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Abstract  

The Swedish society is becoming more and more multicultural. This means that the 

classrooms today consist of students from various backgrounds and cultures. According to 

the Swedish curriculum for primary school, it should be a social and cultural meeting place 

for children from various backgrounds and cultures, so that they can learn to live together in 

harmony through their education. Many researchers around the world come to the conclusion 

that children’s literature can be used to teach topics such as culture and cultural awareness 

and to create intercultural learning. Despite this agreement, however, children’s literature is 

not frequently used in the English classroom in grades 4-6 in Sweden. The purpose of this 

study is to examine how English children’s literature can be used in grades 4-6 to teach the 

ethical values reflected in the Swedish curriculum, especially those that concern integration. I 

will look at selection criteria for children’s literature with the purpose to teach some of the 

ethical values from the Swedish curriculum in the second-language classroom. Two primary 

sources serve as examples: Anthony Browne, Voices in the park, and Patricia Polacco, 

Chicken Sunday. Through a final discussion of methods, such as Aidan Chambers’ book talk, 

I show how these books may indeed be used to integrate teaching of the fundamental values 

with English as a school subject.  

Keywords: English language teaching, second language teaching, culture, cultural awareness, 

intercultural learning, children’s literature, Anthony Browne, Voices in the Park, Patricia 

Polacco, Chicken Sunday.  
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Introduktion 

I ett samhälle som ser ständiga förändringar med nya sätt att betrakta sin omvärld är det 

viktigt att göra elever i skolan medvetna om kulturen de befinner sig i och hur den påverkar 

dem. Att undervisa om kultur och dess påverkan är ett av den svenska skolans mål. Enligt 

läroplanen (Skolverket 2011, s.11–12) ska varje elev interagera med andra människor utifrån 

sina kunskaper om likheter och skillnader i människors tillvaro, språk, historia och kultur. 

Med hänsyn till detta mål har lärare ett dubbelt uppdrag när det gäller undervisning i skolan. 

Det ena är att fostra elever till att bli reflekterande, aktiva och demokratiska 

samhällsmedborgare, det andra att förmedla kunskaper i skolans olika ämnen. Det innebär 

alltså att även engelskundervisning i årskurs 4–6 ska vara en del av denna värdegrund. 

Det finns en problematik med det dubbla uppdraget. Trots att värdegrunden och 

kunskapsförmedling i olika ämnena ska vara integrerade, undervisas de ofta som enskilda 

delar. Detta konstateras av Skolinspektionens kvalitetsgranskning, Skolans arbete med 

värdegrund och demokrati (Skolinspektionen 2012). Denna rapport visar att skolorna 

behöver arbeta mer tydligt och strukturerat för att kunna integrera värdegrundsuppdraget i 

alla ämnen. 

Att använda barnlitteratur kan vara ett sätt att integrera värdegrunden i 

engelskundervisningen i dagens skola. En allmän uppfattning bland forskare är nämligen att 

barnlitteratur kan användas för att göra barn medvetna om, och kunna reflektera över 

värderingar. En forskare som visar att barnlitteratur i undervisning är viktigt för att förmedla 

och undervisa om värden är Vivian Yenika – Agbaw (1997). Hon menar att barnlitteratur 

måste tas på allvar för att läsning−och speciellt läsning med ett kritiskt perspektiv−gör barn 

medvetna om det samhälle de lever i och även hjälper dem att utveckla en vilja att vara 

delaktiga i det samhället. 

Andraspråksundervisning kan skapa möjligheter till kulturell medvetenhet och interkulturellt 

lärande. I engelskämnet kan värdegrundsuppdraget ge elever möjlighet att se hur människor 

är påverkade av olika kulturer, menar Jean Brewster & Gail Ellis (2002). De visar först och 

främst värdet av att undervisa om andra kulturer genom andraspråksundervisning, och även 

hur begreppen kulturellt medvetande och interkulturellt lärande kan vara en del av 

undervisningen. Genom undervisning utifrån dessa begrepp kan lärare skapa en plattform för 

att göra elever mer medvetna om hur de själva och andra är påverkade av kulturen. En sådan 
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medvetenhet är en förutsättning för att eleverna ska kunna reflektera över skillnader och 

likheter mellan samhällen, och genom detta exempelvis identifiera stereotyper om andra 

kulturer, menar Brewster och Ellis (2002). 

Trots att det råder en allmän uppfattning om att barnlitteratur kan användas för att förmedla 

och förankra kulturella värden, används den i liten utsträckning i den svenska skolan. 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning, Undervisning i engelska i grundskolan 

(Skolinspektionen 2010) visar att ungefär 70% av engelskundervisning i årskurs 5 består av 

att eleverna skriver av det läraren skriver på tavlan, eller följer läroboken, medan 

barnlitteratur används ytterst lite. Därför vill jag undersöka forskning om barnlitteraturens 

roll i undervisning av engelska för att förmedla och förankra kulturell medvetenhet och 

interkulturellt lärande, och genom det kunna förverkliga det dubbla uppdraget i 

engelskundervisning i årskurs 4–6. 

Syfte 

Den här uppsatsen kommer att undersöka vad forskningen säger om huruvida barnlitteratur 

kan användas i engelskundervisning i årskurs 4–6 för att förmedla och förankra de värden 

som framgår i skolans värdegrundsuppdrag, speciellt kunskaper om olika kulturer, för 

integrationens skull. Fokus i min undersökning är kulturell medvetenhet och interkulturellt 

lärande. Jag kommer även att diskutera urvalskriterier för barnlitteratur som kan användas för 

att undervisa värdegrunden i engelskämnet. Två primärkällor tjänar som exempel, och 

kommer att analyseras: Voices in the Park av Anthony Browne (1999) och Chicken Sunday 

av Patricia Polacco (1992). Jag kommer dessutom att kort diskutera några arbetssätt som kan 

vara lämpliga för att bearbeta värdefrågorna i engelskundervisningen.  

Frågeställningar: 

För att kunna undersöka uppsatsens syfte har jag formulerat följande frågeställningar: 

- Vilken grund finns i forskningen för att använda barnlitteratur inom engelskundervisning i 

årskurs 4–6 för att förmedla och förankra de kulturella värden som framgår i 

värdegrundsuppdraget? 

-  Vilken grund finns i forskningen för att använda barnlitteratur i engelskundervisning som 

kan leda till att elever blir kulturellt medvetna? 
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-  Vilken grund finns i forskningen för att använda barnlitteratur i engelskundervisning för att 

skapa interkulturellt lärande? 

- Vilka urvalskriterier kan lärare använda för att välja engelsk barnlitteratur för 

engelskundervisning i årskurs 4–6, för att förmedla kulturell medvetenhet och interkulturellt 

lärande? 

- På vilket sätt kan lärare arbeta med engelsk barnlitteratur för att förmedla kulturell 

medvetenhet och skapa interkulturellt lärande? 

Bakgrund 

I detta avsnitt kommer jag att börja med att presentera sökmetod och materialinsamling. 

Sedan presenterar jag forskning som rör barnlitteraturens roll för att förmedla värden, och 

forskning om hur barnlitteratur kan användas i engelskundervisning i årskurs 4–6. Till sist 

definieras centrala begrepp. 

Sökmetod och materialinsamling 

Den här uppsatsen är baserad på tidigare forskning om användning av barnlitteratur i 

undervisningen och skolans dubbla uppdrag, i förhållande till engelskämnet i årskurs 4–6. 

Framförallt berör den studier om kulturell medvetenhet och interkulturellt lärande med syftet 

att göra elever medvetna om sin egen och andras kulturer.   

