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Abstract 

Syftet med denna kvalitativa studie var att bidra med kunskap om hur lärare i årskurs F – 3 
arbetar med skönlitterär läsning för att främja elevers språkutveckling. Studien grundas i tre 
frågeställningar där den första syftar till att beskriva hur lärare arbetar med skönlitterär 
läsning. Den andra frågeställningen synliggör hur lärarna anser att skönlitterär läsning är 
språkutvecklande och den sista frågeställningen belyser de skillnader som lärarna beskriver 
finns i arbetet med elever som har svenska som första- respektive andraspråk. Studien grundar 
sig i det sociokulturella perspektivet samt i en fenomenografisk forskningsansats. Det 
empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med fyra verksamma 
klasslärare i två olika kommuner.  Studiens resultat visar att samtliga lärare är positiva till 
skönlitterär läsning som ett språkutvecklande arbetssätt och att de dagligen arbetar med 
skönlitteratur. Lärarna anser att en av de största vinsterna med att arbeta med skönlitterär 
läsning är att den ger eleverna ett bredare och mer omfångsrikt ordförråd och att den 
möjliggör gemensamma samtal och diskussioner i klassrummet. Resultatet visar vidare att 
skillnaderna i arbetet mellan elever som har svenska som förstaspråk gentemot de elever som 
har svenska som andraspråk är små.  

Nyckelord: andraspråkselev, förstaspråkselev, läsning, skönlitteratur, språkutveckling 

  



	

Förord 

Det här arbetet är det sista jag gör som student vid grundlärarprogrammet på Luleå Tekniska 
Universitet. Det har varit en lång och ofta mödosam och utmanande process att skriva detta 
arbete. Trots att det ofta har känts både svårt och jobbigt har det varit oerhört lärorikt och 
roligt, både att läsa in mig på tidigare forskning men även att få genomföra min egen 
forskning och intervjuer. Det här är ett arbete jag inte hade klarat av att slutföra på egen hand 
utan jag har haft välbehövlig hjälp och stöd från flera personer som har bidragit med kunskap, 
stöttning och motivation när jag behövt det som mest. Till att börja med vill jag tacka de 
lärare som ställt upp med sin tid och sin kunskap vid intervjutillfällena, utan er hade jag inte 
haft något arbete. Sedan vill jag även tacka min handledare Lena Manderstedt som har väglett 
mig i rätt riktning när jag tappat kursen, och även Ann-Britt Palo som vid 
handledningstillfällen gett mig feedback och tips. Sedan vill jag tacka mina studiekamrater 
och mina nära och kära som har stöttat mig i den här forskningsprocessen. 

Luleå, maj 2017 

Anna Boudrie  
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Inledning 
Dagens samhälle är mångkulturellt vilket medför att det är många olika språk och kulturer 
som ska enas inom samma ramar. En ökad globalisering och en fortsatt orolig värld gör att 
allt fler människor flyttar över landsgränserna. 2016 fanns det cirka 2.3 miljoner människor i 
Sverige med utländsk bakgrund, vilket motsvarar 23,2 % av landets befolkning (Statistiska 
Centralbyrån, 2017). Skolan är en spegling av samhället vilket innebär att även skolan är en 
mångkulturell mötesplats. Skollagen (2010:800) fastslår att syftet med skolan är att elever ska 
inhämta och utveckla kunskaper och värden. Ett av de främsta redskapen människan har för 
att tänka, kommunicera och lära är språket (Skolverket, 2016a). Att ha ett fungerade språk är 
en förutsättning för att verka i och förstå sin omvärld men även för att ta tills sig och begripa 
den strida ström av information som människan möter på daglig basis i samhället.  

I skolan finns det omkring 150 olika modersmål representerade i den dagliga verksamheten 
(Skolverket, 2012). Att skolan är så mångkulturell innebär att alla lärare någon gång i sin 
karriär kommer att undervisa elever som har andra språkliga och kulturella bakgrunder. I den 
svenska skolan finns det två olika svenskämnen, svenska och svenska som andraspråk. Den 
förstnämnda riktar sig till elever som har svenska som modersmål och den andra till de elever 
som har ett annat modersmål än svenska (Skolverket, 2016b). De elever som har svenska som 
förstaspråk ska i skolan ges förutsättningar att fortsätta att utveckla det språk de redan har när 
de kommer till skolan medan elever med svenska som andraspråk behöver utveckla både 
basen i det svenska språket samt de ämnesrelaterade språk som skolan kräver (ibid.). Ett 
språkutvecklande verktyg är skönlitteraturen. Lundberg (2007) skriver att genom läsning 
kommer barnen i kontakt med stora mängder ord, en del är bekanta sedan innan och andra 
helt nya. Ofta är det ord och begrepp som kan vara svåra att överhuvudtaget få med i 
undervisningssammanhang, framförallt inte i den mängd som de finns i litteraturen.  

I min lärarutbildning har jag läst 30 högskolepoäng svenska, kurser vars huvudfokus har varit 
svenska som förstaspråk. Svenska som andraspråk har jag inte läst någonting alls om, trots att 
jag med största sannolikhet kommer att undervisa elever som har ett annat modersmål än 
svenska och därmed kommer att följa kursplanen för svenska som andraspråk. Genom detta 
arbete vill jag bredda min kompetens att stödja samtliga elevers språkutveckling genom en 
arbetsform som jag själv har ett stor intresse av. Min förhoppning är att jag som lärare ska 
kunna inspirera mina framtida elever till läsning och ge dem nyckeln till ett eget läsintresse.  
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Syfte 
Syftet med mitt arbete är att bidra med kunskap om hur verksamma klasslärare i årskurs F – 3 
arbetar med skönlitterär läsning med sina elever i ämnena svenska och svenska som 
andraspråk för att främja elevernas språkutveckling. 

Forskningsfrågor: 

• Hur beskriver verksamma F – 3 lärare att de arbetar med skönlitterär läsning?  

• Hur anser verksamma F – 3 lärare att skönlitterär läsning är språkutvecklande? 

• Hur skiljer sig arbetet med skönlitterär läsning mellan elever i ämnena svenska och 
svenska som andraspråk? 

 

Begreppsdefinition 
Med språkutveckling avser jag i den här studien utveckling av det skönlitterära språket, både 
det verbala och det skrivna språket. Att läsa skönlitteratur utvecklar det språk som krävs för 
att läsa, förstå och samtala kring den typen av texter. För att läsa facktexter krävs ett annat 
språk. I studien används även begreppet andraspråkselev. Skolverket (2016a) definierar 
andraspråk som det språk individen lär sig efter hen lärt sig sitt första språk. Inlärningen sker i 
en miljö där det nya språket är officiellt språk, i det här fallet skolan.  
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Bakgrund 
Språkutveckling och skönlitterär läsning är centrala delar i skolans arbete. I följande avsnitt 
kommer den forskningsbakgrund som studien grundar sig i att synliggöras. Inledningsvis 
presenteras teorin som studien har som utgångspunkt och sedan följer en jämförelse av 
kursplanerna för de för studien relevanta skolämnena svenska och svenska som andraspråk. 
Därefter följer forskning som rör barns språkutveckling av såväl första som andraspråk och 
hur de samspelar. Sedan presenteras forskning om skönlitteraturens betydelse för 
språkutveckling och betydelsen av litteraturval. Avsnittet avslutas med en del om olika sätt 
lärare kan arbeta med skönlitterär läsning. 

Sociokulturell teori 
Den här studien grundas i den sociokulturella teorin om lärande. Inom det sociokulturella 
perspektivet anses det att det sociala samspelet är av yttersta vikt för lärande och utveckling. 
Lärande är en social process som sker i samspel med andra vilket innebär att människan lär 
sig genom interaktion och kommunikation. Kunskap är något vi deltar i, den överförs inte 
mellan människor (Säljö, 2012). Teorin grundar sig i Lev Vygotskijs (1896 – 1934) tankar 
och arbeten om utveckling, lärande och språk.  

Vygotskij (2001) menade att människan skapar redskap för att förstå och tolka sin omvärld. 
Detta kallas mediering och begreppet är centralt inom det sociokulturella perspektivet. Säljö 
(2014) skriver att dessa fysiska och språkliga artefakter tolkar, eller medierar, verkligheten för 
människor och artefakterna är framvuxna ur hennes kultur. Fysiska redskap eller artefakter 
har utvecklats för att hantera praktiska problem som människans stöter på och där hennes 
egen styrka eller förmåga inte räcker till. Ett sådant redskap är hävstången. Språkliga eller 
intellektuella redskap är det andra medierande redskapet. Säljö skriver att med hjälp av ord 
och språkliga utsagor medieras omvärlden till människor och gör den förståelig och 
meningsfull. Språkliga redskap innefattar teckenspråk och mätsystem (Säljö, 2012). Vygotskij 
ansåg att språket var det främsta av de medierande redskapen, det är genom språket vi kan 
samspela med medmänniskor och vår omvärld. För att kunna nyttja de fysiska redskapen 
behöver vi kunskap om hur de fungerar, det får vi genom de språkliga redskapen. Således är 
de båda sammankopplade (Säljö, 2012).  

Ett annat centralt begrepp inom den sociokulturella teorin är appropriering. Säljö (2014) 
definierar det som att människan i varje situation har möjlighet att ta till oss eller appropriera 
kunskaper när vi interagerar med våra medmänniskor. Människan är ständigt på väg att 
appropriera ny kunskap med stöd av det vi redan kan och det våra medmänniskor kan. Inom 
den sociokulturella teorin kallas lärandet i stöd med andra för den proximala 
utvecklingszonen. Det innebär att vi med hjälp av en mer kunnig person kan vi prestera mer 
än vad vi klarar av på egen hand. Vygotskij (2001) skriver att det är inom den proximala 
utvecklingszonen som barnens lärande är allra mest givande då lärandet sker på högsta 
psykologiska nivå. I samband med den proximala utvecklingszonen kommer ofta begreppet 
scaffolding upp. Gibbons (2016) skriver att scaffolding är en tillfällig stöttning av elever, utav 
lärare eller andra elever som resulterar i nya färdigheter och kunskaper. Stöttningen är 
tillfällig och framåtsyftande och Vygotskij skriver att det barnen gör tillsammans ena dagen 
kommer de att behärska att göra på egen hand dagen efter. Gibbons liknar stöttningen vid det 
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stödpelare som en husvägg behöver innan den kan stå på egen hand. 

Svenska och svenska som andraspråk i LGR 11 
Undervisningen i den svenska skolan styrs av Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet 2011, och dess kursplaner är uppdelade i olika delar; syfte, centralt 
innehåll och kunskapskrav. I den svenska skolan finns två olika svenskämnen: svenska och 
svenska som andraspråk. I stycket som följer beskrivs de olika kursplanerna för att påvisa de 
likheter och skillnader som finns inom de båda ämnena i årskurs 1 – 3.  

 

               Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. 
Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar 
och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är 
betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 
livsåskådningar, generationer och språk möts. (Skolverket, 2016b, s. 247 & s. 
259, kursplan Svenska och svenska som andraspråk). 

 

Detta citat inleder kursplanerna för både svenska och svenska som andraspråk och citatet 
lyfter fram hur viktigt språket är för att vara en fungerande individ i samhället. Det visar att 
språket är ett redskap för tänkande och de kunskaper man har i och om ett språk är en av 
förutsättningarna för att kunna fungera i ett samhälle. Språket är även avgörande för den egna 
identitetsutvecklingen eftersom att genom språket kan individen sätta ord på sina tankar och 
känslor (Lundgren, 2012).  

Syftet med undervisningen i svenska och svenska som andraspråk är att eleverna ska utveckla 
kunskaper i och om svenska språket (Skolverket, 2016b). Likheterna mellan de båda 
kursplanerna är många, undervisningen i ämnena svenska och svenska som andraspråk ska 
bland annat ge eleverna självförtroende att uttrycka sig med hjälp av olika uttryckssätt och i 
varierande kontexter. De ska även stimuleras att läsa och skriva och ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att formulera sina tankar och åsikter i såväl tal som i skrift. I kursplanen 
för svenska som andraspråk framgår det att undervisningen ska ge eleven omfattande 
möjligheter att uttrycka sig på svenska utifrån individen egen kunskapsnivå. I början av 
språkutvecklingen ska fokus ligga på att de talar snarare än hur korrekt de talar. En annan 
skillnad är att det i svenska som andraspråk finns ett tillägg om uttal, ord och begrepp i 
samma stycke som handlar om hur det svenska språket är uppbyggt. I svenskämnets kursplan 
står det att eleverna ska bekanta sig med de nordiska språken samt de nationella 
minoritetsspråken, vilket inte står med kursplanen för svenska som andraspråk. Syftesdelen 
avslutas med en punktlista över de förmågor som undervisningen i respektive ämne ska 
resultera i; att eleverna ska kunna formulera sig muntligt och skriftligt, läsa och analysera 
olika texter, kunna anpassa sitt språk efter situationen, följa språkliga normer och urskilja 
språkliga strukturer samt att de ska kunna söka information från olika källor och värdera den. 
Det finns en punkt som bara finns i kursplanen för svenska som andraspråk, den handlar om 
att eleverna ska kunna välja och använda olika språkliga strategier (ibid.). 
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Nästa del i kursplanerna är det centrala innehållet, vilket inledningsvis är uppdelat efter 
årskurs. I det här fallet är det årskurserna 1-3 som granskas. Det centrala innehållet är 
uppdelat i olika underrubriker. Den första delen är Läsa och skriva, även här är likheterna 
betydligt fler än skillnaderna. Här berörs lässtrategier, textbearbetning, samspel mellan text 
och bild, samspelet mellan ljud och bokstav samt texters uppbyggnad med grundläggande 
interpunktion (punkt, frågetecken samt utropstecken) och användandet av stor och liten 
bokstav (ibid.). Skillnaden mellan de båda kursplanerna är att den för svenska som andraspråk 
har en punkt som handlar om läsriktning samt bokstävernas form och ljud i jämförelse med 
modersmålet.   

Nästa del är Tala, lyssna och samtala, här har en del tillägg gjorts för svenska som andraspråk 
utöver det som ingår i svenska. Tilläggen handlar om uttal, dels i jämförelse mot modersmålet 
och dels uttalets betydelse för att göra sig förstådd när man talar. Skolverket (2016b) tar även 
upp att eleven ska kunna använda sig av olika strategier för att göra sig förstådd när det egna 
svenska språket inte räcker till. 

