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Abstrakt 
Den här studien syftar till att undersöka på vilka sätt lärare arbetar med litteratursamtal 

där det både finns elever med svenska som förstaspråk och som andraspråk. Studiens 

fokus är på lärares planering av litteratursamtalet och tankar om vad som är mer eller 

mindre framgångsrikt för andraspråkselever.  I studien deltog tre mellanstadielärare och 

det empiriska materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer som 

transkriberades och sedan analyserades genom en innehållsanalys. Den teoretiska 

utgångspunkten som studien vilar mot är den sociokulturella, då den precis som 

litteratursamtalet har som teori att kunskap uppnås genom social interaktion. 

 

Genom studien har vi kommit fram till att lärare lyfter fram olika typer av sätt att arbeta 

med litteratursamtal. Alla lärare inkluderar andraspråkselever med förstaspråkselever i 

grupper och betonar stöttning som en viktig del. Resultatet visar att förutom stöttning är 

val av böcker, förförståelse och val av böcker som viktiga delar för andraspråkselever vid 

ett litteratursamtal. Hur läraren agerar och ställer frågor under samtalet spelar också en 

stor roll för lärandet. Svårigheterna som kan uppstå med litteratursamtalet är att den 

språkliga nivån kan bli för svår för andraspråkselever vid tillfällen, att valet av bok spelar 

roll för läsförståelsen och när eleverna får arbeta för självständigt utan stöttning. 

 

Nyckelord 
Litteratursamtal, andraspråkselever, stöttning, inkludering 
 
Tack 
Stort tack till alla som medverkat och hjälpt oss med detta arbete. Först och främst till 

de medverkande lärarna som ställde upp för intervju men också våra studiekamrater och 

andra lärare som vi bollat tankar om arbetet med. 
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1 Inledning 
I mellanstadieskolor runt om i Sverige finns elever med olika modersmål och bakgrund. 

En del elever har flera språk att kommunicera på och samtliga behöver utvecklas, inte 

minst svenskan som används övervägande i skolans ämnen. Om en elev har svårigheter 

att förstå eller för att uttrycka sig på det svenska språket kan det också bli svårt att ta till 

sig ny kunskap och utveckla nya förmågor. Läsförståelse är en förmåga som tränas och 

elever möter läsning i alla ämnen där den är en viktig byggsten för kunskapsinhämtning 

och för att kunna möta olika världar i litteraturen. I undervisningen som sker på 

mellanstadiet i ämnet svenska ska en elev enligt läroplanen få möta samt få kunskaper 

om skönlitteratur från olika tider och olika delar av världen. Eleven ska också utveckla 

sitt språk, sin egna identitet och sin förståelse för omvärlden (Skolverket 2011, s. 247). 

För att kunna utveckla sitt språk, sin förståelse och kunna läsa skönlitteratur är det viktigt 

att alla elever får de rätta förutsättningarna för att klara det. Genom litteratursamtal bjuds 

elever in att diskutera, lyfta oklarheter i handlingen och få en fördjupad förståelse för 

boken.  

 

Språkutvecklande undervisning är gynnsamt för alla elever oavsett förstaspråk och den 

kan se ut på olika sätt och ske i olika former. Den här studien fokuserar med en 

sociokulturell utgångspunkt på litteratursamtalet som ett sätt för elever att utveckla sitt 

språk tillsammans med varandra oavsett vilken nivå de är på. Studiens syfte är att 

undersöka lärares tankar om litteratursamtal på mellanstadiet och hur andraspråkselever 

blir inkluderade i den undervisningen. Genom studien kan lärare ta del av metoder för 

litteratursamtal som tre lärare anser är framgångsrika och som fungerar för elever med 

svenska som andraspråk i förhållande till tidigare forskning som gjorts. 

 
 
1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka på vilka sätt lärare arbetar med litteratursamtal 

på mellanstadiet där det både finns elever med svenska som förstaspråk och som 

andraspråk. Undersökningen kommer att fokusera på lärares planering av 

litteratursamtalet och tankar om vad som är mer eller mindre framgångsrikt för 

andraspråkselever. Frågeställningarna som studien kommer att besvara är: 

 

- Hur planerar lärarna att genomföra sina litteratursamtal där andraspråkselever är 

inkluderade? 
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- Vilka styrkor och svagheter finns för andraspråkselever med litteratursamtal? 