Material har samlats genom sökning i databaserna ERIC EBSCO, MLA och Libris. Större 

delen av sökningen har bestått av fritextsökning, men även trunkering har använts. Jag har 

också sökt rapporter och utredningar av relevans på skolinspektionen webbplats. 

Databasen ERIC/EBSCO har varit central vid materialinsamlingen, eftersom ämnesområdena 

är pedagogik och utbildningsvetenskap. Vid sökningen användes termerna:” Teach*” Social 

attitudes*”,” Children’s literature*”,” Human rights in children’s literature”,” Elementary 

school”,” Diversity”. Söktermerna kombinerades med ”AND”. Jag begränsade sökningen till 

”peer reviewed” och ”academic journals”, för att få fram resultat som var vetenskapligt 

granskade.  
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Databasen MLA specialiserar sig inom ämnesområdena engelska och litteraturvetenskap. 

Eftersom uppsatsen undersöker barnlitteraturens möjligheter för att undervisa om olika 

kulturer i just engelskundervisning är den av relevans.  I databasen MLA användes 

söktermerna ”Culture” och ”Teaching.” Dessa termer kombinerades med ”AND”.  

Databasen Libris är en sammanställning av innehållet i de svenska biblioteken. I Libris 

användes söktermen ”Engelska som andraspråk,” för att finna bokstudier.  

Sökning inom Facktidskriften ELT Journal har gjorts då denna tidskrift publicerar artiklar av 

relevans för undervisning av engelska som andra eller främmande språk. Söktermerna 

”Children’s literature”, “Young learners” och “Cultural awareness” användes vid sökning, 

kombinerades med ”AND”. 

Jag har använt två av skolinspektionens kvalitetsgranskningar för att förstå hur man arbetar 

med värdegrunden i skolan idag: Skolans arbete med demokrati och värdegrund 

(Skolinspektionen 2012) och Undervisning i engelska i grundskolan (Skolinspektionen 

2010). Rapporterna har varit relevanta för att undersöka hur läget för engelskundervisning 

och värdegrundsarbetet ser ut i Sverige. Dessa rapporter är några år gamla, men ändå 

relevanta, eftersom de är de senaste inom området. De visar, för det första, att det är 

problematiskt att det dubbla uppdraget som har anförtrotts lärare inte utförs på det sätt som 

det är avsett, och för det andra att användning av böcker i engelskundervisning sker alltför 

sällan. Det antyder att den svenska skolan missar något, genom att inte integrera fler böcker i 

engelskundervisningen för att undervisa om, förankra och förmedla de kulturella värden som 

ingår i skolans värdegrundsuppdrag.  

Forskningsöversikt 

Två didaktiska studier är av betydelse för min uppsats. Trots att båda rör 

modersmålsundervisning finns aspekter av relevans för min undersökning av 

andraspråksundervisning. Den ena, ”The moral of the story is… using children's literature in 

education,” av Cary A. Buzzelli och Kevser Koc (2004), undersöker användning av 

barnlitteratur i undervisningen i syfte att förmedla moraliska ställningstaganden. Den andra 

artikeln, “Using multicultural children’s literature to teach diverse perspectives, “av Yuko 

Iwai (2015), är baserad på tidigare forskning om användning av barnlitteratur för att 

undervisa om kulturer och ger tips om hur grundskolelärare kan använda multikulturell 
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barnlitteratur i klassrummen. Jag kommer att använda artiklarna i analysen för att undersöka 

vilken forskningsgrund det finns för användning av barnlitteratur för att göra elever kulturellt 

medvetna, och för att skapa interkulturellt lärande. 

Att använda barnlitteratur kan alltså vara ett sätt att arbeta in värdegrunden i 

engelskundervisning i dagens skola. Det råder enighet bland forskare om de möjligheter som 

användning av barnlitteratur i undervisning ger för att förmedla och förankra kulturella 

värden. Buzzelli och Koc (2004) konstaterar att barn genom barnlitteratur kan få insikt i 

andra människors liv och erfarenheter, men också i sina egna moraliska konflikter. Därmed 

kan barn lära sig att känna igen och ta ställning till både etiska och moraliska dilemman. 

Barnlitteratur är helt enkelt nödvändig för att hjälpa barn att lära känna världen bortom deras 

egen, menar Buzzelli och Koc (2004). Också Iwai (2015) visar fördelar med att använda 

multikulturell barnlitteratur i engelskundervisning, bland annat att det ger möjligheten att 

kunna jämföra olika kulturer, lära sig om skillnader och likheter mellan kulturer, och minska 

negativ stereotypisering.  

Flera studier visar hur barnlitteratur kan vara en dörröppnare för elevers reflektiva tänkande. I 

en klassrumsstudie av Laura Beth Kelly och Lindsey Moses (2018), utförd i en 

modersmålskontext, framgår att elever kan lära sig att dra meningsfulla slutsatser om 

livssituationer genom läsning av barnlitteratur. I studien upptäckte de att eleverna kunde läsa 

mellan raderna för att förstå karaktärerna och textens intentioner. På så sätt upptäcker barnen 

sådant som inte är explicit i texten och bildar sig en sammanhängande förståelse av den. En 

sådan kritisk läsning lär elever att ta ställning till olika händelser i boken, exempelvis om en 

karaktär beter sig orättvist, kan barnen ifrågasätta det och komma med förslag på hur man 

“bör” bete sig (Kelly & Moses 2018). Även Heidi Torres (2019) delar Kelly och Moses 

(2018) syn på barnlitteraturens möjligheter att utveckla förmågan att leva samstämmigt med 

människor. Torres (2019) förespråkar användning av barnlitteratur för att eleverna ska 

utveckla förståelse för olika kulturer och människor. Torres (2019, s. 161) använder termen 

”imaginative engagement,” eller fantasifullt engagemang (min översättning) som hon 

relaterar till medborgarskap. Det fantasifulla engagemanget kan uppnås genom boksamtal. En 

form av boksamtal presenteras av Aidan Chambers (2011, s.106) “World-to-text” boksamtal. 

I dessa samtal får eleverna överföra det som skildras i berättelsen till sitt liv (verkligheten) 

och jämföra bokens berättelse med sina livssituationer. Dessa samtal ger goda möjligheter till 

interkulturellt lärande, som jag ska visa i analysen av primärkällorna.     



9 
 

Primärkällor  

Uppsatsens primärkällor är två barnböcker; Anthony Brownes Voices in the park (1999) och 

Patricia Polaccos Chicken Sunday (1992). Båda är bilderböcker för engelskspråkiga barn, 

alltså autentisk litteratur. Voices in the Park är en postmodern bilderbok och riktar sig till 

åldrarna 7–11. Chicken Sunday är en självbiografisk berättelse om författarens barndom och 

riktar sig till åldrarna 4–8. Båda böckerna har publicerats av stora amerikanska förlag, Voices 

in the Park: Doubleday och Chicken Sunday: Putman. Anledningen till att jag har valt dessa 

böcker är att de är av olika genrer vilket leder till att man kan arbeta med dem på olika sätt 

för att undervisa om kulturer. Det finns även pedagogiskt material online till böckerna som 

lärare kan använda som stöd. Det används inte i denna uppsats, men är relevant att nämna för 

den som önskar att arbeta med böckerna. 

