- och socialt perspektiv vilket vidare ger förståelse för sina rättigheter (ibid.). 

Värdegrundsundervisning med inriktning på mänskliga rättigheter genom skönlitteratur 

hjälper barn att ta beslut i det dagliga livet och stärker känslan för demokrati, en bra grund för 

att bli goda samhällsmedborgare även i vuxen ålder (Todres & Higinbotham, 2013, s. 49).  

Todres och Higinbotham (2013, s. 54) beskriver även att barnböcker ibland inte behandlar 

barns rättigheter på ett bra sätt. Den gemensamma faktorn som gör att barns rättigheter inte 

behandlas på ett bra sätt är att barns röst inte får höras i berättelsen (ibid.). Barn lär sig inte 

enbart av det som explicit står i texten/bilderna utan uppmärksammar även det som inte 
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nämns (ibid.). Alla barnböcker nämner inte heller barns rättigheter genom karaktären, som att 

exempelvis bli hörda och respekterade som en egen individ (ibid.). Detta understryker vikten 

av att förstå hur barnlitteratur påverkar barns förståelse för sina och andras rättigheter (ibid.). 

Även Alkestrands avhandling (2016, s. 290) analyserar litteratur med olika didaktiska 

potentiella möjligheter. Avhandlingen fokuserar på värdegrundsarbete genom fantasylitteratur 

men Alkestrand (2016, s. 65–71) poängterar i sin inledning att all skönlitteratur har en 

didaktisk potential för värdegrundsarbetet. Läsning beskrivs som en ingång till litteraturens 

egna världar och karaktärer för att problematisera barns rättigheter i det verkliga livet 

(Alkestrand, 2016, s. 284, 290). Skönlitteratur kan därför bidra till elevernas demokratiska 

fostran (Alkestrand, 2016, s. 294). Att arbeta med skönlitteratur som verktyg är ett bra 

alternativ i skolans värdegrundsundervisning, då det inte framgår i läroplanen hur lärare ska 

arbeta med mänskliga rättigheter eller vilka mänskliga rättigheter som ska behandlas 

(Alkestrand, 2016, s. 177.). Lärares individuella tolkning av det centrala innehållet styr därför 

undervisningen, vilket leder till att värdegrundsundervisningen ser olika ut i olika klassrum 

(ibid.). Om läraren i sin värdegrundsundervisning använder skönlitteratur som verktyg, 

kanske fler rättigheter och perspektiv kan lyftas genom litteraturen, vilket möjliggör att 

undervisningen inte enbart bygger på lärarens tolkning (ibid.).  

Genom att läsa skönlitteratur kan eleverna identifiera sig med karaktärerna och kan genom 

identifikationen använda den kunskapen i det verkliga livet (Alkestrand, 2016, s. 147–148). 

Karaktärerna i fantasylitteratur behöver ofta inhämta kunskap på olika sätt för att få makt och 

då lösa den intrig som pågår i berättelsen (ibid.). I fantasylitteratur kan den magiska världen 

ibland vävas samman med den verkliga världen, magin gör att läsaren kan känna en distans 

till texten och kan därför kritiskt granska den och då synliggöra olika maktpositioner 

(Alkestrand, 2016, s. 235). Genom att synliggöra maktpositioner mellan karaktärer kan 

mänskliga rättigheter uppmärksammas utifrån berättelsen (ibid.). Alkestrand (ibid.) 

poängterar att fantasylitteratur är en bra utgångspunkt i värdegrundsarbetet då den genom 

främmandegöring skapar en känsla av distans till verkligheten. Distansen till verkligheten kan 

hjälpa läsaren att reflektera utifrån flera perspektiv, att inte alltid utgå från det perspektiv som 

är mest accepterat (ibid.). De olika karaktärerna visar även på olika strategier i sin kamp mot 

förtryck och för att få egen makt, de visar att det finns olika vägar till att upprätthålla sina 

rättigheter (Alkestrand, 2016, s. 189).  