 

 
2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras den teoretiska utgångspunkten för arbetet (2.1) tidigare 

forskning om stöttning och språkinriktad undervisning (2.2) samt litteratursamtal och 

läsförståelse (2.3). 

 

2.1 Sociokulturell syn på lärandet 
Den här studien utgår från en sociokulturell syn på lärandet då en definition för 

litteratursamtalet är lärande genom dialog med varandra.  I samband med samtalet ska 

insikter skapas om litteraturen och på så sätt leda elever till lärande. Den sociokulturella 

synen på lärandet har huvudfokus på sociala och kulturella sammanhang för lärandet. 

Forskaren Lev Vygotskij skrev år 1934 att vare sig språket eller tänkandet kan utvecklas 

om den sociala kommunikationen utesluts (2007, s. 10). I hans bok Tänkande och språk 

beskriver han att just tänkande och språket alltid sker i relation till varandra, de är inte 

enskilda processer (Vygotskij 2007, s. 9). Tänkandet under läsningen binds ihop med 

språket vid litteratursamtalet och bidrar till lärande. 

 

2.2 Stöttning och språkinriktad undervisning 
Andraspråkselever kan utveckla sitt andraspråk i många olika sammanhang i 

undervisningen. Författaren Pauline Gibbons behandlar i Stärk språket, stärk lärandet 

(2010) andraspråkselever och deras språkutveckling i klassrummet. Hon tar upp aktuell 

forskning och har en bred erfarenhet av andraspråksundervisning i flera olika länder, med 

fokus på hur man integrerar språk- och ämnesutveckling. Gibbons kan därför ses som 

mycket relevant för vår studie och detta avsnitt bygger till stor del på hennes bok. 

 

Hur undervisning planeras, organiseras och hur läraren agerar har betydelse för hur 

effektiv språkinlärningen och den språkliga utvecklingen blir för elever (Gibbons 2010, 

s. 39-65). Undervisning som är anpassad för andraspråkselever är dessutom 

språkutvecklande för alla elever och det finns fördelar med att integrera elever med 

svenska som första- och andraspråk. En av fördelarna är att eleverna får möta ett 

meningsfullt språk i ett naturligt sammanhang samt att språk lärs in bäst när det behövs 

för annan inlärning. Det ordinarie klassrummet är därför den bästa miljön för att ett 

andraspråk ska utvecklas (Gibbons 2010, s. 163). 
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Stöttning är en återkommande del av den forskning som finns om andraspråkselever. 

Gibbons (2010, s. 29-30) nämner stöttning som en hjälp som leder eleverna mot nya 

färdigheter, begrepp eller till nya nivåer av förståelse. Tanken med stöttning är att den ska 

vara tillfällig för att eleverna senare ska kunna genomföra uppgifterna utan hjälp. 

Stöttning kan också kallas scaffolding och innebär att läraren ger eleverna tillfälligt stöd 

i tankeprocessen mellan den kunskap som eleven redan har och den nya kunskapsnivå 

som eleven ska nå. Läraren ska ge vägledning och stöd, men efterhand ska eleven själv 

kunna ta ansvar för sitt lärande och lärarens stöd avtar (Westlund 2015, s. 124). 

Undervisningens innehåll bör inte ligga över elevernas kapacitet, men på en nivå dit 

eleverna kan nå med lärarens stöd då kunskaperna byggs på. Detta kan liknas vid det som 

Vygotskij benämner den proximala utvecklingszonen. Det ett barn kan göra med stöd, 

kan hon eller han göra på egen hand i morgon (Gibbons 2010, s. 29). Istället för att 

förenkla andraspråkselevers uppgifter och få ett urvattnat kursinnehåll behöver läraren 

reflektera över vilken stöttning eleverna istället behöver för att klara uppgiften (Gibbons 

2010, s. 29-30). Även Barbro Westlund (2015) skriver om att anpassa uppgifter eller 

texter till olika elever. Istället för att ge lättare litteratur till elever med svårigheter eller 

elever som är flerspråkiga bör läraren ge mer riktat stöd för att elever ska förstå. Ett 

framgångsrikt arbetssätt menar hon är vägledning där elever får lära sig hur man hanterar 

komplexa texter (Westlund 2015, s. 41). 

