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Litteraturstudiens syfte är att belysa vad forskning säger om möjligheterna för värdegrundsarbete 

genom användandet av litteratur. Studiens fokus ligger på hur litteratur kan skapa samtalsmöjlig-

heter som uppmärksammar värdegrundsfrågor i svenskundervisningen för grundskolans årskurser 
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grundläggande för en fungerade värdegrundsundervisning genom litteraturläsning. I resultatet som 
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värdegrundsarbete genom litteraturläsning gäller det att beakta alla sex teman. Studiens diskuss-
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relation till resterande teman. Den slutsats som litteraturstudien drar är att det finns goda möjlig-

heter för värdegrundsarbete utifrån litteratur förutsatt att lärare har tydliga avsikter för undervis-

ningen och är medvetna om de utmaningar som finns med värdegrundsarbetet och litteratursamtal.  
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1. Inledning 
 

Skolan har i uppdrag att förmedla och förankra grundläggande värde och främja  
elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället 

 
Ovanstående säger läroplanen om utbildningen i den svenska skolan (Skolverket, 2019, s. 7). Vär-
degrunden är vad hela första kapitlet i läroplanen1 betonar som svenska skolans yttersta uppdrag. 
Skolan ska verka för att förankra värdegrunden och dess demokratiska värderingar hos alla elever 
(Skolverket, 2019, s. 5).  Sammantaget betyder det att alla som verkar inom skolan tillsammans ska 
bidra till en ökad förståelse hos eleverna gällande vad värdegrunden innebär och vad den står för. 
Det innebär att alla skolämnen ska genomsyras av värdegrunden, inte enbart de samhällsoriente-
rade ämnena2 (Olivestam, 2018, s. 103) som ofta anses ha tydligast koppling till värdegrunden ge-
nom dess kunskapskrav.  
 
Ämnet svenska är ett av kärnämnena3 inom det svenska skolväsendet och anses vara extra viktigt 
sett till antalet undervisningstimmar. Undervisningen i svenska ska uppfylla många kunskapskrav 
och ge eleverna förutsättningar att utveckla färdigheter inom svenskämnet. Något som dock inte 
nämns i läroplanens kunskapskrav för svenskämnet är hur värdegrunden ska ingå i undervisningen 
(Skolverket, 2019, s. 263). Inte heller nämns värdegrunden i något annat ämnes kunskapskrav, med 
undantag för de samhällsorienterande ämnena (Skolverket, 2019, ss. 229–230).  
 
Bristen på kunskapskrav gällande värdegrunden fann vi intressant då värdegrunden skall ses som 
central i undervisningen. Under våra VFU4: er har vi sett att värdegrunden till största del undervisas 
utanför skolämnena och vi vill därför bättre se hur värdegrundsarbetet kan ta form inom svensk-
ämnet. Förhoppningen är att litteraturstudien ska uppmärksamma hur arbetet med litteratur och 
textsamtal kan användas för att lyfta värdegrundsfrågor inom svenskundervisningen i grundskolans 
årskurser F-3. 
 
 

 
 
 
 
 

 
1 Läroplanen: Skolverkets läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2 Samhällsorienterande ämnena/So-ämnena: Historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap. 
3 Kärnämnena: Svenska, engelska och matematik 
4 VFU: Verksamhetsförlagd Utbildning 
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2. Syfte och frågeställning 
Syftet med litteraturstudien är att belysa vad tidigare forskning kommit fram till beträffande under-
visningens möjligheter att uppmärksamma värdegrunden genom litteraturläsning och litteratursam-
tal. Detta för att synliggöra de möjligheter som finns för att göra svenskundervisningen mer vär-
degrundsbaserad.  
 
Syftet besvaras genom följande frågeställningar:  
 

- Hur kan litteratur och litteraturläsning skapa möjligheter till värdegrundsfrågor i grund-
skolans svenskundervisning?  
 

- Hur bör litteraturen bearbetas i undervisningen för att skapa ett meningsfullt värde-
grundsarbete?  
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3. Bakgrund  
Första avsnittet i bakgrunden (3.1) kommer förklara begreppet värdegrund och vad den innebär, 
avsnitt 3.2 förklarar de begrepp som litteraturstudien kopplat till värdegrundsarbetet. Nästkom-
mande avsnitt (3.3) förklarar begreppet textsamtal. Fortsatt avsnitt (3.4) kommer presentera be-
greppet litteratur och vad det innebär litteraturstudien. Nästa avsnitt (3.5) förklarar vad styrdoku-
menten säger om värdegrunden kopplat till svenskämnet, och i sista avsnittet (3.6) presenteras de 
olika teorierna som den använda forskningen utgår ifrån.  

 
3.1 Värdegrund  
Historiskt talade redan Aristoteles om värdegrund, eller etisk medvetenhet, skriver Haraldsson (2016, 
s. 26) och menar att etiska värden kan liknas vid Aristoteles benämning av ”fronetis”; ett omdöme 
som präglas av praktisk klokhet. Klokhet är enligt Aristoteles en ”disposition att handla i förening 
med en riktig tanke om vad som är gott och ont för människan” (Aristoteles, 1993, s. 164; Haralds-
son, 2016, s. 26). År 1928 uttalade Sveriges dåvarande stadsminister Per Albin Hansson att ett gott 
samhälle innebär inkludering, solidaritet, rättvisa och jämlikhet som idag kännetecknas av skolans 
värdegrund (Haraldsson, 2016, s. 19). Efter Hanssons uttalande beslöt den svenska skolkommittén5 
år 1946 att ”skolans främsta uppgift blir att fostra demokratiska människor” (SOU 1948:27, s. 3; 
Haraldsson, 2016, s. 20). Ungefär femtio år senare (1994 respektive 1998) skrevs det in i läropla-
nerna att skolan ska vila på demokratins grunder och på liknande sätt uttrycks det även i dagens 
läroplaner (Haraldsson, 2019, s. 20). 
 
Begreppet värdegrund är ett samlingsbegrepp för de fem grundläggande etiska värden som beskrivs 
i läroplanen; människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor (Skolverket, 2019, 
s. 5). Att ordet värdegrund är ett samlingsbegrepp kan lätt göra det abstrakt och därigenom svårt 
att helt förstå den exakta innebörden. Det som förblir allmänt känt om värdegrunden är att den 
grundar sig i demokrati och berör begrepp som jämställdhet och etik vilket människor sällan ut-
trycker sig negativt om (Haraldsson, 2016, s. 22). För den enskilde läraren är det därför angeläget 
att, tillsammans med arbetslag och resterande personal inom skolväsendet, gemensamt skapa en 
planering för att skildra värdegrunden (Olivestam, 2018, s. 10).  

 
Vad de fem grundläggande etiska värdena inom begreppet värdegrund innebär skiljer sig mellan 
individer. Av den anledningen är det väsentligt att skolan arbetar med vart och ett av värdena för 
att belysa värdegrundens fullständiga budskap. För att synliggöra värdegrunden och dess etiska 
värden är en god idé att föra samtal kring dem på ett sätt så alla i rummet blir delaktiga och ange-
lägna att tillämpa en förståelse (Olivestam, 2018, s. 104). Ett sådant arbetssätt kallas ibland för 
moralisk konversation och innebär att moraliska problem utreds och identifieras genom samtal som 
inte har givna slutsatser (Colnerud, 2017, s. 176).  
 

 
5 Skolkommittén: En samling personer som på beslut av Sveriges riksdag har i uppdrag att belysa och förbättra ar-
betet i skolan och den pedagogiska utvecklingen  



 4 

3.2 Förtydligande av begrepp kopplade till värdegrunden  
Både begreppet värdegrund och värdegrundsfrågor är breda begrepp. Av den anledningen fokuse-
rar den här litteraturstudien på värdegrundsfrågor och värdegrundsarbete utifrån delar av skolans 
värdegrund. Litteraturstudien använder följande begrepp: mänskliga rättigheter, etik och moral samt 
empati för att tolka värdegrunden. Begreppen förklaras nedan.  
 
Mänskliga rättigheter  
Den allmänna förklaringen av mänskliga rättigheter antogs 1948 av FN och förklarar dem ”såsom 
en gemensam riktlinje för alla folk och alla nationer” (Fisher, 2015, s. 21), men även om FN antagit 
mänskliga rättigheter som universella kan de tolkas och användas olika (Johansson Dahre, 2014 s. 
14). Om mänskliga rättigheter studeras närmre märks en tydlig skillnad mellan de rättigheter män-
niskor har och i vilken grad rättigheterna förverkligas (Spång, 2009, s. 333). Det finns olika per-
spektiv på vad mänskliga rättigheter är (Johansson Dahre, 2014, s. 22), bland annat finns: 
 
Det naturrättsliga – som syftar till Gud, universum, förnuftet eller liknande (Johansson Dahre, 
2014, s. 22) och menar att mänskliga rättigheter inte finns för att människan ska må bättre utan 
snarare för att världen ska fungera bättre utifrån den mänskliga naturen (Donnelly, 1999, s. 79; 
Johansson Dahre, 2014, ss. 23–24).  
 
Det liberala – som betraktar mänskliga rättigheter som överenskomna men inte alltid självklara 
principer för ett öppet, demokratiskt samhälle – mänskliga rättigheter är med andra ord politiska 
värderingar som öppna samhällen valt att formas runt (Johansson Dahre, 2014, s. 25).  
 
Det instrumentala - här är mänskliga rättigheter tätt förknippade med sociala rörelser som anti-
koloniala rörelser eller hbtq-rörelsen och menar att arbetet med mänskliga rättigheter alltid forts-
ätter; nya problem uppstår när andra problem blivit lösta (Johansson Dahre, 2014, ss. 27–28).  
 
Vad mänskliga rättigheter är beror således på vilket perspektiv vi väljer att granska rättigheterna 
med (Johansson Dahre, 2014, s. 46).  
 
Etik och moral  
Etik och moral är enligt Andersson & Lennerfors (2011 s. 9) samma ord. Etik kommer från gre-
kiskan och moral kommer från latin och enligt Collste (2010 s. 20) skiljer man på begreppen. Mo-
ralen innebär ställningstagande och handlingar och etiken står för reflektion över det moraliska 
ställningstagandet och moraliska handlandet. Han menar att etiken är teorin och moralen är de 
handlingar som människan gör (Collste, 2010, s. 20). 
 