Punkterna som är identiska handlar om att kunna lyssna, återberätta och genomföra muntliga 
presentationer och i dessa använda sig av olika hjälpmedel för att stödja sin presentation 
(ibid.). Därefter följer Berättande texter och sakprosatexter. Här tas det upp olika typer av 
texter som riktar sig till barn, berättande och poetiska texter från olika tider och delar av 
världen såsom rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker och lyrik. Eleverna ska lära 
sig hur en berättande text är uppbyggd, och hur innehållet i beskrivande och förklarande 
texter ska organiseras. De ska även arbeta med instruerande texter med logisk uppbyggnad 
och ordning med till exempel punktuppställning. I kursplanen för svenska ska eleverna arbeta 
med och ha kännedom om några olika barnboksförfattare och illustratörer samt litterära 
personbeskrivningar, något som inte finns med i kursplanen för svenska som andraspråk 
(ibid.)  

Vidare följer rubriken Språkbruk. Denna del handlar om språkliga strategier för att minnas det 
man talat om, olika ord och begrepp för att uttrycka känslor och åsikter, vikten av tonfall och 
nyanser samt skillnader mellan tal- och skriftspråk (ibid.). I svenska som andraspråks 
kursplan finns ett tillägg som handlar om hur ord kan ha flera motsvarigheter på ett annat 
språk samt vardagliga ords betydelseomfång. Nästkommande del, Informationssökning och 
källkritik, handlar just om källkritik och där är de båda kursplanernas innehåll identiskt (ibid.)  

Varje kursplan avslutas med ett stycke om kunskapskrav, först godtagbara kunskaper i 
läsförståelse i slutet av årskurs 1 och sedan godtagbara kunskaper i årskurs 3. Delen om 
läsförståelse är identisk i bägge kursplanerna, Skolverket skriver att eleverna ska ha 
begynnande läsförståelse, kunna använda ljudningsstrategier och helordsläsning på ett delvis 
fungerande sätt samt att de har förmågan att korrigera sig själva när det uppstår problem. 
Eleverna ska även kunna för enkla resonemang kring texter de läst och göra inferenser.  

I slutet av årskurs 3 är kunskapskraven högre och mer omfattande, läsningen ska nu vara 
flytande och de lässtrategier som eleven använder ska i huvudsak vara fungerande. Eleverna 
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ska kunna återge och kommentera vissa delar av den lästa texten och på så sätt visa en 
grundläggande läsförståelse (ibid.). De texter eleven skriver har högre krav inom ämnet 
svenska än svenska som andraspråk. En andraspråkselev ska till exempel skriva berättande 
texter med en enkel röd tråd och en i huvudsak fungerande handling, medan elever inom 
ämnet svenska ska ha en tydlig inledning, handling och avslutning. Även de muntliga kraven 
är högre inom ämnet svenska, eleverna ska på ett tydligt sätt kunna återge vardagliga 
händelser och framföra sina åsikter. I kunskapskraven för en andraspråkselev finns det med 
ett stycke om ordförråd, eleven ska ha ett grundläggande vokabulär och kunna använda det i 
samtal om elevnära frågor och vardagliga händelser. När det uppstår språkliga missförstånd 
ska eleven kunna uppmärksamma dem och be om förtydliganden (ibid.).  

Språket utvecklas  
Hyltenstam (2007) skriver att barns språkutveckling följer ett normalförlopp oavsett vilket 
språk som är deras modersmål. Språket börjar barnet utveckla direkt från födseln. Riktigt små 
barn kommunicerar med sin omgivning med hjälp av blickar och minspel och de lär sig tidigt 
att förstå en avsändares budskap genom dennes tonfall och minspel (Pinter, 2017; Westerlund, 
2012 ). Språket utvecklas genom denna interaktion samt genom lek och experimenterande 
med ord. När barnen når fyraårsåldern behärskar de det flesta språkliga reglerna kring 
menings- och satsbyggnad och de kan kommunicera på sitt förstaspråk i bekanta och trygga 
situationer (Pinter, 2017; Skolverket, 2012). I femårsåldern behärskar barnet språkets 
grammatiska delar och talar med korrekt uttal, använder rätt böjningar, ordföljd och tempus 
samt har förmågan att delta och göra sig förstådd i samtal med andra. Hyltenstam skriver att 
huvuddelen av språket lär sig barnen under sina första levnadsår och när de börjar skolan 
behärskar barnen cirka 8000 – 10 000 ord. Vilka orden är beror på uppväxtmiljön men 
grunden för skolan att bygga vidare på finns där. Skolverket definierar det som att barnen 
behärskar språkets bas. Hyltenstam skriver att barnen fortsätter att bygga ut sitt språk efter 
basen har lagts och större delen av den uppbyggnaden äger rum i skolmiljön. Vid 
undervisning i modersmålet lär sig barnen skriftspråket och det mer formella språk som 
präglar skolmiljön och i ämnesundervisningen utvecklas ordförrådet med fler och 
ämnesrelaterade ord. När barn ska lära sig ett andraspråk är inte utvecklingen lika gynnsam. 
Flerspråkiga barn bygger upp flera ordförråd på olika språk parallellt, men språken utvecklas 
inte parallellt eller likartat utan närmast kompletterar varandra (Damber, 2013a; Lindberg, 
2006). I vissa sammanhang använder eleven förstaspråket, som i hemmiljön och i kontakt 
med familjen där deras förstaspråk har utvecklats medan basen till andraspråkets ordförråd 
utvecklas i mer formella miljöer, såsom i skolan. Lindberg skriver att många flerspråkiga 
elever därigenom saknar grunden i det språk som hela deras skolgång och kunskapsutveckling 
kommer att vila på.  

Att lära sig ett andraspråk för att interagera med jämnåriga kamrater brukar dock gå relativt 
fort. Hyltenstam skriver att barn ofta är snabba på att plocka upp uttal, korrekt grammatik och 
ett vardagsordförråd. Barn har ofta en baskommunikation i sitt andraspråk efter två eller tre 
år. Cummins (2009) skriver att behärska sitt andraspråk på en högre skolnivå är en betydligt 
längre och mer krävande process. När barnet når skolåldern ställs högre krav på deras 
språkliga förmåga, i hemmiljön är kraven och nivån på språket lägre. I skolan finns många 
svårare ord som bara används i skolmiljön som eleverna måste lära sig att behärska 
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(Cummins, 2009; Pinter, 2017). Hyltenstam betonar att även om barnen låter som de 
behärskar språket på samma nivå som sina jämnåriga kamrater så är det vanligt att de inte 
förstår hela betydelsen av alla ord som de använder sig av. De kan även ha svårigheter att 
förstå när vuxna talar till dem och de har stora svårigheter att förstå skriven text. Axelsson 
och Nilsson (2013) skriver att andraspråkselever ofta inte alls förstår innebörden av de ord de 
använder och att lärare ofta tar för givet att eleverna kan ord som de i själva verket inte gör.  

Cummins (2000) skriver att det kan ta upp till 5 – 7 år innan andraspråkseleverna når samma 
akademiska språknivå som de som är infödda talare. Virginia Collier gjorde 1987 en 
undersökning som visade att elever som påbörjade sin andraspråksinlärning mellan 8 – 11 års 
ålder kunde ha ett väl fungerade skolspråk efter 2 – 5 år. Hennes studie visade att yngre barn 
inte hade en nog utvecklad kognitiv förmåga för att ta utveckla sitt eget språk samtidigt som 
de lär sig det mer avancerade skolspråket. För äldre barn är skolspråket för avancerat för att 
deras kognitiva förmågor ska räcka till att kompensera deras bristande basordförråd (Collier, 
1987).  I skolsammanhang måste barnen använda sig av ett visst språk, med ord som ofta bara 
förekommer i skolans värld och där orden dessutom kan ha flera olika betydelser beroende på 
i vilket sammanhang de förekommer (Cummins, 2009) Det är viktigt att komma ihåg att ett 
barn som håller på att lära sig ett andraspråk fortfarande håller på att utveckla sitt modersmål. 
Att lära sig sitt förstaspråk är en livslång process som sträcker sig långt utanför barndomen 
(Pinter, 2017). 

Translanguaging  
García och Seltzer (2016) definierar translanguaging som ett synsätt där man ser flerspråkiga 
talares olika språk som delar i samma helhet istället för åtskilda språkliga system. Pacheco 
och Miller (2015) skriver att flerspråkiga personer använder sig av hela sitt språkliga register 
när de ska förstå sin omvärld och ur sitt register kan de välja den del av språket som lämpar 
sig bäst beroende på kontext och mottagare. García och Seltzer menar att skolan har ett 
traditionellt synssätt där normen är att det är ett språk som används. De menar att 
translanguaging i skolan dock kan användas i vilket situation som helst men att det främst är 
nyanlända som gynnas av ett sådant arbetssätt. Flerspråkigheten ses som en norm. Svensson 
(2016) skriver att när läraren utgår från translanguaging i undervisningen syftar hen till att 
utveckla och bibehålla flerspråkigheten i klassrummet, inte bara efter att ha flerspråkiga delar 
i den. För att lyckas med det menar García (2009) att läraren måste utgå från social rättvisa 
och social praktik. Den sociala rättvisan innebär att flerspråkigheten ses som en resurs där alla 
språk är lika mycket värda och kan bidra med lika mycket kunskap. Social praktik innebär att 
den undervisning läraren har ska vara meningsfull för alla elever och tydligt lyfta fram 
elevernas olika språk som resurser för lärandet. García och Seltzer skriver att det inte är 
nödvändigt för läraren att vara tvåspråkig för att använda sig av translanguaging, utan det som 
krävs är att läraren inte ser elevens tvåspråkighet som ett hinder för att lära sig ett nytt språk 
utan som ett stöd. Lärarna kan skapa ett klassrumsklimat där klassrummets olika språk är 
viktiga och synliga i det dagliga arbetet. Pacheco och Miller (2015) skriver att lärare som är 
positiva till translanguaging kan skapa klassrum som uppmuntrar språklig och kulturell 
mångfald vilket resulterar i ökat lärande för samtliga elever och även för läraren. 

 



	

	
8	

Modersmålets betydelse för andraspråksinlärning  
Cummins (2000) skriver att ju starkare eleverna är på sitt förstaspråk desto lättare blir det för 
dem att lära sig sitt andraspråk. Det är därför viktigt att elevernas förstaspråk inte försummas 
och glöms bort när eleverna lär sig sitt andraspråk. Gibbons (2016) menar att elevernas 
modersmål med fördel kan integreras i undervisningen och ses som en resurs för lärande. 
Axelsson och Nilsson har i sin artikel från 2013 studerat hur nyanlända elever upplever sin 
skolgång i den svenska skolan, först i förberedelseklass och sedan integrerade i vanliga 
skolan. Studien visade att elevernas stöd av modersmålet ofta minskade när de flyttades från 
förberedelseklassen till en vanlig klass och det var något de saknade. Axelsson och Nilsson 
skriver att användningen av modersmålet stöttar de flerspråkiga elevernas språkutveckling 
och att det även höjer statusen på modersmålet. Tvingstedt, Drakenberg och Morgan (2009)  
har studerat tvåspråkig undervisning på svenska och arabiska på skolor i Malmö. De menar att 
andraspråkselevernas skolframgång är beroende av deras tillgång tillmodersmålsundervisning, 
svenska som andraspråksundervisning och att undervisningen sker i en stöttande och 
uppmuntrande miljö. Precis som Axelsson och Nilsson visade Tvingstedts et al., studie att 
arabiskans status höjdes under projektet. De arabisktalande eleverna använde sig mer av sitt 
modersmål i varierande situationer och de talade med en stolthet som de tidigare saknat. Det 
fanns dock vissa organisatoriska problem med undervisningens upplägg, det var inte så lätt 
för verksamheten att praktiskt få ihop arbetet.  

Frykholm (2007) anser att modersmålet måste stärkas och få en självklar och integrerad del i 
skolans dagliga verksamhet. Han menar att flerspråkighet är en rikedom och bör vara något 
som lyfts fram som någonting positivt och eftersträvansvärt.  

Skönlitteraturens betydelse för språkutvecklingen 
Varför ska vi läsa skönlitteratur? På den frågan menar Persson (2007) att det finns lika många 
svar som det finns läsare och det menar han är någonting positivt. Litteraturen har förmågan 
att tillfredsställa de mest varierande behov. En god bok kan såväl vara underhållande som ge 
kunskap (ibid.). Liberg (2007) skriver att genom läsning av skönlitterära texter får eleverna 
även en bra förberedelse inför arbete med faktatexter. Skönlitteraturen ger oss även tillgång 
till verkligheter och upplevelser som vi annars inte skulle ha tillgång till (Kåreland, 2013). 
Genom skönlitteratur kan individen utveckla förmågor såsom nyfikenhet, kritiskt tänkande 
och empati, egenskaper som alla är viktiga för de demokratiska medborgare skolan vill 
utbilda. Al Darwish (2015) menar att när eleverna läser så lever de sig in i böckernas 
karaktärer och ges möjlighet att prova på andra roller än vad de har i sitt eget liv, vilket han 
menar ökar elevernas förståelse för andra och deras livssituationer.  

Al Darwish (2015) skriver att läsning av litteratur har en betydelsefull och viktig roll i 
elevernas språkutveckling. Läsning är en av de viktigaste faktorerna för elevers läs- och 
skrivutveckling (Norato Cerón, 2014). Genom att läsa skönlitteratur utvecklas elevernas 
ordförråd och sett ur ett andraspråksperspektiv bidrar läsningen med ord och en 
omvärldskunskap vilket underlättar läsförståelsen. Gibbons (2016) skriver att läsaren lär sig 
språket medan hen läser, att vara flytande på ett språk är således inte en förutsättning för att 
hen ska kunna läsa. Framgångsrik läsning leder ofta vidare till mer läsning, vilket utvecklar 
ordförrådet ännu mer och en positiv utveckling har tagit fart (Damber, 2013a). Gibbons 
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skriver vidare att genom noga utvalda texter kan andraspråkseleven utveckla sina 
språkfärdigheter, språkutvecklingen och läsförmågan går hand i hand. Ju mer och bättre 
eleverna läser desto mer kontakt får de med det skrivna språket. Även om deras läsning inte är 
så utvecklad gynnas de av att lägga tid på att läsa texter snarare än att färdighetstränas i 
avkodning. I skrift synliggörs dessutom språkets uppbyggnad och struktur tydligare än vad 
den gör i tal. Gibbons (2016) menar att läsning inte bara befäster redan inlärda ord utan att 
eleverna ständigt introduceras till nya ord och uttryck.  