 

Stöttning kan också ges från andra elever som ligger på en högre språklig nivå. Detta sker 

vanligtvis genom grupparbeten. För att stöttning ska ske krävs det att arbetet är effektivt. 

Ett effektivt grupparbete kräver att läraren har gett tydliga instruktioner och att de 

uppgifter som ska göras kräver samarbete. Därefter ska arbetet ha ett tydligt syfte, vara 

kognitivt anpassat och alla i gruppen ska vara engagerade. Dessutom är det viktigt att 

eleverna får tillräckligt lång tid för uppgifterna och att de vet hur man arbetar i grupp. Det 

finns tre framstående positiva effekter med grupparbeten för elever med svenska som 

andraspråk presenterade av Gibbons (2010). Elever får höra språket talas av 

klasskamrater och variationen och inflödet av det svenska språket blir större, de 

interagerar mer med varandra vilket leder till att de använder språket själva betydligt mer 

samt turas elever om att prata och hjälper varandra när någon inte förstår. På så sätt kan 

man säga att elever själva sköter språkinlärningen. Det som elever hör och lär sig ingår i 

ett sammanhang där språket används på ett meningsfullt sätt i ett bestämt syfte (Gibbons 
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2010, s. 39). Ett grupparbete där elever aktivt tar del i samtalet, fyller ut åt varandra och 

uppmuntrar andra att haka på kan med den sortens kollektiva stöttning ibland vara lika 

användbar som den stöttning läraren ger. Enskilda elever får då stöttning av hela gruppen 

(Gibbons 2010, s. 42).  

 

Maaike Hajer och Theun Meestringa (2012) tar i sin bok Språkinriktad undervisning: en 

handbok upp att språkinriktad undervisning känns igen genom interaktion, språklig 

stöttning och kontextrik undervisning. Språkinriktad undervisning är en kontextrik 

undervisning med språklig stöttning och mycket interaktioner (2012, s. 27). Genom 

interaktioner gör man ett aktivt utbyte av frågor och iakttagelser mellan både elev-elev 

och elev-lärare. Läraren hjälper till att inspirera elever till att använda samtalet som ett 

verktyg för att kunna reflektera över det som har lästs (Hajer & Meestringa 2012, s. 48-

49). Den språkliga stöttningen innebär att eleverna får hjälp med att förstå och att kunna 

använda det nya språket. Detta kan ges genom olika skriv- och läsuppgifter och uppgifter 

där elever övar upp sin formuleringsförmåga. Den språkliga stöttningen kan även ses när 

läraren förtydligar hur man gör något, presenterar alternativa tillvägagångssätt, ger 

exempel på tidigare texter, kontrollerar elevernas förståelse av begrepp eller ger eleverna 

feedback (Hajer & Meestringa 2012, s. 52). Det sista i den språkinriktade undervisningen 

handlar om kontexten som  består av allt samband mellan det nya ämnesinnehållet och 

elevernas egna värld. Här hjälper läraren eleverna genom att ställa frågor om de mött 

orden, händelsen i något annat sammanhang, som till exempel i deras egen vardag (Hajer 

& Meestringa 2012, s.55). Genom detta ställer man höga krav på eleverna samtidigt som 

man stödjer dem i lärandet. Några exempel kan vara att man ställer öppna frågor som i 

sin tur stimulerar elevernas tänkande. Man kan även erbjuda eleverna ett rikt utbud av 

olika texter och även låta eleverna använda de nya begreppen genom att formulera dem i 

olika skrivuppgifter. Det kan även vara att läraren använder olika arbetssätt som leder till 

interaktioner (Hajer & Meestringa 2012, s. 27-28). 