Etiken handlar om att vad som är rätt och fel, gott och ont och hur vi ska leva våra liv (Anders-
son & Lennerfors, 2011 s. 9). Andersson och Lennerfors (2011 s. 10) skriver att etik är det som 
verkar skilja olika religioner och samhällen men att det även finns etik som många är överens om 
(Andersson & Lennerfors, 2011 s. 10). Etik kommer till uttryck i vardagen och är något som fun-
nits i all mänsklig historia där diskussioner om känslor och tankar har uppstått (Andersson & 
Lennerfors, 2011 s. 13).   
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Människans hjärna har utvecklats från primathjärna och den vanligaste förklaringen till att männi-
skan utvecklat moraliskt tänkande bygger på samarbetets evolution som kort innebär att samarbetet 
stärker tillit, grupptillhörighet och andra egenskaper som ger grund till ett regelsystem som kan 
jämföras med det vi kallar moral (Uller, 2009, s. 225). En populär förklaring bland biologer är 
primaters komplexa sociala system som förenklat handlar om rykten; om du hjälper andra sprids 
ett rykte om din hjälpsamhet och du kan förvänta dig större hjälp i framtiden (Uller, 2009, s. 226). 
Fortsatt förklarar Uller (2009, s. 226) att känslor generellt sett kan motivera en handling och därför 
kan människans moral uppstått av att känslor knutits samman med samarbete.  
 
Empati 
Empati är enligt Hilmarsson (2018 s. 7) ett medfött sätt att samtala med andra och får människan 
att vilja hjälpa varandra. Skillnaden mellan empati och sympati förklaras av Hilmarsson (2018, s. 
62) som att empati är det en människa känner när hon förstår en annan människas situation. 
Sympati är istället enligt honom att känna med en människa utan att förstå (Hilmarsson, 2018, s. 
62). Empati kan tränas och empatiträning kan leda till olika resultat (Hilmarsson, 2018, s. 24). 
Empatiträning kan vara att öva sin förmåga att lyssna, tänka snälla tankar, ställa frågor, samman-
fatta och ge förslag (Hilmarsson 2012; Hilmarsson 2018 s. 25). Empati kan skapa en reaktion där 
människan automatiskt hanterar faror och hot, dessutom kan empatin få människan att känna 
medlidande för andras lidande (Hilmarsson, 2018 s. 35). Empati kan enligt Hilmarsson (2018, s. 
55) delas in i känslomässig empati, tankemässig empati och medkännande empati.  
 
Känslomässig empati innebär att människor kan känna andra människors känslor i situationer, 
exempelvis genom att känna glädje för att någon annan är glad (Hilmarsson, 2018, ss. 57–58). 
Känslomässig empati kan hjälpa människan att känna andras känslor och bemöta människor 
bättre, samtidigt påverkas känslomässig empati av alla känslor och kan därmed även framkalla 
känslor som arg eller ledsen (Hilmarsson, 2018 ss. 57–59).  
 
Tankemässig empati innebär att människan kan förstå en känsla och kan tänka sig hur en per-
son känner i en särskild situation och genom det vilja hjälpa personen (Hilmarsson, 2018, s. 59). 
Tankemässig empati hjälper människan att tolka icke verbala signaler och förstå hur ett problem 
kan lösas med en objektiv synvinkel, men om en människa är stressad minskar den tankemässiga 
empatin och det blir svårare att hjälpa (Hilmarsson, 2018 ss. 62–63).  
 
Medkännande empati handlar om att viljan att hjälpa och en människa med medkännande em-
pati uppfattas ofta som trygg, vänlig och lugn av personen som behöver hjälp (Hilmarsson, 2018 
s. 64).  

 
3.3 Textsamtal  
Textsamtalet är en viktig del i elevers språkutveckling. Samtalet skapar möjlighet för elever att bli 
mer delaktiga i berättelsen (Ekström, 2004 s. 59). I läroplanen beskrivs det att eleverna ska få ut-
veckla kunskaper i det svenska språket och utvecklingen ska ske i olika former, bland annat i tal 
och att kunna uttrycka sig i olika sammanhang (Skolverket, 2019, s. 257). Ett textsamtal kan inne-
bära möjligheter att beskriva det som andra tänker och det individen själv inte har möjlighet att 



 6 

tänka om (Körling, 2017 s. 93). I texterna6 möts eleverna av andra tankesätt vad det gäller platser, 
nya situationer och andra människor. Textsamtal bidrar till att samtala om något en grupp har ge-
mensamt eller skapar tillsammans (Körling, 2017 s. 127). Med textsamtalens hjälp skapar lärare och 
elever tillsammans en ny text utifrån samtalen som uppstår. Textsamtalen bidrar till utbyten av 
tankar, idéer, nya ord och kan skapa förståelse eller byta perspektiv på egna tankar (Körling, 2017 
s. 93).    
 
Grunden för att ett textsamtal ska bli så meningsfullt som möjligt ligger i en god planering (Nord-
ström, 1997 s. 47). Samtalsämnet och de frågor som tillhör texten behöver redan innan lektionen 
vara planerade för att få ut en så bra lektion och så bra samtal som möjligt. Ett lyckat textsamtal 
kan skapa samtal som kan vara allvarliga, avslappnade och roliga. Ett lyckat textsamtal kan även 
påverka relationen till klassen positivt och klassrumsklimatet kan förändras till ett gott samarbete 
mellan alla inblandade (Nordström, 1997 s. 48–49).  
 
I den här litteraturstudien benämns begreppet textsamtal som litteratursamtal för att tydligare visa 
på kopplingen mellan samtalen och den litteratur som arbetas med.  
 

3.4 Litteratur  
Litteratur används på många olika sätt i skolans värld. Ibland för avslappning, njutning el-
ler som pedagogisk aktivitet i undervisningen. Samtal kring litteratur kan ta form på olika 
sätt och vara mer eller mindre filosofiska och sokratiska (Skolverket, 2011, ss. 70, 77). Lä-
roplanen nämner att undervisningen i svenska ska låta eleverna möta litteratur i olika for-
mer och sammanhang (Skolverket, 2019, ss. 258–259). Olika former av litteratur som 
nämns i läroplanen är: ”rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sa-
gor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfaren-
heter” (Skolverket, s. 258).  
  
Den litteratur som den här litteraturstudien kommer fokusera på är barnböcker anpassade efter 
den valda årskursen. Barnböcker i det här sammanhanget innebär bilderböcker, kapitelböcker och 
andra böcker som berör värdegrunden.  
 

3.5 Styrdokument  
Läroplanen beskriver att skolan ska hjälpa elever att utveckla sin förståelse för andra människor 
eftersom de växande rörligheterna mellan nationsgränserna ställer högre krav på förmågan att för-
stå de värden som finns i den kulturella mångfalden (Skolverket, 2019, s. 5). Språkförmågan påver-
kar individens möjligheter att leva bland de förändringar som sker i samhället menar kommentar-
materialet i svenska (Skolverket, 2017, s. 5). Där poängteras även att svenskämnet, liksom alla 
språkämnen, ska ge möjligheter för eleverna att utveckla relationer med sin omvärld. Vidare säger 
kommentarmaterialet att det är skolans uppgift att förbereda eleverna för att vara delaktiga i ett 
samhälle där kulturer och värderingar möts (Skolverket, 2017, s. 5).  
 

 
6 Texter: Texter kan, förutom skrivna och talade texter, till exempel även vara bilder, filmer och ljud. 
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I ämnet svenska så väl som i ämnet svenska som andraspråk säger styrdokumenten att språk är 
människans främsta redskap för att kommunicera, tänka och lära. Det är genom språket som män-
niskan skapar sin identitet och uttrycker sina känslor. Det är viktigt att ha ett varierat språk för att 
kunna delta i ett samhälle där möten med olika kulturer, generationer och livsåskådningar sker 
(Skolverket, 2019, s. 257).  Även om kommentarmaterialet för svenska belyser hur både språk och 
litteratur kan användas för att förstå sig själv och andra samt verka i samhället (Skolverket, 2017, 
ss. 5, 7, 8) nämns det inte i kunskapskraven för ämnet (Skolverket, 2019, s. 263).  
 

3.6 Teorier  
Följande avsnitt beskriver de teorier som varit aktuella för denna litteraturstudie. Nilholm (2017) 
menar att det är viktigt att vara medveten om och öppen för att de artiklar som sammanställs kan 
utövas ur olika teoretiska utgångslägen (s. 35). Majoriteten av de analyserade artiklarna i litteratur-
studien utgår från en eller flera av följande teorier; Kognitiv teori, sociokulturell teori samt humanistisk 
teori. Ett få tal artiklar placerades inte under någon tydlig teori.  
 
Kognitiv teori  
Den kognitiva teorin grundar sig i Jean Piagets (1896–1980) teorier om skapandet av en allmän 
förståelse för det mänskliga förståndet och dess utveckling genom människans liv (Jerlang & Ha-
gelthorn, 2008, s. 300). Piaget ville klargöra hur människan, i interaktion med sin omgivning, ut-
vecklar kunskap och hans tankar och teorier anses idag som närmast givna uppfattningar om barns 
utveckling samt hur skolans undervisning ska utföras (Säljö, 2014, s. 49). Piagets teorier uppfattas 
för många som genombrottet i studierna gällande barns moralutveckling (Sigurdson, 2002, s. 22).  
 
Den kognitiva teorins strategier använder människor vid beslutstaganden i vardagen (Brunas – 
Wagstaff, 2003, s. 97) vilket gör det till en aktuell teori att beakta vid moraliska konversationer och 
värdegrundsarbete. Den kognitiva teorin belyser hur barns beteendekontroll ständigt utvecklas och 
barnen blir alltmer kapabla att medvetet hantera sitt eget beteende på ett målinriktat sätt (Brunas-
Wagstaff, 2003, s. 123).  
 
Humanistisk teori  
Den humanistiska teorin påverkas väsentligt av det hermeneutiska synsättet som det oftast talas 
om i sammanhang som rör tolkningen av litterära texter (Illman & Nynäs, 2017, s. 101). Teorin 
handlar om frågor som uppmärksammar hur människor förstår en text parallellt med hur männi-
skor förstår varandra vid olika möten, ofta med fokus på kulturella möten och sammanhang (Illman 
& Nynäs, 2017, s. 101).  
 