Centrala begrepp 

För att kunna diskutera fördelar med att använda barnlitteratur för att utveckla kulturell 

medvetenhet och interkulturellt lärande i engelskundervisning i årskurs 4–6 är det lämpligt att 

börja med att undersöka de dimensioner som begreppet kultur inrymmer. Sandra Lee McKay 

(2001) visar att det finns fyra dimensioner av begreppet kultur. Den första är den estetiska 

dimensionen, som är förknippad med litteratur, film och musik i ett land. Den andra 

dimensionen är den sociologiska dimensionen, som består av språkets samband med ett lands 

riter och institutioner. Den tredje dimensionen är den semantiska dimensionen, dvs. hur 

språket avspeglar kulturens abstrakta system. Den fjärde och sista dimensionen är den 

pragmatiska, alltså kulturella normer beroende på sammanhang. I en litterär text förekommer 

flera av dessa kulturella dimensioner (McKay 2001). Dessa begrepp kommer inte att 

analyseras vidare, men är ändå viktiga att nämna då de fungerar som en utgångspunkt kring 

diskussionen om barnlitteraturens roll för att förmedla kulturella värden.  

Skolans dubbla uppdrag är utgångspunkten för den här uppsatsens ämnesdidaktiska 

förankring. Det dubbla uppdraget definieras av Skolinspektionen (2012). Det dubbla 

uppdraget handlar om att utbilda samhällsmedborgare till att bli kompetenta att delta i 

samhället och att bli reflekterande, med grund i det svenska samhällets värdegrund och 

kunskapssyn. Det bygger på förutsättningen att värdegrunden görs till en del av all 

verksamhet som bedrivs i skolan (Skolinspektionen 2012). Det dubbla uppdraget handlar 

alltså om att både förmedla och befästa demokratiska värden och kunskaper och att undervisa 



10 
 

ämneskunskaper i skolans olika ämnen (Skolinspektionen 2012). Det faktum att skolans 

värden ska vara en del av all verksamhet som bedrivs i skolan gör detta begrepp till en central 

utgångspunkt för uppsatsen, då det även gäller engelskundervisning i årskurs 4–6. I det 

dubbla uppdraget är kunskaper om människors kultur ett mål parallellt med generella 

engelskkunskaper. Målet är att elever utifrån kunskaper kring skillnader och likheter i 

människors språk, tillvaro, historia och kultur kan interagera med andra människor 

(Skolverket 2011, s.11–12). Detta mål ska förverkligas även i engelskundervisning på 

mellanstadiet.  

Mångkulturell undervisning är ett övergripande begrepp. Det finns inte någon klar definition, 

eftersom det används i olika sammanhang, av olika forskare. Det framgår av Konabe Bene, 

Hansel Burley, Huda Sarraj och Li Jiaqis (2015) aktionsforskning, ”Rasing cultural 

awareness of fifth-grade students through multicultural education.” Dock finns i alla 

definitioner ett gemensamt mål: att inkludera olika grupper, bekämpa rasism och förnya 

samhället (Bene et. al. 2015).   

Ett första steg till interkulturell medvetenhet är att bli medveten om sin egen kultur och hur 

den påverkar människan, för att sedan kunna interagera med andra: “kulturell medvetenhet”. 

Kulturell medvetenhet innebär att vara medveten om att vi är påverkade av vår kultur och att 

detta påverkar våra handlingar, som Brewster och Ellis visar (2002). Will Baker (2011) 

definierar vidare kulturell medvetenhet som att vara medveten om kulturens roll när det gäller 

språkinlärning, både av första- och andraspråk. En fördjupning av kulturell medvetenhet är 

“Multicultural sensitivity”, multikulturell känslighet. Bryan S.K. Kim, Jennifer L. Greif 

Green och Eileen F. Klein (2006, s.224) definierar begreppet som förmågan kunna respektera 

människor från olika kulturer, att kunna kommunicera med människor från olika kulturella 

bakgrunder och att kunna samarbeta med dem. Detta begrepp fördjupas i diskussionen om 

“barnlitteraturens möjligheter” och i analysen av primärkällorna.  

”Interkulturellt lärande” är en fördjupning av kulturell medvetenhet. Det handlar om att 

kunna se att människan är en del av ett större samhälle, men också att kunna jämföra kulturer 

(Brewster & Ellis 2002). Begreppet är centralt för den här uppsatsen också eftersom språket 

är en bärare av skilda kulturer, enligt Baker (2011). I engelskundervisningen innebär det att 

språket i sig är en bärare av kulturer och kan användas för att diskutera de värden som den 

bär med sig (Baker 2011). Mckay (2001, s. 329) benämner interkulturellt lärande som “cross-

cultural understanding”. Hon belyser att barnlitteratur är ett medel för att förverkliga detta 
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lärande. På grund av barnlitteraturens möjligheter att undervisa om kulturer och skapa 

interkulturellt lärande, är detta begrepp centralt för den här uppsatsen. 

Kulturell medvetenhet innebär alltså att vara medveten om sin egen kultur och att man är 

påverkad av kulturen i alla sina handlingar. Interkulturellt lärande innebär en fördjupning av 

kulturell medvetenhet genom att förstå att man är en del av ett samhälle bortom den närmaste 

verkligheten. Genom den förståelsen kan man jämföra olika kulturer. Utbildning på dessa 

premisser ger möjlighet till att kunna förverkliga det mål som skolan strävar mot: att varje 

elev ska integreras med andra människor utifrån sina kunskaper om likheter och skillnader i 

människors tillvaro, språk, historia och kultur (Skolverket 2011, s.11–12).  

Analys 

I detta avsnitt kommer jag att besvara uppsatsens frågeställningar. Avsnittet inleds med en 

analys av läroplanens innehåll och skolinspektionens rapporter, för att sedan diskutera 

lärarens uppdrag. Sedan diskuterar jag vad forskningen säger om barnlitteraturens 

möjligheter och begränsningar när det gäller kulturell medvetenhet och interkulturellt lärande 

allmänt, och i engelskundervisning. Därefter diskuterar jag urvalskriterier för barnlitteratur, 

med speciellt fokus på kulturell medvetenhet och interkulturellt lärande i undervisning av 

engelska som andraspråk i årskurs 4–6. Därefter analyseras de två engelska barnböcker jag 

valt som primärkällor, Anthony Browne, Voices in the Park (1999) och Patricia Polacco, 

Chicken Sunday (1992). Slutligen diskuteras några sätt att arbeta med primärkällorna för att 

förmedla och förankra kulturella värden, med relevans för andraspråksundervisning. 

Det dubbla uppdraget 

I skolans värld förväntas lärare vara förmedlare av kunskaper i olika ämnen och även av 

demokratiska och medborgerliga värden. Såsom tidigare nämnts. De förväntas också förankra 

dessa värden hos eleverna, så att de kan bli aktiva samhällsmedborgare. Detta betonas redan 

på läroplanens första sida (Skolverket 2011, s.5), där det framgår att Skollagen (2010:800) 

fastslår att eleverna ska lära sig både kunskaper och värden. I ett samhälle som ständigt 

förändras på grund av integration är det viktigt att göra elever medvetna om deras kultur och 

hur det påverkar dem, så att de kan bemöta andra människor utifrån kunskaper om likheter 

och skillnader i kulturer. Skolverket (2011) betonar att internationalisering av det svenska 

samhället leder till att människor måste utveckla en förmåga att förstå värdet i en kulturell 
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mångfald, och leva i samförstånd med andra människor. Skolan har både möjligheten och 

ansvaret att utveckla dessa förmågor hos alla som befinner sig där, eftersom det är en både 

kulturell och social mötesplats (Skolverket 2011). Detta leder vidare till ett av skolans mål, 

vilket är utgångspunkten för uppsatsens ämnesdidaktiska förankring: lärare förväntas 

undervisa elever så att de kan leva samstämmigt med andra (Skolverket 2011, s.11–12). Det 

innebär att lärare förväntas kunna balansera både värdegrunds- och kunskapsuppdraget i all 

verksamhet som bedrivs i skolan. Det gäller alltså även engelskundervisning i årskurs 4–6. 