Fantasylitteratur ger även läsaren möjlighet att se barnet som en kompetent aktör i en värld 

som, likt vår, styrs av högre makter i form av vuxna auktoriteter (Alkestrand, 2016, s. 298). 
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Berättelserna visar på olika förebilder, i form av olika karaktärer, som står upp mot förtryck 

och motsätter sig den rådande maktstrukturen (ibid.). Förtrycket som karaktärerna många 

gånger utsätts för i fantasylitteratur kommer ofta från vuxna karaktärer och deras 

maktutövningar och berättelserna visar att det är okej att stå upp emot detta förtryck även om 

det kommer ifrån vuxna (Alkestrand, 2016, s. 189, 231). De unga karaktärerna blir förebilder 

som visar att även unga människor kan skapa förändring och kämpa för en bättre värld 

(Alkestrand, 2016, s. 298). I värdegrundsundervisningen kan eleverna med hjälp av 

diskussion av karaktärernas erfarenheter själva bli kritiska och aktiva samhällsmedborgare 

(ibid.). Denna del av vår analys leder oss vidare till att analysera skönlitteratur som ett verktyg 

i klassrummet. 

Skönlitteratur som verktyg i undervisningen 

Nedan redovisas analysens andra del. Här beskrivs varför skönlitteratur är ett bra 

arbetsverktyg i undervisningen. Texterna vi tagit del av behandlar litteraturanvändningens för- 

och nackdelar utifrån klassrumsundervisningen, inom flera ämnen. Här analyseras vad lärare 

behöver tänka på i planering och arbete med skönlitteratur. Då vår frågeställning kretsar kring 

värdegrundsarbete eller värdegrundsundervisning genom skönlitteratur är det relevant att se 

hur den kan användas som verktyg. 

Jönsson (2007, s. 10) inleder sin avhandling med att beskriva lärarens högläsning av 

skönlitteratur som en stund för eleverna där de tillsammans tar del av en berättelse vilket 

skapar en gemenskap. Eriksson Barajas (2015, s. 4–6) beskriver högläsning på liknande sätt 

där elever tillsammans får höra och diskutera olika ämnen. Högläsning är bra för yngre elever 

då textens innehåll hamnar i fokus istället för elevernas avkodningsförmåga, vilket också 

skapar gemenskap då alla får ta del av samma berättelse oavsett individens läsförmåga 

(Jönsson, 2007, s. 61). Genom högläsning och samtal kan eleverna involvera sig i vad 

karaktärerna i berättelsen upplever, vilket skapar engagemang, känslor och förståelse för 

karaktärerna (Jönsson, 2007, s. 114–115). Engagemanget och känslorna för karaktärerna kan 

även visa elevernas egna värderingar då eleven diskuterar huruvida karaktären exempelvis 

gjorde rätt eller fel i berättelsen (ibid.). Läraren behöver dock vara vaksam på yngre elevers 

känsloutspel, då de kan ha svårt att se textens symbolik utan istället tolkar den konkret och 

bokstavligt (Jönsson, 2007, s. 77). 
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Boksamtal 

Skönlitteraturen ses som en viktig källa för elever att möta andras erfarenheter, därigenom ges 

eleverna möjlighet till en djupare förståelse och kunskap om sig själva och andra (Jönsson, 

2007, s. 234–235; Molloy, 2002, s. 46). Elevers förmåga att förstå andra kan öka om deras 

erfarenheter blir insatta i ett större sammanhang, exempelvis genom skönlitteratur (ibid.). 

Skönlitteraturen vidgar perspektiven på det självupplevda eller det någon annan upplevt 

(Jönsson, 2007, s. 133–134). Genom att olika perspektiv görs synliga kan boksamtal leda till 

att individer genom det lästa skapar förståelse om sig själva och andra (ibid.). Vid mötet med 

en text tar läsaren hjälp av tidigare erfarenheter och använder det lästa till att skapa förståelse 

och därtill även nya erfarenheter i livet (Jönsson, 2007, s. 153). Mötet med en text är därför 

inte helt utan förväntningar, mottagaren tar sina tidigare erfarenheter med in i texten vilket 

vidgar mottagarens upplevelse av berättelsen och påverkar de tidigare förväntningarna inför 

läsningen (Eriksson Barajas, 2015, s. 12–13). Därför behöver lärare vara medvetna om att 

meningsskapandet för berättelsen ter sig olika för olika individer (Jönsson, 2007, s. 153–154).  

Vid boksamtal agerar läraren modell för en litterär gemenskap, eleverna ges möjlighet till att 

se varandras perspektiv och en fördjupad förståelse för det lästa möjliggörs (Jönsson, 2007, s. 