Sociokulturell teori 
I den sociokulturella teorin ligger fokus på samspelet mellan det sociala och det kulturella – vilket 
gör sig märkbart i namnet; sociokulturell (Nilholm, 2016, s. 57). Sociokulturell teori är inspirerad av 
Lev Vygotskys tankar gällande att barn utvecklas genom biologiska förändringar samt i samspel 
med andra (Nilholm, 2016, s. 58). Språkanvändning och kommunikation är centrala inom den so-
ciokulturella teorin och belyser sambandet mellan barnen och deras omgivning (Tullviste, 1991; 
Säljö, 2014, s. 67). Kommunikation och språkanvändning är ledande, därför utgår ofta sociokultu-
rella analyser ifrån vad som sägs och skrivs (Nilholm, 2016, s. 58). Att det sociokulturella 
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perspektivet har sin utgångspunkt i människors tänkande och handlande innebär att fokus ligger 
på hur individer och grupper använder sig av fysiska och kognitiva resurser (Säljö, 2014, s. 18). Det 
sociokulturella perspektivet fokuserar på de kunskaper som uppstår genom interaktion med andra 
människor (Säljö, 2014, s. 21).  
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4. Metod  
Metodavsnittet är indelat i tre avsnitt. I avsnitten redogörs genomförandet av informationssök-
ningen (4.1) urvalet (4.2) och materialanalysen (4.3). 
 

4.1 Informationssökning  
Under inledningen av arbetet har databasen Education Resource Information Center (ERIC) an-
vänts. ERIC innehåller artiklar och litteratur som berör området pedagogik. De sökord som an-
vändes för att söka relevant forskning var bland annat ”reading aloud, reading aloud to others, Story 
Telling, values, ethics, moral, picture books, Children’s books, empathy”. Sökningar gjordes både som fria 
sökningar och som thesaurus-sökningar. I de fria sökningarna användes trunkeringar, fras-indel-
ning, parenteser samt AND/OR (Se tabell 1). I thesarus-sökningarna kombinerades relevanta ka-
tegorier med varandra (Se tabell 1). Efter genomförd sökning begränsades sökresultatet till att en-
bart visa vetenskapliga artiklar (peer reviewed).  
 
Databasen Swepub användes för att söka efter svenskt forskningsunderlag. Sökord som användes 
var ”högläsning, värdegrund och textsamtal”. Sökningarna skedde både med och utan trunkeringar. 
Sökresultatet gav inget relevant resultat eftersom sökresultaten inte behandlade litteraturstudiens 
syfte i tillräckligt hög grad.  
 
Libris är en är gemensam söktjänst för flera bibliotek i Sverige (framför allt universitetsbibliotek). 
I Libris gjordes sökningar efter avhandlingar gällande textsamtal och värdegrund. Där användes 
samma sökord som i Swepub. Sökningarna begränsads till avhandlingar för att hitta litteratur med 
vetenskaplig grund.  
 
Utifrån de artiklar som hittades i ovannämnda söktjänster och databaser gjordes kedjesökningar i 
referenslistorna för att hitta aktuella forskare till ytterligare artiklar och undersökningar. Under sök-
processen har anteckningar förts med stor noggrannhet och precision för att säkert och tydligt 
kunna redogöra för de grundläggande utgångspunkterna i litteraturstudien. Att noggrant anteckna 
sin sökprocess nämns som viktigt av Nilholm (2017, s. 36), anledningen är för att det ska vara 
enkelt att hitta de aktuella artiklarna i ett senare skede.  
 

4.2 Urval 

Under sökningsprocessen lästes först de olika titlarna på sökresultaten; om titeln antydde att inne-
hållet behandlade litteraturstudiens syfte lästes sammanfattningarna. Genom att läsa sammanfatt-
ningarna skapades en uppfattning om artiklarnas innehåll och relevans för studien. Om bedöm-
ningen var att artikeln kunde besvara litteraturstudiens frågeställning sparades artikeln för vidare 
granskning.  
 
Kriterierna för artiklarna var framför allt att de skulle vara vetenskapligt granskade (peer reviewed). 
Dessutom skulle artikeln: fokusera på åldrarna 5–10, kunna kopplas till kursplanen för undervis-
ningen i svenska samt fokusera på värdegrundsfrågor. För att granska artiklarna följdes den mall 
som Nilholm (2017, s. 42) presenterat för kartläggning av forskning (Se tabell 2).  
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Tabell 1: De första artikelsökningarna  

ERIC Antal Träffar Antal analyserade träffar 
Thesaurus: (DE ”Reading Aloud to Others” 

OR DE ”Oral Interpretation” OR DE ”Oral 

Reading” OR DE ”Story Reading” OR DE 

”Story Telling”) AND (DE ”Humanistic Edu-

cation” OR DE ”Group Dynamics” OR DE 

”Human relations” OR DE ”Values”) AND 

(DE ”Elementary Schools” OR DE ”Elemen-

tary Education”) 

 

Fri sökning: (Elementar* AND Child* AND 

Value* AND Book* AND Empath*) 

 

(“Moral* Value*” AND “Story Telling” AND 

“Teaching”) 

20 träffar 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 träffar 

 

 

22 träffar 

5 träffar 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 träffar 

 

 

2 träffar 

Swepub   

Högläsning 

Textsamtal* 

35 träffar 

58 träffar 

0 träffar 

0 träffar 

Libris   

Högläsning 

 

Utökad sökning: svenska värderingar 

3 träffar 

 

52 träffar 

1 träff 

 

2 träffar 

 

 

Tabell 2: Analyserad Litteratur 

Författare År Land  Publikationstyp Titel  

Adami, Rebecca 2014 Storbritannien Vetenskaplig artikel  Re- Thinking Relations in Human Rights 

Education: The Politics of Narratives 

Adami, Rebecca  2016 Sverige  Vetenskaplig artikel The praxis of ethics and justice in human 

rights learning: examining the limits of 

progressive education  

Boyd, Maureen P.  

Devinnie, Meredith K.  

2009 USA Vetenskaplig artikel Student Voices and Teacher Choices  

Selecting chapter book Read alouds  

Cobb, Jeanne 

Rusher, Anne 

1996 Framgår ej Rapport PeRCS: "Grand Conversations" with Mul-

ticultural Books. 
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Hunter, Cheryl  

Eder, Donna  

2016 USA Vetenskaplig artikel The Role of Storytelling in Understanding 

Children’s Moral/Ethic Decision-Making  

Kara- Soteriou, Julia 

Rose, Heather 

2008 USA Vetenskaplig artikel A Bat, a Snake, a Cockroach, and a 

Fuzzhead 

Using Children’s Literature to Teach about 

Positive Character Traits  

Leonard Lamme, Linda  1996 USA Vetenskaplig artikel Digging Deeply 

Morals and Ethics in children´s Literature  

Martin, Justin F.  2007 USA Vetenskaplig artikel Children’s attitudes toward superheroes as 

a potential indicator of their moral under-

standing  

Nadelson, Louis s. Na-

delson, Sandra G. 

Broyles, Ann  

Edgar, Janet Einhorn, 

Jeryca Hatchett, Annette 

Scroggins, Tabitha Skip-

per, Alicia Ulrich, Cara  

2019 USA Vetenskaplig artikel Beyond the Books: Teacher Practices and 

Perceptions of Teaching Caring and Curi-

osity 

Nikolajeva, Maria  2012 Storbritannien  Vetenskaplig artikel Reading Other People’s Minds Through 

Word and Image 

Pardales, Michael J.  2002 USA Vetenskaplig artikel ”So, How Did You Arrive at that deci-

sion?” Connecting Moral Imagination and 

Moral Judgement 

Rabin, Colette  2011 USA Vetenskaplig artikel Learning To Care During Storytime in the 

Current Context: Moral Education From 

the Perspective of Care Ethics  

Teale, William H.  

Martinez, Miriam G.  

1996 USA Vetenskaplig artikel Reading aloud to young children: Teach-

ers’ reading styles and kindergartners’ text 

comprehension  

Tomé- Fernández, María  

Senís- Fernández, Juan  

Ruiz-Martín, Diego  

2019 Spanien  Vetenskaplig artikel Values and Intercultural Experiences 

Through Picture Books  

Wilson, Sue 

Rennie, Jennifer 

2019 Storbritannien Vetenskaplig artikel ”The very ugly duckling” meets Minecraft: 

identity work and interpretive competence 



 12 

4.3  Materialanalys 
Litteraturstudiens form presenteras som en metaanalys. Det innebär att litteraturstudien består av 
flera olika vetenskapliga artiklar.  
 
De valda artiklarna granskades genom att först läsas som helhet, samtidigt som relevanta delar och 
avsnitt markerades. När alla valda artiklar genomgått den processen sorterades artiklarna i tre olika 
kategorier; hög relevans, relevant till viss del, mindre relevant. Totalt analyserades 26 vetenskapliga 
artiklar varav 15 bedömdes ha hög relevans för ämnet. Artiklarnas relevans granskades dessutom 
genom antalet gånger de refererats till av andra. Det artikel som refererats till flest gånger hade 
refererats till 63 gånger och den minst refererade 7 gånger. Medelvärdet för antal refererade gånger 
landade på 23 gånger per artikel. I slutändan valdes dock artiklarna efter deras relevans för ämnet 
snarare än antalet gånger de refererats till, inspirerat av Nilholm (2017, s. 42). Arbetet fördelades 
genom att dela upp artiklarna vid läsprocessen. När de relevanta artiklarna var lästa och översatta 
sammanställdes resultatet. Resultatet från litteraturanalysen delades in i sex tydliga teman; samtalens 
betydelse, utmaningar, val av litteratur, att relatera till litteraturen, att utveckla empati och litteraturens fördelar 
för värdegrundsarbetet. 
 