Val av litteratur 
Gibbons (2016) menar att de böcker som nybörjarläsarna, oavsett språklig bakgrund, läser 
måste ge dem en språkligt god miljö. En stor del av den litteratur eleverna ställs inför i skolan 
har enbart syftat till att ge lästräning istället för att ge ett spännande sammanhang som kunnat 
väcka elevernas intresse. Nybörjarläsarna får ofta läsa texter med korta meningar utan 
inbördes ordning eller handling, till exempel “Här är en boll” “Bollen är blå”. Gibbons skriver 
att sådana texter på många sätt är svårare att läsa eftersom att det inte går att förutsäga vad 
som ska hända sen. Fokus ligger på avkodning och de tappar förmågan att förstå texters 
sammanhang och innehåll. Texterna ger inga språkliga förebilder, vilket Gibbons menar är 
speciellt viktigt för andraspråkselever. Hon menar att för att väcka elevernas läslust behöver 
texterna ha ett upprepande språk, som till exempel ramsor, även händelserna ska vara av 
repetitiv struktur när andraspråkseleven har förstått själva händelsen förstår de resten av 
upprepningen också vilket underlättar deras förståelse. Texterna ska kompletteras med tydliga 
illustrationer som förstärker budskapet, böckerna ska ha tydlig utformning utan “röriga sidor”. 
De ska vara skrivna på ett språk som kan göras tillgängligt för nybörjarläsarna även om det 
till en början kan verka svårt (ibid.). Att göra ett texturval är en komplex och sammansatt 
fråga och det finns många faktorer som spelar in i valet (Ewald, 2007).  I bokvalet ska hänsyn 
tas till litteraturens språk, handling och längd. Al Darwish (2015) menar att det är extra viktigt 
för andraspråkselever att läraren tar hänsyn till ovanstående faktorer när hen väljer litteratur. 
Språket bör ha en lite högre nivå än vad eleven är bekant med i nuläget, utan att det blir för 
svårt och hindrar elevens förståelse. Al Darwish skriver ”The text shoud be challenging but 
not frustrating” (s. 79). Handlingen ska vara relevant för eleverna och återkoppla till deras 
egna erfarenheter. Till sist menar Al Darwish att texterna inte ska vara för långa, eleverna ska 
orka läsa ut boken och ha en positiv känsla så att hen vill läsa mer. Damber (2013a) skriver att 
om lärandet tar avstamp i elevernas egna erfarenheter och deras eget språk gynnas deras 
litteracitetsutveckling. Elever som känner att deras kulturer och identiteter är viktiga och 
betydelsefulla i klassrummet och i undervisningen utvecklar en högre läs och skrivförståelse 
än de som känner att deras olikheter nedvärderas och negligeras (Cummins, 2009). Gibbons 
skriver vidare att många barnböcker är skrivna med en kulturell referensram och på ett språk 
som barnen förväntas känna till, vilket inte alltid är fallet. Framförallt inte för 
andraspråkselever. Många av de ord som används i den tidiga läsinlärningen är dessutom 
daterade och saknar mening för eleverna, oavsett språklig bakgrund (Damber, 2013a). När 
barn ska lära sig att läsa är det viktigt att det sker i en kontext som är bekant för dem, man ska 
gå från det de kan till det de inte kan. Läsning och språk handlar till stor del om kultur, det är 
därför viktigt att läraren ger eleverna den förförståelse som krävs för att de ska förstå texten 
(Gibbons, 2016).  
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Reyes-Torres (2011) skriver att det kan vara svårt att motivera och intressera 
andraspråkselever att läsa skönlitteratur, han menar att genom att välja spännande böcker gör 
man läsningen lockande och lustfylld. Genom att hitta böcker som är spännande och som ger 
eleverna inblick i andraspråkets kultur får de lärdom om flera saker samtidigt.  

Olika typer av läsning 
Det är viktigt att skolan bidrar med en rik litterär miljö och ett klimat som uppmuntrar till 
läsning, framför allt för de elever som inte kommer från en läsande familj (Tonne & Pihl, 
2012). Även om skolan inte kan påverka elevernas hemmiljö ska de erbjuda mycket tid för 
läsning samt ha ett varierat utbud av böcker och tid att prata om det de läst. Damber (2013b) 
menar att med rätt stöd från skolans lärare kan alla barn utvecklas till goda läsare oavsett 
deras språkliga bakgrund. Hon betonar att en viktig del av lärarstödet är att hen tar sig tid att 
lära känna sina elever, deras förkunskaper och deras kompentenser. Jönsson (2007) har i sin 
avhandling studerat litteraturarbetet i skolans lägre årskurser. Hon skriver om fyra 
litteraturpedagogiska verktyg som används i undervisningen. De är högläsning, elevernas 
individuella tysta läsning, boksamtal samt läsloggskrivande och i följande avsnitt kommer de 
att presenteras närmre.  

Högläsning  
Barns tidiga möten med skriftspråket sker ofta genom vuxnas högläsning. Liberg (2007) 
skriver att för vissa barn sker mötet med litteratur redan innan de fyllt ett år medan för andra 
kommer den första kontakten först när de når skolåldern. För att högläsningen ska vara 
värdefull ur ett pedagogiskt perspektiv krävs det att den som läser texten är väl förberedd och 
att texten är noggrant utvald (Westerlund, 2012). Texten ska dels knyta an till elevernas egna 
erfarenheter men den ska även kunna ge nya erfarenheter genom diskussion och reflektion. 
Ewald (2007) lyfter i sin avhandling om litteraturläsning i skolan fram vikten av att den 
läsning som äger rum i skolan har kopplingar till elevernas egna erfarenheter, vilket inte alltid 
är fallet. Om eleverna inte kan relatera till texterna de läser eller lyssnar till blir 
läsupplevelsen mindre meningsfull för dem. Lundberg (2007) menar att om högläsaren 
dessutom har ett aktivt samspel med barnen och gör pauser under läsningen för att diskutera 
det de läser stimuleras barnens språkutveckling ännu mer än om de bara får lyssna till en text 
från början till slut. Under samtalen kan högläsaren dra kopplingar till barnens egna 
erfarenheter för att skapa djupare mening. Under högläsningen får barnen möta ord de inte 
kommer i kontakt med i andra sammanhang. De får även en insyn i hur skriftspråket är 
uppbyggt och hur det skiljer sig från det talade språket (ibid.). Liberg (2007) skriver att om 
barn ofta stöter på olika texttyper i varierande kontexter ges de många olika erfarenheter att 
använda och samtala om text. Liberg menar att barnen genom det lär sig att anpassa sig till 
andras perspektiv vilket medföljer att de lär sig att distansera sig från sig själva för att ta 
andras perspektiv.  

Jönsson (2007) skriver att när en vuxen läser högt för eleverna kan de koncentrera sig på att 
lyssna till berättelsen istället för att lägga energi på själva läsandet. Jönsson menar att 
eleverna då får en mer samlad läsupplevelse där alla elever är delaktiga och alla blir färdiga 
samtidigt. Vid högläsning är det dessutom möjligt att välja längre och mer komplexa texter än 
när eleverna läser på egen hand. Om den som läser dessutom läser med inlevelse som skapar 
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dramatik, inlevelse och spänning kan den gemensamma läsningen bli en resa i berättelsen 
(ibid). 

Norato Cerón (2014) har i sin studie undersökt hur högläsning hjälper barn att utveckla sitt 
andraspråk. Hon menar att högläsning är en av de viktigaste aspekterna för barns 
litteracitetsutveckling, oavsett språk. Högläsningen utvecklar barnens egen läslust och lägger 
grunden för deras kommande läsning. Att läsa på ett andraspråk ställer höga krav på läsaren, 
det är en krävande process att översätta orden och samtidigt förstå sammanhanget. Norato 
Cerón menar att genom högläsning blir läsupplevelsen mer positiv och lustfylld när man 
tillsammans hjälps åt i bearbetningen.  

Tyst läsning 
Fridolfsson (2015) skriver för att eleverna ska vilja lära sig att läsa på egen hand krävs det att 
de är motiverade och ser meningen och nyttan med att läsa. Hon skriver att det är många barn 
som ser på läsning som något som bara hör skolan till och de måste förstå nyttan med läsning 
även utanför skolans ramar. En faktor som påverkar motivationen menar Taube (2007) är att 
barnen har med sig positiva upplevelser från högläsningen. Förknippas högläsningen med 
spänning och nöje är barnen mer motiverade att utveckla sin egen läsförmåga. I sin studie från 
2015 har Katie Dickerson undersökt faktorer som uppmuntrar elevernas egna tysta läsning. 
Hon menar att det är viktigt att inte döma vad eleverna läser, hon anser att en bok är en bok 
oavsett vad den handlar om och olika människor har olika intressen och därmed olika bok 
smak. Skulle det vara så att boken som lät spännande från början visar sig inte vara det så är 
det okej att byta bok, eleverna ska inte tvingas att läsa något de inte har intresse av. Det är 
även viktigt att prata om det de läser. Eleverna får dela med sig av sina bästa boktips till 
varandra och de får även skriva om böckerna de läser. Hon menar även att det är viktigt att 
läraren är en läsande förebild för eleverna. Dickerson skriver att det är viktigt att läraren gör 
läsningen till en viktig och självklar del av skoldagen istället för en utfyllnadsaktivitet. 
Jönsson (2007) ser dock viss en viss motsägelsefullhet i skolans upplägg av den enskilda 
läsningen. Läsningen ska å ena sidan präglas av lustfullhet och glädje medan den å andra 
sidan styrs av läraren som kontrollerar tid och rum för läsningen. Jönsson menar att det kan 
vara en svår balansgång för läraren att lägga upp arbetet med tyst läsning.   

Boksamtal och läsloggar 
Jönsson (2007) skriver i sin avhandling hur boksamtal ger nybörjarläsarna ett nytt sätt att 
arbeta med böcker. De ges tid att gemensamt fundera och samtala kring det de läst eller 
lyssnat till och tillsammans kan de förstå texten. Jönsson skriver vidare att avsikten med ett 
boksamtal är att stötta läsningen och ge en djupare förståelse av den lästa texten. Ett annat sätt 
att fördjupa sitt arbete med litteraturen är att låta eleverna föra läsloggar. Rosenblatt (2002) 
skriver att i arbetet med läsloggen blir eleverna mer engagerade i det de läser när de får 
dokumentera sina läsupplevelser och tankar vilket gör eleverna till mer aktiva och engagerade 
läsare. I läsloggen kan eleverna i tysthet få reflektera över det de läst och själva sätta ord på 
tankarna. Ewald (2007) framhåller att en av förutsättningarna för läsloggen är att eleverna ska 
få associera fritt. De ska kravlöst få uttrycka de tankar, känslor och upplevelser de gjort vid 
läsningen. Molloy (2008) lyfter läsloggen som ett tankeutvecklade verktyg. Elevernas 
spontana åsikter grundar ett fördjupat skrivande. Om elevernas läsloggar dessutom används i 
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boksamtalen får dessutom eleverna inflytande över det som sägs och tas upp samtalet. Molloy 
skriver att det i förlängningen ger ett tryggare klassrumsklimat när eleverna ser att det är fler i 
klassen som undrar över samma saker de själva gör.  

Chambers (2014) har utvecklat en modell för att arbeta med läsning som han kallar för 
läsandes cirkel (se fig. 1).  

 

 

Fig.1  

 

Cirkeln börjar när läsaren ska göra ett val av vilken litteratur hen ska läsa. Valet styrs av 
tillgången, ju fler titlar det finns att välja på ju större är också sannolikheten att vi hittar något 
vi finner intressant. Chambers menar att det för oerfarna läsare är viktigt hur böckerna är 
presenterade då ovana läsare har svårare att orientera sig bland böcker än en erfaren. Efter 
läsaren har valt sin bok ska det finnas tid att läsa den. I sin definition av läsning inkluderar 
Chambers utöver avkodningen av ord även att lyssna till högläsning och titta på ordbilder. Det 
är viktigt att nybörjarläsarna ges tillräckligt med tid att läsa de böcker de valt. Läsning tar tid 
och för att väcka nybörjarläsarens läslus måste läsningen ges nog med utrymme för att väcka 
elevens intresse. Om läsupplevelsen blir positiv menar Chambers att eleven så småningom 
kommer att våga och orka ge sig på längre och mer avancerade texter. Chambers menar att 
människan inte kan läsa något utan att det väcks en reaktion av något slag. När det handlar om 
barn handlar det främst om två olika reaktioner, den första är att om vi läst en bok som 
förmedlade en positiv känsla är att vi vill uppleva den igen. Vi vill läsa för läsandets skull och 
vi väljer en ny bok och börjar om i läsandets cirkel. Den andra reaktionen är att vi vill prata 
om boken och vi vill dela med oss av våra upplevelser med kamrater, få respons på vad som 
hände när vi läste och varför boken är så viktig för oss. Samtalet om boken kan delas i in i två 
varianter, vardagsprat vänner emellan och det mer formella boksamtalet i klassrummet. Bägge 
samtalstyper är av vikt när det gäller framtida läsning. Läsare som pratar om det de läst på ett 
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sätt som får oss att grundlig och ingående fundera på vad vi har läst blir även medvetna om 
vad som händer med oss när vi läser. Sådana samtal menar Chambers gör oss till tänkande 
läsare som lämnar läsandets cirkel och hamnar i en uppåtgående spiral. Hela tiden den unga 
läsaren befinner sig i läsandets cirkel behöver hen stöd av från en vuxen. En mer erfaren 
läsare som kan hjälpa till med såväl bokval som förse eleven med tillräckligt med tid till 
läsningen. Den vuxne leder även boksamtalen och hjälper eleverna att övervinna eventuella 
hinder. Även om unga läsare kan få hjälp av varandra menar Chambers att vuxenstödet är 
avgörande för deras läsutveckling.  
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Metod 
För att få svar på mina frågeställningar har jag tagit del av fyra verksamma lärares 
beskrivningar av hur de arbetar med skönlitterär läsning för att stödja elevers språkutveckling. 
Lärarnas beskrivningar har samlats in genom kvalitativa intervjuer. I avsnittet som följer 
kommer jag att redogöra för studiens forskningsansats, datainsamlingsmetoder, urval, 
forskningsetik samt studiens genomförande.  

Forskningsansats  
Studien utgår från en fenomenografisk forskningsansats. Marton och Booth (2000) skriver att 
fenomenografi främst är en forskningsansats även om den går att härleda till såväl metod som 
teori. Ansatsen lämpar sig för att besvara frågeställningar som rör lärande och förståelse i 
pedagogiska miljöer. Patel och Davidsson (2011) definierar fenomenografi som ett 
vetenskapligt förhållningssätt där människans uppfattning om fenomen i hennes omvärld 
analyseras. Alexandersson (1994) skriver att för att människan ska kunna förstå och hantera 
sin omvärld utvecklar hon gradvis en kunskap om världen. Kunskapen har sin grund i hennes 
uppfattningar om de fenomen hon upplever. Alexanderson menar att människor uppfattar 
fenomen på olika sätt eftersom att de har olika relationer till sin omvärld och det är dessa 
variationer fenomenografin syftar till att beskriva. Människans relation till omvärlden är inte 
statisk utan förändras över tid. Vi får nya ständigt nya kunskaper och utvecklas vilket medför 
att vår kunskapssyn förändras (Alexandersson, 1994). Fenomenografin syftar således inte till 
att finna slutgiltiga teorier utan den visar vad en begränsad befolkningsgrupp anser om ett 
visst fenomen (Marton & Booth, 2000).  

