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ABSTRACT  

There is a consensus among scholars that very few English teachers use children's literature in 

their language teaching. In other words, children´s literature is not used to the same extent as  

in the Swedish subject. The overall purpose of this study to examine is to study teachers' 

attitude towards, and to the use of children's literature in their teaching and if their intrinsic 

and extrinsic motivation influences particularly their teaching possibilities and limitations of 

children's literature. Three teachers within the English education, grades 4-6, participated in 

semi-structured interviews. The collected empirical material from the interviews was analyzed 

by a phenomenographic analytical model. The results show that the limited use of children's 

literature is not due to the teacher’s motivation. Instead, the actual teaching conditions in the 

school environment limit the use children's literature in the English subject. In addition, the 

study implies that there is a need for competence development of children's literature and 

relevant teaching methods.  
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1. Introduktion 

Det är av betydelse för barns språkliga utveckling att tidigt erfara kunskap i olika språk, 

eftersom språket i sig kan ge nya perspektiv på omvärlden och skapa förståelse för 

människors olika kulturer och traditioner (Kåreland, 2013). Det speglas i kursplanen för 

engelska, exempelvis har lärarna till uppgift att skapa en engelskundervisning som ger 

eleverna möjlighet att utveckla sin interkulturella kompetens. Det vill säga kunskap om och 

förmågan att reflektera över språket, levnadsätt och kulturer i engelsktalande länder 

(Skolverket, 2011).      

 Ett sätt att bekanta sig med språk och kulturella traditioner är genom barnlitteraturens 

värld.  Det föreligger uppfattningar om att det finns för få språklärare som använder sig av 

barnlitteratur i sin undervisning (Estling-Vannestål & Lundberg, 2010). Lärare kan med hjälp 

av barnlitteratur visa eleverna skillnaden mellan att lära sig läsa och uppleva litteraturen för 

att kunna tillägna sig ett främmande språk. Det har emellertid visat sig att läsning av 

barnlitteratur i engelskämnet inte alls sker i samma utsträckning som i svenskämnet. En 

bidragande faktor till att barnlitteraturen i engelskämnet inte läses i samma utsträckning som 

inom andra ämnen kan bero på lärarnas begränsade kompetens kring barnlitteratur, men även 

ämnet som helhet (Fieldmanis, 2010).    

 Barnlitteratur har visat sig ha flera positiva effekter på barns språkutveckling. Den ger 

dels eleven möjlighet att möta målspråket i en naturlig kontext, dels bidrar den till en 

utveckling av både grammatiska strukturer och ordförrådet. Barnlitteratur har även en 

inverkan på utvecklandet av intresset och motivationen för fortsatt läsning av böcker 

(Fieldmanis, 2010). Lärarna har ju enligt kursplanen för engelska som uppdrag att skapa en 

stimulerande språkundervisning och låta eleverna ta del av olika typer av texter. I Skolverkets 

rapport från 2006, på frågan om hur ofta skönlitteratur på engelska användes i klassrummet, 

visade resultatet att endast 38% av de tillfrågade lärarna använde det minst en gång per termin 

(Skolverket, 2006).      

 Vi kan dock ha anledning att fråga oss om hur lärarnas faktiska motivation, inställning 

och arbete ser ut med barnlitteratur i engelskämnet i dagens undervisning. Som Imsen (2010) 

påpekar; ”Beteende uppstår till följd av ett samspel mellan egenskaper hos individen och 

egenskaper hos den yttre situationen” (Murray 1938 i Imsen, 2010). Individen påverkas med 

andra ord av dess inre behov och de yttre ramarnas förutsättningar och begränsningar, så även 

läraren i sin undervisning. Läraren har en bild och ett mål med undervisningen samtidigt som 

styrdokumenten krav ska uppfyllas. Hela tiden är det ett samspel mellan det lärarna vill och 
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har som målsättning med sin undervisning samtidigt som deras kompetens och 

undervisningsmiljö sätter såväl villkor som gränser för hur undervisningen i slutänden 

utformas (Imsen, 2010).    I den här studien ämnar jag undersöka 

lärares förhållningssätt till barnlitteratur ur ett motivationsperspektiv. Jag studerar alltså 

förhållandet mellan lärarens motivation och inställning till att arbeta med barnlitteratur och 

hur den faktiska engelskundervisningen ser ut i årskurs 4–6. 

1.1 Syfte  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka engelsklärares attityd till, och användning av 

barnlitteratur i engelskundervisningen för årskurs 4–6. Min avsikt är även genom en 

fenomenografisk analysmetod, att undersöka hur lärarnas inre och yttre motivation inverkar 

på undervisningens möjligheter och begräsningar gällande barnlitteratur.  

1.2 Frågeställningar 

Följande frågeställningar ligger till grund för studien:  

 Hur definierar lärarna begreppet barnlitteratur?  

 Vilka möjligheter och begränsningar skapar barnlitteraturen i undervisningen? 

 Hur ser lärarnas inre och yttre motivation ut och hur påverkar lärarnas motivation det 

faktiska arbetet med barnlitteratur?  
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2. Forskningsöversikt  

Basen för min studie är intervjuer med tre engelsklärare i syfte att undersöka deras 

förhållningssätt till barnlitteratur i engelskundervisningen. Utgångspunkten för min 

intervjuundersökning är forskning som behandlar både användandet av barnlitteraturen i 

skolan och individens motivation. En generell ram för min studie är barnlitteraturens roll i 

dels en svensk samhällskontext, dels i en undervisningskontext, vilket behandlas i Lena 

Kårelands (2013), Barnboken i samhället. Kåreland för en tankegång om att synen på 

barnlitteratur har förändrats i takt med det modernas samhällets utveckling samt teknikens 

framfart. Hon för även ett resonemang om barnlitteraturens plats i skolan, inte minst i 

svenskämnet där barnlitteraturen har sin naturliga plats.   

 Eftersom en hypotes för min studie är att engelskspråkig barnlitteratur används i 

begränsad utsträckning så stödjer jag mig framför allt på Sheila Feldmanis (2012) empiriska 

klassrumsstudie, Barnlitteratur i det engelskspråkiga klassrummet, som behandlar läsning av 

litteratur i det engelskspråkiga klassrummet. Studien visar att lärarnas didaktiska osäkerhet i 

engelskämnet är en anledning till att den läsning som vanligtvis sker i skolan sker dels på 

svenska, dels i svenskämnet. Det finns omfattande empirisk forskning som rör just läslust i 

svenskämnet. Dock är forskningen begränsad när det kommer till lärarnas syn på läsning i 

engelskämnet, inte minst läsandet av barnlitteratur i ämnet. Här stödjer jag mig framförallt på 

Nikki Gambles bok (2013) Exploring Children´s literature – Reading with pleasure and 

Purpose. Det är en introduktion till litterär pedagogik, vilket är en viktig utgångspunkt för 

min undersökning, eftersom boken ger en vid bild över barnlitteraturens användningsområde 

ur ett didaktiskt perspektiv.     

 Av direkt relevans för min intervjuundersökning, förutom ovanstående forskning och 

litteratur, är även forskning som behandlar de svenska skolbibliotekens roll. Här stödjer jag 

mig framför allt på en nypublicerad kunskaps-och forskningsöversikt från Skolverket i 

samarbete med Kungliga Biblioteket och Nationell biblioteksstrategi skriven av Cecilia 

Gärdén (2017). Av särskild vikt är avsnittet som behandlar samarbetet mellan lärare och 

skolbibliotekarier. Där finns det studier som visar att skillnader i samarbetet mellan lärare och 

bibliotekarier beror på lärarnas undervisningsämne. Resultatet visar också att det finns ett 

tätare samarbete mellan bibliotekarierna och lärarna som undervisar i svenska och 

samhällskunskap än med övriga ämneslärare (Gärdén, 2017).    

 En annan ram för min studie som kommer närmare mina frågeställningar är forskning 

som behandlar individens motivation. Det finns omfattande forskning som behandlar 
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motivation ur ett elevperspektiv i relation till läsandet av litteratur i skolan. Däremot finns det 

i mycket liten utsträckning forskning som behandlar lärarnas motivation till att arbeta med 

läsning och litteratur i skolan. Som utgångspunkt för analysen av mitt empiriska material 

använder jag Steven McDonoughs (2007) forskningsöversikt av begreppet, Motivation in 

ELT. Ur flera olika aspekter beskriver McDonough att motivation inom 

engelskundervisningen handlar om det som får oss att vilja undervisa i engelska och vad som 

driver individen till att vilja lära engelska. Motivation är ju relaterat till den enskilda individen 

oavsett om det handlar om lärare eller elever. Det är också något som förändras beroende på 

inre och yttre faktorers påverkan. Det medför alltså att motivation beskrivs enligt McDonough 

(2007) vara något som är komplext och föränderligt.    