 

2.3 Litteratursamtal och läsförståelse 
Det finns olika definitioner av vad som är ett litteratursamtal. En definition som flera 

delar är den som forskaren Michael Tengberg ger i sin avhandling Samtalets möjligheter, 

Om litteratursamtal och litteraturreception i skolan. Han definierar att litteratursamtalet 

är ett samtal i klassrummet om en litterär text som samtalsdeltagarna läst (2011, s. 12). 

Tengberg (2016) beskriver vidare i Mellan raderna litteratursamtalet som ett lärande 
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genom dialog med varandra där erfarenheter och tankar från eleverna möter lärarens 

frågor och respons. I samband med ett litteratursamtal skapas insikter om och genom 

litteraturen (Tengberg  2016, s. 41-43).  

 

Tidigare forskning redogör om litteratursamtalet och dess pedagogiska möjligheter. 

Tengberg har studerat hur lärare organiserar samtalen, vilken roll de anser sig ha som 

samtalsledare och vilken pedagogisk betydelse elever och lärare anser att samtalet har 

(2011, s. 30). I studien presenteras bland annat en slutsats om samtalets förutsättningar 

där lärarens frågor spelar stor roll för samkonstruktionen. Elevernas sätt att svara på 

frågorna och deras resonemang därefter är viktiga för att förstå samtalets pedagogiska 

möjligheter (Tengberg 2011, s. 299).  Öppna frågeställningar ställda av läraren ledde till 

att elever gav självständiga svar och kunde påverka samtalets riktning i motsats till när 

läraren ställde frågor som läraren på förhand hade ett genomtänkt svar på. Även Westlund 

(2015) menar på att om frågorna som ställs enbart har rätt eller fel som alternativ blir det 

inga fortsatta diskussioner och bidrar inte till ett aktivt litteratursamtal. Eleverna kan då 

ha läst men inte förstått innehållet och ändå svara rätt på frågorna eftersom svaret finns 

att utläsa i texten genom att bara minnas textinformation. Såna frågor verkar 

kontrollerande mer än att utmanande för deras tänkande (Westlund 2015, s. 81). 

Motsatsen bygger på en stigande svårighetsgrad. Frågor på första nivån finns direkt i den 

skrivna texten, på andra nivån finns informationen på olika ställen i texten vilket gör att 

läsaren behöver sammanfatta eller göra en slutsats för att svara på frågan. På den tredje 

nivån behövs relevant bakgrundskunskap tillsammans med informationen i texten för att 

besvara frågan (Westlund 2015, s. 81-82).  

 

Något som spelar roll för läsningen är förförståelse. Att ha en bra förförståelse betyder att 

man tar med sig sin kunskap och förståelse in i läsningen (Gibbons 2010, s. 113). Läraren 

måste beakta vad i innehållet som kan väcka frågor och introducera händelser eller 

ämnesinnehåll inför läsningen. Om eleverna vet vad texten eller boken kommer att handla 

om i stora drag kan de förstå en språkligt svårare text. Skulle läraren till exempel läsa en 

saga på elevernas modersmål innan de sedan får höra den på svenska är det lättare för 

eleverna att förstå språkstrukturen (Gibbons 2010, s.123)  Gibbons (2010) menar att ju 

mer tid man ägnar åt förberedelser inför läsningen, desto bättre kommer läsningen gå och 

eleverna kommer förstå vad boken handlar om (ibid). Andraspråkselever har inte samma 

kulturella bakgrund som elever ursprungligen från Sverige har men kan i vissa 
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sammanhang ha bättre förståelse för omvärlden och i andra traditionellt svenska 

sammanhang brista i kunskaper. På så sätt kan eleverna dra nytta av varandra och i ett 

arbete med förförståelse kan elever tillföra viktiga delar i undervisningen.  