Dock råder det en problematik kring att ena dessa uppdrag. Enligt Skolinspektionen (2012) 

sker arbetet med dessa uppdrag ofta separat. Deras slutsats är att det behövs ett förtydligande 

kring att värdegrundsuppdraget ska vara en del av all undervisning (Skolinspektionen 2012). 

Lärare kan känna en osäkerhet kring att diskutera etiska och kritiska ämnen med sina elever. 

Skolinspektionen (2012) konstaterar att lärare i sin skolvardag och undervisning upplever 

svårigheter med att till exempel diskutera frågor som är förknippade med kritiskt tänkande 

och etiska ställningstaganden. Denna svårighet upplevs också av lärare i andra länder. 

Rebekka Lee, Patricia G. Ramsey och Barbara Sweeny (2008) visar i sin klassrumsstudie av 

förskolebarn att lärare upplever att det är svårt att diskutera kontroversiella ämnen med barn 

och väljer då oftast tryggare ämnen. Trots att denna studie inte handlar om mellanstadieelever 

är den av relevans här eftersom svårigheten att diskutera svåra ämnen uppstår bland alla 

åldrar. Ett sätt att inleda och ge liv till diskussioner i klassrum är att använda sig av 

barnlitteratur (Lee et. al.  2008). Möjligheterna som barnlitteratur kan skapa för att undervisa 

om olika kulturer, och därigenom utveckla kulturell medvetenhet och interkulturellt lärande, 

analyseras i följande avsnitt. 
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Barnlitteraturens möjligheter   

I ett samhälle där skolan strävar efter att vara en mötesplats för samhällets alla barn, med 

målet att varje elev ska kunna integreras med andra, är det viktigt att alla som arbetar på 

skolan tar tillvara alla medel och möjligheter för att förmedla kulturell medvetenhet och 

skapa interkulturellt lärande. Det gäller alltså även engelskundervisningen. I det här avsnittet 

ska jag först diskutera det engelska språkets förmedling av kulturella värden. Sedan 

behandlas forskning gällande undervisning av barnlitteratur i allmänhet, och dess möjligheter 

och begränsningar när det gäller att förmedla kulturella värden. Denna forskning har relevans 

för engelska som andraspråk, som jag visar.  

Kulturell medvetenhet är ett mål med engelskundervisningen. Den förankrar en förståelse 

bland elever att inte bara andra, utan även de själva, är märkta av kulturen, och att kulturen 

påverkar deras beteende (Elizabeth M. Knutson 2006). Att kombinera engelsk 

språkundervisning och kulturkunskap betyder alltså inte att förmedla fakta om England eller 

USA, utan ett huvudsyfte är att ge elever möjligheten att på egen hand upptäcka kulturers 

betydelse (Brewster & Ellis 2002).  

Språkundervisning för oftast med sig undervisning om kulturer. Som nämndes under 

“Centrala begrepp” är språket en bärare av olika kulturer. Undervisning av det engelska 

språket i sig ger möjlighet till interkulturellt lärande. Baker (2011) visar att engelska som ett 

viktigt kommunikationsmedel är påverkat av globaliseringen. Engelskans spridda användning 

runt omkring i världen leder alltså till att språket inte enbart tillhör en kultur eller ett land. 

Därför är det naturligt att engelskundervisningen sker ur ett interkulturellt perspektiv (Baker 

2011). Undervisning i engelska språket för därför med sig interkulturellt lärande, och 

barnlitteratur kan vara ett medel för att förverkliga detta lärande (McKay 2001).  

Barnlitteratur kan som sagt också vara ett medel för att undervisa om kultur och skapa 

interkulturellt lärande i engelskundervisning i årskurs 4–6. Som nämnts i introduktionen visar 

Yenika–Agbaw (1997) att barnlitteratur måste tas på allvar och användas som ett medel för 

barnen att bli delaktiga i den demokratiska värld de växer upp i. Det kan uppnås genom 

läsning av barnlitteratur ur ett kritiskt perspektiv (Yenika-Agbaw 1997). Just kritisk läsning 

är betydelsefullt för elevernas kulturella medvetenhet och gör det möjligt att arbeta med det 

dubbla uppdraget.   
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På liknande sätt betonar Torres (2019) att en av fördelarna med att använda barnlitteratur är 

att utveckla ett ”fantasifullt engagemang” hos barnen, alltså en djupare förståelse av andras 

liv och deras föreställningar om hur världen fungerar. Det innebär att elever genom läsning 

av barnlitteratur får syn på perspektiv som annars inte är tillgängliga för dem. Torres (2019) 

menar även att litteraturläsning kan leda till abstrakt kritiskt tänkande, “second-level critique” 

(Torres 2019, s.165), en “andra nivås kritik” som hon menar är en viktig förutsättning för 

interkulturellt lärande. Hon förordar det på följande vis;  

For young children, this “second-level” critique may be the best way to begin to 

develop the dispositions and skills needed to eventually engage with others personally 

and respectfully. This softer form of critique and analysis can also allow students who 

are grappling with their own beliefs to examine them in an indirect way that 

eventually allows them to refine or modify their ideas. (Torres 2019, s. 165).  

Det innebär till exempel att läsaren kan kritisera en karaktär i en bok på ett sätt som kanske 

inte hade varit möjligt i det verkliga livet och genom det kunna komma fram till egna 

slutsatser om exempelvis hur det är att komma från en kultur och anpassa sig till en annan. 

(Torres 2019). Det är denna ”andra nivås kritik” som kan bana vägen för eleverna att utveckla 

förmågor som är nödvändiga för att kunna interagera med andra utifrån kunskaper om 

likheter och skillnader om människors kulturella verklighet (Torres 2019).  

Den andra nivåns kritik kan jämföras med Chambers (2011) sätt att se på läsning. Han 

betonar att läsning inte bara är att låta sina ögon passera genom texten; det krävs en 

intellektuell förmåga för att kunna skapa mening av det lästa. Han menar att läsning består av 

flera steg:  

Every time we read we engage in a sequence of activities. One activity leads to 

another. Not in a linear chain reaction, beginning at point A and continuing to distant 

point Z, but more like a circle in which the sequence returns to the start again, so the 

beginning is always its end and the end its beginning... Rather as the reading circle 

reminds us, the reading process comprises a number of activities of which ‘taking the 

words off the page ‘ is only one.  (Chambers 2011, s. 15, s.17).  

Läsning som en process är alltså cirkulär och börjar redan när man för första gången 

intresserar sig för en bok och får en vilja att läsa den. När vi sedan läser innehållet i boken 



15 
 

skapar vi mening av den i förhållande till vår verklighet. Detta meningsskapande sker genom 

boksamtal (Chambers 2011), som jag kommer att använda i analysen av primärkällorna.  

Barnlitteratur kan användas för att skapa kulturell medvetenhet eller för att uppnå 

multikulturell känslighet. Kim et. al. 2006) definierar begreppet på följande vis;   

Multicultural sensitivity can be defined as the ability to (a) demonstrate respect for 

and understanding of people of diverse cultural backgrounds, (b) communicate 

effectively with people from these backgrounds, and (c) work collaboratively with 

people from these backgrounds! (Kim et. al. 2006, s. 224) 

Denna känslighet är en viktig grund för att utveckla grundskolelevers sociala kompetens, 

speciellt när det gäller att kunna interagera med människor från olika kulturer. Kim et. al. 