  Det finns även andra studier som behandlar motivation. En av dessa är Linda Baker & 

Allan Wigfields (1999) empiriska studie, Dimensions of children´s motivation for reading and 

their relations to reading activity and reading achievement. Det är en empirisk 

klassrumsstudie som visar på dels vad som stärker elevers inre motivation utifrån intresse och 

vilja, dels vilka yttre faktorer så som styrdokument och betyg som påverkar lärarnas 

möjligheter till att motivera. Det finns också en studie av Linda B Gambrell (2011), Seven 

roules of engagement- What´s Most Important to Know About Motivation to Read, som 

genom en sammanställning av flera empiriska studier påvisar sju betydelsefulla aspekter som 

lärare behöver ta i beaktning för att skapa förutsättningar för att kunna arbeta med och väcka 

intresse för litteratur i klassrummet. Aspekterna behandlar bland annat lärarnas eget 

läsintresse och tillgången på litterärt material i skolan.   
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3. Bakgrund 

Nedan ges en bakgrund som behandlar uppsatsens två centrala begrepp, barnlitteratur och 

motivation. Det första avsnittet behandlar dels synen på barnlitteratur i en svensk 

samhällskontext, dels barnlitteraturens roll i en undervisningskontext. Begreppet motivation 

behandlas dels ur ett teoretiskt perspektiv, dels behandlas begreppet motivation i relation till 

läsning i en klassrumskontext.  

3.1 Barnlitteratur i språkundervisningen 

Den tryckta boken har fått konkurrens av olika slags medier och av möjligheten att kunna läsa 

böcker och tidningar digitalt. Kåreland skriver:  

Skrivkulturen i form av den typografiska boken har fått konkurrens, och vi befinner 

oss i en kommunikationsrevolution fullt jämförbar med den då Gutenberg uppfann 

boktryckarkonsten (Kåreland, 2013, s. 67).  

Vi kan ha anledning att fråga oss om den mediala utvecklingen kan ha en inverkan på 

barnlitteraturens användning i språkundervisningen. Det skulle inte förefalla vara omöjligt. 

Det har uppenbarligen skett en förändring i barns läsvanor under de senaste åren. Alltså att 

bild och text konsumeras på helt andra premisser än tidigare. Med tillgång till digitala resurser 

har eleverna möjlighet att dels översätta det de inte förstår direkt med hjälp av 

översättningsprogram, dels kan eleverna själva välja vilken del av texten som ska läsas. 

Eleverna kan alltså själva styra över vilken del av texten som läses samt vilken textmängd 

som konsumeras. Det skulle kunna tolkas som att boken inte längre upplevs vara så lockande 

som tidigare av barn och unga. Utifrån det står läraren inför ett dilemma där elevers olika 

läsvanor står i relation till språkundervisningens utformning och innehåll (Kåreland, 2013).

 Att arbeta med barnlitteratur i språkundervisningen ställer krav på läraren. Forskning 

har visat att lärares kunskap om barnlitteratur tenderar att ha en direkt inverkan på i vilken 

utsträckning eleverna får möten den typen av litteratur i undervisningen (Gamble, 2013). 

Enligt kursplanen för engelska ska eleverna ges möjlighet att möta olika texttyper. Det 

innebär också att läraren har ett ansvar att hålla sig uppdaterad inom den barnlitterära genren. 

En annan aspekt av lärarens förhållningssätt till barnlitteratur är hens personliga erfarenheter 

av att läsa såväl böcker som helhet, och inte minst erfarenheten av barnlitteratur (Gamble, 

2013). Lärarens läsbakgrund kan också enligt Gamble ses ha en inverkan på i vilken 

utsträckning eleverna ges möjlighet att möta barnlitteratur i klassrummet. Därför kan det vara 

av betydelse att läraren, precis som eleverna, ges möjlighet att utveckla sin kompetens kring 

barnlitteratur i undervisningen, för att kunna skapa en språkundervisning som är stimulerande 
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och utvecklande (Gamble, 2013).    

 Att läsa böcker tillhör skolans vardag. Hur kommer det sig att den litteratur som läses av 

eleverna i stor utsträckning är skriven på svenska. Det är heller inget ovanligt att läsning på 

svenska även är vanligt förekommande i engelskämnet, trots att forskning visar att elever som 

får läsa och prata engelska utvecklas både grammatiskt och lexikalt (Estling-Vannestål & 

Lundberg, 2010).     

 Engelskundervisningen beskrivs enligt Estling-Vannestål & Lundberg (2010) vara 

läromedelsstyrd. Feldmanis (2010) visar i en studie att huvudorsaken till att läsning på 

engelska sker i begränsad utsträckning beror på lärarens osäkerhet i ämnet. Studien visade 

också att lärarna valde att hålla sig till läromedlet och den typ av skönlitterärt innehåll som det 

tillhandahöll. Läsningen kan emellertid användas som ett verktyg för att stärka motivationen 

menar Feldmanis (2010). Att läraren med hjälp av litteraturen kan visa på elevens 

språkutveckling. Närmare bestämt visa på en utveckling av elevens ordförråd, förbättrad 

läsförståelse, bättre uttal och en förbättrad skrivförmåga (Gamble, 2013 & Feldmanis, 2010). 

 I min uppsats, som fokuserar på lärarens förhållningssätt till barnlitteratur i 

engelskundervisningen, kommer Janice Blands (2013) vida definition av begreppet 

barnlitteratur att användas. Det vill säga;” children´s literature […] all literature for children 

and younger adolecents, including oral literature such as fairy tales and nursery rhymes” 

(Bland, 2013, s.1). Utifrån Blands definition innebär det alltså sagor, berättelser, rim och 

ramsor samt barn-och ungdomslitteratur, vilket också är den definition som den här studiens 

syfte tar sin utgångspunkt i.  

3.2 Motivation  

Studier av motivation avser vanligen elevers motivation. I mina intervjuer är jag emellertid 

intresserad av lärarnas motivation. Den aspekten behandlas av lärarens personliga inställning 

till undervisningen och undervisningsmaterialet. En undervisningskontext är en komplex 

situation där det inte enbart handlar om den ena parten, lärarens motivation, utan det är ett 

sampel mellan lärarens och elevernas motivation till ämnet (McDonough, 2007).  

 Lärarens förmåga att kunna påverka elevernas motivation är av stor betydelse och inte 

en alltid så enkel uppgift att handskas med. Det handlar om att kunna tillhandahålla eller 

eftersträva en klassrumsmiljö som är stödjande och utmanande för eleverna i deras 

språkutveckling. Det handlar också om att tillsammans med eleverna utveckla tänkandet och 

att bli motiverad till att lära. Den utmaning som läraren står inför gällande motivation i 

relation till språkinlärning, handlar därför om att hitta arbetssätt och uppgifter som motiverar 
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eleverna till att lära sig språket (McDonough, 2007).    

 Motivation i relation till den språkundervisning är både ett dynamisk och komplext 

fenomen (McDonough, 2007). Det är ett begrepp som går att se på ur flera olika kontexter och 

aspekter. I relation till språkundervisningen är motivation det som får människan att handla, 

det vill säga viljan att lära sig eller lära ut engelska. I relation till språkinlärning kan 

motivation beskrivas utifrån fyra elementära beståndsdelar som inverkar på människans 

handlande. Den första aspekten handlar om den faktiska anledningen till varför människan vill 

lära. Styrkan och drivkraften i lusten att lära är den andra aspekten. Den tredje aspekten syftar 

till personligheten, alltså vilken typ av individ man är. Den fjärde och sista beståndsdelen 

syftar till själva uppgiften eller aktiviteten och vad den ställer för krav människan 

(McDonough, 2007). ”Den inre och yttre motivationen är det som påverkar individen både 

från ett yttre perspektiv, som från ett inre perspektiv” (McDonough, 2007, s. 369) Det innebär 

att både yttre och inre faktorer kan påverka språkundervisningens utformning, men även 

undervisningens innehåll och material.    

 I relation till läsaktiviteter beskriver Baker & Wigfield (1999) begreppet motivation 

som mångdimensionellt. Det innefattar aspekter som rör individens självförtroende och 

betydelsen av läsning som en social aktivitet. Motivation i relation till läsaktiviteter menar 

Baker & Wigfield (1999) också handlar om individens inre och yttre motivation. Det vill säga 

dels individens syn på sig själv som läsare, dels individens inställning och attityd till att läsa. 

”Den inre motivationen handlar om att vara nyfiken och intresserad av en aktivitet för sin 

egen skull. Den yttre motivationen relateras till yttre orsaker som att motiveras av att få 

belöning eller ett betyg (Baker & Wigfield, 1999, s. 469)”. Med den här definitionen sett ur 

ett lärarperspektiv syftar den inre motivationen till läraren egna intention och intresse för att 

använda barnlitteratur i klassrummet. Den inre motivationen ställs mot yttre faktorer som kan 

påverka, det vill säga styrdokumentens mål och riktlinjer för undervisningens innehåll och 

utformning.     

 Klassrumsmiljön inverkar på individens inställning till läsning och litteratur. För 

främjandet av såväl läsning som språkutveckling genom litteraturen, menar Gambrell (2011) 

att det finns flera aspekter att ta hänsyn till i klassrummet. Den första aspekten syftar till att 

det måste finnas ett tydligt syfte och ett värde i den läsning som sker i klassrummet. Ett annat 

resonemang förs av Gamble (2013) som menar att om det finns ett tydligt syfte med 

litteraturens roll i klassrummet, måste det även ges möjlighet till det motsatta. Det vill säga att 

det bör finnas tillfällen där läsandet av litteratur sker enbart för nöjes skull. Det måste med 

andra ord finnas en balansgång mellan läsningens olika syften.   
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 En annan aspekt behandlar tillgången och utbudet av litteratur i klassrummet. Ett stort 

utbud av böcker och olika material så som dagstidningar, internet och autentiskt material 

bidrar till ett ökat intresse för läsning (Gambrell, 2011). Sett ur ett lärarperspektiv innebär 

tillgången på material större undervisningsvariation, vilket är en förutsättning för 

språkundervisning. Alla lär sig på olika sätt och därför krävs det också tillgång till en bredd av 

material för att kunna individanpassa i möjligaste mån. Med en mängd material skapas också 

möjligheten till att kunna utmana elevernas läsning av textmängd, med olika svårighetsgrad 

och större ordförråd (Gambrell, 2011).     