234–235). Detta leder elevernas tankar vidare till nya frågor, som bygger förståelse och 

meningsskapande i berättelsen (ibid.). För att möjliggöra att alla elever ges tillfälle att tänka 

ostört och självständigt kan läsloggar skrivas efter högläsning, inför ett boksamtal (Jönsson, 

2007, s. 93). Läsloggar skapar utrymme för att reflektera över egna tankar och känslor kring 

berättelsen, vilket kan höja kvaliteten på boksamtalet (ibid.). 

Läraren agerar samtalsledare vid boksamtal genom att styra och vägleda samtalet (Jönsson, 

2007, s. 86; Molloy, 2002, s. 173). För att styra samtalet på ett meningsfullt sätt behöver 

syftet uttalas. Om syftet inte uttalas kan det leda till att samtalet mynnar ut i oreflekterade och 

splittrade samtal där eleverna inte ser boksamtalets mening (ibid.). Läraren styr samtalet 

genom att vara flexibel och lyhörd gentemot elevernas reflektioner men även genom att 

upprätthålla boksamtalets syfte (ibid.). Läraren vill ta vara på elevernas reflektioner, för att 

uppmärksamma nya reflektioner och andra diskussionsämnen under samtalets gång (ibid.). 

Molloy (2002, s. 178) påpekar också att olika diskussionsämnen behöver diskuteras och 

behandlas för att höra hur det tolkats utifrån olika personer och perspektiv, för att kunna reda 

ut eventuella händelser som eleverna kan ha missuppfattat i berättelsen. 

För att ha ett givande boksamtal krävs ett gott klassrumsklimat där elever kan känna sig 

trygga, en plats där alla reflektioner och tankar är välkomna att lyftas upp till diskussion 
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(Jönsson, 2007, s. 89–90). Molloy (2002, s. 323) poängterar även vikten av att läraren känner 

sig trygg i boksamtalets diskussion och inte förväntas ha ett rätt svar i beredskap, utan istället 

låter texten vara plattformen att utgå ifrån och synliggöra olika perspektiv. Lärare undviker 

svåra diskussionsämnen i brist på kunskap i ämnet och av rädsla att då inte kunna hantera 

elevernas reflektioner och känslor kring ämnet (Molloy, 2002, s. 248–249). Att luta sig på 

texten och genom den göra olika ämnen synliga, kan därför hjälpa läraren att ta vara på 

skönlitteraturens möjligheter som värdefullt diskussionsunderlag (ibid.). Molloy (2002, s. 

319–320) visar på att skönlitteratur kan användas som ett verktyg i 

samhällskunskapsundervisningen i arbetet för att fostra demokratiska medborgare. Särskilt 

värdefull blir skönlitteraturen som verktyg när undervisningen för samhällskunskap ska 

behandla svåra frågor, som exempelvis mänskliga rättigheter (ibid.). 

Frågeställningar i boksamtal 
För att skapa reflekterande samtal med elever krävs det att läraren i förväg vet ändamålet för 

högläsningen, detta för att kunna ställa relevanta frågor som stöd i samtalen (Jönsson, 2007, s. 

89–90). Viktigt är också att frågorna inte har förväntade svar, därför att det då inte skapar en 

djupgående analys av det lästa (Jönsson, 2007, s. 135). Att använda sig av autentiska frågor, 

utan ett givet svar, leder också i större utsträckning till egna reflektioner hos eleverna 

(Molloy, 2002, s. 169). Detta uppmärksammar även Wilkins, Howe, Seiloff, Rowan och Lilly 

(2016) vid en studie med inriktning på hur olika karaktärer med olika funktionsvariationer 

gestaltas i skönlitteratur. Wilkins et al. (2016, s. 239–241) visar att elever söker efter rätt svar 

till frågorna snarare än att reflektera på djupet vilket gör att lärare noggrant behöver planera 

vilka frågeställningar som ska behandlas. Elever i denna studie har även visat att de ofta vet 

vad rätt svar bör vara utifrån inplanterade regler i form av hur vi ska vara mot varandra eller 

allas lika värde, vilket ibland kan göra det problematiskt för läraren att kontrollera samtalets 

validitet (ibid.). Molloy (2002, s. 303) presenterar liknande argument där lärare beskriver att 

eleverna ger förväntade svar gentemot skolnormen, om hur en bör tycka, snarare än egna 

reflekterande tankar.  