(2006) förespråkar ”biblioterapi” för att skapa multikulturell känslighet, vilket innebär att 

man använder olika skönlitterära verk för rådgivning i livssituationer, men det kan också 

användas i undervisningen. Genom biblioterapi kan barnlitteratur användas för att göra elever 

medvetna om att de är olika, utveckla elevernas kunskaper om deras egna och andras 

kulturer, och förmågan att kunna relatera till människor från olika kulturer (Kim et. al 2006). 

Det är särskilt viktigt att förankra multikulturell känslighet hos elever som växer upp i ett 

samhälle som består av kulturell mångfald. Som nämnts under “det dubbla uppdraget” strävar 

den svenska skolan efter att förmedla och förankra värdet av kulturell medvetenhet bland 

elever så att de kan leva samstämmigt med andra människor, utifrån kunskaper om likheter 

och skillnader i kulturer (Skolverket 2011). Multikulturell känslighet genom barnlitteratur i 

engelskundervisning kan vara ett medel för att förverkliga detta mål. 

Som vi sett finns många fördelar med att använda barnlitteratur när det gäller att undervisa 

om kulturell medvetenhet och interkulturellt lärande i engelskundervisning i årskurs 4–6, men 

det finns även några begränsningar. Torres (2019) poängterar, för det första, att det för elever 

kan vara en utmaning att förstå kulturer genom barnlitteratur, då de ibland kan reagera 

negativt på främmande kulturer i litteratur. En andra utmaning för elever är att förstå ett 

kulturellt perspektiv i dess helhet, eftersom det kan vara svårt leva sig in i litteraturens kultur. 

En tredje utmaning är att elever kan ha bristande bakgrundskunskaper för att förstå de 

perspektiv som presenteras i berättelsen (Torres 2019). I analysen av primärkällor visar jag 

hur man kan överbrygga dessa svårigheter. 
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I en svensk kontext är den viktigaste begränsningen att ha i åtanken att engelska är ett 

andraspråk. Det kan vara svårt att synliggöra kultur genom barnlitteratur för elever som 

kanske tycker att språket i sig är en utmaning. Dessa begränsningar är viktiga att beakta.  

Urvalskriterier för engelsk barnlitteratur  

Att välja barnlitteratur i engelskundervisning för årskurs 4–6 kan vara en utmaning. Man 

måste ta hänsyn till elevernas språkkunskaper såväl som till böckernas potential för att skapa 

kulturell medvetenhet som i sin tur kan leda till interkulturellt lärande. Avsnittet inleds med 

allmänna överväganden vid val av barnlitteratur i engelskundervisning, sedan specificeras 

urvalskriterier, inklusive en kort diskussion av genrer. 

Läraren måste först ta hänsyn till vilka etniciteter som finns i klassrummet McKay (2001). 

Hon belyser att det engelskspråkiga klassrummet består ofta av elever som kommer från olika 

kulturella bakgrunder. Av den anledningen kan de kulturella aspekter som boken skildrar 

vara bekanta för vissa elever, medan andra aldrig har hört talas om dem. De elever som 

kommer från kulturer som skildras i boken kan ibland förklara den bättre och mer djupgående 

för resten av klassen (McKay 2001). När eleverna själva får förklara och jämföra boken och 

egna erfarenheter och kunskaper bildas interkulturellt lärande (McKay 2001). Då är det 

förstås viktigt att läraren först frågar eleven om den vill dela sina kulturella erfarenheter så att 

eleven inte känner sig utpekad.  

Noggrant vald barnlitteratur kan vara ett verktyg för att skapa interkulturellt lärande. Jean 

Brewster och Gail Ellis (2014) visar att noggrant valda berättelser kan bli verktyg för 

interkulturellt lärande även i andraspråksundervisning. Men det kräver en noggrann 

granskning, som också McKay (2001, s. 329) betonar: “However, approaching literature to 

develop cross-cultural understanding requires that teachers first carefully examine the cultural 

assumptions present in a particular literary work and then structure activities that help 

students gain an understanding of those assumptions.” Brewster och Ellis (2002) introducerar 

följande frågor som läraren kan ha i åtanken vid val av barnlitteratur i undervisningssyfte: 

”Kommer litteraturen att leda till att elever blir kulturellt medvetna och ifrågasätter 

värderingar? Ger den möjligheter till att kunna jämföra och vara medveten om livet i det egna 

och andra länder?” (Brewster & Ellis 2002).  

Två urvalskriterier för barnlitteratur i engelskundervisning är viktiga att ta i beaktande. Det 

första urvalskriteriet är att undersöka vilka kulturella antaganden som boken gör. McKay 
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skriver: “In teaching the story, however, the first step the teacher needs to undertake is to 

examine what cultural schemas the story portrays” (McKay 2001, s. 330). Detta kräver att 

läraren gör en analys av alla de kulturella aspekter som skildras i boken för att kunna 

undervisa eleverna (McKay 2001). Det andra urvalskriteriet för engelska barnböcker i 

undervisning av andraspråk är att de skildrar kulturer och etniciteter på ett rättvisande sätt, 

genom en välskriven text som engagerar eleverna och kan leda till fruktbara diskussioner 

kring kultur (Torres 2019). Diskussioner är viktiga för elever i skolåldern, så att de får 

möjlighet att bearbeta berättelsen. På så sätt engageras de och kan utveckla en förståelse för 

både sin egen och andras kultur, menar Torres (2019). Som nämnts menar Torres (2019) att 

det kan vara svårt för elever att dela en boks kulturella perspektiv, då det kan vara för abstrakt 

men där får förstås läraren hjälpa till (Torres 2019). Målet med att undersöka barnlitteraturens 

kulturella aspekter är inte att jämföra dem, eller att upphöja vissa kulturella aspekter. Det är 

snarare att hjälpa elever att förstå sitt förhållande till den egna kulturen och till andra kulturer. 

Det kan leda till att elever får en förståelse för att kultur kan påverka människors agerande, 

och de får möjlighet att jämföra sin kultur med andras (McKay 2001).  

Barnlitterära genrer skildrar kultur och värderingar på olika sätt. Jonda C. Mcnair (2016) 

poängterar att det är minst lika viktigt att reflektera över och vad olika genrer kan förmedla 

som att reflektera över kulturell mångfald i enskilda verk. Det finns en uppfattning om att 

verklighetsbaserade böcker är bättre för att förmedla kulturell medvetenhet och interkulturellt 

lärande, men det är inte självklart. Postmodern barnlitteratur kan exempelvis förmedla tydliga 

kulturella normer och värden. Katheeln O’Neil (2010) förordar användning av postmodern 

barnlitteratur, som hon definierar: “A postmodern picture book is one in which a traditional 

tale or plot is disrupted to present an alternative point of view or outcome, often in a way that 

questions the validity of conventional mores and leaves much of the meaning up to the 

reader” (O’Neil 2010, s. 43). De ifrågasätter alltså ofta traditionella kulturella normer och ger 

därför ett annat perspektiv än traditionella berättelser (O’Neil 2010). Torres (2019) däremot 

menar att lärare vid urval av barnlitteratur bör välja böcker som skildrar författarens egen 

kultur; de är mer övertygande och engagerande (Torres 2019).  Författare som exempelvis 

inte har samma etniska ursprung som karaktärerna kan inte skildra dem på ett autentiskt sätt. 