 Ett nära samarbete mellan skolbiblioteken och pedagogerna är av betydelse för 

elevernas språkutveckling (Gärdén, 2017). Det finns uttryckligen ett behov från pedagogernas 

sida att samarbeta, men enligt den kunskaps-och forskningsöversikt som Gärdén (2017) 

presenterar finns det en ömsesidig otydlighet i vad båda parterna förväntas bidra med. Det 

tenderar också vara skillnader i samarbetet beroende på vilka ämnena lärarna undervisar i. 

Lärare som undervisar i svenska och samhällsorienterande ämnen är de som anses ha mest 

samarbete med skolbiblioteken. Gärdén skriver:  

[…] det finns stor potential för svensklärarna att använda skolbiblioteket och 

skolbibliotekarien i litteraturundervisningen, genom litteraturtips (muntligt eller via 

bloggar), bokprat, vägledning om val av böcker och dialog om litteratur för djupare 

förståelse för skönlitterära texter (Gärdén, 2017, s. 45).  

Mot bakgrund av det kan vi ha anledning att fråga oss hur engelsklärarnas faktiska samarbete 

med skolbiblioteken ser ut, dels när det kommer till lärares didaktiska kompetens kring att 

kunna arbeta med engelskspråkig litteratur, men också, som tidigare nämnts tillgången och 

närheten till engelskspråkig barnlitteratur i skolans faktiska undervisningsmiljö.

 Sammanfattningsvis, begreppen inre och yttre motivation kommer ha en central roll i 

den här empiriska studien. Utifrån ovanstående presenterad forskning tolkas och användas 

begreppen enligt följande. Inre motivation syftar till lärarens personliga intresse och 

nyfikenhet gällande barnlitteratur i undervisningen. Det handlar dels om deras läsbakgrund, 

erfarenheter och dels kunskap om området. Vilket innebär faktorer som kan tänkas inverka på 

deras inre personliga förhållningssätt till att arbeta med barnlitteratur i engelskundervisningen. 

Den yttre motivationen syftar till yttre faktorer som tendera att ha en inverkan på lärarnas 

personliga förhållningssätt till barnlitteratur. Faktorer som styrdokumentens mål och 

kunskapskrav, det centrala innehållet i kursplanen för engelska, undervisningstiden, 

skolbiblioteken och tillgången till engelskspråkig litteratur.  
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4. Metod 

Studien syftar till att undersöka lärares attityd till, och användning av barnlitteratur i 

engelskundervisningen I det här avsnittet presenteras först fenomenografin som metodansats 

och analysmetod. Därefter följer en beskrivning av genomförandet av intervjuer, en 

motivering av urvalet av informanter samt presenteras de etiska principerna.  

 I kvalitativa forskningsmetoder, till skillnad från kvantitativa, är det av intresse att på ett 

så noggrant och utförligt sätt beskriva och tolka ett fenomen. En annan aspekt kan vara att 

söka förståelse för ett fenomen, en egenskap eller en särskild upplevelse (Eriksson-Barajas, 

Forsberg & Wengström, 2013). Kvalitativa intervjuer, som i den här studien benämns som 

semistrukturerade intervjuer, baseras på informantens uppfattningar och upplevelser av den 

sociala verkligheten.  Kvalitativa intervjuer ger forskaren tillträde till ett inifrånperspektiv på 

det fenomen som studeras. Det innebär att interaktionen mellan forskaren och informanter blir 

av betydelse för att nå inifrånperspektivet genom det samtal som sker under intervjutillfället 

(Eriksson-Barjas et.al, 2013).    

 För studien valdes en fenomenografisk metodansats, då studien ämnar undersöka och 

analysera fenomenet lärares förhållningssätt till barnlitteratur. En sådan här typ av kvalitativ 

ansats gör det möjligt att ställa intervjufrågor av mer öppen karaktär. Det tjänar mitt syfte att 

komma så nära informanternas egna tankar om fenomenet som möjligt dvs. lärares 

förhållningsätt till barnlitteratur. Då fenomenografin vill identifiera skillnaderna i människors 

sätt att uppfatta ett och samma fenomen, gör den det möjligt att identifiera skillnader och att 

få en fördjupad uppfattning om hur varje individsuppfattning kan se ut (Dahlgren & 

Johansson, 2009).      

 Kärnan i en fenomenografisk ansats är erkännandet att människor har olika sätt att 

uppfatta fenomen och företeelser i sin omvärld samt ger ansatsen också möjlighet att 

synliggöra hur fenomen uppfattas av olika individer (Dahlgren & Johansson, 2009). En 

uppfattning beskrivs som; ”ett sätt att förstå något eller ett sätt att erfara något” (Dahlgren & 

Johansson, 2009, s. 122). Det vill säga, en uppfattning kan uttryckas på flera olika sätt och i 

det ligger också utmaningen, att genom uppfattningen skapa förståelse för omvärlden. 

 Utifrån en fenomenografisk analysmodell har det empiriska materialet bearbetats och 

analyserats (Dahlgren & Johansson, 2009). De mest signifikanta uttalandena av informanterna 

har grupperats och jämförts med varandra i syfte att finna möjliga likheter och skillnader i 

informanternas förhållningssätt till barnlitteratur. Dessa har sedan resulterat i tre analytiska 

kategorier: Lärarnas definition av begreppet barnlitteratur, Möjligheter med barnlitteratur 
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samt Begränsningar i arbetet med barnlitteratur.  En ytterligare granskning av respektive 

kategoris innehåll gjordes, vilket resulterade i subkategorier som representerar de mest 

signifikanta uttalande för respektive kategori. Analysprocessens slutliga del har inneburit att 

varje kategori har sammanfattats med de mest utmärkande dragen i lärarnas förhållningssätt 

till barnlitteratur. De har sedan i studiens diskussionsavsnitt ställts mot frågan ”Hur påverkar 

lärarnas inre och yttre motivation det faktiska arbetet med barnlitteratur?”, i syfte att kunna 

föra en fördjupad diskussion om lärarnas förhållningssätt till barnlitteratur samt för en ökad 

förståelse för användandet av barnlitteratur i engelskundervisningen. Sammantaget innebär 

det att studien har en abduktiv ansats, vilket Fejes & Thornberg (2009) menar karakteriseras 

av ett samspel mellan det empiriska materialet och den tidigare forskning som finns på 

området. Med andra ord, samspelet mellan empiri och tidigare forskning bidrar till ett 

upptäckande av nya mönster för att skapa förståelse för det undersöka fenomenet (Fejes & 

Thornberg, 2009).      

 Vid genomförandet av en empirisk studie är det viktigt att informanternas enskilda 

uppfattningar på ett tydligt sätt framkommer i undersökningen (Dahlgren & Johansson, 2009). 

Genom semistrukturerade intervjuer kan forskaren med hjälp av en intervjuguide fånga upp 

informanternas olika uppfattningar. För att tjäna den här studiens syfte konstruerades därför 

en intervjuguide uppbyggd av teman. Det är en fördel att ställa frågor som inte på förhand är 

bestämda i intervjuguiden, utan ställa frågor som uppstår spontant i relation till, och som en 

respons på det informanten berättar (Bryman, 2011). Intervjuerna syftade till att få så 

uttömmande svar från informanterna som möjligt, vilket också förutsatte att frågornas ställdes 

på ett sådant sätt att informanten gavs möjlighet till eftertanke och reflektion samt kunde ge 

ett svar utifrån informantens personliga uppfattning (Dahlgren & Johansson, 2009).  

4.1 Urval 

Urvalet av informanter för studien motiveras utifrån ett målinriktat urval (Bryman, 2011). Då 

studiens syfte avser undersöka lärares attityd till, och användning av barnlitteratur i 

engelskundervisningen, valdes informanterna ut med deras kunskap om området som 

utgångspunkt. Urvalet av informanter baserades vidare på redan etablerade kontakter samt via 

skolor där den verksamhetsförlagda utbildningen tidigare genomförts. I ett målinriktat urval 

kan informanterna väljas utifrån studiens syfte för att bidra till att skapa variation i svaren 

(Eriksson-Barajas et.al., 2013). Då studiens resultat inte är generaliserbart är ett målinriktat 

urval i relation till den fenomenografiska metodansatsen mest lämplig. Det för att förstå och 

närmare undersöka fenomenet lärares uppfattningar om barnlitteratur. 
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 Informanterna för studien, lärarna, valdes ut efter ett antal givna kriterier. Det första 

kriteriet var att informanterna skulle vara verksamma legitimerade lärare i engelska för 

årskurserna 4–6. Det andra kriteriet var att lärarna skulle ha olika lång arbetslivserfarenhet av 

att undervisa i engelska, för att kunna undersöka om deras erfarenheter inverkar på deras 

förhållningssätt till att arbeta med engelskspråkig barnlitteratur. Det tredje kriteriet var att 

informanterna skulle arbeta på olika skolor, för att kunna undersöka likheter och skillnader i 

arbetssätt och förhållningssätt till engelskspråkig barnlitteratur i undervisningen i relation till 

skolmiljön. 