Något som ständigt behövde beaktas var det faktum att all forskning inte självklart kan ses som 
universell. Då litteraturstudiens ämne rör de samhällsvetenskapliga7 och humanistiska8 områdena 
är forskningen mer eller mindre nationell (Nilholm, 2017, s. 133). Det innebär att forskningen som 
gjorts kommer vara färgad av de traditioner som yrkas i det land som författaren har sitt ursprung 
i och därför bedömdes varje artikel efter relevans för den svenska undervisningen och dess värde-
grund. Tacksamt i den aspekten är det faktum att mänskliga rättigheter i stort anses grunda sig i de 
västerländska9 traditionerna (Adami, 2014, s. 294), till vilka Sverige räknas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Samhällsvetenskapliga: Sammanfattande benämning på vetenskapliga aspekter som studerar samhället; ekonomi, 
geografi, pedagogik, psykologi, statsvetenskap och likande. 
8 Humanistiska: Utgår från livsåskådningen som bygger på människan som enskild individ.  
9 Västerländska: Den västerländska kulturen och länderna kan sägas vara de som är starkt sammankopplade med 
kristen religion; den kultur som uppstod i västvärlden under modern tid.  
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5. Resultat  
I följande avsnitt behandlas litteraturstudiens resultat. De olika teman som forskningen åskådliggör 
bildar här rubriker för de olika avsnitten; samtalens betydelse (5.1), utmaningar (5.2), val av littera-
tur (5.3), att relatera till litteraturen (5.4), att utveckla empati (5.5) och litteraturens fördelar för 
värdegrundsarbetet (5.6).  
 
5.1 Samtalens betydelse 
Internationellt är bilderboksdiskussioner en vanlig aktivitet i klassrummen. Elever får i diskussion-
erna arbeta tillsammans där de kan dela och förmedla det diskuterade ämnet (Wilson & Rennie, 
2019, s. 206). Lärarens roll i konversationerna som uppstår bör vara att erbjuda eleverna en mall 
för hur de ska konversera. Lärarens ansvar är att inleda interaktionen som sedan leder till diskussion 
(Cobb & Rusher, 1996, s. 5). Lärprocessen genom konversationer är ett sätt att uppleva en erfa-
renhet igen men på ett annorlunda sätt och genom att förklara upplevelser för någon annan kan 
förståelsen för oss själva utvecklas (Dewey, 1990; Adami, 2016, s. 44). Enligt en elev i Rabins (2011, 
s. 54) studie är diskussioner kring litteratur, som kan kopplas till elevernas egna liv och känslor, ett 
bra sätt att förstå olika situationer. Eleven upplevde att en verklig situation blev lättare att förstå 
och lösa om den hade diskuterats innan. Samma elev menar dessutom att om situationer ur littera-
turen inte hade diskuterats är det möjligt att hen skulle undvika att lösa liknande situationer på egen 
hand (Rabin, 2011, s. 54).  
 
Utifrån Kara-Soteriou och Rose (2008, s. 32) resultat menar de att diskussioner gör det möjligt för 
elever att bli mer socialt trygga och de får en djupare förståelse för varandra och sig själva. Enlig 
Cobb och Rusher (1996, s. 7) kan en berättelse som inte diskuteras eller konverseras kring utesluta 
den glädje som kommer av att få dela tankar och idéer med varandra. Lärare som tror att en berät-
telse endast ska läsas utan att diskuteras missar en värdefull möjlighet att låta eleverna engagera sig 
i meningsfulla konversationer (Cobb & Rusher, 1996, s. 7). Samtalet kan vara en stark upplevelse 
för eleverna om läraren lyckas skapa en trygg miljö där egenberättade livserfarenheter delas och 
aktivt lyssnas till. Det handlar om att lära av varandra, inte att lära av karaktärer eller personer som 
lever långt från elevernas egen verklighet (Adami, 2016, s. 45). 
 
Resultatet av Hunter och Eders (2010, ss. 224–228) forskning visade att eleverna erbjöds plats att 
diskutera genom berättelser. Eleverna fick uttrycka sina egna upplevelser om berättelsen som främ-
jades av öppna frågor. Lärarens frågor var inte knutna till berättelsens innehåll utan frågorna var 
ställda utifrån att deltagarna själva skulle tillämpa sina personliga tankar kring innehållet. Diskuss-
ionerna gav eleverna möjlighet att tillämpa sin förmåga att främja varandras etiska reflektioner och 
möjligheten att tillämpa moraliska frågor i verkliga situationer. Eleverna fick möjlighet att utmana 
varandras tankar om moraliska beslut med utgångspunkt i berättelsen (Hunter & Eder, 2010, ss. 
224–228). Att låta eleverna stå för svar, makt och inflytande innebär att läraren själv avstår från att 
lösa problem eller att rätta till saker vilket ger positiv effekt på elevernas demokratiska fostran 
(Philgren, 2012, s. 219). 
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5.2 Utmaningar  
Arbetet med relevanta och meningsfulla diskussioner kan vara ett komplicerat arbete för läraren, 
ett exempel på detta är när eleverna gör kopplingar från sitt vardagliga liv utanför skolan som 
läraren är obekant med (Wilson & Rennie, 2019, s. 213). Ytterligare ett hinder finns mellan det 
eleverna lär sig i skolan och de erfarenheter eleverna tar med sig till skolan: ett hinder mellan vad 
de kan lära sig och hur de kan använda sina nya kunskaper i sitt vardagliga liv (Dewey, 1990; Adami, 
2016, s. 43). Alla medverkande klasslärare i Rabins (2011, s. 52) studie upplever att det finns en 
svårighet i att överföra insikterna från de olika diskussionerna till elevernas vardagliga handlingar. 
Ofta tycks eleverna fokusera mer på vad karaktärerna kan göra i olika situationer men misslyckas 
med att applicera situationerna i sina egna liv. Därför anser lärarna i studien att frågorna som dis-
kuteras måste ha tydliga kopplingar till elevernas egna upplevelser och vardagssituationer (Rabin, 
2011, s. 52). Det är tyvärr vanligt förekommande att eleverna under lektionstid enbart svarar vad 
de förstår att läraren önskar höra och skapar därav ingen egen förståelse för ämnet som diskuteras 
(Philgren, 2012, s. 59). Genom att använda både litteratur och teoretiska texter i undervisning om 
etik, moral och mänskliga rättigheter, får eleverna en vana att tänka på både det generella och det 
faktiska i olika situationer (Pardales, 2002, ss. 435–436). 
 
Litteratur som används i undervisningen kan vara ett problem beroende på hur den berättas, delas 
och lyssnas på; läraren måste fråga sig själv vad avsikten med undervisningen är och se till att den 
utgår från eleverna och inte läraren själv (Adami, 2014, s. 301). Adami (2016, s. 43) menar att för 
en elev som inte har möjligheten att förändra sin sociala verklighet kan undervisning om mänskliga 
rättigheter vara svårt. Hon menar att en elev som exempelvis är utsatt och blir utnyttjad hemma 
inte kan fly från den verkligheten enbart av att ha lärt sig om sina rättigheter (Adami, 2016, s. 43). 
Det är i hög grad den enskilde läraren som styr värdegrundsarbetet i klassrummet och bestämmer 
hur det ska åskådliggöras och preciseras, inte minst genom valet av läromedel (Zackari, Modigh, 
Ohlson Wallin och Stalfelt, 2000, s. 84).  
 
Att arbeta med värdegrunden i ett mångkulturellt samhälle och se det gemensamma beror på hur 
värdegrunden i styrdokumenten tolkas (Zackari et al 2000, s. 68). Adami (2014, s. 293) skriver att 
demografin10 i Europa förändras och att många klassrum blir allt mer blandade när det gäller ele-
vernas kulturella, etniska, religiösa, idealiska och känslomässiga bakgrund. Denna relationella kom-
plexitet och tillgång till motberättelser inom kulturer, religioner och traditioner utmanar alla lärare 
när det gäller ämnet mänskliga rättigheter. Det verkar finnas en allmän förståelse av att mänskliga 
rättigheter är födda i västerländsk kultur (Adami, 2014, s. 294). Däremot hävdar Donnelly (2003) 
bland annat att mänskliga rättigheter i sig är västerländska men att de nödvändigtvis inte bryter mot 
icke-västerländska11 samhällen och traditioner (Donnelly, 2003; Adami, 2014, s. 294). Zackari et al 
(2000, s. 69) menar att om en särskild värdetradition (kultur), exempelvis kristet, islamskt eller lik-
nande, värdesätts kan det utesluta många människor som inte identifierar sig med den kulturen. 
Genom samtal kan skolan lyfta principer och klargöra hur respekt kan visas mot andras åsikter och 
synsätt (Zackari et al 2000, s. 69).  
 

 
10 Demografin: Studien av befolkningen; hur stor den är, dess förändringar inom befolkningen och likande.   
11 Icke-västerländska: Den kultur som från början benämndes som den österländska kristendomen samt den isla-
miska världen i mellanöstern. I andra ord kan det beskrivas som de kulturer som inte stämmer in som västerländska. 
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5.3 Val av litteratur  
Vid valet av litteratur är det viktigt att tänka efter om berättelsen öppnar för diskussioner om de 
aktuella värdegrundsfrågorna, samt om litteraturen är skriven med respektfullt språk och om 
bokens karaktärer skildras realistiskt eller stereotypiskt (Tomé-Fernández, Senís-Fernández & 
Ruiz-Martín, 2019, s. 207). För att eleverna ska bli intresserade av en bok och bli uppfångade i 
konversationerna som följer måste boken bestå av ett tema som engagerar eleverna och som upp-
muntrar till frågor, svar och diskussioner (Cobb & Rusher, 1996, s. 7). Att hitta rätt bok för ända-
målet är dock inte alltid enkelt. I en undersökning på en grundskola i södra Spanien skulle lärarna 
välja böcker som uppfyllde utvalda kriterier och behandlade integreringsfrågor. Dessa kriterier var 
bland annat de som nämnts ovan; respektfullt språk, realistiska karaktärer samt att berättelserna 
kunde erbjuda den litterära empati som krävdes för det aktuella temat (Tomé-Fernández et al., 
2019, ss. 205, 207). I slutändan var det endast två av 1200 böcker som uppfyllde samtliga kriterier 
och kunde användas i undervisningar (Tomé-Fernández et al., 2019, s. 207).  
 
Leonard Lamme (1996, s. 412) skriver att ett problem är att så gott som alla böcker presenterar etik 
och moral genom de olika sätt som bokens karaktärer beter sig på och det är därför lätt att tänka 
att vilken bok som helst lämpar sig för värdegrundsarbete. Hon belyser att folksagor såväl som 
faktabaserad litteratur vidrör etik och moral. Folksagorna belyser till exempel ofta ”det goda möter 
det onda”, och i faktabaserad litteratur kan ibland olika beteenden och attityder inkluderas vilket 
ger läsaren möjligheten att bemöta etik och moral samtidigt som faktakunskaper (Leonard Lamme, 
1996, s. 412). Nikolajeva (2012, s. 276) menar att de högkognitiva känslorna, även kallade ”sociala 
känslor”, så som kärlek, hat, förakt, avund, synd eller skuld, är lätta att hitta exempel på i litteraturen 
och de flesta litterära handlingarna är tydligt byggda kring minst en utav dem. Urvalskriterierna, 
som kan se olika ut beroende på vilken värdegrundsfråga läraren ämnar arbeta med, betraktas som 
värdefulla för att få rätt material att arbeta med gällande värdegrundsfrågor i grundskolan samt 
hjälpa eleverna att öka sin medvetenhet och omsorg för olika situationer (Tomé-Fernández et al., 
2019, s. 211).  
 