Den andra primärkällan i den här uppsatsen Chicken Sunday Polacco (1992) är en sådan bok, 

alltså en skildring av författarens egna erfarenheter och etniska ursprung. Men alla böcker är 

påverkade av författarens egen subjektiva tolkning, och därför är det viktigt att använda flera 

skildringar av samma kultur (Torres 2019).   
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Sammanfattningsvis kan det sägas att förespråkande av postmoderna bilderböcker, av O’Neil 

(2010) är adekvat. Men böcker som skildrar författarens egna erfarenheter är också lämpliga 

för att undervisa om kulturell medvetenhet, som vi har sett av Torres (2019) förordnande. 

Därför har jag valt en bok av varje genre som primärkällor.  

Analys av primärkällor 

Eftersom barnlitteratur reflekterar människors världsbild och liv, betonar McNair (2018) 

värdet av att ha ett klassrum fyllt med böcker. Barnlitteratur omvandlar människans 

erfarenheter och reflekterar det åter till människan. Genom litteraturen kan vi få uppleva att 

vi är en del av ett större samhälle. Därför behöver klassrummen bestå av böcker som fungerar 

som både speglar och fönster som skildrar och ger insyn i olika kulturer (McNair 2018).  

Att bearbeta en barnbok på engelska kan vara svårt för elever som har engelska som 

andraspråk. Därför diskuteras efter analysen av de två primärkällorna några metoder som är 

avsedda för engelska som förstaspråk, men som kan anpassas till andraspråksundervisning i 

årskurs 4–6, som jag visar här.  

Anthony Browne, Voices in the Park 1 

Boken ger fyra olika perspektiv på samma händelse genom fyra olika berättarröster. Det är 

alltså fyra perspektiv från fyra olika karaktärer, som berättar i första person. De fyra 

berättarrösterna är fyra medlemmar i två familjer i boken som representerar karaktärer från 

två olika socioekonomiska förhållanden. Alla befinner sig på samma plats, i parken. I parken 

upplever de samma händelse på olika sätt och gör även olika bedömningar av varandra. Den 

första berättarrösten är en mor. Den tredje berättarrösten är hennes son “Charlie”, eller 

“Charles” som mamman kallar honom. En far är den andra berättarrösten och hans dotter 

“Smudge”; är den fjärde berättarrösten. Dessa fyra befinner sig i parken med sina hundar. De 

möts, men det är upp till läsaren att se sambandet mellan mötena med hjälp av de fyra 

berättelserna (det är det som är postmodernt). Bilderna visar människor som skildras som en 

blandning mellan djur och människa. Bilderna används även för att förmedla karaktärernas 

känslor. Illustrationer är inte mitt focus, men de är viktiga att nämna, dels för att de är av 

betydelse för bokens händelser, dels för att elever i en studie av boken har använt 

illustrationerna för att analysera bokens tema, som jag återkommer till här nedan. 

 
1 Alla hänvisningar till Voices in the Park Anthony Browne (1999). Boken saknar sidnumrering.  
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Trots att den här boken inte främst handlar om möten mellan olika kulturer är den användbar 

att undervisa för mina syften, därför att temat kan tolkas som möten mellan olika 

socioekonomiska grupper. Parken kan också fungera som en metafor för skolan som en både 

social och kulturell mötesplats.  

Voices in the Park ger möjlighet till fantasifullt engagemang; att förstå andra människors sätt 

att se på världen (Torres 2019). Mötet mellan de två hundarna upplevs olika av mamman, 

Charlie och Smudge. Den första rösten uttrycker det på följande vis: “Immediately some 

scruffy mongrel appeared and started bothering her”. Den tredje berättarrösten, Charlie, ger 

en helt annan bild av samma händelse; “There was a friendly dog in the park and Victoria 

was having a great time”. Den fjärde berättarrösten, Smudge har återigen en ny berättelse om 

hundarnas möte: “He went straight up to this lovely dog and sniffed its bum (he always does 

that). Of course, the other dog did not mind, but its owner was really angry, the silly twit.” 

Mamman upplever alltså den andra hunden som ovårdad, en hund som inte bör leka med 

hennes hund, medan hennes son (Charlie) och Smudge upplever mötet mellan hundarna som 

roligt och trevligt. Den fjärde berättarrösten, Smudge upplever även mamman som en fånig 

snobb. Den andra berättarrösten (Smudges pappa) är i den här interaktionen tyst.  

Eleverna kan jämföra dessa reaktioner och diskutera varför varje röst/karaktär reagerar som 

den gör: vad är den påverkad av, och hur kommer det sig att samma händelse kunde upplevas 

så olika? När eleverna jämför reaktionerna reflekterar de över hur och varför människor som 

är påverkade av olika kulturer reagerar och agerar på olika vis. När eleverna diskuterar de här 

frågeställningar skapas förutsättningar för kulturell medvetenhet, insikten att vi är påverkade 

av vår kultur i alla våra handlingar (Brewster & Ellis 2002). Om det gäller alla handlingar 

gäller det även antaganden vi gör om varandra.  

Ytterligare ett exempel som synliggör människors sätt att se varandra är när den första 

berättarrösten, mamman, gör ett omdöme om hennes sons umgänge med Smudge: “I saw him 

talking to a very rough looking child.” Även Smudge gör ett omdöme om den första 

berättarrösten, mamman då hon benämner henne som en “silly twit” när hon blir arg på 

hundarnas möte. Att belysa dessa två olika omdömen för eleverna kan vara ett sätt att främja 

kulturell medvetenhet. Båda dessa röster ser varandra på olika sätt och det beror på hur de ser 

på världen och människor runt omkring sig. Dessa exempel kan även fungera som en 

tankeställare för att reflektera kring hur man beaktar människor som är olika en själv, vilka 

antaganden man gör om dem, och hur antagandena relaterar till den kulturella verkligheten.  



20 
 

Brownes bok ger möjligheter till reflektion och återkoppling till det verkliga livet. Frank 

Serafini (2005) presenterar i sin studie av mottagandet av Brownes bok hur elever 

reflekterade över texten. Eleverna överförde bokens teman till sina egna liv och 

föreställningar om världen. För att kunna tolka temat fick eleverna navigera genom bokens 

bilder och text, och jämföra med sina tidigare erfarenheter (Serafini 2005). Jag ska här 

presentera Chambers koncept om boksamtal som kan leda elever i den riktningen.  

Boksamtal är en väldigt vanlig aktivitet för att bearbeta barnlitteratur, och det finns många 

sätt att föra sådana samtal. Jag har valt Chambers metod av boksamtal som jag finner lämplig 

för att arbeta med barnlitteratur i engelskundervisning i årskurs 4–6. Chambers (2011) menar 

att boksamtal är ett sätt att ge liv till tankar och känslor som en bok kan väcka hos dess 

läsare; det är ett medel att förstå författarens intentioner med texten och förstå sina egna 

tankar. Att dela samband, “Sharing connections,” är en aspekt som Chambers (2011, s.105) 

förespråkar. Han menar att människan söker ständiga vägar för att kunna förstå sig själv i 

förhållande till omvärlden, ett sökande efter samband som sker även i läsprocessen.  

Det koncept jag använder mig av är en fördjupning av det ovannämnda boksamtalet, “World-

to-text” (Chambers 2011, s.106) som innebär att läsaren jämför berättelsens händelser, 

karaktärer och språk med sin egen livssituation och sitt eget språk. Läsarens värld blir på så 

vis en del av textens värld, och i jämförelsen mellan dem lär hon sig något nytt, antingen om 

sig själv eller om texten (Chambers 2011). World-to-text samtal kan användas för att skapa 

interkulturellt lärande, eftersom eleven möter både sina och andras tankar om en berättelse, 

baserad på olika kulturella antaganden. Eleverna får också jämföra kulturer när de jämför 

berättelsens språk med sitt eget språk, vilket är relevant för engelskundervisningen.  