Lärarens frågeställningar kan hjälpa eleverna att se sådant de annars skulle missat och på så 

sätt föda nya frågor hos eleverna vilket kan leda till att de upptäcker nya perspektiv (Jönsson, 

2007, s. 154–155). Detsamma gäller för läraren själv, att vara lyhörd och försöka se 

berättelsen utifrån olika perspektiv (ibid.) för att undvika skapandet av stereotyper som 

grundas i lärarens frågeställningar och personliga antaganden (Eriksson Barajas, 2015, s. 14–

16, 18). Stereotyper kan enligt Eriksson Barajas (ibid.) skapas genom att läraren genom sina 
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frågeställningar exempelvis tar för givet att tjejerna identifierar sig med tjejkaraktären och att 

killarna inte gör det. Frågeställningar kan också orsaka att en ‘vi och dem’ känsla skapas, 

genom att lärarens egna förutfattade meningar om människor framträder under boksamtalet, 

exempelvis om kultur eller kön (ibid.). Det är viktigt att som lärare undvika värdeladdade ord 

i frågeställningarna för att undvika antaganden om huruvida elever erfarit det som berättelsen 

behandlar eller ej (ibid.).  

Eleverna kan även influera varandra under samtalets gång vilket då kan orsaka att samtalet 

blir en fråga om tillfredställande svar snarare än djupa, reflekterande analyser hos eleverna 

(Wilkins et al., 2016, s. 239). En annan problematik som beskrivs är att yngre elever behöver 

vägledas i att se likheter och skillnader mellan karaktären och dem själva (Wilkins et al. 2016, 

s. 241).  

Wilkins et al. (2016, s. 241) uppmärksammar tre mönster i elevernas respons när det gäller att 

identifiera sig med karaktären: direct opposite responses, mirrored opposite responses, och 

similar mirrored responses (ibid.). Direct opposite responses innebär att eleven 

uppmärksammar skillnader och likheter direkt till karaktären, exempelvis ’hon kan inte se, 

men jag kan se’. Mirrored opposite responses handlar istället om att elever ger motsatta svar 

till vad en annan elev just svarade snarare än att ge respons på den egentliga frågan. Ett 

exempel på mirrored opposite responses är när frågan gäller att finna likheter med karaktären 

i berättelsen och en elev säger ’jag är lik karaktären, för vi båda stammar’. Då svarar en annan 

elev ’jag stammar inte’ och har på så sätt kommit ifrån den egentliga frågan. Similar mirrored 

responses handlar istället om att ge liknande svar som en elev just sagt exempelvis att 

karaktärens favoriträtt var pannkakor. En elev säger då att hens favoriträtt är tacos, sedan 

följer flera elever samma exempel och säger att tacos även är deras favoriträtt.  

Wilkins et al. (2016, s. 241) visar att yngre elever ofta har svårt att tänka självständigt och 

kritiskt reflekterande när de diskuterar karaktärerna. Detta skapar ett problem att akademiskt 

avgöra huruvida elevernas svårigheter ligger i att formulera sin respons på frågan eller att 

sätta sig in i karaktärens känslor. Vid dessa fallgropar kan därför möjligheten förloras att nå 

djup i förståelsen för karaktären och berättelsen (Wilkins et al., 2016, s. 247). Detta resultat 

skiljer sig på vissa sätt från Jönssons (2007, s. 114) resultat då hennes forskning visar att 

eleverna visar engagemang för karaktärerna och deras känslor.  
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Förankra skönlitteraturen i kunskapsarbetet 

Jönsson (2007, s. 103–106) beskriver att bokvalet styrs av elevernas behov och erfarenheter 

samt att dess innehåll måste vara väl förankrat i elevernas pågående kunskapsarbete för att 

skapa mening. Liknande resonemang syns i Wilkins et al. (2016, s. 245–247) studie då elever 

visade sig ha svårt för att sätta sig in i karaktärernas svårigheter som ligger långt ifrån 

elevernas egna erfarenheter, exempelvis att ha Downs syndrom. Eleverna kunde däremot 

sympatisera med en karaktärs svårigheter att cykla med endast ett ben, då de själva kunde 

cykla (ibid.). Att cykla med ett ben blev därför enklare att relatera till än Downs syndrom, då 

cykling var något eleverna hade erfarenhet av (ibid.). Detta är viktigt att balansera med 

Jönssons (2007, s. 62–63, 154) teorier om att ha en distans till berättelsen eller karaktären, för 

att både kunna belysa nya perspektiv men även kunna relatera det lästa till det verkliga livet. 