4.2 Genomförandet av intervjuer 

Två av intervjuerna genomfördes via telefon. Informanterna fick själva välja en tid som 

passade dem när intervjun kunde äga rum. Den tredje intervjun genomfördes på informantens 

arbetsplats efter avslutad skoldag. Samtliga intervjuer varade mellan 35–45 minuter och har 

även registrerats med hjälp av ljudinspelning, för att göra transkribering möjlig. 

Transkriberingarna skedde direkt efter avslutad intervju.    

4.3 Etiska principer 

I kvalitativ forskning som innefattar en närhet till informanterna, understryker Bryman (2011) 

att det måste finnas en etisk reflektion kring hur individerna och deras information ska 

behandlas i forskningsprocessen. Mot bakgrund av det har hänsyn tagits till följande etiska 

principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Enligt informationskravet har lärarna tillfrågats om ett deltagande i studien via mail och så 

även informerats om studiens syfte och att deras deltagande är frivilligt, vilket de har gett sitt 

samtycke till (Bryman, 2011).  Enligt samtyckeskravet har informanterna för studien varit 

medvetna om att de har rätten till att när som helst avsäga sig sitt deltagande i studien. Varje 

informant har även fått erbjudandet att godkänna och ge sitt samtycke till det transkriberade 

materialet, vilket har varit ett annat sätt att säkerställa att samtyckeskravet uppfyllts. Största 

möjliga konfidentitalitet ska enligt Bryman (2011) råda gällande informanternas uppgifter i 

undersökningen. Med hänsyn till det har deras identitet och arbetsplats inte namngivits i 

studien. Istället har informanterna tilldelats slumpmässigt fiktiva pseudonymer, Camilla, 

Johan och Malin. Nyttjandekravet syftar till de uppgifter som samlats in endast får användas 

för det avsedda forskningsändamålet (Bryman, 2011). För att det empiriska materialet ska 

kunna ses som etiskt försvarbart enligt nyttjandekravet, har endast jag som skribent för 

studien haft tillgång till materialet under forskningsprocessen.   
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5. Resultat 

Avsnittets första del ger en kort presentation av lärarna Camilla, Johan och Malin. Därefter 

beskrivs deras egna definitioner av begreppet barnlitteratur. I avsnittets andra del presenteras 

de tre kategorierna som urskiljts; Lärarnas förhållningssätt till barnlitteratur, Barnlitteraturens 

möjligheter samt Begränsningar i arbetet med barnlitteratur.  

Camilla 

Camilla tog sin lärarexamen 1989. Under de 28 år som hon arbetat har hon till största del 

arbetat på mindre landsortsskolor. Hon berättar att hon är behörig att undervisa i skolan alla 

ämnen förutom teknik och slöjd. Idag arbetar hon som ämneslärare och undervisar i engelska, 

svenska, bild samt So-ämnena.  

Johan 

Johan tog sin lärarexamen 2013 och är i botten utbildad gymnasielärare i historia och religion. 

Sedan en tid tillbaka undervisar han på mellanstadiet på en mindre landsortsskola, där han 

även läst upp sin behörighet för de lägre åldrarna i ämnena engelska, samhällskunskap och 

geografi. Johan berättar också att till hösten blir han även behörig i att undervisa i svenska på 

mellanstadiet. Johan har undervisat i engelska sedan tre läsår tillbaka.  

Malin  

Malin tog sin lärarexamen 2004 och har arbetat i 13 år. Hon berättar att hon tidigare har 

arbetat på högstadiet på en mindre landsortsskola, men arbetar sedan 2015 på en 

mångkulturell skola som ligger belägen mer centralt i en större stad. Hon är behörig att 

undervisa i engelska och So-ämnena. Hon berättar att hon har undervisat i engelska sedan hon 

började att arbeta. 

5.1 Lärarnas definition av barnlitteratur   

Lärarna har olika definitioner av vad barnlitteratur är. Camilla anser att barnlitteratur är: 

”litteratur skrivet för barn utifrån intresse och ämne och skrivet på engelska” (Camilla, 2017, 

s. 6). När Camilla ger exempel på barnlitteratur hon har arbetat med ger hon Little Red Riding 

Hood som ett exempel. Sagor eller ”klassiker” är något hon också räknar in i genren 

barnlitteratur, och menar vidare att det handlar om litteratur som är välbekant för både barn 

och vuxna       

 Johan gör skillnad på barnlitteratur och ungdomslitteratur och menar att barnlitteratur 

är: ”enkel text och färgglada bilder, annars är det ungdomslitteratur för mig” (Johan, 2017, s. 
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8). På frågan om vilken barnlitteratur Johan har arbetat med i undervisningen svarar han att 

han inte har arbetat med böckerna i vidare utsträckningar, utan har mest läst högt The Big 

Friendly Gigant, Pippi Longstocking, The Gruffalo och Gulliver´s Travels för eleverna. När 

han beskriver vilken litteratur han rekommenderat till de eleverna som läser på engelska, 

nämner han Harry Potter-böckerna och böcker inom deckargenren.   

 Malin utgår i sin definition från vad hon själv läste när hon var barn och gör även 

skillnad på barn-och ungdomslitteratur: ”Barnlitteratur för mig är böcker skrivna av Astrid 

Lindgren och sagor. Böcker som jag har växt upp med t.ex. Emil i Lönneberga, Tummelisa, 

Mumintrollen, Pelle Svanslös” (Malin, 2017, s. 9). I sin undervisning har Malin arbetat både 

med boken om Pippi Långstrump och Diary of a Wimpy Kid, som hon även beskriver finns 

översatt till svenska. Även boken om Matilda skriven av Roald Dahl framhåller Malin skulle 

vara rolig barnlitteratur att arbeta med i skolan. Hon beskriver även att hon har arbetat med 

kortare texter om Mr. Bean och menar att det inte är barnlitteratur, utan snarare 

ungdomslitteratur. Malin berättar att hennes syn på barnlitteratur har förändrats sedan hon 

själv fick barn; ”Efter att jag fått barn har jag stött på ny barnlitteratur som tex Super Charlie, 

Mulle Meck, Pettson och Findus, Mamma Mu (Malin 2017, s. 9). Det finns också litteratur 

som tex Kitty och Fem-böckerna, Lasse-Majas detektivbyrå”.  

 Sammanfattningsvis, alla tre lärarna definierar begreppet barnlitteratur på olika sätt. 

Camilla nämner enbart Little Red Riding Hood och ”klassiker” när hon konkret ger exempel 

på litteratur. Johan och Malin gör skillnad på barn- och ungdomslitteratur och exemplifierar 

med nyskriven barnlitteratur och äldre barnlitteratur. Den barnlitteratur de refererar till är 

också litteratur som blivit filmatiserad, som bland annat Pippi Longstocking och The Big 

Friendly Gigant. Det går även att utläsa av den litteratur som lärarna har nämnt och 

exemplifierat med, att det är litteratur som finns i svenskt och engelskt original och som finns 

i översättning.    

5.2 Lärarnas förhållningssätt till barnlitteratur 

Lärarna har med sina definitioner på olika sätt visat att barnlitteratur är en bred genre som 

ibland också kan vara svår att definiera och särskilja från ungdomslitteraturen. Under den här 

rubriken avhandlar jag kunskapen och läromedlens roll och innehåll, vilka lärarna beskriver 

kan påverka deras förhållningssätt till barnlitteratur i sin engelskundervisning.  

Bristen på kunskap 
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Camilla, som har arbetat som lärare i 28 år, berättar att hon skulle vilja utveckla sin 

kompetens både i engelskämnet generellt, men också när det kommer till kunskap om 

barnlitteratur i ämnet. Camilla beskriver att hennes trygghet i ämnet är hennes långa 

arbetslivserfarenhet. 

[…] Det finns så många gånger man tänker att man skulle vilja ha mer, för det, 

utifrån den utbildning jag har så fick jag ju lite av många olika saker, och de som 

utbildar sig i dag får ju en mer gedigen utbildning på så vis. Det jag har med mig är 

erfarenheterna (Camilla, 2017, s. 1).  

Amen det skulle jag vilja ha mer kunskap om. Nu jobbar jag ju med de böckerna 

som jag får tillgång till och bedömer att det här är lagom svårt för den och den och 

då gör vi ett urval tillsammans, men mer än så har jag inte bearbetat det eller jobbat i 

något större projekt, så det skulle vara önskvärt, absolut (Camilla, 2017, s. 4).  

Hon fortsätter och menar att om hon hade mer kunskap om barnlitteratur hade hon kunnat 

påverka både utbudet av böcker och fått en större möjlighet att kunna göra ett bättre urval och 

därmed haft bättre möjlighet att kunna individanpassa böckerna till eleverna.  

 Johan, som är relativt nyutbildad, beskriver att det under hans lärarutbildning knappt 

pratades om någon barnlitteratur: ”den utbildning jag gick tog upp barnlitteratur med två 

exempel och inte fler” (Johan, 2017, s. 6). På frågan om han anser sig ha tillräckligt med 

kompetens ger han inget konkret svar, utan berättar vidare att de två exempel som togs upp är 

den kunskap som gavs från lärarutbildningen. Johan berättare dock att han personligen har ett 

stort intresse av att läsa och gör det gärna på engelska när tid och lust finns.  