Serafini (2005) använde sig av klassrumsdiskussioner, som kan jämföras med Chambers 

(2011, s. 106) world-to-text samtal, eftersom eleverna fick artikulera sina tolkningar. I sådana 

diskussioner fick eleverna möta sina klasskamraters tankar, och kunde även reflektera kring 

bokens händelser på ett mer personligt sätt när de kopplade dem till sitt eget liv. Det är i 

sådana samtal som elever lär sig att dra slutsatser och komma fram till vad de själva tycker 

och känner kring en karaktärs agerande och vad de själva hade gjort i en liknande situation, 

som även Kelly och Moses (2018) betonar. 

Temat i Voices in the Park skulle kunna bearbetas genom diskussioner eller boksamtal även i 

den svenska skolan, där engelska undervisas som ett andraspråk. I denna kontext måste 
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läraren hjälpa eleverna att diskutera och jämföra sina livserfarenheter och kulturella 

antagande. Exempelvis kan läraren fråga eleverna om de har lekt med någon från ett annat 

land, och om det var någon skillnad mot deras egna lekar.  

Bokens enkla språk gör det möjligt att diskutera dessa teman på engelska och genom det 

kunna dra meningsfulla slutsatser. Ett exempel är då mamman, den första rösten avslutar sin 

berättelse: ‘Charles, come here. At once!’ I said. ‘And come here please, Victoria.’ We 

walked home in silence”. Läraren kan ställa enkla frågor på engelska till eleverna som: “Why 

did the voices walk home in silence?” Eleverna kan spegla denna händelse i egna 

livserfarenheter och besvara frågor på engelskan med hjälp av enkla meningar, exempelvis: 

“he was sad”. Ytterligare ett exempel på bokens enkla språk är när den fjärde rösten, Smudge, 

berättar att Charlie ska gå hem: “Then his mum called him and he had to go. He looked sad.” 

För att föra diskussionen framåt kan läraren ställa frågor som “Why was he sad?” Why did 

his mum call him”? Korta frågor och svar som dessa kan vara ett sätt att få elever att 

reflektera kring och diskutera bokens händelser på engelska, överföra bokens teman till sina 

egna liv, och diskutera dessa teman tillsammans med sina klasskamrater. Barnkaraktärernas 

lek i boken kan betraktas som interkulturellt, de kan se bortom sina socioekonomiska 

skillnader och mötas i leken. På liknande sätt kan lärare medvetandegöra eleverna om att 

även de har interkulturella möten när de leker med sina klasskamrater som kommer från olika 

bakgrunder och kulturer och genom det skapa interkulturellt lärande. 

Boksamtal av typen World-to-text skapar utrymme för interkulturellt lärande, då elever får 

jämföra textens händelser och karaktärer med sitt eget liv och med människor i sin närhet. Då 

får de tillfälle att jämföra kulturella antaganden och värderingar. Samtalen ger även möjlighet 

till en andra nivås kritik som Torres (2019) förespråkar, då eleverna kan kritisera en karaktär, 

exempelvis den första berättarrösten, mammans kritik av Smudge som ett ovårdat barn. Då 

kan läraren ställa eleverna frågor som: Why does the mother think that Smudge is rough 

looking? Why doesn’t she want her son to play with Smudge? Genom sådana frågor kan 

läraren uppmuntra eleverna att ta läsningen ett steg vidare, till en ’andra nivå’.  

Ytterligare ett sätt att genomföra multikulturell undervisning av Voices in the park Browne 

(1999), för att skapa interkulturellt lärande och multikulturell känslighet (en fördjupning av 

kulturell medvetenhet) i engelskundervisning kan vara rollspel med bokens karaktärer, med 

inslag från olika kulturer. Rollspel är ett sätt att skapa fantasifullt engagemang genom läsning 

(Torres 2019). Efter läsning av boken kan läraren kan dela in klassen i fyra olika grupper som 
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får arbeta med de fyra berättarperspektiven. Varje grupp får skapa en alternativ berättelse, där 

de inte tycker att karaktärerna/rösterna beter sig på ett rimligt sätt. Barnen får då möjlighet att 

agera som människor från fyra olika kulturer och mötas i en park (skolgården kan används). 

När eleverna spelar rollkaraktärer med olika kulturell bakgrund får de presentera lekar från 

respektive kultur, vilket främjar multikulturell känslighet eftersom eleverna får representera 

människor från olika kulturer och lära sig att samspela med dem. Om klassen är homogen kan 

läraren och elever söka lekar från olika kulturer. Efter rollspelet kan läraren be eleverna 

diskutera skillnader och likheter med leken i Sverige. Genom detta skapas interkulturellt 

lärande.  

Så långt som möjligt får eleverna förstås använda engelska i både rollspel och diskussioner. 

Rollspel kan vara ett stöd för elever att använda språket, då de kan förmedla mycket genom 

sitt kroppsspråk och agerande och använda korta meningar om de inte känner sig bekväma 

med att kommunicera på engelska.   

Patricia Palaccos Chicken Sunday 2 

Karaktärerna i Patricia Palaccos Chicken Sunday (1992) är tre barn, och intrigen handlar om 

att de ska köpa en hatt till sin farmor. Två av barnen är bröder, från en afroamerikansk kultur. 

Det tredje barnet är en flicka från en rysk-amerikansk kultur. Barnen är vänner, men betraktar 

varandra som syskon efter att ha utfört en högtidlig ceremoni på killarnas bakgård, en 

symbolisk handling för att bli en del av samma familj. Flickan berättar att hon numera ser 

pojkarnas farmor/mormor som sin egen: “Their gramma, Eula Mae Walker was my gramma 

now. My babushka had died two summers before.” 

Chicken Sunday är som tidigare nämnts baserad på författarens egna erfarenheter och etniska 

bakgrund. Den synliggör både den ryska och den afroamerikanska kulturen. Ett exempel på 

den ryska kulturen är när barnen ska dekorera ägg och ge dem som gåva till ägaren av 

hattaffären; 

I went to the kitchen drawer and took out a lump of beeswax, a candle, a small funnel 

with a wooden handle, and some packets of yellow, red and black dye” ....  “Mom 

helped me show the boys how to decorate eggs the way my bubbie had taught us. The 

way we did it in the old country.  

 
2 All hänvisning till Chicken Sunday Patricia Polacco (1992). Boken saknar sidnumrering  
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Äggen dekoreras såsom flickans “bubbie” hade lärt henne och på det sätt som de gjorde i det 

gamla landet. På samma sätt får vi se den ryska kulturen när barnen ger äggen till Mr. 

Kodinski som äger hattaffären:  

’Spaaseeba,’ he said softly. That means ’thank you’ in Russian. ’Pysanky eggs!’ he 

said as he looked closely. ’I haven’t seen these since I left my homeland.’  

Här ser vi att gåvor uppskattas i den ryska kulturen. När de afro-amerikanska pojkarna får 

vara med att göra “pysanky eggs” blir de en del av den ryska gåvokulturen. När de får 

bekräftelse att gåvan uppskattas skapas ett möte mellan den ryska och den afroamerikanska 

kulturen. I boksamtal kan eleverna till exempel jämföra vilka gåvor som kan uppskattas i den 

svenska kulturen. De blir då också medvetna om sin egen kultur och kan jämför den med 

andra, vilket leder till interkulturellt lärande.  