Datainsamlingsmetod 
I och med att det var beskrivningar och erfarenheter av upplevda fenomen jag undersökte  
valde jag att göra en kvalitativ undersökning hellre än en kvantitativ. I en kvantitativ 
forskning undersöks sådant som är mätbart och resultatet går ofta att redovisa i siffror och 
statistik (Backman, Gardelli, Gardelli och Persson, 2012). I en kvalitativ forskning försöker 
forskaren istället att förstå det som inte går att representera i siffror. Forskaren söker 
förståelse för till exempel samhälleliga fenomen, processer, betydelser och erfarenheter 
(Rennstam & Wästerfors, 2015). Datainsamlingen gjordes genom kvalitativa intervjuer. Kvale 
och Brinkman (2014) menar att forskaren genom kvalitativa intervjuer försöker förstå ett 
fenomen ur undersökningspersonens perspektiv. En kvalitativ intervju kan ha olika grad av 
struktur. Patel och Davidsson (2011) skriver att kvalitativa intervjuer ofta har en låg grad av 
struktur. Detta för att informanten ska få utrymme att svara utförligt och med egna ord. Har 
intervjun en hög grad av struktur ställs intervjufrågorna i en bestämd ordning vilket ofta 
innebär att svaren blir relativt korta och precisa (Backman et al., 2012). I en semistrukturerad 
intervju finns det ett antal förbestämda frågor men ordningen anpassas efter 
intervjusituationen vilket innebär att informantens svar blir längre och friare. Ostrukturerade 
intervjuer utgår från tematiska frågor, informanten uppmuntras att utveckla sina svar och 
intervjuaren ställer ofta spontana följdfrågor. Backman et al. skriver att semistrukturerade och 
ostrukturerade intervjuer ofta kombineras, det finns en struktur som man följs med 
förbestämda frågor men att de kombineras med följdfrågor. Samtliga intervjuer spelades in på 
en dator med hjälp av ett inspelningsprogram. Vid telefonintervjuerna hade jag informanten 
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på högtalartelefon och kunde även då nyttja datorns inspelningsprogram. Bell (2006) skriver 
att när forskaren spelar in intervjun kan hon ägna full uppmärksamhet åt det informanten 
säger istället för att koncentrera sig på att ta anteckningar. Forskaren kan sedan lyssna till sitt 
inspelade material flera gånger, dels för att kontrollera att hon uppfattat informanten rätt men 
även för att plocka ut citat (Bell, 2006). Det inspelade materialet ska dock transkriberas vilket 
är en tidskrävande process (Denscombe, 2016) och det är något forskaren måste ha i åtanke 
när hon beslutar sig för hur många intervjuer som ska genomföras (Backman et al, 2012). Vid 
intervjuerna fördes även minnesanteckningar om det var något särskilt som informanterna 
lyfte eller om det var något jag ville försäkra mig om att jag skulle komma ihåg.  

En fördel med intervjuer är att forskaren får djupare svar än i till exempel en enkätstudie, då 
en semi- eller ostrukturerad intervjusituation öppnar till interaktion och följdfrågor vilket 
enkäter inte gör (Backman et al., 2012). Vid enkäter ställs samma frågor till samtliga 
informanter vilket forskaren vid en intervju kan styra för att passa de vändningar som samtalet 
tar. Backman et al., skriver vidare att en nackdel vid intervjuer är att de tar ganska lång tid 
anspråk, både i genomförande och sammanställning. En annan nackdel med personliga 
intervjuer är att intervjuaren genom sin närvaro kan påverka informanten (Svenning, 2003). 
Denna inverkan som kallas intervjuareffekt menar Denscombe (2016) påverkar informantens 
ärlighet och därmed även det insamlade forskningsmaterialet. Faktorer som kan påverka 
intervjuareffekten är intervjuarens kön, ålder och etniska ursprung och dessa spelar större roll 
ju känsligare och personligare frågor diskuteras. Denscombe lyfter fram religion och hälsa 
som känsliga ämnen där intervjuarens identitet påverkar den som intervjuas. Men även i 
frågor som inte upplevs som lika känsliga finns det en risk att informanten ger de svar som 
den tror att intervjuaren vill ha för att hen vill vara forskaren till lags. Denscombe menar att 
genom att informanten känner sig bekväm och trygg i intervjusituationen kan risken för 
intervjuareffekt minska. 

Min data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med vissa ostrukturerade inslag i 
form av spontana följdfrågor. Metoden ansågs vara lämplig då studien undersöker 
beskrivningar och tankar kring arbetet med skönlitterär läsning på lågstadiet. För att få fatt i 
dessa beskrivningar var kvalitativa intervjuer den metod som bedömdes vara mest användbar.  

Urval 
Intervjuerna genomfördes på fyra olika skolor i två olika kommuner. En av studiens fyra 
informanter är verksam inom lågstadiet i en mindre kommun i mellersta Sverige, resterade 
informanter arbetar inom lågstadiet i en kommun i norra Sverige. En sådan här liten kvalitativ 
studie bidrar inte med någon generaliserbar kunskap, resultatet redovisar bara ett fåtal 
informanters tankar och beskrivningar vilket medför att resultatet istället blir exemplifierande 
(Svenning, 2003). Därmed är det heller inte nödvändigt med ett slumpmässigt urval av 
informanter. I ett slumpmässigt urval vill forskaren att urvalet ska vara representativt för en 
viss population (Denscombe, 2016). För den här studien har informanterna valts ut genom ett 
så kallat selektivt urval. David och Sutton (2016) skriver urvalet då bestäms av forskarens och 
dennes uppfattning om vilka informanter som passar att ingå i studien. Ett selektivt urval är 
bekvämlighetsurvalet som innebär att forskarens val av informanter präglas av 
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lättillgänglighet och enkelhet (Denscombe, 2016) samt att forskaren kan vända sig till redan 
etablerade kontakter (Bryman, 2002).   

Informanterna i studien är dels sådana som arbetar på närliggande skolor, dels sådana som jag 
träffat under tidigare verksamhetsförlagd utbildning. Gemensamt för samtliga informanter är 
att de är behöriga lärare med lång arbetslivserfarenhet och att de är verksamma inom 
lågstadiet. Jag valde att fokusera på skolans lägre årskurser eftersom att det är för de åldrarna 
jag kommer att ha behörighet att undervisa när jag är färdigutbildad. 

Presentation av informanter 
Nedan följer en kort beskrivning av informanterna och skolorna de arbetar på. För att säkra 
deras anonymitet har jag valt att kalla dem lärare 1 etcetera.  

 

Informant Yrke År i yrket 

Lärare 1 Förskollärare, undervisar i 
förskoleklass 

40 år 

Lärare 2 F – 3 lärare, undervisare i 
årkurs 3 

22 år 

Lärare 3 F – 3 lärare, undervisar i 
årskurs 1 

 

26 år 

Lärare 4 1 – 7 lärare, undervisare i 
årskurs 1 

20 år 

Tabell 1, presentation av informanter. 

Gemensamt för samtliga informanter är att de arbetar på mindre skolor som ligger i minde 
orter eller i utkanten av större städer.  

Forskningsetik  
Inom all forskning finns det viss forskningsetik som varje enskild forskare måste ta ställning 
kring samt reflektera om. Inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning finns det fyra 
allmänna huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).   

 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera undersökningsdeltagare och 
uppgiftslämnare om deras roll i studien och om de villkor som gäller för deras medverkan. De 
ska veta att deras deltagande är frivilligt samt att de när som helst har rätt att avbryta sin 
medverkan. Samtyckeskravet innebär att forskaren ska ha ett samtycke från 
undersökningsdeltagare och uppgiftslämnare. Det innebär också att de medverkande i en 
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studie själva har rätt att bestämma om, hur länge och på vilka villkor de ska delta i 
undersökningen. Ett avbrytande av studien ska heller inte medföra negativa följder för 
deltagarna. Beslutet att delta eller avbryta sin medverkan ska vara deras eget och de får inte 
utsättas för otillbörlig påverkan eller påtryckning. Konfidentialitetskravet innebär att alla 
medverkande i en undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet samt att deras 
personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Allt material om enskilda 
identifierbara personer ska hanteras och förvaras på ett sätt som gör att de inte kan identifieras 
av utomstående Nyttjandekravet innebär att datan som samlats in för forskningen inte får 
användas i något annat syfte än forskningsändamål, den får inte användas för kommersiellt 
bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002). 

Dessa krav har jag utgått från när jag genomfört min forskning. När jag kontaktade 
informanterna inför intervjun fick de information om studiens syfte, dess genomförande och 
deras roll i den. I samband med intervjun informerades de om att deras deltagande var 
frivilligt, att de när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan utan eventuella 
konsekvenser. De fick även information om att deras personuppgifter endast kommer vara 
kända av mig. Datan som presenteras i arbetet kommer att vara anonym samt att den 
insamlade datan enbart kommer att användas för forskningsändamål. Genom att de godkände 
detta fick jag deras samtycke. Flera av informanterna bad även att få läsa det färdiga arbetet, 
ett önskemål som kommer att tillgodoses. När jag skrev min rapport hade jag haft dessa krav i 
beaktning genom att informanterna är avidentifierade. Datan som samlades in hanterades bara 
av mig.  

Genomförande  
Jag började med att mejla rektorer på geografiskt närliggande skolor där jag presenterade mig 
själv och informerade om min studie och dess syfte (se bilaga 1). En av rektorerna jag 
kontaktade vidarebefordrade min förfrågan till sina lärare där jag vid kontakt över telefon 
kunde presentera min studie ytterligare och även boka in tid för intervju. Då gensvaret från 
rektorerna inte blev det jag hoppats på började jag även att nyttja de kontakter jag själv har 
inom skolvärlden för att hitta fler informanter. Även dessa lärare fick information över telefon 
och vi bokade in tider för intervjuer. Till slut fick jag tag på fyra informanter som ville bidra 
till min studie. Två av intervjuerna gjordes ansikte mot ansikte på lärarnas arbetsplatser, 
bägge två efter skoltid i tysta och ostörda klassrumsmiljöer. De andra två intervjuerna gjordes 
över telefon, men även de informanterna befann sig i tysta och ostörda miljöer. Vid 
intervjutillfället utgick jag från en så kallad intervjuguide (se bilaga 2). Brinkman och Kvale 
(2014) definierar en intervjuguide som ett manus som styr intervjun. Den kan vara mer eller 
mindre strukturerad. För en semistrukturerad intervju innehåller guiden en ämnesöversikt och 
förslag till frågor. Samtliga informanter visste att min intervju skulle handla om skönlitterär 
läsning, men de fick inte några frågor i förhand att förbereda sig med. Det var dock en av 
informanterna som bad om att få ta del av mer specifika detaljer av vad vi skulle prata om för 
att kunna förbereda sig lite, vilket jag gav henne. Informationen hon fick ta del av var de 
övergripande teman som intervjun hade, det vill säga hennes syn på skönlitteratur, hur hon 
arbetar med skönlitterär läsning och de skillnader som finns mellan elever med svenska som 
första- respektive andraspråk.  
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Eftersom intervjuerna ägde rum cirka en vecka efter att inledande kontakt togs började varje 
intervju med en repetition av de forskningsetiska principer som min studie utgår från, och jag 
fick även ett muntligt samtycke av informanterna samt till inspelningen av intervjun. 

Samtliga intervjuer spelades in på en dator med hjälp av ett inspelningsprogram. Vid 
telefonintervjuerna hade jag informanten på högtalartelefon och kunde även då nyttja datorns 
inspelningsprogram. Bell (2006) skriver att när forskaren spelar in intervjun kan hon ägna full 
uppmärksamhet åt det informanten säger istället för att koncentrera sig på att ta anteckningar. 
Forskaren kan sedan lyssna till sitt inspelade material flera gånger, dels för att kontrollera att 
hon uppfattat informanten rätt men även för att plocka ut citat (Bell, 2006). Det inspelade 
materialet ska dock transkriberas vilket är en tidskrävande process (Denscombe, 2016) och 
det är något forskaren måste ha i åtanke när hon beslutar sig för hur många intervjuer som ska 
genomföras (Backman et al, 2012). Denscombe skriver att forskaren kan vara ganska selektiv 
i valet av vad som ska transkriberas. Jag valde att enbart transkribera sådant som var relevant 
för syftet, dels för att transkriberingsprocessen inte skulle ta allt för mycket tid i anspråk dels 
för att det utskrivna materialet inte skulle bli allt för omfattande.  

Analys och bearbetning 
En forskare som använder sig av en fenomenografisk forskningsansats arbetar oftast med 
öppna och kvalitativa intervjuer där informanten beskriver sin uppfattning av ett fenomen 
med egna ord (Patel & Davidsson, 2011). Intervjuerna transkriberas och när det arbetet är 
färdigställt påbörjas den fenomenografiska analysen av materialet. I det första steget bekantar 
sig forskaren med den insamlade datan och skapar sig ett helhetsintryck av den. Forskaren gör 
en genomläsning av materialet där hen söker efter kvalitativa skillnader i informanternas 
förhållningssätt till det undersökta fenomenet (Alexandersson, 1994). När forskaren har en 
helhetsbild av materialet och känner en förtrogenhet till det kan mönster såsom likheter och 
skillnader skönjas. I det andra steget i analysen fortsätter forskaren att granska likheterna och 
skillnaderna i de olika utsagorna genom att ställa dem mot varandra. Forskaren börjar i 
helheten och arbetar sig ned till de enskilda delarna. Har materialet bearbetas noggrant menar 
Alexandersson att forskaren får en förhållandevis stabil bild av helheten och delarna. Syftet 
med analysarbetet är att just förstå delarnas relation till helheten. Patel och Davidsson (2011) 
skriver att i det tredje steget gör forskaren en sortering av uppfattningarna i olika 
beskrivningskategorier. De olika kategorierna ska skilja sig från varandra samtidigt som de är 
relevanta till det som studien undersöker (Alexandersson, 1994).  I analysarbetes fjärde och 
sista steg studerar forskaren kategorisystemet som växte fram i analysens tredje steg. Detta 
kategorisystem kallas för undersökningens utfallsrum. Patel och Davidsson skriver att i 
utfallsrummet beskrivs uppfattningar kring fenomenet och lägger grunden till analysens 
resultat.  