Här syns återigen vikten av att kunna se till olika individer med olika erfarenheter och som 

därför skapar olika meningsbyggnader med det lästa (Jönsson, 2007, s. 153, 234). Berättelsens 

möjlighet till meningsskapande kräver lärarens noga avvägning kring bokval, om syftet är att 

lyfta integritet är det bra om det sätts i sammanhang med sådant som eleverna har egna 

erfarenheter av (Jönsson, 2007, s. 103–106). För att utveckla elevernas perspektiv måste 

därför läsningen förankras i ett kunskapsarbete (ibid.).  

Resultatet av vår analys för oss nu vidare till diskussionen om hur skönlitteratur kan användas 

som en kunskapskälla i värdegrunds- och samhällskunskapsundervisning med inriktning på 

integritet som en mänsklig rättighet, i årskurs F-3. 

Diskussion 
I vår diskussion problematiserar vi avsaknaden av en planerad och genomtänkt 

värdegrundsundervisning som redovisats i vår problemformulering. Vidare problematiserar vi 

detta i relation till att barn tidigt behöver ges kunskap om sina rättigheter och däribland sin 

integritet, för att veta när dessa kränks. Genom vår diskussion vill vi visa på hur analysens 

resultat argumenterar för att detta arbete kan göras genom skönlitteratur. 

Skönlitteraturens möjligheter 
Vår analys visar på skönlitteraturens möjligheter att koppla samman mänskliga rättigheter, 

integritet samt samhällskunskapen i årskurs F-3, genom en genomtänkt 

värdegrundsundervisning. Analysen visar även på de svårigheter som läraren kan stöta på i 

arbetet med skönlitteratur och vad läraren behöver reflektera över, exempelvis vikten av 
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autentiska och genomtänkta frågeställningar för att kunna förankra skönlitteraturen i 

kunskapsarbetet. 

Värdegrundsarbetet i skolan mynnar ut i att mestadels bestå av konflikthantering, regelarbete 

och allmän fostran (Thornberg & Oğuz, 2013, s. 54–55). Däremot framkommer det i tidigare 

forskning att lärare genomför viss explicit värdegrundsundervisning, det framkommer dock 

inte vad denna innehåller (ibid.). Vi funderar på om de kan syfta på exempelvis det arbete vi 

sett i skolor om mänskliga rättigheter och barnkonventionen, runt exempelvis FN-dagen.  

Ur ovanstående problematik går att utläsa att om värdegrundsarbetet inte är explicit för 

eleverna, förstår de inte att de får värdegrundsundervisning. Ytterligare en problematik 

framkommer vid värdegrundsarbetet och värdegrundsundervisningen om lärare främst 

förhåller sig till regler då de själva bryter mot vissa regler. Eleverna uppfattar då detta som 

orättvist, vilket inte leder till meningsskapande undervisning om värdegrund och mänskliga 

rättigheter. Att orättvisor uppstår kan bero på att lärare inte får konkret information om hur 

värdegrunden ska undervisas eller exakt vad som ska bearbetas i klassrummet. Om 

värdegrundsarbetet bygger på ett regelarbete, som dessutom inte är konsekvent, leder detta 

inte till den värdegrundsundervisningen som läroplanen ger uttryck för. Återigen leder 

ovanstående problematik till frågan om hur eleverna ska veta att de får just 

värdegrundsundervisning, om den bygger på ett regelarbete. 