5.4 Att relatera till litteraturen 
Hur eleverna involveras i litteraturen är minst lika viktigt när det gäller att belysa svar på etiska och 
moraliska frågor som det är att välja rätt litteratur. Det menar Leonard Lamme (1996, s. 418) och 
fortsätter med att belysa att eleverna behöver diskutera dessa frågor i en trygg miljö där deras tan-
kar, idéer och åsikter respekteras och värderas. Vidare menar hon att eleverna måste kunna relatera 
karaktärernas upplevelser till sina egna liv för att kunna engagera sig i de etiska och moraliska frågor 
som litteraturen erbjuder (Leonard Lamme, 1996, s. 418). Ofta förväntas dock den som tar del av 
litteraturen att direkt kunna känna empati med karaktärer vars känslor de eventuellt inte känner 
igen (Nikolajeva, 2012, s. 289). Hon menar att empati är en social förmåga som enligt hjärnforsk-
ning inte är naturlig utan måste tränas upp, exempelvis genom litteraturen. Nikolajeva menar dess-
utom att det kan vara lättare för yngre elever att ta till sig ur en berättelse, känna med karaktärer 
och koppla till sig själva (Nikolajeva, 2017, ss. 306–307).  
 
Leonard Lamme (1996) menar att böcker som på ett trovärdigt sätt presenterar både de positiva 
och negativa karaktärsdragen hos berättelsens karaktärer är mer benägna att engagera läsaren i re-
flekterande analyser. Dessutom menar hon att det är viktigt att boken berör moraliska dilemman 
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på ett sätt som känns realistiskt och att bokens karaktärer förhåller sig till dem på ett realistiskt sätt 
för att läsaren ska engageras i att reflektera över etiska problem (Leonard Lamme, 1996, s. 412). 
Pardales (2002, s. 432) menar att litteraturen på det sättet kan ge erfarenheter som det vardagliga 
livet i sig självt sällan kan. Genom litteraturen kan läsaren uppleva erfarenheter som den kanske 
inte skulle möta annars samt få inblick i livssituationer väldigt olika sina egna. Genom litteraturen 
kan läsaren uppleva exempel som ökar de egna uppfattningarna om moraliska principer och kan 
genom det öka sin kunskap och skapa mer förståelse för olika situationer (Pardales, 2002, s. 432). 
Att direkt hänvisa till faktiska händelser från raster eller liknande är ett sätt att hjälpa eleverna att 
lättare relatera till litteraturen menar några av klasslärarna i en studie av Rabin (2011, s. 53). Rabins 
studie visade att frågor som berör händelser i böckerna, samt får eleverna att reflektera över sitt 
eget agerande i liknande situationer, kan hjälpa dem att se likheter mellan karaktärerna i berättelsen 
och sig själva. Det innebar i vissa fall att eleverna själva uppfattade sina rätt och fel, vilket således 
innebar att läraren inte behövde tillrättavisa sina elever utan snarare kunde hjälpa dem att upptäcka 
sina rätt och fel själva (Rabin, 2011, s. 53).  
 
Noddings (2002, s. 17) skriver att dialogen i klassrummet är central för den moraliska utbildningen 
eftersom dialogen kan leda till frågor om vad läsaren själv går igenom eller känner. Att lära sig 
överväga en annan människas perspektiv kan betraktas som hjärtat i vad det gäller omsorg och 
förståelse (Noddings, 2002, s. 17; Rabin, 2011, s. 49). Att få eleverna att relatera och reflektera över 
texter och berättelser är en viktig aspekt för utvecklad förståelse för sina medmänniskor och olika 
situationer. I en kulturellt mångfaldig värld behöver eleven som medborgare utveckla en förmåga 
att få en djupare förståelse för andras perspektiv och detta kan utvecklas genom att få undervisning 
som berör värdegrundsfrågor, omtänksamhet och en förståelse för att arbeta tillsammans (Nadel-
son et al., 2019, s. 91). Genom att reflektera över livet med hjälp av litteratur och diskussion menar 
Pardales (2002, s. 430) att människan kan upptäcka mönster och ifrågasätta vad som orsakar eller 
får oss att handla på ett visst sätt i särskilda situationer. Människan kan undersöka de faktorer som 
format individen (uppfostran, familj, tid eller plats) och avgör vilken roll de faktorerna kan ha på 
beslut som människan tar (Pardales, 2002, s. 430). Den moraliska fantasin är viktig för att svara på 
frågan: Hur ska jag leva mitt liv? eller så som Plato och Aristoteles formulerade den: Hur ska livet levas? 
(Pardales, 2002, s. 435).  
 
Enligt Noddings (2002, s. 50) är det viktigt inom moralisk utbildning att kunna föreställa sig ”den 
onda” karaktärens perspektiv. Noddings gör skillnad på att uppleva en scen med åskådarblick; 
tryggheten i att det inte är individen själv som genomför handlingen, eller att uppleva en scen med 
medlidande. Det senare menar Noddings uppmanar individen att upptäcka likheter till sig själv och 
sina upplevelser vilket i sin tur kan utveckla moraliska förhållningssätt (Noddings, 2002, s. 50; Ra-
bin, 2011, s. 51). Genom att tänka på sig själva som karaktärer i en berättelse kan människor upp-
täcka hur val och handlingar fungerar tillsammans för att påverka konstruktionen av sin identitet 
(Martin, 2007, s. 240).  
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5.5 Att utveckla empati 
Nikolajeva (2012, s. 276) skriver att kognitiva kritiker hävdar att människan kan engagera sig i och 
relatera till fiktiva karaktärer på grund av de samband som finns mellan upplevelsen av texter och 
de emotionella minnen som människan bär i sin egen hjärna. Vidare skriver Nikolajeva (2012, s. 
276) att det enklaste sättet att skapa en emotionell känsla i en text är att berätta att någon är glad, 
ledsen eller arg, antingen genom en berättande röst eller genom en karaktärs egen röst. I båda fallen 
utlöser de lästa orden olika minnen hos läsaren som är associerade med den känsla som texten 
beskriver, vilket gör att det går att uppfatta en karaktärs känslor (Nikolajeva, 2012, s. 276). För att 
lära eleverna att se likheter mellan verkliga personer och karaktärer i böcker är det viktigt att upp-
mana eleverna att fundera på hur de själva skulle känna i en utsatt karaktärs situation – inte enbart 
fokusera på vad eleven skulle göra för att hjälpa karaktären (Rabin, 2011, s. 51).  
 
Nikolajeva (2012, s. 276) skriver att litteratur kan skapa situationer där känslor stimuleras. Männi-
skan engagerar sig i litterära karaktärers känslor eftersom hjärnan kan stimuleras av andra männi-
skors känslor och situationer (Nikolajeva, 2012, s. 276). Tomé-Fernández et al. stödjer detta genom 
sin studie. Baserat på elevernas egna kommentarer kan eleverna tydligt känna empati med huvud-
personers problem och situationer (Tomé-Fernández et al., 2019, s. 211). Att känna empati med 
en karaktär innebär dock inte nödvändigtvis att dela karaktärens känslor eller sinnestillstånd, läsaren 
bör kunna känna empati med en karaktär utan att dela känslorna (Feagin, 2007; Nikolajeva, 2012, 
s. 277). Nikolajeva (2012, s. 277) menar att textrader så som ”Han var lycklig” eller ”Hon kände 
sig ledsen” inte nödvändigtvis skapar samma känslor hos läsaren direkt, inte heller i samma grad. 
Dock går det fortfarande att känna empati med en karaktär som är glad eller ledsen, förutsatt att 
läsaren har ett eget minne av de känslorna, antingen från egen livserfarenhet eller från en tidigare 
litterär erfarenhet (Nikolajeva, 2012, s. 277).  
 
Att lära sig känna empati för karaktärer innebär inte att läsaren enbart kan leva sig in i offrets roll 
utan även i förövarens roll menar en av lärarna i Rabins (2011) studie. Samma lärare menar också 
att det kan vara svårt för eleverna att leva sig in i karaktärers situationer och roller. Därför är lära-
rens hjälp och ledning viktigt. Samma lärare berättar att han upplever det som viktigt att hjälpa 
eleverna att skapa en hypotes om hur de skulle känna om de var i karaktärens situation. Han menar 
dessutom att det är extra viktigt att öva sig i att känna empati med exempelvis ”den onda” i berät-
telsen. Anledningen är att det ofta är svårare att relatera till ”den onda” och därför utmanas eleverna 
i att förstå någon som tänker annorlunda än de själva, vilket är vad de ofta kommer behöva göra i 
verkligheten (Rabin, 2011, s. 51).  
 
Vid förståelsen av böcker kopplar ofta läsaren bokens händelser till egna personliga upplevelser 
och ”förstår” karaktären genom kopplingen som görs till sina egna, relevanta och känslomässigt 
laddade minnen (Nikolajeva, 2012, s. 276). Genom att söka empati hos olika karaktärer upplevdes 
eleverna i Rabins studie (2011, s. 52) få insikt i de potentiella effekterna som kan förekomma om 
eleverna behandlar varandra så som karaktärerna i berättelsen. Kognitiv kritik antyder en neurolo-
gisk12 grund för värdet av att läsa: det ger en möjlighet att hjälpa oss förstå andra människor (Niko-
lajeva, 2012, s. 289). Vissa känslor eller tankar har läsaren aldrig upplevt, men genom litteraturen 

 
12 Neurologisk: I sammanhanget syftar neurologisk på neuropsykologi som innebär läran om relationerna som finns 
mellan hjärnans funktion och olika beteenden.  
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kan läsaren ges möjlighet till förståelsen för främmande situationer, tankar eller känslor. Till exem-
pel har få av oss – lyckligtvis – blivit utsatta för extrem rädsla eller skräck, dock går det ändå att 
förhålla sig till känslan av skräck, inte minst genom en multimedial text där en bild av en känsla 
eller situation direkt kan påverka läsaren (Nikolajeva, 2012, s. 277). Enligt Nikolajeva (2012, s. 278) 
kan en visuell bild potentiellt framkalla ett brett spektrum av känslor som kringgår ordens relativa 
precision vilket kan ge en ovärderlig erfarenhet för en tidig eller okunnig läsare. 
 