Direkt efter varje intervju lyssnade jag igenom den och påbörjade min transkribering. Patel 
och Davidsson (2011) skriver att det vid transkriberingen ofta sker en mer eller mindre 
medveten påverkan på underlaget. De menar att tal- och skriftspråk inte är samma sak och att 
när det talade språket överförs till skrift försvinner ofta betoningar, mimik och kroppsspråk. 
När jag transkriberade min text valde jag att inte rätta informanternas språk från talspråk till 
textspråk, detta för att jag ville tydliggöra för mig själv när informanterna tvekade eller var 
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extra säkra på någonting. De tillfällen när informanterna tvekade eller tänkte efter innan de 
svarade markerade jag med fyra punkter i texten, detta för att förtydliga för mig själv vid 
senare läsningar. Alexandersson (1994) skriver att det i analysarbetet finns ett selektivt inslag. 
Allt som sägs vid intervjun har inte relevans för det undersökta fenomenet och kan därmed 
sorteras bort. Jag valde att inte transkribera sådant som inte var relevant för studiens syfte. 
Efter jag hade transkriberat en intervju lyssnade jag igenom den samtidigt som jag läste min 
transkriberade text för att kontrollera att jag fått med allt som var av relevans samt att jag 
transkriberat korrekt. Där började jag bygga upp en förtrogenhet till mitt material som sedan 
låg till grund för det andra steget i analysen där jag sökte efter likheter och skillnader i de 
olika intervjuerna.  Jag valde att ge informanterna olika färg när jag sammanställde mitt 
material för att lätt kunna särskilja vem som sagt vad utan att behöva skriva ut deras kodnamn 
överallt i texten. Jag skrev även ut alla mina transkriptioner. På pappersversionen fortsatte jag 
att göra markeringar i marginalerna, det handlade om vart i texten som informanterna talade 
om till exempel högläsning, tystläsning, skönlitteraturens roll för språkutvecklingen och 
anpassningar för andraspråkslever. Det gav mig en överblick av materialet och underlättade 
för mig när jag ville jämföra informanternas beskrivningar. Jag kategoriserade mitt material i 
tre kategorier, ”lärarnas arbete med skönlitteratur”, ”skönlitteraturens roll i språkutveckling” 
och ”skillnader i arbetet med andra- respektive förstaspråkselever”. Det är dessa kategorier 
som ligger till grund för hur resultatet är presenterat i resultatdelen.  

Reliabilitet  
När man genomför en studie är det avgörande för studiens resultat att datainsamlingen håller 
hög tillförlitlighet, även kallad hög reliabilitet (Backman et al., 2012). Det är ett av de centrala 
begreppen avseende kvaliteten på datainsamlingen och analysarbetet. Inom 
reliabilitetsbegreppet ingår faktorer som kan påverka tillförlitligheten, i en kvalitativ studie 
där intervjuer använts som datainsamlingsmetod kan det vara miljön där en intervju äger rum 
eller relationen mellan informant och den som intervjuar (Bell, 2006). Backman et al., skriver 
att ett sätt att kontrollera reliabiliteten är att om forskaren upprepar datainsamlingen på exakt 
samma sätt och om exakt samma sak, ska hen få samma data igen. Vid en kvantitativ studie 
där forskaren använder någon slags instrument för att göra sina mätningar ska upprepade 
mätningar visa samma resultat (Svenning, 2003). Patel och Davidsson (2011) skriver att när 
begreppen validitet och reliabilitet används inom kvalitativ forskning ligger de närmre 
varandra än vad de gör inom kvantitativ forskning. En upprepad datainsamling vid en 
kvalitativ forskning som inte visar samma resultat tyder inte nödvändigtvis på en låg 
reliabilitet som det gör inom en kvantitativ. Om forskaren intervjuar samma informant med 
samma frågor vid upprepade tillfällen kommer inte informantens svar att vara lika. Bell 
(2006) menar att det kan bero på att informanten har ändrat uppfattning, fått nya insikter eller 
är på ett annat humör vid andra intervjutillfället. Patel och Davidsson menar att reliabiliteten 
ska utgå från den specifika situation som ligger till grund för undersökningstillfället. Ett sätt 
att mäta reliabiliteten i en intervju menar Patel och Davidsson (2011) är att forskaren spelar in 
intervjun, de menar att man på så sätt lagar det sagda och ger sig själv möjligheten att gå 
tillbaka och lyssna på det som sagt flera gånger för att säkerhetsställa att allt har uppfattats 
korrekt.  
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Validitet 
Nästa centrala begrepp för kvaliteten på undersökningen är validitet, eller giltighet. Validitet 
handlar om att vi undersöker det som vi som vi avsett att undersöka (Bell, 2003). Patel och 
Davidsson (2011) menar att i och med att en kvalitativ studie syftar att upptäcka och beskriva 
företeelser kan inte validiteten enbart isoleras till datainsamlingen, utan hela 
forskningsprocessen ska präglas av strävan efter hög validitet. De menar att för att 
datainsamlingen ska hålla hög validitet krävs det att forskaren har en tillräcklig förförståelse 
för att göra en trovärdig tolkning av informantens beskrivningar och att forskaren förmår att 
använda sin förförståelse i hela forskningsprocessen. Svenning (2003) skriver att ett sätt att 
säkerhetsställa validiteten är att hen intervjuar rätt människor med avseende på studiens syfte. 
Om inte intervjuunderlaget är relevant och korrekt blir inte heller studiens resultat tillförlitligt.  
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Resultat 
I följande avsnitt kommer jag att presentera mitt resultat. Jag har valt att dela upp resultatet i 
tre rubriker som återkopplar till studiens frågeställningar samt till den kategorisering som 
gjordes vid analysarbetet: ”Lärarnas arbete med skönlitteratur”, ”Skönlitteraturens roll för 
språkutvecklingen” och ”Skillnader i arbetet med elever i ämnena svenska respektive svenska 
som andraspråk”. Under den första rubriken kommer lärarnas beskrivningar av hur de arbetar 
med skönlitteratur att presenteras och den avser att besvara den första frågeställningen. Den 
andra rubriken avser att besvara den andra frågeställningen, där sammanställs lärarnas 
beskrivningar av hur de anser att skönlitteratur är språkutvecklande och vilken roll de anser 
att skönlitteraturen har i språkutvecklingen. Den tredje rubriken besvarar den tredje 
frågeställningen och där beskrivs de skillnader och likheter som finns i arbetet med 
skönlitterära läsningen med elever inom ämnena svenska och svenska som andraspråk.  

Lärarnas arbete med skönlitteratur  
När lärarna skulle berätta vad de ansåg ingick i begreppet skönlitteratur var alla överens om 
att det är texter som berättar något, från korta texter och böcker med bara någon rad per sida 
till långa kapitelböcker. De menar att skönlitteratur är en historia som kan blanda verklighet 
och overklighet och som finns i flera olika genrer. De var även överens om att skönlitteratur 
är texter som är underhållande och att läsa. Även andra texter eleverna ställs inför i skolan 
kan vara underhållande men att dessa texter ofta även har ett annat syfte, till exempel 
faktatexter som även är informerande och beskrivande i sin karaktär.  

I samtliga lärares klassrum har skönlitteratur och skönlitterär läsning en självklar plats, 
framförallt högläsningen. Lärare 1 som undervisar i en förskoleklass säger: ”Jag duschar mina 
elever med högläsning, varenda dag. Ibland två gånger om dagen”. Hon berättar att hennes 
elever kan sitta i timmar och lyssna till högläsning, när de avslutar ett kapitel vill de direkt 
höra nästa. Inför ett nytt kapitel börjar de att läsa vad kapitlet heter och gemensamt fundera 
vad det kan handla om innan de börjar läsa. När hon läser högt för eleverna visar hon sällan 
de tillhörande bilder på sidorna, hon vill att de ska skapa sina egna inre bilder till det de 
lyssnar till. Hennes syfte med högläsningen är att skapa en port till den skönlitterära världen 
som eleverna så småningom ska kunna utforska på egen hand.  

Till skillnad från lärare 1 visar lärare 4, som undervisar i en förstaklass, alltid de tillhörande 
bilderna för sina elever. I klassrummet har hon en dokumentkamera som hon börjat använda 
mer och mer, med hjälp av kameran projiceras textsidan på tavlan så att alla kan se och följa 
med i texten. Det blir dessutom lättare när de ska diskutera bilderna och vissa av orden när 
alla elever ser dem på tavlan. Lärare 4 tycker att en stor fördel med högläsning är att den 
möjliggör samtal kring bilder samt ord och begrepp som hela klassen får tillgång till. När 
eleverna läser på egen hand och stöter på svåra ord äger de eventuella samtalen rum endast 
mellan läraren och den enskilda eleven.  Högläsningen möjliggör samtal som alla elever på ett 
naturligt sätt får ta del av och de lär av varandra i samspelet. Dialogen synliggör 
klasskamraternas och lärarens tankar och åsikter vilket utvecklar den enskilde elevens tankar.  

 



	

	
22	

Även lärare 3 läser mycket för sina förstaklasselever, de jobbar med boksamtal och 
läsloggsböcker. Hon betonar vikten av att eleverna har en förförståelse av vad texten ska 
handla om, de börjar alltid med att prata om vad kapitlet heter och försöker gemensamt att 
förutspå vad det kommer att handla om. Det är viktigt för henne att alla elever är språkligt 
aktiva, hon ställer mycket öppna frågor och ger eleverna mycket taltid. Vid varje lästillfälle 
brukar ett eller flera barn få berätta för de andra om sina tankar kring texten. När hon läser 
högt brukar hon stanna till vid problem och dilemman, eleverna får både samtala kring hur de 
tror att det ska lösa sig och hur de själva hade hanterat det eller så får de individuellt rita och 
skriva i sina läsloggar. I läsloggarna får de även rita och skriva kring det som de har lyssnat 
till och ofta får de redovisa sina loggar för varandra.  

Lärare 2 läser även hon mycket högt för sina elever, men i och med att de nu går i trean ligger 
mycket fokus på deras egen läsning. De börjar varje morgon med att eleverna läser tyst i 15 
minuter. Det har de gjort varje morgon sedan i början på årskurs 2, så det är naturligt för 
eleverna att varje dag när klockan ringer plocka fram sin bok och läsa tills lärare 2 säger till. 
Under lässtunden passar lärare 2 på att gå runt bland eleverna och vissa får läsa högt för 
henne. Det finns några elever i klassen som hon håller lite extra koll på och det är främst de 
som hon vill lyssna på, men för att de inte ska bli alltför utpekade lyssnar hon lite även på de 
andra eleverna. Lärare 2 anser att tyst läsning är det absolut bästa sättet att starta en dag på, 
eleverna varvar ned och det är den enda stunden som det är helt knäpptyst i klassrummet. 
Majoriteten av eleverna uppskattar den lugna starten på dagen, även om inte alla uppskattar 
att läsa. Hon säger: ”Det går inte att få alla i en klass på 22 att älska att läsa. Det är en utopi, 
även om det såklart är intentionen”. Hon vill att alla elever ska börja dagen med läsning, 
oavsett om de tycker att det är roligt eller inte.  

Lärare 3 tycker att det är svårt att släppa de yngre eleverna fritt i läsningen, hon menar att de 
måste ha kommit ganska långt i sin läsutveckling för att det ska vara givande för dem. I 
hennes klassrum är det högläsningen och samtalen kring den som är det centrala när det 
kommer till skönlitterär läsning. Lärare 4 berättar att de börjar tidigt med att ha mycket 
böcker i klassrummet för att locka eleverna att läsa. Hon ser till att det finns ett ganska stort 
urval med böcker med olika innehåll och svårighetsgrader. Genom att schemalägga den tysta 
läsningen som de gör med andra skolämnen menar hon att läsningen blir viktigare, den 
används inte bara som en utfyllnad när man har en stund över. Den gemensamma läsningen 
kallar de för lässtuga och då sitter alla elever med sin bänkbok och läser.  

Hos lärare 1 arbetar de inte aktivt med läsinlärning så som man gör i ettan. Trots det är det 
flera elever som har knäckt eller är på väg att knäcka läskoden. Lärare 1 tycker att det är roligt 
att så många elever lär sig att läsa hos henne, men ser det bara som en bonus. De barn som 
kan och vill läsa uppmuntras att göra det, bland annat genom att de får hjälpa henne att läsa 
för klasskamraterna, allt från vad det är för lunch till vad det står i en bok.  

När litteraturen ska väljas säger samtliga lärare att de har återkommande favoriter i 
högläsningen, dels för att de vet att de uppskattas av eleverna och dels för att de själva tycker 
om dem. Lärare 2 berättar att de just nu läser Bröderna Lejonhjärta i hennes klass och att de 
är en av hennes absoluta favoritböcker. När hon väljer böcker att läsa högt för eleverna är det 
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viktigaste för henne att hon själv känner något för boken så att hon kan förmedla den till 
barnen. Om hon själv inte tycker om den kan hon inte läsa den på ett bra sätt för barnen, 
därför är hon noga att alltid ha läst boken själv först innan hon läser den för barnen. Dels för 
att vara förberedd på vad som kommer att hända i den men även för att se vad hon själv 
tycker om den. Även lärare 3 menar att hon har återkommande favoriter i högläsningen som 
hon vet av erfarenhet är bra.  Hon berättar också att hon använder sig av skolans bibliotekarie 
för att få tips och råd om nya böcker.  

Lärare 1 berättar att hon i början av skolåret själv väljer ut böcker som hon anser är lämpliga 
och passar bra i början, för att sedan låta eleverna vara med i bokvalet. Då brukar hon plocka 
ut några böcker som eleverna sedan får rösta mellan. Den bok som har flest röster vinner. Hon 
tycker att det är bra med röstningen för då kommer de även in på elevinflytande och 
demokrati som de kan samtala om i klassen på ett naturligt sätt. Lärare 4 utgår mycket från 
elevgruppen när hon väljer litteratur. Hon berättar att i grupper med mycket konflikter läser 
de böcker om vänskap och acceptans, att det är okej att vara olika. I en klass hade hon nästan 
bara pojkar då läste de böcker om starka flickor. I vissa grupper läser hon bara för att det är 
mysigt, men att det är viktigt att känna in hur gruppen är, vad de tycker om och vad de 
behöver.  