 Malin har liknande synsätt på sin kompetens som Johan. Hon har arbetat som lärare i 13 

år och har liksom Camilla och Johan engelska som ett av huvudämnena. Hon beskriver att 

hon vill ha mer kunskap om barnlitteratur eftersom hennes utbildning tog upp för svår 

litteratur i förhållande till den nivå hon undervisar på idag. Den relevanta kunskap hon har 

idag om barnlitteratur menar hon kommer från det hon läst som liten och egna initiativ som 

vuxen.  

Ja det är ju det som jag har läst själv och som liten i skolan. Jag har ju inte läst 

litteratur förutom det som ingick i engelskan och den litteraturen vill man ju inte läsa 

här. För den förstod man ju knappt själv. Nej, det skulle man ju själv i så fall behöva 

utbilda sig mer inom (Malin, 2017, s. 6).  

Lärarna är således eniga om att det behövs mer kunskap om barnlitteratur redan på 

lärarutbildningen. De menar också att det behövs mer kompetensutveckling kring relevant 

barnlitteratur för att kunna finna anpassad litteratur för den enskilda individen. Dessutom 

skulle kompetensutveckling även kunna bidra till kunskap om vilken litteratur man kan arbeta 

med i relation till respektive årskurs.  
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Läromedlens roll och innehåll  

Läromedlets roll och innehåll i engelskundervisningen är en annan aspekt som samtliga 

informanter framhåller kan påverka deras förhållningssätt till barnlitteratur. Lärarna har på 

olika sätt yttrat sig om att barnlitteratur inkluderas i deras läromedel som de använder sig av. 

På frågan om Camilla använder sig av engelskspråkig barnlitteratur svarar hon följande:  

[…] Det är ju egentligen en fantastisk källa för det är enkelt att individanpassa och 

hitta intressen och nivåer och det finns ju väldigt mycket barnlitteratur på engelska. 

Och ganska lättillgängligt också, alltså våra läromedelsförlag har ju mycket och där 

tror jag att man kan göra med än vad man gör (Camilla, 2017, s. 3).  

Hon menar att barnlitteraturen finns lättillgänglig i den bemärkelse att barnlitterära inslag 

finns i de läromedel som publiceras och används i dagens engelskundervisning, vilket i sin tur 

bidrar till att Camilla använder den barnlitteratur som finns i läromedlen och ser den som 

lämplig för eleverna och undervisningen.    

  Bristen på böcker är en annan utgångspunkt som Johan beskriver som en 

anledning till användandet av den barnlitteratur som finns i läromedlet.  

[…] Vi jobbar ju med texter hela tiden i arbetsboken, men jag tror att det finns olika 

grader, men nackdelen är ju att vi inte har sådana mängder med böcker. Det finns en 

av varje. Skulle man ha tjugo stycken så hade det varit jättebra (Johan, 2017, s. 6). 

Han förklarar att läromedlet tar upp barnlitterära texter i olika svårighetsgrader och att han 

arbetar med det material som läromedlet tillhandahåller, eftersom han konstaterat att det inte 

finns tillräckligt stort utbud av klassuppsättningar, för att alla elever ska kunna få möjlighet 

till att exempelvis läsa hela berättelsen om Pippi Longstocking.  

 Malin å andra sidan berättar att det på hennes skola mångkulturella skola finns flera 

elever som inte har en aning om vad barnlitteratur är eller känner till någon författare.  

[…] Sedan finns ju klassikerna som Pippi, Emil, …det var ju några som när vi läste 

pippi som aldrig hade hört talas som pippi. Det är ju något som man tar för givet, 

men det är det ju inte här. De kommer hit när de var fem år och kanske läst eller 

lånat en svensk bok som pippi eller sett på tv (Malin, 2017, s. 7).  

Malin berättar liksom Johan att hon arbetade med ett utdrag av Pippi Longstocking i 

läromedlet. Hon beskriver att de korta utdragen som finns i hennes läromedel är en bra 

introduktion till den barnlitterära genren för hennes elever.   

  Sammanfattningsvis, den första kategorin gällande lärarnas förhållningssätt till 

barnlitteratur i sin undervisning kan summeras så att lärarna intar ett distanserat 

förhållningssätt till barnlitteraturen i undervisningen. Det mot bakgrund av att de på olika sätt 

yttrat sig om att de behöver mer kunskap om området. Likaså har de med olika resonemang 
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visat att deras distansering skulle kunna påverkas av att deras läromedel har en central roll i 

undervisningen och att den barnlitterära del som läromedlet behandlar i viss mån skulle kunna 

ses som tillräcklig för elevernas litterära kunskaper.  

5.3 Barnlitteraturens möjligheter  

Lärarna är alla, på olika sätt, eniga om att barnlitteratur skapar möjligheter i undervisningen. 

Det som skiljer lärarna åt är deras uppfattningar om vilka möjligheterna är. Under den här 

rubriken avhandlar jag didaktiska möjligheter så som förförståelsen, nya arbetssätt samt 

främjandet av språkliga färdigheter, vilka alla är möjligheter som lärarna finner i arbetet med 

barnlitteratur i engelskundervisningen.  

Förförståelsen  

Förförståelsen är en möjlighet som Johan lyfter fram. Han menar att barnlitteraturen 

tillsammans med andra medier ger möjlighet till att arbeta med elevernas förförståelse. Han 

berättar att han upplever att ”barnen idag knappt hinner läsa en bok förrän det har gjorts en 

film” (Johan, 2017, s. 5). Samtidigt beskriver han att han ser både film och litteratur som 

värdefull för elevernas språkutveckling.  

Att läsförståelsen ökar när man läser ter sig självklart anser jag. Det övar man ju på 

hela tiden. Utöver att läsförståelsen blir bra, jag övar mycket på det, men utöver det 

så tror jag att ordförståelsen ökar och jag tror också att man får ett mer flyt i tal 

också (Johan, 2017, s. 6).  

Johan beskriver att när eleverna får ta del av språket på olika sätt som att exempelvis lyssna 

på det genom en film och möta det i en berättelse ger det möjlighet att dels utveckla 

ordförrådet och uttalet, dels att se språket i en naturlig kontext.   

 Camilla beskriver att förförståelsen för henne är viktig och beskriver att hon med hjälp 

av en film eller diskussion kan ställa in eleverna på texttypen.  

Ja, men då tänker jag att man jobbar aktivt med förförståelsen, att man liksom ställer 

in eleven på texttypen. Syftet med texten, vem har gjort den och det får man jobba 

ännu tydligare med i engelskan och sen att man skapar en ordförrådsbas som man 

går igenom också. Så att det inte ska vara ett hinder för förståelsen och helheten om 

man säger. Så det, förförståelsen är jätteviktigt i både svenska och i engelska 

(Camilla, 2017, s. 4).  

Camilla som också undervisar i svenska beskriver att hon märker en skillnad när det kommer 

till elevernas förförståelse. Hon beskriver att hon får arbeta mer med förförståelsen i 

engelskan jämfört med svenskan, samtidigt som hon menar att eleverna inte behöver förstå 

allt. Däremot tycker hon att förförståelsen blir en viktigt grund för att dels förstå helheten, 

dels kunna föra en diskussion eller konversation om boken eller texten de läst.  
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Nya arbetssätt 

 Nya arbetssätt är något som både Camilla och Malin lyfter fram som en möjlighet i arbetet 

med barnlitteratur. De beskriver båda att det skulle vilja arbeta mer med litteraturen och i 

olika former. Camilla med sin långa arbetserfarenhet berättar att hon prövat på att arbeta med 

barnlitteratur i projektform och upplever det som positivt.  

Ja, amen senast gjorde vi ju sagor och då först fick de läsa sagor och sedan fick de 

läsa sagor högt och sen så gjorde vi lite sagor på ipaden. De fick göra egna sagor. Ett 

tre-stegsprojekt kan man säga. Både läsa, läsa högt och skapa eget (Camilla, 2017, s. 

4).  

Hon menar vidare att arbeta mer litteratur i projektform är ett sätt att väcka intresse för 

litteraturen, men även att använda litteraturen som ett verktyg för att arbeta med förmågorna. 

Det vill säga att läsa, skriva, tala och lyssna på engelska i ett sammanhang där eleverna själva 

är aktiva och kreativa i skapandeprocessen.    

 Malin, som beskriver sin undervisning som traditionell, menar att barnlitteraturen i 

hennes mening skapar möjlighet till att kunna frångå den traditionella engelskundervisningen 

med läsning av text och tillhörande glosor. Vidare beskriver hon att hon: ”skulle vilja jobba 

lite friare och gärna i projekt” (Malin, 2017, s. 2) och låta diskussion och samtal om 

litteraturen stå i centrum.  

[…] De skulle få vissa sidor att läsa till ett visst tillfälle sedan får de slå upp ord, 

skriva stödanteckningar så att de verkligen har kött på benen och sedan enkla frågor 

som man kan diskutera…en liten grupp om fyra eller fem elever (Malin, 2017, s. 8). 