5.6 Litteraturens fördelar i värdegrundsarbetet 
Litteraturläsning och gruppdiskussioner kan göra lärandet mer effektivt och roligt. Upplevelsen av 
litteraturläsning underlättar för gruppdiskussioner kring innehållet och kontexten (Sipe, 2000; Boyd 
& Devinnie, 2009, s. 148). Att aktivt och tydligt koppla berättelserna till elevernas erfarenheter 
visade en effekt vad det gäller att inspirera eleverna till att grundligt fundera över betydelsen och 
värdet i att ta hand om varandra (Rabin, 2011, s. 54). Teale och Martinez (1996, s. 332) intervjuade 
lärare och fann av deras svar att litteraturläsning som metod kan hjälpa elever att uttrycka sina 
känslor och även hjälpa dem sätta sig in i hur andra tänker. För yngre elever som eventuellt har 
begränsade erfarenheter av egna, verkliga, känslor kan litterära erfarenheter vara särskilt värdefulla 
(Nikolajeva. 2012, s. 277).  
 
Nikolajeva (2012, s. 274) skriver att litteraturen kan hjälpa elever att utveckla färdigheter, kunskaper 
och förståelse för andra människor. Karaktärer i litteraturen kan fungera som förebilder för ele-
verna, särskilt om eleverna blir uppmuntrade att tänka djupt gällande anledningarna till karaktärens 
beteende och beslut (Leonard Lamme, 1996, s. 417). Berättelser med uppenbara etiska meddelan-
den som är förmanande är inte effektiva; ingen gillar att bli tillsagd vad de ska göra eller hur de ska 
bete sig. Genom att istället låta eleverna analysera berättelsen lär de sig att avslöja de etiska värden 
som gömmer sig i litteraturen de läser eller lyssnar till (Leonard Lamme, 1996, s. 413).  I Rabins 
studie (201,1 ss. 51–52) uttryckte flera av eleverna skillnaden mellan att lära sig moraliska beteenden 
genom regler och genom litteratur. En elev menar att om de uppmanas till gott beteende genom 
listor och regler så inspirerar det inte lika mycket som att empatisera med olika karaktärer genom 
diskussioner kring berättelsen (Rabin, 2011, ss. 51–52).  
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6. Diskussion  
I följande avsnitt diskuteras och analyseras studiens metod och resultat. Först behandlas för- och 
nackdelar med metoden i avsnittet metoddiskussion (6.1) sedan analyseras resultatet i avsnittet re-
sultatdiskussion (6.2). Studien avslutas sedan med en övergripande slutsats (6.3) samt förslag på 
vidare forskning (6.4).  
 

6.1 Metoddiskussion  
Syftet med denna litteraturstudie var att svara på studiens frågeställningar genom forskning och 
vetenskapliga artiklar. Vid informationssökningen söktes därför vetenskapliga artiklar som behand-
lade området textsamtal, värdegrund och barnböcker. Något som tidigt upptäcktes var en begräns-
ning i antalet artiklar som behandlade det exakta begreppet värdegrund vilket innebar att sökning-
arna snabbt fick vidgas till att söka artiklar som behandlade delar av värdegrundens innehåll; etik, 
moral, empati och mänskliga rättigheter. Avsaknaden av svenska artiklar upplevs som en stor nack-
del då det innebär att litteraturstudien inte har en direkt källhänvisning till Sverige.  
 
Fokus landade snabbt på att artiklarna måste ha sin grund internationellt då avsaknaden av svenska 
artiklar var markant. Sökträffarna bedömdes ändå som relevanta då samma värderingar som nämns 
i den svenska värdegrunden behandlas även internationellt och går därför att koppla till den svenska 
skolan. Det var viktigt att de artiklar som valdes ut kunde kopplas till vad undervisningen i svenska 
förväntas lära ut. I svenska skolan förekommer litteraturläsning främst inom svenskämnet, därför 
blir artiklarna aktuella eftersom de behandlar litteraturläsning.  
 
6.2 Resultatdiskussion  
Studien resulterade i sex olika teman gällande användandet av litteratur kopplat till värdegrundsar-
betet (se avsnitt 5). Nedan kommer avsnitten utmaningar och fördelar (läs mer i avsnitt 5.2 respektive 
5.6) sättas i relation till resultatets fyra andra teman (5.1, 5.3, 5.4 och 5.5). 
 
Samtalens betydelse 
Enligt de studier vi läst har samtal en god inverkan på elevernas förståelse och bearbetning av 
texten; förståelse för både textens innehåll, sig själv och andra. Att ställa frågor kring en läst text är 
bra förutsatt att det är öppna frågor som ställs. Där får eleverna möjlighet att själva fundera över 
svaren. Värdegrundsfrågor uppfattas ofta som filosofiska frågor vilket innebär att det inte finns 
några givna svar. Eleverna närmar sig svar på filosofiska frågor genom att diskutera och tänka 
tillsammans med varandra (Skolverket, 2011, s. 77). Flera av de studier vi läst menar att det finns 
en risk att de frågor läraren ställer har ett givet svar vilket kan resultera i att eleverna enbart svarar 
vad läraren vill höra utan att reflektera över sina egna tankar. Lärarens utmaning blir att leda sam-
talen genom frågor och inte komma med svar (Skolverket, 2011, s. 77). Andersson och Lennerfors 
(2011, s. 14) menar att det kan vara svårt att veta vad som är gott och rätt i dagens samhälle, de 
menar också att allt fler människor tar personsoliga ställningstaganden som påverkar vad samhället 
ser som det goda och det rätta. Av den anledningen tänker vi att samtal kan vara ett av flera bra 
sätt av träna eleverna att själva fundera över vad som är gott och rätt.  
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Flera av de granskade studierna visar att det är viktigt att läraren skapar en trygg miljö för eleverna 
under samtalen där deras tankar värderas och lyssnas till. Det finns flera utmaningar som läraren 
måste vara beredd på. Skolverket (2011, s. 66) skriver om hinder i samtalet. Samtal kan störas och 
påverkas av olika faktorer, det kan till exempel vara att eleven blir avbruten eller inte blir tagen på 
allvar. En annan svårighet under samtal i klassrummen är att hindra de elever som tenderar att 
dominera i samtalet och försöka få blyga elever att delta i samtalet (Skolverket, 2011, s. 77). Flera 
av de studier vi läst uppmärksammar dessutom svårigheten med att inkludera situationer som sker 
utanför klassrummet i samtalen.  
 
Något som går att diskutera är om litteratursamtal är det självklara arbetssättet när det gäller vär-
degrundsarbete? De artiklar som har lästs fokuserar på- och lyfter litteratursamtal som ett bra ar-
betssätt (förutsatt att läraren behärskar arbetssättet) men självklart finns det andra arbetssätt som 
kan funka lika bra, eller kanske bättre även om just denna studie fokuserar på litteratursamtal.  
 
Val av litteratur  
Resultatet av de undersökta studierna visar att det är viktigt att det finns en tanke bakom valet av 
litteratur. Det är lätt att hitta böcker som rör värdegrundsfrågor men risken är att samma bok även 
befäster stereotyper eller liknande. Resultatet från artiklarna visade att valet av litteraturen är viktigt 
för att eleverna ska uppleva innehållet som meningsfullt. Valet av relevant litteratur för diskussion 
för eleverna kan till en början låta som en enkel uppgift. I litteraturen finns många karaktärer som 
representerar både det goda och det onda men när särskilda kriterier ska uppfyllas kan det bli svå-
rare att välja relevant litteratur. Diskussionerna om livsfrågor som litteraturen medför gör att ele-
verna utvecklar sitt språk och sin egen förståelse för omvärlden och eleverna kan utveckla sin egen 
identitet (Skolverket, 2017, s. 7). 
 
Om vi ska tro de lästa artiklarna och utgå från att valet av litteratur är så viktigt som det framstår 
finns risken att det ställer till problem i genomförandet. Lärares planeringstid upplever vi redan 
vara begränsad och att välja böcker så noggrant och precist som bland annat Tomé-Fernández et 
al beskriver kan därav ses som ett stort hinder. Frågan blir hur nödvändigt det är att vara så nog-
grann eller om det kan räcka med att läraren har god insikt i den litteratur som används?  
 
Att relatera till litteraturen 
Ordet relatera är ett intressant ord och det går att fundera kring om läsaren verkligen måste relatera 
till litteraturen för att kunna förstå eller lära sig av den. Dock menar flera av de lästa studierna att 
det är väsentligt för eleverna att kunna relatera till litteraturen för att det ska ske en moralisk ut-
veckling hos dem. Om eleverna kan relatera till litteraturen finns möjligheten att de insikter som 
eleverna skaffat och upptäckt i den litterära världen sedan kan appliceras i den verkliga (Alkestrand, 
2016, s. 290). Att eleverna ska klara det på egen hand är dessvärre inte en självklarhet, därför menar 
flera av de studier vi läst att lärarens roll och ledning är viktig. En fördel är om läraren kan relatera 
en händelse i litteraturen med något som nyligen skett på skolan, exempelvis under raster, vilket 
gör att eleverna lättare kan relatera arbetet till sin verklighet. Detta är något vi stött på under vår 
egen VFU – läraren har hänvisat till händelser som eleverna upplevt för att hjälpa dem att relatera. 
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Karaktärerna i en bok kan verka som förebilder för eleverna och genom att öva sig i att känna med 
olika karaktärer kan eleverna bli mer manade att agera så som sin förebild. Det blir då viktigt att 
valet av bok intresserar eleverna och att karaktärernas goda gärningar inte blir för överdrivna. Ele-
verna måste själva få syn på karaktärernas agerande och känslor för att helt relatera med dem. Att 
relatera till karaktärer kan vara svårt, särskilt de karaktärer som upplevs mest olik eleverna själva. 
Den forskning vi läst menar dock att det är just dessa karaktärer som är extra viktiga för eleverna 
att öva sig att relatera till. Kan eleverna relatera till någon som upplevs olik dem själva ökar förstå-
elsen för att alla inte agerar eller tänker likadant – vilket är en viktig livskunskap. Detta nämns 
framförallt i Rabins studie (Rabin, 2011, s. 51). 
 