När de kommer till elevernas eget läsande går alla lärarna i studien tillsammans med eleverna 
till närmsta bibliotek eller bokbuss. Skolan som lärare 3 arbetar på har ett eget skolbibliotek 
de besöker två gånger i månaden. Lärare 3 tycker att det är lyxigt att ha det nära men berättar 
att de inte använder sig av det speciellt mycket. Det finns inget samarbete med bibliotekarien 
och klasserna, hon hjälper till när de besöker biblioteket men hon kommer inte ut i 
klassrummen och arbetar något med böcker där. I skolans bibliotek lånar eleverna både 
böcker till klassrummet och böcker de läser hemma. Lärare 3 tycker att skolans bibliotek är 
välsorterat så de åker aldrig in till det stora biblioteket i staden. Skulle det saknas en bok kan 
bibliotekarien beställa hem den. Lärare 1 har sitt närmsta bibliotek någon kilometer bort från 
skolan och det besöker hon och tillsammans med klassen ungefär en gång i månaden. Där 
lånar eleverna böcker i sitt eget namn, vilket innebär att de lånar böcker hem som de sedan 
kan lämna tillbaka på vilket bibliotek som helst i hela länet. Lärare 1 försöker styra barnen till 
att välja en bok som är lite kortare med mindre text som de kan prova att läsa själva och en 
längre bok som vårdnadshavarna kan läsa för dem. Hennes förhoppning är att eleverna ska bli 
duschade med ord hemma också, även om det inte går att tvinga föräldrarna att läsa för sina 
barn. Vissa vårdnadshavare tycker att läsning är viktigt och besöker biblioteket med sina barn 
och lånar nya böcker mellan skolans biblioteksbesök. I biblioteket finns en bra bibliotekarie 
som hjälper till, hon har ibland högläsning för barnen och tipsar om litteratur. Eleverna får 
ibland även uppdrag i biblioteket, senast fick de göra ett alfabet med små bokstäver som ska 
sättas upp i biblioteket. Lärare 1 tycker att det är bra att eleverna får hjälpa till även där. 
Eleverna tycker om att gå dit och blir sporrade när de får bidra.  

Hos lärare 4 kommer bokbussen var sjätte vecka, det finns inget bibliotek bland byarna som 
skolan har som upptagningsområde så eleverna lånar hem flera böcker från bokbussen. Det 
finns en bibliotekarie som arbetar i bokbussen, men det är främst pedagogerna som hjälper 
eleverna att låna böcker. Bibliotekarien svarar på frågor om det är något speciellt och beställer 
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hem böcker om det saknas något. Lärare 4 vill inte att elevernas böcker ska vara för lättlästa. 
”Jag vill att de ska välja böcker som de klarar av att läsa, utan att de blir för lätt.” Hon menar 
att om böckerna är för lätta utmanas de inte och deras läsutveckling stannar av något. En 
svårare bok utmanar dem och gör dem till bättre läsare, men är den för svår vill barnen inte 
läsa den. Hennes önskan är att barnen ska läsa för att de tycker att det är roligt, och då kan 
man inte tvinga på dem en bok som de inte vill ha eller är intresserad av. Hon menar att det då 
inte blir någon glädje i läsningen, vilket hon tycker är det viktigaste när eleverna ska komma 
igång med läsningen. Det handlar mycket om läslust, att de ska vilja läsa. Läser eleverna en 
för svår bok eller en bok som de inte är intresserad av blir de inte lockade att läsa mer. För att 
hitta rätt böcker tycker hon att det krävs att man känner eleverna för att veta vad man kan 
locka med till de elever som själva har svårt att hitta egna böcker. Tanken är att det ska bli en 
bok som de faktiskt läser. Eleverna lånar två eller tre böcker till klassrummet och ofta lika 
många hem. De böcker de lånar till skolan ställs upp i en bokhylla så att alla elever kan läsa 
alla böcker, på så sätt finns det alltid tillgång till nya böcker i klassrummet.  

Lärare 2 går till biblioteket var sjätte vecka med sina elever. Om bibliotekarien har tid har hon 
bokprat där hon berättar kort om olika böcker som passar både flickor och pojkar. Hon 
upplever dock att det är svårare att hitta bra böcker till pojkarna, åtminstone de som inte är 
intresserade av sport och som inte har kommit så långt i sin läsning. När de kan läsa längre 
böcker finns det mer att välja på, men pojkarna är ofta svårare än flickorna att tillfredsställa.  

När eleverna ska välja böcker får de hjälp och stöd av både lärare 2 och bibliotekarien. 
Böckerna lånar eleverna i skolans namn, de tar inte hem några böcker som de lånar under 
skoltid. Böckerna ställs i en bokhylla i klassrummet där alla kan läsa dem. När 22 elever lånar 
tre böcker var blir det många böcker som finns tillgängliga i klassrummet. Eleverna får ge 
varandra boktips, de får berätta för klassen om boken och vad det var som gjorde den bra. 
Tidigare fanns ett bibliotek på skolan som togs bort, men nu har skolan gjort en ny satsning 
och köpt in några hundra titlar för att det ska finnas tillgång till litteratur på skolan. Det är 
mest lättlästa böcker med både skönlitterära titlar och faktaböcker. Lärare 2 tycker att det är 
väldigt bra att det finns tillgång till böcker.  

Skönlitteraturens roll i språkutvecklingen  
Samtliga lärare är överens om att skönlitteratur har en stor roll i sina elevers språkutveckling, 
inte minst för att utveckla deras ordförråd. Genom läsning av skönlitteratur kommer eleverna i 
kontakt med nya ord, termer och begrepp som annars kan vara problematiska att väva in i 
undervisningen i samma omfattning som läsningen ger nästintill gratis. Lärare 3 menar att den 
största vinsten med att arbeta med skönlitteratur är den kontakt med ord, ordspråk och 
begrepp eleverna får, både genom högläsning och egen läsning. Hon tycker också att genom 
de samtal och tankepauserna som de kontinuerligt har under arbetet med litteraturen utvecklar 
elevernas egna och kritiskt tänkande. Hon menar att de behöver ges utrymme att tänka och 
reflektera kring det de har hört och lära sig att uttrycka sig med andra ord och berätta för sina 
klasskamrater vad och hur de tänker. Lärare 4 menar att utöver kontakten med nya ord och 
begrepp får eleverna även se hur språket kan variera beroende på sammanhang och mottagare. 
Med hjälp av varandra och pedagogen kan de diskutera sig fram till likheter och skillnader 
samt varför språket varieras. Hon menar att ju mer de läser desto rikare blir elevernas språk. 
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Lärare 2 menar att hon ofta kan se och höra skillnad på de barn som läser mycket. De har ofta 
ett bra och varierande muntligt och skriftligt språk även om det såklart finns undantag. 
Generellt tycker lärare 2 att de barn som läser mycket har en annan känsla för stavning och 
meningsuppbyggnad. Lärare 1 använder även här uttrycket att hon duschar eleverna med 
läsning, hon är övertygad att genom skönlitteraturen får eleverna ett bättre och mer 
omfångsrikt ordförråd. Ju mer eleverna får lyssna till och läsa själva ju större och bättre 
ordförråd får de.  

När vi talar om skönlitteratur och läsning kommer samtliga lärare även in på hemmiljön och 
läsvanor som eleverna har med sig till skolan. Att de elever som kommer från hem med 
litteraturintresse och tillgång till böcker har ett försprång över sina klasskamrater är samtliga 
lärare överens om. Lärare 4 berättar att en av de främsta anledningarna att hon arbetar med 
skönlitteratur är för att det är så språkutvecklande. Framförallt med de barn som kommer från 
litteraturfattiga hem. Hon menar att det då är hennes ansvar som pedagog att vara 
kompensatorisk och ge de eleverna språkberikningen från skolan istället. Lärare 1 har samma 
tankar om hemmiljön som lärare 4, hon säger: 

            Det beror på vad de har för föräldrar, jag hoppas ju att mamma och pappa läser för dom 
hemma… Men jag kan ju inte tvinga dom. Om man kommer från ett hem där det inte finns 
mycket böcker, eller intresse för böcker. Ja, då är det ju bara att beklaga dom barnen. Men då 
tycker jag att det hamnar på min lott att införa böcker för dom, och det försöker jag göra.  
(Lärare 1) 

Lärare 1 försöker att arbeta varierat och omfattande med skönlitterär läsning för att 
kompensera för det eleverna saknar från sin hemmiljö. Får eleverna sin första kontakt med 
läsning och litteratur i skolan är det ofta svårt att motivera dem till egen läsning. Lärare 2 
menar att för de elever som saknar läsvanor hemifrån kräver mer av läraren som måste vara 
villig att lägga ned både tid och kraft på att intressera dem av att läsa. Lärare 3 håller med, 
hon säger ”Det märks jättestor skillnad, de saknar intresset att läsa egna böcker, man får 
kämpa mycket mer med dom”. Hon betonar även hur viktig högläsningen är, många föräldrar 
tycker att barnen bara ska läsa själva så de slutar för tidigt att läsa för sina barn. Innan de har 
läsflyt tycker hon att högläsningen ska få ta stor plats. Lärare 4 håller med om högläsningen, 
hon berättar att de barn som fått mycket litteratur uppläst för sig vet att det är mysigt och 
roligt med böcker men även att det går att lära sig saker genom att läsa. Även om de inte kan 
läsa själva när de kommer till skolan har de upptäckt både glädjen och nyttan av att läsa. De 
har ett helt annat intresse av böcker och är lättare att motivera. Hon menar även att barn som 
är vana att lyssna till högläsning även har fördelar när det kommer till att välja böcker att läsa 
själva, de har oftast lättare att hitta litteratur att läsa på egen hand. 

Skillnader i arbetet med skönlitterär läsning med elever i ämnena svenska 
respektive svenska som andraspråk  
Hos lärare 1 har halva klassen ett annat modersmål än svenska och den elev som har varit 
kortast tid i Sverige kom under hösten 2016 och kunde då inte någon svenska alls. 
Utvecklingen har gått framåt med stormsteg och nu har eleven inga problem med att göra sig 
förstådd, även om det blir fel ordföljd, ordval och tempus ibland. De övriga eleverna som har 



	

	
26	

annan språklig bakgrund har gått i svensk förskola så de allra flesta har ett bra svenskt språk. 
Lärare 1 tycker inte att hon behöver göra speciellt mycket anpassningar för eleverna med 
annat modersmål. Alla är med i arbetet med skönlitterär läsning, är det svåra ord och begrepp 
går de gemensamt igenom vad de betyder.  

            Vissa ord är ju svåra även för barn som har svenska som modersmål, man måste välja ett språk 
som alla förstår och bryta ned det tills det är begripligt för alla. Alla eleverna vinner på 
repetitioner, tydliga genomgångar och instruktioner, inte bara dom med annat modersmål. 
(Lärare 1) 

Lärare 1 berättar att den nyanlända eleven var med vid högläsningen redan från början, även 
om hen inte kunde någon svenska. Ibland kunde lärare 1 ta hjälp av en annan elev i klassen 
med samma modersmål som den nyanlända, de fick i början sitta tillsammans för att eleven 
som kunde svenska kunde hjälpa den nyanlända. Men så fort den nya eleven kunde göra sig 
förstådd och förstå delade hon på dem för att den nya eleven skulle fortsätta att utveckla sitt 
svenska språk. Även lärare 3 säger att det oftast inte behövs göras några anpassningar för 
eleverna med annat modersmål, men att det såklart beror på vad som ska göras. Hon har fem 
elever med annat modersmål varav av en kom till Sverige under hösten 2016. Där behövs det 
lite extra stöttning för att eleven ska hänga med. Hon berättar att hon tänker på att vara tydlig, 
förenkla till elevernas nivå och repetera och påminna dem om vad de läst senast och förbereda 
dem på vad de ska läsa härnäst. Precis om lärare 1 menar hon att hennes arbetssätt gagnar alla 
elever, inte bara de med annan språklig bakgrund. Hos lärare 4 finns det en elev som är 
tvåspråkig, men hen behärskar bägge sina språk lika bra. Det finns även tre barn som läser ett 
andraspråk, men i och med att svenska är deras förstaspråk är det ingen skillnad mellan dessa 
fyra elever och resten av klassen så lärare 4 gör inga anpassningar för dem.  

På skolan som lärare 2 arbetar på har det funnits en förberedelseklass under några år, när den 
var som störst gick det 50 elever i den. Lärare 2 har alltid haft ett nära samarbete med 
förberedelseklassen. Under halvklasstimmar har sju barn från den klassen varit med hennes 
klass. En av eleverna därifrån har nu gått in i hennes klass efter ett år i förberedelseklassen, 
utöver den eleven finns ett till barn med annat modersmål men hen har gått i klassen sedan 
starten på årskurs ett. När eleven från förberedelseklassen integrerades i lärare 2:s klass hade 
hon som krav att hon skulle få hjälp i klassrummet, en av lärarna från förberedelseklassen 
följde med eleven till sin nya klass. Nu är de två pedagoger i klassrummet som kan stötta och 
hjälpa, en av dem håller sig i närheten av den nya eleven om hen behöver någon hjälp. Eleven 
är van sedan tiden i förberedelseklassen att fråga om det är någonting hen inte förstår, så hen 
tar oftast själv kontakt när hen behöver hjälp. När de har tyst läsning läser även hen 
tillsammans med sina klasskamrater. Hen klarar av att läsa böcker med ungefär fyra rader/sida 
utan problem. 

Majoriteten av eleverna i de intervjuade lärarnas klasser går på modersmålsundervisning och 
vissa på svenska som andraspråk. Dock vet inte riktigt lärarna vad deras elever gör på den 
undervisningen, ingen kunde svara på om eleverna får läsa litteratur på sina modersmål.  

I arbetet med skönlitteratur arbetar lärarna i huvudsak på egen hand. Lärare 3 berättar att 
klassen under vissa timmar förstärks med en fritidspedagog men i övrigt är hon själv. Lärare 1 
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upplever att det läggs för lite stöd och resurser i förskoleklass, de äldre barnen prioriteras 
istället. Hennes sju elever får 30 minuters gemensam undervisning i svenska som andraspråk i 
veckan, vilket hon tycker är för lite. Lärare 2 fick förstärkning i sin klass när hon tog emot en 
elev från förberedelseklassen, även om den läraren inte var behörig så blev det ändå en 
avlastning för lärare 2. Nu kan de dela på klassen och undervisa mer i halvklass även om det 
är hon själv som planerar. Hon berättar att det inte finns något speciellt stöd i arbetet med 
läsning, förutom för två elever som inte har kommit in i läsningen än. De får tillsammans gå 
till specialpedagogen och får där arbeta med materialet ”En läsande klass” som hela skolan 
ska börja arbeta med.  