Hon relaterar till sitt tidigare arbete med Pippi Longstocking där hon tillsammans med 

eleverna, utifrån texten de läst, använde litteraturen som underlag för diskussion, vilket är 

något som hon beskriver att hon gärna skulle vilja arbeta mer med.  Johan har ett annat sätt att 

se på möjligheterna med barnlitteratur i engelskundervisningen. Till skillnad från Camilla och 

Malin berättar Johan att om han fick möjlighet så skulle han låta eleverna ha engelsk barn -

och ungdomslitteratur som läsläxa. Det vill säga att han gärna såg att läsningen av 

engelskspråkig litteratur blev en naturlig del av engelskundervisningen.  

Språkliga färdigheter 

Främjandet av språkliga färdigheter är en annan möjlighet som lärarna ser i arbetet med 

barnlitteratur i engelskämnet. Samtliga informanter beskriver på olika sätt att de ser 

barnlitteraturen som ett verktyg för att utveckla språkkunskaper. Camilla och Malin ser på 

olika sätt möjligheten till att arbeta med lässtrategier i relation till barnlitteratur i engelskan. 

De har båda arbetat med det svenska konceptet ”En läsande klass”, som innebär att eleverna 
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lär sig tillämpa olika strategier för att kunna ta till sig textens innehåll och syfte. Camilla 

menar att ett aktivt arbete med litteratur och lässtrategier skulle kunna stärka det språkliga 

självförtroendet hos eleverna i engelska. Hon berättar även att hon upplever att det finns en 

skillnad i det språkliga självförtroendet när det gäller läsning i engelskan jämfört med 

svenskämnet. 

De är ju vana med att de i svenskan ska förstå precis allting och vart enda ord och i 

engelskan är det inte alltid så, vi ska ju se till att de möter olika typer av texter och 

det kommer nya ord hela tiden. Och där handlar det ju om att hela tiden hitta nya 

strategier för hur man löser det och att man faktiskt kan ta reda på vad ordet betyder 

och skapa förståelse och att man kan ha glädje av språket utan att ordagrant behöva 

översätta allting (Camilla, 2017, s. 3). 

Malin har ett annat sätt att de på lässtrategier i relation till barnlitteratur. Hon tar utgångspunkt 

i de nationella proven i engelska när hon beskriver att hennes skola har haft låga resultat när 

det gäller eleverna läsförståelse: ”det muntliga är ju den svåra biten och just att våga säga fel, 

men det skulle kanske sporra de och ge de lite mer kött på benen” (Malin, 2017, s. 5). Hon 

tror att om eleverna blir trygga i att kunna använda lässtrategierna på engelska texter så skulle 

det finnas möjlighet att lättare prata om bokens eller textens faktiska innehåll.

 Sammanfattningsvis, den andra kategorin gällande barnlitteraturens möjligheter kan 

summeras så att lärarna visar ett intresse av att vilja arbeta mer med barnlitteratur i sin 

undervisning. Det mot bakgrund av att de på olika sätt yttrat sig om att det finns möjlighet till 

nya arbetssätt som de i dagsläget inte arbetar med. Lärarna visar också, med deras olika 

resonemang gällande främjandet av språkliga färdigheter, att de ser ett samband mellan 

lässtrategier och utvecklandet av ett språkligt självförtroende i engelskan. Dessutom pekar 

lärarna på att de ser barnlitteraturen som ett verktyg för att möta det engelska språket i en 

naturlig kontext där flera språkliga färdigheter kan utvecklas, så som uttal, ordförråd och 

meningsuppbyggnad.  

5.4 Begränsningar i arbetet med barnlitteratur 

Lärarna har tidigare berättat om vilka möjligheter de ser finns i arbetet med barnlitteratur i 

engelskundervisningen. Barnlitteraturens möjligheter är många, men det ställer både krav på 

läraren och skolmiljön att det finns förutsättningar. Under den här rubriken avhandlar jag de 

praktiska förhållanden som skolbiblioteket, tiden, elevgruppens förutsättningar samt ett 

minskat intresse för litteratur, vilka lärarna på olika sätt anser begränsar dem i deras arbete 

med barnlitteratur i engelskundervisningen.  

Skolbibliotek 
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Skolbibliotekets begränsade tillgång på engelskspråkig litteratur är en aspekt som Camilla tar 

upp. Hon berättar att det är ett begränsat utbud av engelskspråkig litteratur både för henne 

som pedagog och för eleverna. I skolbiblioteket berättar hon att det inte finns så mycket 

engelskspråkig barnlitteratur som eleverna har tillgång till att själva kunna låna och läsa. Hon 

berättar vidare att hon som lärare har tillgång till ett läromedelsrum där det finns både äldre 

och nyare litteratur.   

[…] det finns ju ett bibliotek på skolan, alltså där finns det ju inte mycket 

barnlitteratur på engelska. Däremot har ju jag i vårt läromedelsrum, där har vi samlat 

på oss under åren då några har varit i England och köpt med sig och vi har beställt. 

[…]. En del är väldigt gammalt, så att det skulle man ju vilja ha mer utav. En del 

finns som är nytt av och så (Camilla, 2017, s. 4). 

Camilla berättar vidare att hon gärna såg att läromedelsrummet uppdaterades med nyare 

litteratur. Dock påpekar hon att det är lärarnas egna ansvar att ta initiativ och uppdatera med 

ny litteratur, men att det sällan görs. Hon berättar att de passar på att fylla på med litteratur 

när de får möjlighet att köpa in nytt material eller när någon kollega reser utomlands till 

exempelvis England.      

 Johan, som också har tillgång till ett skolbibliotek, berättar att det även där är ett 

begränsat utbud vad gäller engelskspråkig barnlitteratur: ”Våra bibliotekarier är ju supergoa 

och ställer upp om jag frågar. Hade jag bett de om 20 stycken så hade de ringt runt och fixat 

fram 20 böcker. Men det känns lite som en börda för litteraturen kommer man ju in på i 

arbetsboken” (Johan, 2017 s. 7).  Han menar dock att det finns ett gott samarbete mellan 

skolans bibliotekarier och lärarna, men han utnyttjar det inte i engelskan på samma sätt som i 

andra ämnen eftersom läromedlet i sin tur behandlar barnlitteratur.   

 Malin, till skillnad från Camilla och Johan, berättar att hon inte har någon tillgång alls 

till engelskspråkig litteratur. 

[…] Vi har ju ett bibliotek men man går igenom det och det används ju inte och det 

är ju inte levande bibliotek. Vi har ju önskat man ska få hit en bibliotekarie som 

pratar och presenterat nya böcker. Göra det lite mer levande för eleverna (Malin, 

2017, s. 9).  

Hon menar att den tillgång till litteratur hon har är de;” böcker som vi har köpt in i en liten 

låda som man kan flytta från klassrum till klassrum” (Malin, 2017, s. 6). Hon berättar att hon 

tror att det skulle gynna både hennes kunskaper och elevernas intresse om det fanns tillgång 

till en bibliotekarie som kunde uppdatera de om den senaste litteraturen.   

Tiden 



~ 24 ~ 
 

Tiden är en annan faktor som lärarna på olika sätt beskriver sätter begränsningar i deras arbete 

med barnlitteratur i engelskan. Camilla berättar att hon idag ser barnlitteratur som ett roligt 

inslag att arbeta med under kortare perioder, men det är något som hon inte arbetar med så 

ofta.  

[…] Det är ju ett uppdrag vi har, att hinna med både skönlitterära texter och 

facktexter och instruktioner och dialoger. Vi ska ju ha alla typer av texter. Så att läsa 

en skönlitterär text i form av en bok på engelska är ju något som tar lite tid. Det blir 

ju lite kortare avsnitt eller lite utdrag ut romaner eller noveller beroende på vad man 

hinner med eller vad man gör (Camilla, 2017, s. 4).  

Camilla menar att det är så många andra texter som eleverna ska bekanta sig med i engelskan, 

vilket påverkar i vilket utsträckning och mängd barnlitterära eller skönlitterära böcker faktiskt 

används. Johan berättar att han tror att barnlitteraturen inte har så central roll i 

engelskundervisningen på grund av att man som lärare behöver lägga ner mycket tid på 

planering.  

Ja, jag tror att man måste lägga ner rätt god tid […] och det tar tid att jobba sig 

igenom en bok. Men, alltså tidsbrist är det ju och vi har ju massa saker som man 

hinnas med […] för man har saker som man ska gå igenom men det handlar ju om 

att lägga upp de veckorna som man väljer att jobba med boken, beroende på hur stor 

boken är naturligtvis (Johan, 2017, s. 7).   

Han menar att det dels ställer krav på läraren att kunna planera hur arbetet med boken ska se 

ut under de kommande veckorna, dels ställer det krav på både läraren och eleverna att vilja 

lägga ner tiden det tar att ta sig igenom en bok skriven på engelska.   

Elevgruppens förutsättningar  

Alla tre lärarna beskriver på olika sätt elevgruppens varierade språkkunskaper som en faktor 

som inverkar på deras begränsade användning av barnlitteratur i undervisningen. Johan menar 

att elever som har brister i sitt modersmål inte heller har förutsättningarna för att lära sig ett 

nytt språk som engelska, och därmed blir det också problematiskt att arbeta med skönlitterära 

texter och böcker. Han beskriver vidare att det ibland i hans olika elevgrupper är så pass stora 

skillnader i elevernas språkkunskaper att det endast är de starka eleverna som ges möjligheten 

att läsa en skönlitterär bok på engelska.  