I läroplanen framgår att skolans värdegrund ska vila på en demokratisk grund och eleverna 

ska ges förståelse för andra människor samt grundläggande värden som exempelvis 

människolivets okränkbarhet och individens integritet (Skolverket, 2017a, s. 7). Enligt 

syftesbeskrivningen i samhällskunskap ska eleverna ges förmåga att reflektera över mänskliga 

rättigheter. Även i det centrala innehållet för SO i årskurs 1-3 specificeras detta genom att 

undervisningen ska behandla grundläggande mänskliga rättigheter i enlighet med 

barnkonventionen (Skolverket, 2017a, s. 219–220). Vidare går att utläsa i 

kommentarmaterialet för samhällskunskap mer specifikt om vad undervisningen om 

mänskliga rättigheter ska behandla:     

Konventionen om barnets rättigheter är en specifik del av folkrätten som slår fast 

universella rättigheter för alla barn. Kunskapen om att världens ledare och nationer har 

enats om ett antal rättigheter som gäller speciellt för barn, ger eleverna signaler om hur 

viktiga dessa rättigheter är. Barnets rättigheter och alla människors lika värde är 

grundprinciper som det svenska samhället vilar på och kan vara en början till att 

demokratibegreppet längre fram blir begripligt. Barnets rättigheter är dessutom nödvändig 
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kunskap för den enskilda eleven som genom dem kan förstå om hennes egna rättigheter 

kränks. (Skolverket, 2017b, s. 18). 

I citatet framgår däremot inte hur det ska integreras i undervisningen, det är därför upp till 

varje enskild lärare att bestämma. Detta dilemma är något som Thornberg (2008, s. 1793–

1794) belyser, att lärares värdegrundsarbete ofta är oreflekterat, vilket leder till att detta arbete 

bygger på lärarens egna värderingar. Då lärarens egna värderingar väger tungt i 

värdegrundsarbetet leder detta till att undervisningen inte blir lika för alla och inte heller 

forskningsbaserad (ibid.). Detta i sig är något som kan problematiseras i relation till 

bestämmelserna i Skollagen att ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet.” (Skollagen, SFS 2010:800, kap 1 § 5). Om lärarens egna värderingar styr 

värdegrundsarbetet blir det problematiskt att styrka hur värdegrundsundervisning baseras på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  

De hinder lärare uttrycker är bristen på tid och det dubbla arbetet i att ha ämnesundervisning 

och samtidigt fostra elever till demokratiska medborgare (Thornberg, 2006, s. 213–216). Att 

viss värdegrundsundervisning redan är inkluderad i ämnesundervisningen (exempelvis 

mänskliga rättigheterna i samhällskunskapen) kan kanske leda till att problematiken kring 

dubbelheten minskas. Att inkludera värdegrundsundervisningen i ämnesundervisningen blir 

då inte en fråga om dubbelt arbete, utan värdegrunden integreras istället i ämnet. 

Skönlitteratur är ett verktyg väl ämnat för att behandla de mänskliga rättigheterna då olika 

situationer kan problematiseras via olika karaktärer och utifrån olika världar (Alkestrand, 

2016, s. 290). Skönlitteratur är ett konkret verktyg för att lyfta och problematisera mänskliga 

rättigheter (Todres & Higinbotham, 2013, s. 31). Vidare kan skönlitteraturen användas i 

arbetet för att fostra demokratiska medborgare (Todres & Higinbotham, 2013, s. 35), vilket 

hör till skolans uppdrag. För att skönlitteratur ska vara ett konkret och givande verktyg krävs 

att innehållet förankras i ett kunskapsarbete exempelvis genom boksamtal (Jönsson, 2007, s. 

103–106). Vår analys visar att bokvalet är viktigt att reflektera över. Läraren bör reflektera 

över hur barns rättigheter framställs och om de uppmärksammas i skönlitteraturen. Det krävs 

av läraren att både förankra innehållet och att utifrån detta begrunda relevanta frågeställningar 

för att belysa utvalt område (Jönsson, 2007, s. 154). Frågeställningarna för boksamtal ska 

innehålla rörelsefrihet för elevernas resonemang och tankar, men samtidigt vägleda eleverna 

utan att styra dem mot förväntade svar (Molloy, 2002, s. 169; Wilkins et al., 2016, s. 239).  
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Elevers egna erfarenheter i undervisningen 
Eriksson Barajas (2015, s. 14) beskriver att läraren bör undvika att använda värdeladdade ord 

i sina frågeställningar för att undvika antaganden om elevernas tidigare upplevda erfarenheter. 