När elever analyserar texter är de pedagogiska målen att eleverna ska se och förstå olika 

perspektiv i texten, men de ska också få en möjlighet att förstå sina egna tankar och 

reflektioner i relation till de värderingar och kulturer som skildras i texten (Kern 2008). Ett 

sätt att arbeta med det kan vara det Iwai (2015) kallar “dubbla journaler,” alltså att eleverna 

skriver citat från boken på ena sidan och reflektioner på den andra (Iwai 2015). Om eleverna 

exempelvis skriver om de dekorerade äggen kan de reflektera kring gåvor, och hur de skiljer 

sig i rysk och svensk kultur. Om klassen består av elever från flera olika etniciteter kan de 

jämföra med gåvor i flera kulturer. Det är ett steg i interkulturellt lärande. 

Övningen kan vidareutvecklas genom det Iwai (2015) kallar “interaktivt skrivande.” Efter att 

eleverna har skrivit den dubbla journalen kan de diskutera de kulturella upptäcker de gör i 

interaktion med andra. På så sätt kan de se sig själva som en del av ett större samhälle och 

kunna jämföra olika kulturer, med andra ord skapa interkulturellt lärande. Det är vad eleverna 

gör när de jämför sina tankar kring gåvor med andra i klassen.  

Ytterligare en skrivövning är att skriva om berättelsen (Kern 2008). Här kan eleverna få 

skriva om berättelsen ur ett svenskt perspektiv, eller den kultur som eleven associerar sig 

med. Dessa övningar kan förstås också bidra till att utveckla elevernas engelska 

skrivfärdigheter och samtidigt integrera värdegrundsuppdrag. Eleverna kan exempelvis skriva 

om berättelsen från när barnen bestämmer sig för att vinna Mr. Kodinski’s förtroende:  
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In my kitchen the next day we thought and we thought. ‘How can we win him over 

when he thinks that we threw those eggs?’ Stewart asked. ’He doesn’t even like us,’ 

Winston chimped.  

Berättelsen fortsätter med att flickan brister ut: “Eggs!”. Men här kan eleverna ta över och 

skriva om gåvor de hade kommit med, och hur dessa gåvor skulle tillverkas. Läraren kan 

skriva upp följande frågor på tavlan som eleverna kan ha som stöd: “What gift would you 

suggest?” What is needed to make the gift?” How would you make this gift?” “Would you 

need help from your friends?” Att skriva frågorna på engelska kan leda till att eleverna tänker 

på svaren på engelska vilket kan vara till hjälp för dem att skriva på språket.  

Att skriva om delar av texten är ett sätt att bearbeta bokens innehåll. Kern (2008) visar också 

hur det ibland är bättre att låta eleverna skriva om texten istället för att förklara den muntligt. 

Detta kan göras genom att läraren tar bort ord från ett textavsnitt och låter eleverna fylla i de 

tomma luckorna. Då fokuseras elevernas uppmärksamhet på berättelsens innehåll och 

perspektiv (Kern 2008). För att behålla fokuset på gåvokulturen i texten kan läraren använda 

denna metod på fortsättningen av exemplet som nämns ovan. En sådan övning kan se ut på 

följande vis:  

“How can we win him over when he thinks that we threw those eggs”? Stewart asked. “He 

doesn’t even like us,” Winston chimped. “___________,” I said quietly. “___________?” 

Stewart asked.” _________” I screamed. I went _________________________ and took out 

______________________________________________________. Mom helped me show 

the boys how to __________________________________________________. We made 

___________________________. We put the _____________ in a ________________ and, 

even though we were afraid, marched into Mr. Kodinski’s shop and put them on the counter. 

En sådan övning kan hjälpa eleverna att behålla berättelsens fokus på gåvokulturen och även 

vilka gåvor som uppskattas i den kulturen som de skriver om. Det kan även vara till hjälp för 

elever som har svårt att komma igång med skrivandet på engelska att börja med att fylla i 

några ord. På så sätt får eleverna en struktur, vilket kan hjälpa dem att skriva om berättelsen 

och få en djupare förståelse för innehållet.  
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Avslutning 

I den här uppsatsen har jag visat att det baserat på forskning på fältet är möjligt att integrera 

skolans dubbla uppdrag i engelskundervisning i årskurs 4–6.  Jag har i min litteraturstudie 

visat att arbete med barnlitteratur i engelskundervisning ger möjlighet att kunna förmedla och 

förankra de kulturella värden som framgår i skolans värdegrundsuppdrag, med speciellt fokus 

på kulturell medvetenhet och interkulturellt lärande. 

När det gäller barnlitteraturens möjligheter till interkulturellt lärande och kulturell 

medvetenhet förespråkar Torres (2019) och Iwai (2015) barnlitteratur för att undervisa om 

olika kulturer. Undervisning genom barnlitteratur ger alltså möjlighet att visa elever att de är 

påverkade av sin kultur, och betydelsen av det. På den grunden kan en förståelse skapas för 

andra kulturer och för integration. En sådan förståelse är en bas för att utveckla interkulturellt 

lärande som innebär att kunna jämföra kulturer och förstå att man är en del av ett större 

samhälle (Brewster & Ellis 2002).  

Jag diskuterade också olika urvalskriterier vid val av barnlitteratur i engelskundervisningen. 

Brewster och Ellis (2014) och McKay (2001) betonar att när lärare väljer barnlitteratur med 

omsorg, kan den fungera som ett verktyg för att skapa interkulturellt lärande och kulturell 

medvetenhet. Urvalskriterier som visade sig vara viktigast var att försäkra sig om att boken 

skildrar en kultur på ett rättvist och autentiskt sätt. Det är också viktigt att ta hänsyn till 

gruppen, dvs. om det finns elever i klassen från den kultur som skildras i boken.  

I den här uppsatsen har två primärkällor undersökts, dels en bok som skildrar författarens 

egna erfarenheter och etniska bakgrund på ett realistiskt sätt, Patricia Polaccos Chicken 

Sunday (1992), en bok i en genre som förespråkas av Torres (2019), dels en postmodern 

bilderbok, Anthony Brownes Voices in the Park (1999), som förespråkas av O’Neil (2010). 

Båda dessa genrer visades sig vara användbara för att synliggöra kulturens inverkan på 

människor och hjälpa elever att diskutera och jämföra olika kulturer.  

I anslutning till min analys av primärkällorna har jag diskuterat olika metoder för att 

undervisa om värdegrunden i engelskundervisning. De är boksamtal av typen world-to-text 

(Chambers 2001, s.106), skrivövningar i form av dubbla journaler och interaktivt skrivande 

(Iwai 2015), och rollspel (Torres 2019). Dessa arbetssätt är användbara för att förmedla 

kulturell medvetenhet och skapa interkulturellt lärande. Genom samtal och skrivövningar 
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skapas möjligheten för eleverna att möta olika perspektiv och tolkningar av en bok. De blir då 

informerade om att varje tolkning grundar sig i en kulturell föreställning om världen vilket 

kan leda till kulturell medvetenhet (Iwai 2015).  

Avslutningsvis har det svenska samhället internationaliserats, som Skolverket (2011) betonar. 

Det medför att elever som växer upp i dagens samhälle måste lära sig att leva samstämmigt 

med människor från skilda kulturer och ha kunskaper om deras tillvaro, språk, historia och 

kultur. Det är alla lärares uppgift att arbeta mot detta mål, vilket även innefattar 

engelskalärare på mellanstadiet. Barnlitteratur kan, som vi sett, vara ett medel för att 

förverkliga det syfte.   
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