Lärare 4 berättar att specialpedagogen på hennes skola alltid gör en utvärdering av 
läsförmågan bland eleverna i första klass. På så sätt får de tidigt veta om någon behöver träna 
lite extra och vart de behöver lägga in stöd och hjälp. Under arbetets gång finns alltid 
specialpedagogen där som bollplank om det behövs. Klassen förstärks under vissa timmar av 
fritidspedagoger som då också blir engagerade i läsningen.  
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Resultatsammanfattning 
Studiens syfte är att bidra med kunskap kring hur verksamma klasslärare inom grundskolans 
tidiga år arbetar med skönlitterär läsning inom ämnena svenska och svenska som andraspråk. 
Det insamlade materialet kunde besvara de frågeställningar som studien grundas på.  

Den första frågeställningen handlar om hur lärarna beskriver att de arbetar med skönlitterär 
läsning. Lärarna är överens om att skönlitteratur är berättande texter i olika längd och genres 
och som alla är underhållande att läsa. Samtliga lärare som ingått i studien beskriver att 
arbetet med skönlitterär läsning har en självklar och stor del i deras dagliga arbete med 
eleverna. Lärarna beskriver att de främst arbetar med högläsning och tyst läsning i sina 
klasser. Genom högläsningen möjliggörs samtal kring det de läser och de kan tillsammans 
prata om såväl dilemman från boken som svåra ord. Eftersom att alla i klassen har tagit del av 
samma text har alla elever samma förutsättningar att delta i samtalet. När lärarna väljer 
böcker till högläsningen har de återkommande favoriter som de vet är bra och som uppskattas 
av eleverna. När det kommer till tyst läsning är skillnaderna mellan klasserna större. Två av 
lärarna arbetar mer med tyst läsning. I de klassrummen har den tysta läsningen en given och 
viktig roll. Elevgrupperna besöker frekvent bibliotek där de lånar böcker och får hjälp av 
pedagog och bibliotekarie att välja lämpliga böcker.  

Den andra frågeställningen handlar om hur lärarna anser att skönlitterär läsning är 
språkutvecklande. Samtliga lärare är överens om att skönlitteratur är språkutvecklande. 
Genom att både läsa själv och lyssna till skönlitteratur får eleverna kontakt med nya ord, 
begrepp och uttryck som hade varit svåra att möta på andra sätt. Genom läsningen växer 
elevernas ordförråd och de får även en känsla för hur skriftspråket är uppbyggt. I samtalen 
kring skönlitteratur utvecklar eleverna ett eget kritiskt tänkande. Lärarna menar att det är 
viktigt att ge eleverna tid för reflektion och tanke kring det de läser eller lyssnar till. För de 
barn som inte har med sig läsning hemifrån spelar skolans arbete med skönlitteratur en ännu 
större roll. Skolan ska vara kompensatorisk och ge alla elever en rik litterär miljö.  

Den tredje frågeställningen handlar om hur arbetet med skönlitterär läsning skiljer sig mellan 
elever inom ämnena svenska och svenska som andraspråk. Vid intervjuerna framkom det att 
arbetet med elever inom svenska och svenska som andraspråk inte nämnvärt skiljer sig. Tre 
av fyra intervjuade lärare har elever med annan språklig bakgrund än svenska. Vissa av 
eleverna har varit i Sverige så länge att de har gått i svenska förskolor medan de allra nyaste 
kom till Sverige under hösten 2016. När eleverna var alldeles nya kunde lärarna ta hjälp av 
andra elever som har samma modersmål för översättning men de menar att det har gått fort för 
de nya eleverna att själva börja kommunicera på svenska. Lärarna tänker på att ha tydliga, 
repetitiva genomgångar och att eleverna har förförståelse till det de ska läsa men det är något 
de menar att alla elever vinner på, inte bara de med svenska som andraspråk.  
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Diskussion 
I följande avsnitt kommer studiens metodval och resultat att diskuteras kritiskt. I första 
avsnittet, metoddiskussionen, kommer de metodval som gjorts diskuteras samt hur de har 
påverkat studiens validitet och reliabilitet. I resultatdiskussionen kommer resultatet att 
diskuteras gentemot den tidigare forskning och teorier som togs upp i bakgrundsavsnittet.  

Metoddiskussion 
Studiens syfte var att bidra med kunskap om hur verksamma klasslärare i årskurs F – 3 arbetar 
med skönlitterär läsning med sina elever inom ämnena svenska och svenska som andraspråk 
för att främja elevernas språkutveckling. En kvalitativ forskning och semistrukturerade 
intervjuer ansågs vara den mest lämpade metoden för att besvara frågeställningarna.  

Informanterna som intervjuades valdes ut genom selektivt urval och bekvämlighetsurval 
(Bryman, 2002; Denscombe, 2016). Det innebär att de valdes ut för att jag ansåg att de var 
lämpliga informanter för min studie och för att jag hade en viss etablerad kontakt med vissa 
av dem. Gemensamt för informanterna är att samtliga är verksamma inom skolans tidiga 
årskurser. Några av informanterna har jag tidigare stött på under verksamhetsförlagd 
utbildning och de andra fick jag tag på genom deras rektorer. Jag valde att intervjua lärare 
som arbetade på olika skolor och i olika årskurser för att få med varierande beskrivningar av 
arbetssätten. Hade intervjuerna genomförts på samma skola med lärare som ingår i samma 
arbetslag finns risken att deras beskrivningar av arbetet varit väldigt likartade. Dock påminde 
samtliga skolor om varandra, de är alla små med relativt få elever och de ligger i utkanten av 
städer eller i mindre orter. Det hade varit intressant att intervjua lärare som arbetar på större 
skolor och även skolor stadsmiljö för att se om resultatet hade fått större spridning. Det hade 
även varit intressant att intervjua en lärare i varje årskurs i lågstadiet för min forskning, men 
tid och utrymme för en ytterligare en intervju saknades.  

För att försäkra mig om att min studie har hållit hög validitet och reliabilitet, det vill säga hög 
tillförlitlighet och hög giltighet, har samtliga intervjuer spelats in och alla har utgått från 
samma intervjuguide (se bilaga 2). Inspelningen har gett mig möjlighet att lyssna flera gånger 
till det mina informanter har berättat och hjälpt mig i tolkningsarbetet. Att samma basfrågor 
ligger till grund för resultatet medför att studiens reliabilitet stärks, trots att informanterna 
ibland har svarat olika på de ställda frågorna. Något som stärker validiteten är att samtliga 
informanter är verksamma och utbildade inom det område studien avsåg att studera. Ett sätt 
för att stärka reliabilitet och validitet är att forskaren använder sig av något som kallas 
triangulering. Det innebär att forskaren använder sig av flera olika datainsamlingsmetoder, det 
vill säga att forskaren kan studera sitt valda fenomen i flera olika sammanhang (Patel & 
Davidsson, 2011). I min studie hade det kunnat vara relevant att kombinera de genomförda 
intervjuerna med observationer och elevintervjuer. Då hade jag först fått lärarnas beskrivning 
av deras arbete med skönlitterär läsning och sedan observerat hur de faktiskt gör i 
klassrummet med eleverna, för att sedan även få ta del av elevernas upplevelser av arbetet. 
Patel och Davidsson (2011) menar att det kan ge en rikare tolkning av det studerade 
fenomenet. Med tanke på den begränsade tid och omfattning som studien hade bedömde jag 
att intervjuer med lärarna var den mest lämpade datainsamlingsmetoden.  
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En nackdel med intervjuer är att de tar lång tid i anspråk, både i genomförandet och i 
transkriberingsprocessen. Jag valde att transkribera endast det som var relevant för studiens 
syfte och frågeställningar. Allt småprat om andra arbetsmetoder i övrigt samt eventuella 
upprepningar valde jag att inte ta med. Det resulterade i kortare och mer precisa utskrifter. I 
och med att det är ljudinspelningar som analyserats finns det en risk att betoningar och 
förstärkningar som informanterna gjort med hjälp av kroppsspråk och minspel gått förlorade. 
Under varje intervju förde jag minnesanteckningar där jag markerade sådant som 
informanterna betonade. Svenning (2003) menar att det är ett sätt att säkerhetsställa att det 
som förstärks med kroppsspråk inte försvinner i transkriptionsprocessen. Hade intervjuerna 
dokumenterats med hjälp av videokamera hade även det osagda dokumenterats på ett ännu 
mer tillförlitligt och grundligt sätt. Dock skriver Denscombe (2016) att informanten kan 
känna sig nog hämmad av en ljudinspelning, en videoinspelning upplevs som ännu mer 
hämmande och gör informanten obekväm. En annan nackdel med personliga intervjuer är den 
intervjuareffekt som kan uppkomma. Det innebär att den som genomför intervjun kan påverka 
informanten genom sin närvaro (Svenning, 2003). Känner sig informanten obekväm eller 
pressad i intervjusituationen kan det även inverka på dennas ärlighet och i förläningen även 
det insamlade forskningsmaterialet. Det finns olika faktorer som påverkar intervjuareffekten, 
dels sådant som är svåra att förändra så som intervjuarens kön och ålder men även 
påverkningsbara faktorer som tid och rum för intervjun (Denscombe, 2016). Mina 
informanter fick välja plats och tid för intervjuerna för at det skulle passa dem bäst, men även 
för att jag ville att de skulle känna sig bekväma och avslappnade i intervjusituationen.  

Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att informanten ges stort utrymme att besvara 
frågorna och intervjuaren kan ställa följdfrågor och hjälpa informanten genom att förtydliga 
sina frågor, en möjlighet som saknas vid till exempel enkäter (David & Sutton, 2016). Hade 
enkäter används för att samla in material hade svaren blivit betydligt tunnare och fler 
informanter hade behövt delta i studien. De intervjuer som genomfördes kombinerade 
semistrukturerade och ostrukturerade frågor, vissa förutbestämda frågor kombinerades med 
sponta följdfrågor vilket gav djupa och innehållsrika svar. Jag var öppen för de infallsvinklar 
som informanterna hade vilket Backman et al (2012) är en nödvändighet för att samtalet ska 
ge så djupa kunskaper som möjligt.  

Två av mina intervjuer genomfördes över telefon och två ansikte mot ansikte. Svenning 
(2003) skriver att en fördel med intervjuer ansikte mot ansikte är att forskaren även ser 
informantens kroppsspråk och miner som kan förstärka det hen säger. En nackdel med 
intervjuer ansikte mot ansikte menar Svenning är den ovan nämnda intervjuareffekten, som 
kan bli mindre påtaglig vid en telefonintervju då informanten inte kan se hur forskaren 
reageras på hens svar. En av nackdelen med telefonintervjuer är att forskaren inte kan läsa av 
informantens kroppsspråk och minspel när hen svarar på frågorna eftersom att den fysiska 
kontakten helt saknas (ibid.). Den eventuella effekten hade dock kunnat minskas om intervjun 
genomförts via videosamtal istället. Jag har dock inte noterat någon skillnad i resultatet 
mellan de informanter som intervjuades över telefon och de som intervjuades ansikte mot 
ansikte. Några av informanterna hade jag tidigare stött på under min verksamhetsförlagda 
utbildning. Inte heller där har jag kunnat se någon skillnad i resultatet mot de informanter som 
var helt obekanta av mig.  
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I analysarbetet av min insamlade data inspirerades jag av den fenomenografiska analysen och 
dess olika steg. Jag transkriberade min insamlade data och tilldelade varje informant en färg 
för att lätt kunna särskilja vem som sagt vad. Denna överblick möjliggjorde en struktur som så 
småningom kunde delas in i kategorier som synliggjorde mitt resultat. Analysen underlättade 
mitt arbete och tydliggjorde de likheter och skillnader som fanns i datan.  

Resultatdiskussion 
I följande avsnitt kommer studiens resultat att diskuteras i förhållande till den forskning och 
teori som presenterades i bakgrundsavsnittet. Diskussionen delas in i underrubriker för att på 
ett strukturerat sätt synliggöra kopplingar mellan forskning och resultat.  

Högläsning och tyst läsning 
I resultatet framgår det att samtliga intervjuade lärare arbetar med skönlitterär läsning på 
daglig basis. Hur de lägger upp sitt arbete varierar, men likheterna är fler än skillnaderna. De 
två arbetssätt som studien har granskat är högläsning och tyst läsning. Analysen av det 
empiriska materialet visar att majoriteten av den skönlitteratur som läses i de intervjuade 
lärarnas klasser diskuteras i grupp och eleverna får då i samtalen ta del av klasskamraternas 
tankar om texterna. Samtal, samarbete och interaktion är något det sociokulturella 
perspektivet lyfter som en framgångsfaktor för lärande (Säljö, 2012). I samtalet blir språket 
det medierande verktyg eleverna använder sig av för att förvärva ny kunskap och utveckla 
befintlig kunskap. De samtal som lärarna säger sig ha med eleverna har tudelat syfte. Inför 
läsningen ges en repetition av det de läste senast och förförståelse inför vad som ska komma. 
Under läsningen görs pauser, dels för att förtydliga ord och begrepp men även för att eleverna 
ska få ta ställning till de dilemman som bokens karaktär ställs inför. Genom en sådan stöttning 
eller scaffoldning i den aktiva högläsningen stimuleras elevernas språkutveckling på en högre 
nivå än om de bara fått lyssna till texten utan pauser (Gibbons 2016; Lundberg, 2007). Att 
läsa gemensamt och att tala om texterna är det viktigaste stödet lärarna kan ge nybörjarläsarna 
(Liberg, 2007). Det går även i linje med studiens resultat som visar att högläsning eller 
gemensam läsning är ett av de mest använda verktygen i arbetet med skönlitterär läsning. 
Klassen klarar tillsammans av mer än vad eleverna gör var för sig.  