Det är viktigt att läraren inte antar att elever inte varit med om en specifik händelse som 

behandlas i berättelsen. Läraren bör ha som utgångspunkt att det alltid kan finnas elever som 

faktiskt har erfarit samma sak som karaktären, detta är särskilt viktigt att ha i åtanke vid 

läsning och diskussion om svåra ämnen. Stiftelsen Allmänna Barnhuset (2017, s. 5) 

poängterar vikten av att faktiskt vara medveten om att barn blir utsatta för sexuella övergrepp 

i så stor utsträckning som ett av fem barn.  

När integritet och sexuella övergrepp behandlas i undervisningen behöver läraren vara 

medveten om att någon i klassen kan ha blivit utsatt, eller känner någon som har blivit utsatt. 

Läraren behöver vara vaksam på vad som kommer upp under samtalets gång. Molloy (2002, 

s. 248–249) lyfter vikten av att inte undvika svåra ämnen, även om läraren är rädd för vad 

som ska komma upp i diskussionen. Läraren kan istället ta hjälp av skönlitteraturen och dess 

karaktärer för att diskutera svåra ämnen (ibid.). I diskussioner om svåra ämnen är det även 

viktigt att ta upp vilka hemligheter som är tillåtna att berätta (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 

2017, s. 14). Det finns bra hemligheter och det finns dåliga hemligheter (ibid.). Dåliga 

hemligheter är de som gör ont i magen och skapar oroskänslor (ibid.). Det är viktigt att barn 

får veta att det är okej att berätta de dåliga hemligheterna, även om en vuxen sagt att barnet 

inte får (ibid.). 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset (2017, s. 7–8) visar på olika sätt hur det går att integrera 

kunskap om sexuella övergrepp i undervisningen och förespråkar att detta kan göras i 

exempelvis samhällskunskapen genom skönlitteratur. Även mindre barn behöver ges kunskap 

om sina rättigheter och sexuella övergrepp (ibid.). Detta är särskilt viktigt eftersom förövaren, 

i de flesta övergrepp på barn under 12 år, är någon som står barnet nära (ibid.). Barn får 

ständigt lära sig att respektera vuxna, att inte säga emot, att göra som vuxna säger och att 

vuxna alltid har rätt etcetera (ibid.). Barns lojalitet gentemot vuxna förstärker vikten av att 

barn måste ges kunskap om sina rättigheter, att veta vad ett sexuellt övergrepp är och att barn 

faktiskt har rätt att bestämma över sin egna kropp (ibid.).  

Alkestrand (2016, s. 189, 231) visar på att fantasylitteratur kan användas för att visa elever att 

vuxna inte alltid har rätt och att det går att säga emot vuxna om de kränker ens rättigheter. Om 

barn ges kunskap om sina rättigheter ökar möjligheten för att de vet när, eller om, deras 
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rättigheter kränks och vågar säga ifrån och/eller berätta för någon (Todres & Higinbotham, 

2013, s. 4). Kunskap är makt (Alkestrand, 2016, s. 147), barn har rätt att få kunskap om sina 

rättigheter och därmed makten över sin egen kropp. Vår analys visar på att barn behöver ges 

kunskap om sina rättigheter tidigt och att detta kan göras med skönlitteratur som verktyg. 

Vår studie har fokuserat på barn i årskurs F-3, där högläsning är ett bra verktyg för att 

bearbeta skönlitteratur då elevernas förståelse inte blir beroende av deras förmåga att avkoda 

texten (Jönsson, 2007, s. 61). Samtliga elever ges därför möjligheten att ta del av den 

didaktiska potentialen i skönlitteratur. Vår analys visar att högläsning och boksamtal öppnar 

upp för en planerad och reflekterad värdegrundsundervisning i samhällskunskap för årskurs F-

3. Läsningen och det gemensamma samtalet blir en social process, där eleverna tränas i att se 

andras perspektiv vilket kan leda till att elevernas handlande i framtida, liknande situationer, 

kan påverkas (Jönsson, 2007, s. 55).  