Att relatera till litteratur framstår i studien som bra och viktigt dock bör en läsare kunna förstå och 
ta till sig en texts budskap utan att kunna relatera. Det är vår uppfattning att människor dessutom 
har olika lätt att relatera till såväl situationer och andra individer, därför kan det vara en utmaning 
om läraren fokuserar allt för mycket på att alla elever måste relatera till litteraturen för att förstå.  
 
Att utveckla empati  
Genom litteratur ges eleverna goda förutsättningar att öva sin förmåga att känna empati för andra 
menar flera av de studier vi läst. Att känna empati för en annan människa och lära sig om dennes 
tankar och känslor hjälper eleverna att utveckla sina förmågor att förstå en annan människa. Ge-
nom möten med andra människors levnadsätt och livsvillkor ges inte enbart kunskap om deras liv, 
utan det ger dessutom kunskap och förståelse för elevens eget liv och ens egen karaktär (Alkestrand, 
2016, s. 270). Mötet med andra människor påverkas av situationen och de känslor som uppstår.  
Empati är ofta något som förknippas med något positivt men empati påverkas av alla känslor. Att 
känna empati kan vara svårt. Enligt Nikolajeva (2012, s. 276) funderar många människor över var-
för vi ska känna med en person som inte är verklig. Det kan leda till att engagemanget bland ele-
verna kan avta och risken för att eleverna svarar något som de uppfattar att läraren vill höra kan 
öka. Detta har vi själva uppfattat tendenser av under våra VFU-perioder. I klassrummet kan ele-
verna uppfattas säga och förstå vissa värderingar för att sedan agera i motsats på rasten. Det skulle 
kunna styrka uppfattningen av att det är svårt att applicera insikter från diskussioner i sitt eget liv.  
 
Att känna empati innebär i den här studien att förstå andra människors känslor. Det kan diskuteras 
om det är nödvändigt för eleverna att förstå alla karaktärers känslor och om det självklart innebär 
att eleverna utvecklar sin moraliska förmåga. Det är säkert inte en nödvändighet, samtidigt menar 
en del forskare att evolutionen kan ha bidragit till att vissa handlingar förknippas med känslor vilket 
motiverar människan till att göra, eller inte göra vissa handlingar (Uller, 2009, s. 226). David Hume 
uttrycker att moraliska handlingar bör stimuleras av känslor för att ge en motiverande effekt och 
argumenterar därför mot att rationellt tänkande kan vara centralt för moral (Uller, 2009, s. 227).  
 
Empatiska känslor är inte alltid glada och upplyftande känslor. Empatiska känslor kan skapa ilska, 
hat och sorg vilket sällan är känslor som nämns som positiva när det gäller beslutstagande. Av den 
anledningen går det att tänka att det inte alltid är bra att känna empati i samband med handling.  
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6.3 Slutsats  
Sammantaget kan vi se att litteraturen hjälper elever att närma sig värdegrundsfrågor. Värdegrunds-
arbetet är inte alltid lätt och det påverkas av olika faktorer. En av de faktorerna beskriver Alkestrand 
(2016, s. 15) som att läraren måste göra sina egna tolkningar av begrepp utan att exakt veta vad 
värdegrunden menar ska uppmärksammas. Värdegrunden har inga instruktioner utan läraren måste 
själv, eller tillsammans med arbetslaget utforma arbetssätt för undervisningen i ämnet (Alkestrand, 
2016, ss. 15–16). Till exempel säger värdegrunden ingenting om vilken inställning eleverna ska ha 
till såväl livet som samhället, det står inte om eleverna ska vara optimistiska eller pessimistiska mot 
livet eller samhällets utveckling (Hedin, 2010, s. 83). De livsideal vi har i Sverige kan skilja sig 
betydligt mot andra kulturers ideal (Hedin, 2010, s. 98). Det går till exempel att jämföra vad som 
förväntas av elever på olika platser i världen. I Sverige tilltalar eleverna sina lärare vid förnamn och 
uppmuntras ofta till att tänka utanför ramarna. I England tilltalar de flesta elever sina lärare vid 
efternamn och titel. I Indonesien förväntas eleverna i stort att göra som lärarna säger och inte tänka 
utanför ramarna allt för mycket. Arbetet med värdegrundsfrågor är mycket komplext och det finns 
flera faktorer som påverkar hur arbetet ser ut och värdegrundens stora möjligheter till fria tolk-
ningar gör inte arbetet lättare.  
 
Syftet med denna litteraturstudie var att granska hur forskningen beskriver och bedömer de möj-
ligheter litteraturen har i syftet att undervisa om värdegrundsfrågor. Enligt de källor som använts 
har lärare stora möjligheter att lyfta värdegrundsfrågor genom litteratur förutsatt att det görs på ett 
genomtänkt vis. Källorna är i mycket hög grad eniga om fördelarna, möjligheterna och även svå-
righeterna, vilket tyder på en trovärdighet av resultatet. Slutsatsen är således att skönlitteratur har 
goda möjligheter att belysa värdegrundsfrågor, men misslyckas läraren med att se möjligheterna 
eller behandla dem fel kan eleverna missgynnas.  
 
6.4 Vidare forskning 
Något som intresserade oss var hur viktigt valet av litteratur är och hur mycket det betonades i 
källorna. Flera av artiklarna och mycket av den kurslitteratur vi läst belyser svårigheterna med vär-
degrundsarbete och betonar det oklara i hur en undervisning i värdegrundsarbetet ska utformas. 
Dessutom verkar det överlag finnas få undersökningar som behandlar just denna typ av frågeställ-
ning. Framtida forskning skulle således kunna fokusera på att undersöka lärares medvetenhet samt 
hur väl eleverna känner till värdegrunden och vad den innebär. Framtida forskning skulle även 
kunna fokusera på hur olika lärare väljer att applicera och arbeta med värdegrunden i undervis-
ningen. Extra viktigt anser vi att det är då det verkar finnas en brist på svensk forskning gällande 
ämnet. 
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7. Avslutning  
All forskning som använts som underlag i studien bidrar med god insikt i området för lärarstuden-
ter, lärarutbildare samt verksamma lärare i grundskolan eller inom svenskämnet. Forskningen be-
lyser många viktiga aspekter i arbetet med värdegrundsfrågor i svenskundervisningen genom an-
vändningen av litteratur. Det finns fortfarande flera utmaningar och svårigheter i arbetet med vär-
degrundsfrågor genom de komplexa frågeställningar och förhållningssätt som förekommer.  Dock 
har denna studie bekräftat att det finns goda möjligheter att arbeta med värdegrundsfrågor inom 
svenskundervisningen förutsatt att läraren är medveten om svårigheterna och hanterar utmaning-
arna på ett lämpligt sätt.   
 
Denna studie har bekräftat att litteratur och litteraturläsning har goda möjligheter att skapa dis-
kussioner om värdegrundsfrågor och kan således bidra till ett aktivt värdegrundsarbete inom 
svenskundervisningen. Studien belyser flera aspekter gällande hur litteraturen bör bearbetas för att 
skapa ett meningsfullt värdegrundsarbete. Studien nämner även ett flertal av de utmaningar som 
finns med arbetsområdet. Det går slutligen att konstatera, utifrån den forskning som lästs, att litte-
raturen har möjlighet att bidra i arbetet med att förankra värdegrunden hos eleverna samt förbereda 
dem för att leva och verka i samhället. Allt som behövs är en lärare som är angelägen att hjälpa 
eleverna att upptäcka, se, hantera och förstå litteraturens känslor. 
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Bilaga 1: Översikt över analyserad litteratur  
 

Författare 
Titel 

Tidskrift 
Publikationsår 

Syfte 

Design 
Datainsamling 

Urval 
Land 

Studiens teore-
tiska utgångs-

punkt 
Resultat 

Adami, Rebecca 
 
Re- Thinking Rela-
tions in Human 
Rights Education: 
The Politics of Nar-
ratives 
 
Journal of Philosophy of 
Education 
 
2014 

Syftet är att under-
söka lärandet av 
mänskliga rättig-
heter genom relate-
rande berättelser. 

Vetenskaplig artikel  
 
Litteraturstudie  
 
- 
 
Storbritannien 

Sociokulturell  Ett relaterande till-
vägagångssätt är vik-
tigt för att förstå hur 
mänskliga rättig-
heter kan bli mer än 
tomma ord. Proble-
met är att läraren 
ibland nöjer sig med 
enbart ”goda intent-
ioner” som grund 
till lektionen. Risken 
finns att eleverna 
känner sig kategori-
serade och förståel-
sen för sina rättig-
heter går miste. 

Adami, Rebecca 
 
The praxis of ethics 
and justice in hu-
man rights learning: 
examining the limits 
of progressive edu-
cation  
 
International Journal of 
Ethics Education 
 
2016 

Artikeln undersöker 
olika utmaningar 
med undervisning 
om mänskliga rättig-
heter.  

Vetenskaplig artikel  
 
Litteraturstudie 
 
- 
 
 
Sverige  

Sociokulturell  Om etiska och rela-
terande utsträck-
ningar av undervis-
ningen ska tas på 
allvar är undervis-
ning om mänskliga 
rättigheter fullt av 
risker eftersom det 
involverar barns sätt 
att vara och frågor 
som lyfts kan vara 
jobbiga för elever 
som är utsatta i var-
dagen, exempelvis i 
sitt hem.  

Boyd, Maureen P.  
Devinnie, Mere-
dith K.  
 
Student Voices and 
Teacher Choices  
Selecting chapter 
book Read-alouds 
 
Childhood Education 
 
2009 

Syftet med artikeln 
var att undersöka 
hur fem elever reso-
nerade kring en bok 
som läraren inte 
hade kunskap om 
och hur läraren ska 
välja högläsnings-
bok. 

Vetenskaplig artikel  
 
Observationer 
 
 
Sex elever observe-
ras när de diskuterar 
en boks innehåll 
 
 
USA 

Framgår ej.  
 

Resultatet visar att 
eleverna har en 
framgångsrik påver-
kan i sin undervis-
ning. 
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Cobb, Jeanne 
Rusher, Anne 
 
PeRCS: "Grand 
Conversations" with 
Multicultural Books. 
 