En tjej vars pappa kommer från Nya Zeeland och hennes föräldrar har bett om extra 

utmaningar i engelska och då var jag med på hennes utvecklingssamtal där jag 

uppmanade henne till att läsa och välja böcker på engelska. Hon läser just nu faktiskt 

den sista Harry Potterboken på engelska (Johan, 2017, s. 3).  

Malin berättar att hon önskade att hon kunde fånga upp de elever som inte hänger med bättre. 

Malin berättar att det i hennes elevgrupper finns de eleverna som pratar flera olika språk och 
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som hon beskriver har engelskan som ett tredje språk, vilket i sin tur genererar i att hon tycker 

att det kan bli för svårt för de eleverna att läsa en större mängd text. Hon beskriver att ett litet 

textutdrag ibland kan vara det som eleverna endast klarar av att lyssna till eller läsa på egen 

hand just på grund av bristande språkkunskaper.  

[…] Jag tänker hela tiden på om de hänger med nu och förstår det vi säger eller om 

det är för svårt. Egentligen skulle man ju behöva stanna upp och arbeta mer med 

texten. […] men man hinner inte med de bitarna riktigt (Malin, 2017, s. 4).  

Hon beskriver att det är stora brister i elevernas uttal och läshastighet och att hon gärna såg att 

hon tillsammans med elever fick möjligheten att arbeta med litteraturen och eleverna 

språkkunskaper i mindre grupper.  

Minskat intresse för litteratur 

Malin är den enda av lärarna som lyfter fram att hon upplever att det finns ett minskat intresse 

bland eleverna när det gäller läsandet av litteratur. Något hon anser sig påverka hennes 

användning av litteratur i klassrummet.  

”De har ju inte telefonerna i klassrummet men om de har datorerna så är det mycket 

Youtube, byta musik och kolla klipp. Det är nära till spel och sådant där annat. Det 

var ju inte så när vi var små. Då var det dåliga tv-program och så var det ju böcker 

(Malin, 2017, s. 9).  

Malin menar hon märker av att det i dagens klassrum finns för mycket som stör för att 

eleverna ska finna både ro och intresse i att läsa. Hon berättar också att om man skulle ge 

eleverna möjlighet att få läsa eller lyssna på e-bok, vilket hon anser underlättar för vissa 

elever i engelskan, så finns det alltid en närhet till andra sociala medier och spel för eleverna.

 Sammanfattningsvis, den tredje kategorin gällande begränsningar i arbetet med 

barnlitteratur kan summeras så att lärarna på olika sätt har uttryckt att det finns faktorer som 

bidrar till en begränsning i den praktiska undervisningen. Lärarna belyser dels 

skolbibliotekens begränsade utbud, dels efterlyser de också ett ökat samarbete med skolans 

bibliotekarier. Dessutom pekar lärarna också på tiden som en faktor, närmare bestämt att 

litteraturarbetet kräver mer tid än vad lärarna har möjlighet till i relation till det övriga 

innehåll som styrdokumenten också pekar på ska behandlas i ämnet. Elevgruppens olika 

förutsättningar samt en tendens till ett minskat intresse för litteratur allmänt hos eleverna, 

framhåller lärarna också påverkar deras användning av barnlitteratur i engelskämnet. 
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6. Diskussion   

Nedan följer en diskussion om studiens resultat med utgångspunkt i frågan om lärarnas inre 

och yttre motivation påverkar det faktiska arbetet med barnlitteratur i engelskundervisningen.

 Användandet av barnlitteratur i språkundervisningen har som tidigare nämnts varit 

starkt förknippat med svenskämnet och nära knutet till läsning på elevernas modersmål. Som 

Fieldmanis (2010) studie visar har det funnit en osäkerhet i engelskämnet hos lärarna i hur 

arbetet med litteratur ska gå till i ett andraspråksklassrum, vilket resulterat i en begränsad 

användning av litteratur i ämnet. I relation till McDonoughs (2007) teori om att lärarens lust 

att vilja lära ut engelska är relaterat till inre och yttre faktorer som påverkar den faktiska 

motivation och undervisningen, kan vi därför ställa oss frågan: Är det lärarnas personliga 

intresse och inställning till barnlitteratur som styr i vilken utsträckning det faktiskt används? 

Svaret på den frågan, utifrån resultatet, pekar mot att så är inte fallet. Det handlar snarare om 

vilka faktiska förutsättningar lärarna har i den praktiska undervisningsmiljön. 

Förutsättningarna i sin tur tenderar att ha en inverkan på deras motivation till användandet av 

barnlitteratur i engelskämnet.     

 Det finns ett intresse och en vilja av att arbeta mer med barnlitteratur i 

språkundervisningen hos samtliga informanter. De har själva ett personligt intresse av att läsa, 

vilket Gamble (2013) också beskriver som en betydelsefull faktor för att stimulera elevernas 

läsintresse. Lärarna ser på olika sätt möjligheten med att arbeta med barnlitteratur i relation 

till att de på så sätt ges möjlighet att pröva nya arbetssätt och metoder. Framför allt ser de 

möjligheten att frångå den traditionella språkundervisningen med arbete i textboken och med 

tillhörande glosor. Gamble (2013) beskriver att lärarens läsbakgrund också kan ha en inverkan 

på i vilken utsträckning eleverna ges möjlighet att möta barnlitteratur i klassrummet. 

Resultatet av informanternas läsbakgrund visar att läsbakgrund och inställning inte påverkar 

mängden litteratur eleverna möter. Snarare handlar det om yttre faktorer i den fysiska 

undervisningsmiljön, som tenderar att inverkan på i vilken utsträckning barnlitteraturen 

faktiskt används.      

 Den inre motivationen handlar om att vara nyfiken och intresserad av en aktivitet för sin 

egen skull. Den yttre motivationen relateras till yttre orsaker som att motiveras av att få 

belöning eller ett betyg (Baker & Wigfiled, 1999). Studiens resultat visar att det tenderar vara 

fler faktorer än enbart styrdokument och kursplaner som inverkar på lärarnas inre motivation.

 Bristen på kunskap är något som skulle kunna beskrivas som en yttre faktor som 
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inverkar negativt på lärarnas inställning till att använda barnlitteratur i språkundervisningen. 

Vad den här studiens resultat visar tenderar lärarna att distansera sig barnlitteraturen i 

engelskundervisningen just för att de inte tycker sig ha tillräckligt med kunskap, vilket tycks 

bekräfta resultatet från Fieldmanis (2010) studie om lärarnas osäkerhet i engelskämnet. 

Distanseringen från den faktiska boken har resulterat i att lärarna, som resultatet visar, 

tenderar finna en trygghet i att använda läromedlet som behandlar barnlitteratur med korta 

utdrag eller uppslag. Återigen är det inte frågan om bristen på intresse hos lärarna, utan det är 

snarare behovet av kompetensutveckling som sätter gränserna för lärarnas ambitioner.

 Vad resultatet visar, så är just den bristande tillgången på engelskspråkigt material en av 

de främsta faktorerna som begränsar användandet av barnlitteraturen i undervisningen och 

påverkar informanterna negativt. Alla människor lär sig på olika sätt, så även när det gäller 

språk. Det innebär enligt Gambrell (2011) att det bör finnas tillgång till en bred repertoar av 

material för både utveckla och utmana eleverna i språkinlärningen. Bristen på material 

påverkar inte enbart undervisningen. Det tenderar även ha en stor inverkan på lärarnas inre 

motivation, det vill säga lusten till att vilja lära ut engelska genom barnlitteratur begränsas 

eftersom lärarna inte har de undervisningsmateriella förutsättningarna. Den litteratur som 

lärarna har att tillgå beskriver de som begränsad och de påpekar att det inte finns tillräckligt 

med material för att kunna arbeta med såväl klassuppsättningar som att kunna individanpassa 

i tillräckligt stor utsträckning. I detta sammanhang skulle bristen på tillgång till material 

kunna ses ur två aspekter, dels en kostnadsfråga, dels att engelskan inte är det ämne som 

prioriteras gällande inköp av nytt material.     

 Behovet av att samarbeta med skolbiblioteken var en, för studien, oväntad faktor som 

synliggjordes i studiens resultat och som tenderade att ha en påtaglig inverkan på lärarna. 

Enligt lärarna själva såg de skolbiblioteken som dels en väg in i den engelskspråkiga 

litteraturen tillsammans med eleverna, dels också som en betydelsefull källa till 

kompetensutveckling inom den barnlitterära genren. Det önskade behovet av mer samarbete 

mellan skolbibliotekarier och engelskundervisningen visar att Gärdéns (2017) tankar om att 

det finns uppenbara skillnader i samarbetet beroende på lärarnas ämnen faktiskt stämmer.

 Ovanstående får mig att fundera på just skillnaderna mellan svenskan och engelskan när 

det kommer till användandet av barnlitteratur. Att det är en utmaning att läsa litteratur på 

annat än sitt modersmål är inget konstigt. Trots att lärarna upplevs vara begränsade i sin 

undervisning har de ändå höga ambitioner, om de bara gavs möjligheten att förverkliga dem. 