Avslutande reflektioner 
I början av arbetsprocessen för vår studie fann vi det svårt att hitta forskning om hur elever får 

undervisning om integritet. När vi däremot blickar ut i samhället syns vikten av barns 

kunskaper om den egna integriteten som ett aktuellt ämne, exempelvis genom boken ”Barnen 

i kramdalen” och ”Stopp min kropp!” som nämns i vår inledning. Föreningar och stiftelser 

som arbetar för att förebygga sexuella övergrepp uttrycker vikten av att vuxna människor runt 

barn vågar prata om dessa känsliga och svåra ämnen. Svåra ämnen, visar vår analys, kan med 

fördel diskuteras och förankras i ett kunskapsarbete i samhällskunskapen genom 

skönlitteratur. Samtidigt visar forskning att värdegrundsarbetet och 

värdegrundsundervisningen ofta är oplanerad och oreflekterad vilket leder oss till ytterligare 

frågor. Hur ser värdegrundsundervisningen, med inriktning på integritet som en mänsklig 

rättighet, ut i dagens skola? Kanske är detta något att undersöka i vår kommande 

produktionsuppsats. 

Reflektioner som även uppkommit under arbetets gång är hur samhället och lärare visar barn 

hur de ska vara. Det är en ständigt pågående fostran om hur du ska behandla andra men sällan 

vänds perspektivet till att handla om hur andra får behandla dig. 
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Bilaga 1 
 

Databas Sökord Träffar Tillagd(a) 

sökord 

Funnen artikel/ 

Avhandling 
UniSearch children’s literature AND 

education AND character 

AND identification AND 

discussion AND school 

21  0 

UniSearch children’s literature AND 

book discussions AND 

school NOT disabilities OR 

special needs 

453 Social studies Discursive reception studies – 

A path toward knowledge 

about fiction in everyday life 

(Eriksson Barajas, 2015). 

UniSearch children’s literature AND 

primary school OR 

elementary school OR 

primary education OR 

elementary education AND 

book discussions AND 

teach* 

211 

 

Social studies Exploring elementary 

students’ perceptions of 

disabilities using children’s 

literature (Wilkins, Howe, 

Seiloff, Rowan & Lilly, 2016) 

UniSearch Values education OR moral 

education AND primary 

school OR elementary 

school OR primary 

education OR elementary 

education AND social 

studies AND integrity AND 

literature 

17  0 

UniSearch Values education OR moral 

education AND primary 

school OR elementary 

school OR primary 

education OR elementary 

education AND social 

studies AND integrity 

66  0 

UniSearch character education AND 

primary school OR 

elementary school OR 

primary education OR 

60  0 
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elementary education AND 

social studies AND values 

education OR moral 

education AND literature. 

UniSearch character education AND 

primary school OR 

elementary school OR 

primary education OR 

elementary education AND 

Value* AND children’s 

literature. 

42  0 

UniSearch character education OR 

values education OR moral 

education AND primary 

school OR elementary 

school OR primary 

education OR elementary 

education AND literature 

circles AND children’s 

literature 

20  0 

UniSearch Character education OR 

values education OR moral 

education AND primary 

school OR elementary 

school OR primary 

education OR elementary 

education AND book 

discussions AND children’s 

literature OR children’s 

books OR picture books 

AND social studies 

26  0 

UniSearch character education OR 

values education OR moral 

education AND primary 

school OR elementary 

school OR primary 

education OR elementary 

education AND children’s 

literature OR children’s 

books OR picture books 

4  0 
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AND social studies AND 

teach* AND read aloud. 

UniSearch character education OR 

values education OR moral 

education AND primary 

school OR elementary 

school OR primary 

education OR elementary 

education AND children’s 

literature OR children’s 

books OR picture books 

AND social studies AND 

teach* AND classroom 

57  0 

ERIC Child* AND integrity AND 

Literature AND primary 

school OR elementary 

school OR primary 

education OR elementary 

education. 

14  0 

ERIC Integrity AND primary 

school OR elementary 

school OR primary 

education OR elementary 

education AND children’s 

literature AND teach*. 

5  0 

ERIC Integrity AND primary 

school OR elementary 

school OR primary 

education OR elementary 

education AND children’s 

literature. 

12  0 

ERIC Integrity AND primary 

school OR elementary 

school OR primary 

education OR elementary 

education AND social 

studies. 

35  0 

Libris Värdegrund 

(Avhandlingar) 

17  Magiska möjligheter: Harry 

Potter, Artemis Fowl och 

Cirkeln i skolans 
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värdegrundsarbete 

(Alkestrand, 2016)  
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