En av vinsterna med att arbeta med skönlitteratur menar Al Darwish (2015) är att eleverna får 
prova på olika roller och därmed leva sig in i varierande situationer. Det hjälper eleverna att 
förstå sin omgivning och de får se händelser och handlingar ur andras perspektiv. Det är något 
som studiens resultat styrker. En av de intervjuade lärarna använder sig av högläsning som ett 
verktyg att ta upp olika scenarion och ämnen som klassen behöver diskutera, som vänskap 
eller acceptans. Hon väljer då litteratur som behandlar de aktuella ämnena och som de sedan 
kan använda som grund i det efterföljande samtalet. Litteraturen som läses i klassrummet ska 
återkoppla till elevernas verklighet för att den ska ha mening för dem (Ewald, 2007). I valet 
av litteratur till högläsning använder sig lärarna av titlar som de av erfarenhet vet är bra och 
lämpliga för årskursen, och ibland tas även stöd av bibliotekarier i bokvalet. En av lärarna 
låter eleverna vara delaktiga i bokvalet genom omröstning mellan några olika titlar. I valet ges 
eleverna inflytande över undervisningen samtidigt som de på ett naturligt sätt kan både 
diskutera och använda demokrati. Tidigare forskning menar att högläsningen bör få ta plats 
under hela elevernas skolgång och inte bara i de tidiga årskurserna. Då studien har utförts 
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inom ramen för de tidiga årskurserna kan den inte svara för hur arbetet med högläsning 
generellt ser ut i skolan, men resultatet visar att högläsningen har en central plats i de 
undersökta lärarnas klassrum 

Det andra arbetssättet som studiens resultat beskriver är elevernas egna tysta läsning. 
Forskning från bland andra Fridolfsson (2015), Dickerson (2015) och Al Darwish (2015) 
visar att elevernas motivation och egna vilja är av avgörande för att eleverna ska lära sig läsa 
på egen hand. Studiens resultat visar att samtliga lärare betonar vikten av läslust för 
nybörjarläsarna. De försöker, både i samarbete med bibliotekarie och i sitt eget arbete, att 
hitta skönlitteratur som lockar eleverna att läsa mer genom att väcka deras intresse. Innan 
eleverna läser självständigt läser lärarna högt för eleverna och de försöker att läsa böcker som 
återkopplar till deras erfarenheter och upplevelser. Den här studiens resultat visar att lärarna 
är måna om att väcka elevernas läslust och ge dem en väg in i läsningen. Lärarna stöttar 
eleverna i deras bokval så att de väljer lämplig litteratur som uppmuntrar dem att fortsätta 
läsa. Om eleverna släpps helt fria i sina bokval finns risken att de väljer för svåra eller för 
långa böcker som de inte orkar slutföra vilket medföljer att läsupplevelsen blir negativ istället 
för positiv. En positiv läsupplevelse resulterar i mer läsning som ytterligare utvecklar 
ordförrådet (Damber, 2013a). En av lärarna vill att eleverna ska läsa böcker som är lite för 
svåra för dem för att de ska utmanas och fortsätta att utvecklas. Det finns även stöd i 
forskning och teorier att eleverna gynnas av sådana utmaningar men att det då är viktigt med 
adekvat stöd (Al Darwish, 2015). Dickerson (2015) lyfter hur viktigt det är att läraren gör 
läsningen viktig istället för att använda den som en utfyllnadsaktivitet. I studien finns det flera 
exempel på hur lärarna arbetar för att höja läsningens status. De strävar efter att göra 
läsningen till en mysig stund på dagen för eleverna och framförallt schemalägger de 
läsningen. Det medför att eleverna ser läsningen som ett eget, viktigt ämne vilket ökar deras 
motivation att lära sig att läsa. Studien lärare beskriver att de har mycket böcker tillgängliga i 
klassrummen, böckerna förvaras antingen i öppna bokhyllor eller på tavellister för att de 
verkligen ska synas. Det gör läsningen lättillgänglig för eleverna.  

Jönsson (2007), Molloy (2008) och Rosenblatt (2002) betonar vikten av ett aktivt arbete med 
den lästa litteraturen genom boksamtal och läsloggar. I organiserade boksamtal får eleverna 
tillfälle att reflektera kring böckerna och tillsammans med andra bearbeta det de upplevt i 
böckerna. Jönsson menar att det ger nybörjarläsarna ett nytt sätt att arbeta med böcker. I 
resultatet framkom det att boksamtalen inte får så stort utrymme som forskningen menar att 
de borde ha. Alla lärare säger att de arbetar aktivt med pauser under läsningen för att 
förtydliga ord och ta ställning till dilemman, en av de intervjuade berättar att hon använder sig 
av boksamtal i vardagsnära situationer. Eleverna får tipsa varandra om böcker de läst men de 
har inga organiserade boksamtal där eleverna får göra aktiva ställningstaganden kring det de 
har läst. En av lärarna i studien arbetar dock aktivt med mer organiserade boksamtal. Hon gör 
ofta pauser när hon läser och låter eleverna diskutera de dilemman och problem som 
böckernas karaktärer råkar ut för. I det arbetet utvecklar eleverna sitt eget kritiska tänkande. 
Läraren arbetar även med läsloggar och hon är den enda i studien som gör det. I läsloggarna 
får eleverna läsa och skriva om det de lyssnat till och ibland får de även redovisa sina 
läsloggar för varandra. Både Rosenblatt och Molloy lyfter läsloggen som ett effektivt verktyg 
för att göra eleverna mer engagerade i det de läser. Läsloggen ger eleverna en möjlighet att i 
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tysthet reflektera kring det de läst. Om läsloggen sedan används som grund till boksamtalen 
medför det även ett elevinflytande då det är elevernas tankar som styr samtalet. Det är något 
som läraren i studien gör. Hennes elever får redovisa sina läsloggar för varandra och sedan 
bygger de vidare på samtal kring elevernas reflektioner. Boksamtal och läsloggar är något 
som även Chambers (2014) lyfter och betonar. Även om hans arbete inte är baserat på 
forskning så är hans tankar och modeller fått stort genomslag i skolan. Hos en av lärarna finns 
ett arbetssätt som till viss del går att koppla till Chambers tankar, även om hon inte nämner 
honom vid namn så är boksamtal, stöd litteraturval och läsloggar något som återkommer i 
Chambers texter.  

Skönlitteratur och språkutveckling 
Alla studiens lärare menar att den främsta anledningen till att de arbetar med skönlitteratur är 
för att den är så språkutvecklande, framförallt för ordförrådets utveckling. Vid skolstarten har 
förstaspråkseleverna mellan 8000 – 10 000 ord i sitt ordförråd, varje år utökas deras ordförråd 
med cirka 3000 ord (Pinter, 2017). Studiens resultat visar att lärarna är eniga att eleverna 
genom skönlitterär läsning kommer i kontakt med nya ord och begrepp som hade varit svåra 
att få in i undervisningen på andra sätt. Lärarna menar att ju mer eleverna läser desto rikare 
blir deras språk. En av lärarna hävdar att elever som läser mycket har en annan känsla för hur 
ord stavas och för meningsuppbyggnad, men hon säger även att det såklart finns undantag.  

Arbetet med flerspråkiga elever 
Tre av fyra intervjuade lärare i studien har elever med annat modersmål än svenska i sina 
klasser. Hyltenstam (2007) menar att elevgruppen med svenska som andraspråk är långt ifrån 
enhetlig, i denna elevgrupp är skillnaderna långt mycket större och varierande än bland de 
elever som har svenska som modersmål. Det varierade hur länge de intervjuade lärarnas 
andraspråkselever bott i Sverige, vart de kom ifrån och vilka bakgrunder de hade. I studiens 
resultat framkom det att ingen av lärarna gjorde några egentliga anpassningar för 
andraspråkseleverna. De försökte att alltid tänka på att ha tydliga genomgångar och att 
använda sig av ett språk som är begripligt för alla elever. De menar deras tydlighet är något 
som alla elever gagnas av, inte bara andraspråkseleverna. Forskningen som studien grundar 
sig i handlar till viss del om hur modersmålet kan användas för att utveckla elevernas 
andraspråk. Translanguaging och tvåspråkigundervisning har presenterats som möjliga och 
användbara utgångspunkter i undervisningen. Studiens resultat visar att undervisningen i 
svenska och i andraspråkselevernas modersmål oftast är skilda aktiviteter. Klasslärarna 
ansvarar för undervisningen i svenska, modersmålslärarna och svenska som 
andraspråkslärarna för modersmålet och svenska som andraspråksundervisningen och där 
emellan finns ingen noterbar samverkan. Såväl García och Seltzer (2016) som Cummins 
(2000) betonar vikten av en språkundervisning som utgår från en flerspråkig norm. Det är 
något som inte återfinns i studiens resultat. Ett sätt att överbrygga de språkliga skillnader som 
finns i elevgruppen är att ta hjälp av elevernas modersmål i undervisningen. Studiens resultat 
visar dock att ett sådant arbetssätt inte implementeras i verksamheterna. Majoriteten av 
eleverna går på modersmåls- och svenska som andraspråksundervisning men ingen av de 
intervjuade lärarna är insatta i vad eleverna gör vid de lektionstillfällena. De intervjuade 
lärarna verkar inte tycka att en flerspråkigelevgrupp automatiskt innebär mängder med 
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anpassningar och extra arbete, tvärtom är de måna om att dessa elever ska inkluderas i den 
dagliga undervisningen, åtminstone vad det gäller arbetet med skönlitterär läsning.  

Framförallt högläsningen säger lärarna får ta stor plats i klassrummen. Att anpassningarna 
inte är större kanske kan kopplas till att lärarna oftast arbetar ensam vilket innebär att alla 
elever måste kunna delta i undervisningen då resurser för arbete i mindre grupper saknas. En 
av de intervjuade lärarna berättar att hon använder sig av de flerspråkiga elever som har 
samma modersmål. När det kom en ny elev fick den sitta tillsammans med en elev som varit 
längre i Sverige och som pratade svenska och modersmålet. Dels fick läraren hjälp eftersom 
att den elev som inte kunde någon svenska alls ändå kunde hänga med en del på lektionen, 
dels fick den nya eleven lära sig svenska genom att använda sitt modersmål. Dessutom fick 
eleven som redan kunde svenska öva på sitt modersmål, sin förmåga att förklara samt repetera 
den svenska hen kunde. Att arbeta så är att nyttja den det sociokulturella perspektivets 
proximala utvecklingszon (Vygotskij, 2001). När den nya eleven kunde kommunicera själv på 
svenska fick hen byta plats i klassrummet för att säkerhetsställa att såväl dennes 
svenskautveckling fortsatte framåt, men även för att den eleven som fungerat som stöd skulle 
få fortsätta att utveckla sitt svenska språk på egen hand.  

Styrdokumenten  
Skolverket (2016) har kunskapskrav i slutet av årskurs 1 och 3. I slutet av årskurs 1 ska ha en 
begynnande läsförståelse och även kunna föra enkla resonemang kring de texter de läst. Till 
slutet av årskurs 3 ska elevernas läsning vara flytande och de ska kunna återge och 
kommentera de texter de läst (ibid.). För att eleverna ska nå målen krävs det att de läser 
mycket och ofta, något som studiens informanter berättar att de gör. I kursplanen för ämnet 
svenska står det att eleverna ska arbeta med skönlitterära författare och illustratörer, vilket det 
inte gör i kursplanen för svenska som andraspråk. Trots detta gör inte studiens informanter 
någon skillnad i arbetet mellan sina elever i de olika ämnena. I arbetet med skönlitterär 
läsning är samtliga elever i klasserna delaktiga.  
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Implikationer för yrkesuppdraget 
Det finns mycket i min forskning som jag kommer ta med mig i mitt kommande yrkesliv. Jag 
kommer ta med mig att skönlitteratur inte bara är någonting man läser utan även att det även 
kan ligga till grund för flera diskussioner om ämnen som kan vara svåra att överhuvudtaget få 
in i undervisningen, eller åtminstone svåra att hitta en naturlig ingång till. Skönlitterär läsning 
kan vara ett bra sätt att få in elevernas intressen, bakgrunder och kulturer i undervisningen 
vilket är en del av en individanpassad undervisning. Det är dock viktigt att texturvalet görs 
med stor noggrannhet och att läraren är väl förberedd inför lästillfällena, inte minst för att 
främja andraspråkseleverna språkutveckling. Det är min förhoppning att lärare och andra 
verksamma inom skolan som läser mitt arbete ska hitta tips och idéer både kring hur arbetet 
med skönlitteratur kan organiseras, men även vad aktuell forskning säger är effektiva 
tillvägagångssätt för framgångsrik och språkutvecklande läsning.  

 

Förslag till vidare forskning  
Samtliga lärare i studien är positiva till användningen av skönlitterär läsning i sin 
undervisning, de är också eniga om att läsning bidrar till ett bredare och mer omfångsrikt 
ordförråd hos eleverna. Studien har fokuserat på lärares beskrivningar av hur de arbetar med 
läsning, för att få ett djupare och stärkt resultat hade studien kunnat kompletteras med 
klassrumsobservationer. Det hade även varit intressant att undersöka läsningens betydelse för 
språkutvecklingen ur elevernas perspektiv. Det är inte säkert att eleverna ställer sig lika 
positiva till användandet av skönlitteratur i undervisningen, framförallt inte med den tillgång 
dagens unga har till andra digitala medier.   
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Bilaga 1 
 

Informationsbrev till rektorer 

 

Hej! 

Jag heter Anna Boudrie och jag studerar sista terminen på Luleå Tekniska universitets 
grundskollärarprogram. Just nu håller jag på att skriva mitt examensarbete inom svenskämnet 
och syftet är att undersöka hur verksamma lärare arbetar med skönlitterär läsning i ämnena 
svenska och svenska som andraspråk för att främja elevernas språkutveckling.  

 

Jag söker nu lärare på lågstadiet att intervjua om deras arbete med skönlitterärläsning. 
Intervjuerna tar cirka 30 minuter att genomföra. Det som sägs under intervjuerna kommer 
endast att användas i min forskning och de som deltar är givetvis helt anonym.  

  

Det vore till stor hjälp om du kunde vidarebefordra min förfrågan till dina pedagoger inom F 
– 3. Om ni har några frågor eller funderingar är det bara att maila.  

 

Tack på förhand 

Med vänlig hälsning 

Anna Boudrie 

 

Mail: xxxxx@xxxx.xxx 

 
 

 

 

 

 

 

 



	

	

Bilaga 2 
Intervjuguide 

Denna intervjuguide innehåller övergripande teman för intervjun med möjliga intervjufrågor. 
Frågornas ordning och form kommer att anpassas under intervjuerna, det är möjligt att vissa 
frågor inte kommer att ställas och andra spontana följdfrågor kan uppkomma.  

 

Hur ser lärarna på skönlitteratur 

• Hur definierar du skönlitteratur? 
• Hur definierar du språkutveckling? 
• Kan du säga något om hur just skönlitteratur är språkutvecklande? 
• Varför arbetar/ inte arbetar med skönlitteratur? 

Hur arbetar lärarna med skönlitteratur?  

• Beskriv hur du arbetar med skönlitterär läsning i din elevgrupp? Högläsning, 
tystläsning? 

• Hur görs texturvalet? Skillnad mellan sve/sva?  

• Finns det fler aktörer med i arbetet? Tex specialpedagog, sva-lärare, 
modersmålslärare, samarbete med bibliotekarie.  

 

Skillnader mellan svenska och svenska som andraspråk?  

• Beskriv hur arbetet skiljer sig mellan sve/sva elever? 

• Kritiska aspekter? 

• Svårigheter? 

 

Generella frågor: 

• Lärarens utbildning och antal år som lärare 

• Skolans storlek 

• Elevantal i skolan och i aktuell klass  

• Antal nationaliteter i aktuell klass 

 

 