Dimensions of 
Early Childhood, 
 
1996 
 

Syftet är att redo-
göra för en använd-
bar strategi och ar-
betssätt vid under-
visning som innefat-
tar litteraturläsning. 

Rapport 
 
- 
 
- 
 
 
Framgår ej 

Sociokulturell  
Kognitiv  

Att läsa en bok utan 
att samtala om den 
hindrar eleverna 
från att uppleva den 
glädje och gemen-
skap som kan upp-
stå när eleverna får 
dela sina tankar och 
känslor med 
varandra. 

Hunter, Cheryl  
Eder, Donna  
 
The Role of Story-
telling in Under-
standing Children’s 
Moral/Ethic Deci-
sion-Making 
 
Multicultural Per-
spectives 
 
2016 

Artikelns syfte var 
att granska två olika 
skolor, en lands-
bygdsskola och en 
skola i stadsmiljö. 
Där författarna stu-
derade vilka elever 
som deltog i etiska 
frågor genom berät-
telser. 

Vetenskaplig artikel  
 
Diskussionsobser-
vationer  
 
Åtta elever observe-
ras under gruppdis-
kussioner  
 
 
USA 

Humanistisk 
Kognitiv  

Resultatet tyder på 
att berättelser 
skapar möjligheter 
för elever att ut-
trycka sig genom 
öppna frågor som 
hjälper de att få nya 
insikter.   

Kara- Soteriou, 
Julia 
Rose, Heather 
 
A Bat, a Snake, a 
Cockroach, and a 
Fuzzhead 
Using Children’s 
Literature to Teach 
about Positive 
Character Traits 
 
Young Children 
 
2008 

Syftet med artikeln 
att se hur olika ka-
raktärer kan sam-
spela med varandra 
och påverka ele-
verna. 

Vetenskaplig artikel  
 
Bilderboksgransk-
ning  
 
Fyra olika bilder-
böcker har grans-
kats 
 
 
USA 

Kognitiv  
Sociokulturell  
Humanistisk 

Resultatet pekar på 
att eleverna med 
hjälp av karaktärer-
nas drag kan förstå 
och blev medvetna 
om vad som är rätt 
och fel. 

Leonard Lamme, 
Linda  
 
Digging Deeply 
Morals and Ethics 
in children’s Litera-
ture 
 
Journal for a Just 
and Caring Educa-
tion 
 
1996 

Artikeln fokuserar 
på att lyfta etiken 
som finns i barnlit-
teratur, såväl berät-
tande som faktaba-
serad. Artikelns 
syfte är även att 
lyfta olika strategier 
som kan hjälpa barn 
att förstå det under-
liggande budskapet i 
berättelsen.  

Vetenskaplig artikel  
 
- 
 
- 
 
 
USA 

Kognitiv 
 

Litteraturens karak-
tärer kan vara ut-
märkta förebilder 
för elever, särskilt 
om eleverna upp-
muntras att reflek-
tera kring karaktä-
rens beteende och 
agerande. 
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Martin, Justin, F. 
 
Children’s attitudes 
toward superheroes 
as a potential indica-
tor of their moral 
understanding  
 
Journal of Moral 
 
2007 

Studiens syfte var 
att undersöka ele-
vernas inställning 
och attityd mot sig 
själva samt deras in-
ställning och attityd 
mot olika superhjäl-
tar. 

Vetenskaplig artikel  
 
Intervjuer och ob-
servationer 
 
42 elever i fjärde 
klass från två olika 
klasser deltog i stu-
dien.  
 
USA 

Framgår ej. 
 

Elever kan inspire-
ras av superhjältar 
inte enbart för deras 
superkrafter utan 
även för deras mo-
raliska agerande. 
Genom att hjälpa 
eleverna att lägga 
märke till bra och 
dåligt agerande hos 
deras favoritsuper-
hjältar kan eleverna 
lära sig att se skill-
nad på bra och då-
liga ageranden i 
andra sammanhang 
också.  

Nadelson, Louis s. 
Nadelson, Sandra 
G. Broyles, Ann  
Edgar, Janet Ein-
horn, Jeryca Hat-
chett, Annette 
Scroggins, Ta-
bitha Skipper, Ali-
cia Ulrich, Cara  
 
Beyond the Books: 
Teacher Practices 
and Perceptions of 
Teaching Caring 
and Curiosity 
 
Journal of Curricu-
lum and Teaching 
 
2019 

Studiens syfte var 
att intervjua lärare 
om arbetet kring 
omsorg i klassrum-
met. 

Vetenskaplig artikel  
 
Intervjuer 
 
183 lärare med en 
medelålder på 41 år 
och medelåren för 
aktiva år som lärare 
var 12 år. 155 iden-
tifierar sig som 
kvinna och 28 som 
man.  
 
 
USA 

Kognitiv  
Humanistisk  
Sociokulturell  

Resultatet av stu-
dien visade lärare 
värdesätter elever-
nas lärande om nyfi-
kenhet och omsorg 
I undervisningen. 
Elevernas fokus 
koncentreras mer 
innehållet I under-
visningen än själva 
metoden. 

Nikolajeva, Maria 
 
Reading Other Peo-
ple’s Minds 
Through Word and 
Image  
 
Children’s Litera-
ture in Education 
 
2012 

Syftet är att reflek-
tera över hur käns-
lor kan överföras 
genom interakt-
ionen mellan orden 
och bilderna i bil-
derböcker avsedda 
för unga läsare och 
hur det kan bidra till 
barns förståelse för 
hur andra männi-
skor kan tänka och 
känna.  

Vetenskaplig artikel  
 
Teoretisk gransk-
ning av bilderböcker 
 
 
Åtta olika bilder-
böcker granskas uti-
från dess möjlig-
heter att utforska 
känslor 
 
 
Storbritannien  

Kognitiv  
Humanistisk  

Även i de mest 
enkla bilderböck-
erna finns det ut-
rymme för känslor 
som går att utforska.  
 
Empati är inte en 
naturlig förmåga – 
den måste övas upp.   
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Pardales, Michael 
J.  
 
”So, How Did You 
Arrive at that deci-
sion?” Connecting 
Moral Imagination 
and Moral Judge-
ment 
 
Journal of Moral 
Education 
 
2002 

Syftet med artikeln 
är att analysera relat-
ionen mellan littera-
tur och moralisk 
fantasi och mora-
liska bedömningar. 

Vetenskaplig artikel  
 
 
USA 

Framgår ej.  
 

Litteratur har möj-
ligheten att väcka de 
viktiga delarna som 
krävs för elevernas 
moraliska fantasi. 
 
Moraliskt engage-
rande litteratur be-
står oftast av intres-
santa karaktärer 
som försätts i väl 
beskrivna situat-
ioner som inte är 
fullt så olika de situ-
ationer som ele-
verna själva kan 
komma att stöta på 

Rabin, Colette  
 
Learning To Care 
During Storytime in 
the Current Con-
text: Moral Educa-
tion From the Per-
spective of Care 
Ethics 
 
Journal of Research 
in Childhood Edu-
cation 
 
2011 

Syftet är att under-
söka hur moralisk 
undervisning med 
utgångspunkt i 
etiska frågor be-
handlas 

Vetenskaplig artikel  
 
Intervjuer, observat-
ioner och undersök-
ningar 
 
En skola på lands-
bygden i norra Kali-
fornien undersöks. 
Skolan består främst 
av elever från de 
lägre samhällsklas-
serna och bestod av 
flera olika etiska 
bakgrunder 
 
USA 

Sociokulturell 
Humanistisk  
Kognitiv  

Lärarna engagerar 
eleverna i dialoger 
utifrån berättelserna 
för att… 
 
...ge eleverna möjlig-
het att leva sig in i 
olika karaktärers liv 
och situationer (sär-
skilt förövaren) 
 
…relatera elevernas 
egna upplevelser 
med berättelsen 
 
…hänvisa till ele-
verna insikter ge-
nom verkliga hän-
delser 
 

Teale, William H.  
Martinez, Miriam 
G.  
 
Reading aloud to 
young children: 
Teachers’ reading 
styles and kinder-
gartners’ text com-
prehension 
 
Children's early 
text construction; 
Children's early 
text construction 
 
1996 
 

Syftet är att under-
söka användandet 
av sagoböcker när 
de används av 
vuxna som läser 
högt för ett enskilt 
barn eller en barn-
grupp.  

Vetenskaplig artikel  
 
Intervjuer och ob-
servationer 
 
Sex stycken lärare 
intervjuas om hur 
de använder högläs-
ning 
 
 
USA 

Humanistisk  
Kognitiv 
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Tomé- Fernández, 
María  
Senís- Fernández, 
Juan  
Ruiz-Martín, Di-
ego  
 
Values and Intercul-
tural Experiences 
Through Picture 
Books 
 
Reading Teacher 
 
2019 

Syftet är att inklu-
dera bilderböcker 
som behandlar inte-
greringsfrågor uti-
från tydligt utvalda 
kriterier. Kan en 
bok vara en värde-
full faktor inom den 
interkulturella 
undervisningen?  

Vetenskaplig artikel  
 
Intervjuer, gransk-
ning och observat-
ioner.  
 
 
I klass i en skola i 
södra Spanien un-
dersöktes hur bil-
derböcker påver-
kade klassen positivt 
i integreringsfrågor.  
 
 
Spanien  

Sociokulturell  
Humanistisk 
Kognitiv 

Genom analyser av 
elevernas egna ord 
framkommer det att 
eleverna generellt 
sätt har goda för-
mågor att relatera 
till berättelsen och 
inspireras av dem i 
sitt vardagliga liv.  
 
Det framgår att det 
noggranna urvalet 
av böcker har stor 
påverkan på lektion-
ens resultat.  

Wilson, Sue 
Rennie, Jennifer 
 
”The very ugly 
duckling” meets 
Minecraft: identity 
work and interpre-
tive competence 
 
Literacy 
 
2019 
 

Syftet med studien 
var att förstå hur 
elever i 10–11 års ål-
dern deltar i bilder-
boksdiskussioner i 
klassrummet. 

Vetenskaplig artikel  
 
Studierapportering  
 
En rapport på en 
studie på fyra grup-
per av 10–11 år 
gamla elever samt 
lärare från två olika 
skolor  
 
 
Storbritannien 

Sociokulturell  Resultatet pekar på 
att bilderböcker är 
vanligt förekom-
mande I klassrum-
men där eleverna får 
samtala och ut-
veckla sin tolknings-
förmåga. 

 