Lärarna ser inte enbart potential i undervisningen som helhet, utan även när det gäller själva 

innehållet. Inte minst när det gäller läsandet av barnlitteratur där några av lärarna pekar just på 
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läsandet som en väg till att utveckla ett språkligt självförtroende hos eleverna. Lärarna 

beskriver sig själva som både medvetna och motiverade till att använda litteraturen som en 

metod för att stärka engelskan hos sina elever. En undervisningskontext är som tidigare 

beskrivits en komplex situation, inte minst när det gäller samspelet mellan lärare och elever. 

Mot bakgrund av min empiriska undersökning handlar komplexiteten inte främst om lärarna 

och eleverna, utan om lärarna kontra undervisningens fysiska förutsättningar för att skapa en 

undervisningsmiljö som är stimulerande och utvecklande för läraren och eleverna.  

 Avslutningsvis, flertalet slutsatser kan dras utifrån studiens resultat. Den främsta 

slutsatsen är att den begränsade användningen av barnlitteratur i engelskämnet inte är relaterat 

till lärarens personliga intresse och syn på litteratur. Det vill säga, det handlar inte om lärarnas 

inre motivation i den bemärkelsen att det är den avgörande faktorn för i vilken utsträckning 

barnlitteraturen används. En annan slutsats rör informanternas uppenbara brist på barnlitterär 

kunskap då lärarna i studien önskar kompetensutveckling. Både när det gäller att finna 

anpassad litteratur för olika årskurser för den enskilda läsningen, men också vilken typ av 

litteratur som lämpar sig bäst för helklassarbete. Dessutom visar lärarna att det finns ett 

intresse av att arbeta med litteraturen i projektform, vilket också antyder att det behövs 

kompetensutveckling i metoder och arbetssätt i engelskämnet generellt. Ur ett bredare 

utbildningsperspektiv finns det också anledning att dra slutsatsen att det redan på 

lärarutbildningen bör läggas mer fokus på barnlitteraturens roll och möjligheter i 

engelskundervisningen. Det för att redan tidigt i sin yrkesroll utveckla en medvetenhet om 

barnlitteraturen betydelse för att stärka elevers språkliga utveckling och ges möjlighet att 

möta det engelska språket i en naturlig kontext. Slutligen, barnlitteraturens möjligheter är 

många liksom lärarnas visioner med undervisningen, vilket studien har visat. Dock finns det 

anledning att som lärare ställa sig frågan vilka hens förutsättningar är och vem som sätter 

gränsen och taket för ambitionerna.  
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7. Avslutning  

Studiens syfte har varit att undersöka engelsklärares attityd till, och användning av 

barnlitteratur i engelskundervisningen för årskurs 4–6. Min avsikt har även varit att genom en 

fenomenografisk analysmetod, undersöka hur lärarnas inre och yttre motivation inverkar på 

undervisningens möjligheter och begräsningar gällande barnlitteratur. Det empiriska 

materialet utgörs av semi-strukturerade intervjuer med tre verksamma engelsklärare i årskurs 

4–6. Därefter har det empiriska materialet analyserats enligt en fenomenografisk 

analysmodell, vars syfte är att finna likheter och skillnader i samtliga lärares förhållningssätt 

till barnlitteratur i engelskundervisningen i årskurs 4–6. Dessa likheter och skillnader har 

sedan jämförts och slutligen resulterat i tre uteslutande kategorier; Lärarnas förhållningssätt 

till barnlitteratur, Barnlitteraturens möjligheter samt Begränsningar i arbetet med 

barnlitteratur. Resultatet har sedan ställs mot frågan; Hur ser lärarnas inre och yttre motivation 

ut och hur påverkar lärarnas motivation det faktiska arbetet med barnlitteratur, för att kunna 

besvara frågan om lärarnas inre och yttre motivation inverkar på användandet av 

barnlitteratur.      

 I resultatsdiskussionen visar intervjuerna att den begränsade användningen av 

barnlitteratur i engelskundervisningen inte tar sin utgångspunkt i lärarnas inre och yttre 

motivation. Det handlar snarare om de faktiska förutsättningar som finns i den fysiska 

undervisningsmiljön för att kunna arbeta med barnlitteratur i engelskundervisningen. Den inre 

motivationen handlar om lärarnas personliga intresse och nyfikenhet för litteratur och läsning, 

vilket resultatet har visat att intresset för litteratur finns hos samtliga informanter. Den yttre 

motivationen har tidigare beskrivits vara relaterad till yttre orsaker som påverkar lärarnas 

handlade så som styrdokument eller betyg. Resultatet visade att yttre faktorer i den faktiska 

undervisningsmiljön hade en stor inverkan på i vilken utsträckning lärarna faktiskt använde 

barnlitteratur i engelskundervisningen, som i sin tur tenderade att påverka deras motivation. 

Bristen på kunskap om barnlitteratur, tillgången på engelskspråkigt material och samarbetet 

med skolbiblioteken var de främsta faktorerna som enligt lärarna hade en stor inverkan på i 

vilket utsträckning de använde barnlitteratur i sin engelskundervisning.  

 Resultatet av intervjuerna visade även att lärarna ser flera möjligheter med att arbeta 

med barnlitteratur i sin engelskundervisning om de gavs möjligheten och förutsättningarna 

fanns. De ser möjligheten i att pröva nya arbetssätt och metoder som de tidigare inte har 

arbetat med. Lärarna se också barnlitteraturen som ett verktyg för att främja elevernas 

språkliga färdigheter som uttal och ordförråd, men också att arbeta med elevernas 
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förförståelse och ge dem möjligheten att möta det engelska språket i en naturlig kontext, 

vilket barnlitteraturen erbjuder.     

  Det ligger i uppgiftens natur att föra en diskussion om den genomförda 

undersökningens metod samt styrkor och svagheter. För studien valdes kvalitativa intervjuer 

som insamlingsmetod med tre lärare. Studiens primära syfte har förståtts inte varit att 

generalisera resultatet. Däremot hade ett större antal informanter kunnat erbjuda en större 

variation i förhållningssätten till barnlitteratur och ett bredare perspektiv på fler yttre faktorer i 

undervisningsmiljön som kan inverkan på användandet av barnlitteratur. Samtidigt har ett 

begränsat antal informanter skapat möjligheten att kunna genomföra djupintervjuer och 

därmed kunnat ge en mer detaljerad bild av deras synsätt och arbete med barnlitteratur. Det 

hade varit önskvärt att komplettera de kvalitativa intervjuerna med observationer, för att få en 

bild över lärarnas metoder och arbetssätt i arbetet med litteratur i engelskundervisningen. 

Därtill hade det också varit intressant att använda sig utav fokusgrupper om det hade varit 

möjligt, just för att låta lärarna samtala om deras sätt att se på och arbete med barnlitteratur 

och värdera sitt synsätt utifrån andra lärares åsikter. Emellertid var det inte möjligt att 

genomföra inom ramen för den här studien.    

 Det hade utifrån studiens syfte och frågeställningar även varit intressant att undersöka 

hur eleverna upplever och ser på arbetet med barnlitteratur i engelskämnet, för att kunna visa 

på både ett lärarperspektiv och elevperspektiv. Det hade också varit intressant att genomföra 

en studie som fokuserar på skolbibliotekens roll i skolans olika ämnen, för att visa på hur 

lärarna ser på skolbiblioteken och deras funktion i skolan.   

 Till sist, i relation till vilka förutsättningar lärarna har i sin undervisning finns också en 

ekonomisk faktor att ta hänsyn till. Det har dock inte varit en fråga i den här studien, men det 

är en viktig faktor i relation till tillgången på material och skolbibliotekens möjligheter. Det är 

inte alla skolor som har möjligheten eller tillgången till ett bibliotek på skolan. Det är också 

en kostnadsfråga i vilken utsträckning det finns pengar att köpa in ny och anpassad 

engelskspråkig litteratur, liksom att kunna ha möjligheten att dagligen ha en bibliotekarie på 

plats för att stödja lärare och elever.   
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

Lärarnas bakgrund  

 Hur länge har du varit verksam lärare?   

 Vilka åldrar undervisar du i?  

 Varför valde du att undervisa i just engelska?  

 Anser du att du har den kompetensen som du behöver för att undervisa i engelska?  

 Beskriv din undervisning.  

 Beskriv din relation till det engelska språket.  

Lärarens syn på barnlitteratur i andraspråksklassrummet 

 Vilken är din favoritbok bland engelsk barnlitteratur? Förklara varför.  

 Ser du för-och nackdelar med att arbeta med engelsk barnlitteratur i 

engelskundervisningen? Förklara varför.  

 Använder du dig av engelsk barnlitteratur i engelskundervisningen? Förklara varför. 

Om inte, förklara varför?  

 Anser du att du har tillräckligt med kompetens gällande engelsk barnlitteratur? 

Förklara varför.   

 Anser du att man borde arbeta mer med barnlitteratur i engelskundervisningen än vad 

man gör idag? Förklara varför.  

Scenarion 

 Du möter en elev i biblioteket, eleven har en bok på svenska och en bok på engelska 

som förslag till sin bänkbok. Eleven frågar dig vilken bok du tycker eleven ska välja. 

Hur resonerar du?  

 Eleverna önskar mer högläsning i klassrummet, du står i valet och kvalet om du ska 

välja en svensk eller engelsk bok att läsa högt ur, hur resonerar du?  

 

 