 

Den litteratur som läraren väljer att använda vid diskussioner bör anknyta till elevernas 

erfarenhetsvärld (Westlund 2015, s. 53-54). Detta kan också bli ett dilemma när läraren 

vill att eleverna ska göra egna reflektioner kring texter och koppla till sitt vardagsliv då 

alla elever har olika livserfarenheter. Det kan också skapa väldigt spridda diskussioner då 

alla elever har olika referensramar, speciellt om det är elever som nyligen kommit till 

Sverige. Andraspråkselever behöver tillgång till en språkligt och kulturellt rik omgivning, 

en mängd olika lässtrategier och möjlighet att få utveckla en effektiv läsares samtliga 

roller (Gibbons 2010, s. 119). För dem är det extra viktigt att deras texter utvecklar deras 

språkliga färdigheter medan de läser. Innehållet i böckerna måste dessutom fylla en 

funktion och kunna kopplas till deras egna erfarenheter (Gibbons 2010, s. 137). Läraren 

ska förutom att se till att upprätthålla en bra språklig och kulturell omgivning välja böcker 

som främjar språkinlärningen och stötta upp eleverna att kunna sätta händelserna i en 

kontext, bygga broar till texten som Gibbons (2010) kallar det. Detta med hjälp av olika 

övningar före, under och efter läsningen. Genom arbetet kan även andraspråkselever få 

tillgång till ett större urval böcker och fler läsupplevelser än om de endast får läsa böcker 

skrivna i inlärningssyfte (Gibbons 2010, s. 139).  

 

En undervisningsmetod i läsförståelse kallas ”Tänka-högt-metoden” (Westlund 2015) 

och innebär att läraren är förebild, en expert, för eleverna och visar hur hen tänker och 

gör för att förstå en text. Läraren modellerar sin egen läsförståelse och ger modeller samt 

förklaringar till vilken eller vilka strategier hen använder så att eleven kan förstå hur man 

hanterar uppkomna problem i en text. Läraren försöker möjliggöra detta genom att 

synliggöra de tankar som kanske annars bara är en process som elever själva inte kan 

identifiera under sin läsning. Läraren visar att även hen kan göra misstag och stöta på 

svårigheter och lämnar så småningom över till eleverna att tänka högt inför varandra 

(Westlund 2015, s. 126-127). Modellen kan kopplas till Vygotskij som tar upp den inre 

dialogen som en läsare har när hen ska öka sin förståelse för en text som är svår. Eleverna 

uppmanas att imitera när man “tänker högt” för att senare mer och mer omvandla 

strategierna till sina egna. På så sätt blir de medvetna om sin egen tankeprocess under 

läsförståelsen (ibid). 
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Ett material med undervisningstips om lässtrategier är En läsande klass (Gonzalez, 

Wedsberg, Wendéus 2014). Projektet har med hjälp av ett antal pedagoger tagit fram en 

studieplan för lärare att använda i sin läsundervisning. Materialet består av en 

studiehandledning samt tillhörande texter där upphovsmännen menar att materialet är ett 

redskap för hur lärare kan arbeta med lässtrategier. Det finns flera sätt att arbeta med 

läsförståelse, men det som beskrivs där menar dem har visat sig vara ett av de mest 

effektiva. Materialet är inte någon avhandling eller studie men i studiehandledningen 

hänvisas till tidigare forskning som de har haft som inspiration vid arbetet. De 

forskningsbaserade modeller som de refererar till är RT (Reciprocal Teaching), TSI 

(Transactional Strategies Instruction) och QtA (Questioning the Author). Både RT och 

TSI utgår från fyra grundstrategier; att förutspå och ställa hypoteser, att ställa frågor, att 

reda ut oklarheter och att sammanfatta. Upphovsmännen har sedan lagt till ytterligare en 

strategi på eget bevåg; att skapa inre bilder. De skriver i handledningen att 

läsförståelseforskaren Barbro Westlund har varit en inspirationskälla till materialet men 

hon är inte på något sätt medskapare. 

 

2.4 Litteraturdidaktikern Chambers 
Aidan Chambers är en författare och litteraturdidaktiker som har skrivit boken Böcker 

inom oss och omkring oss (2011) där han tar upp och beskriver litteratursamtalet. 

Chambers skriver om litteratursamtal i två av sina böcker som ofta används i undervisning 

både på lärarutbildning och i skolor. Hans tankar om litteratursamtal är då relevanta för 

vår studie.   

 

2.4.1 Läsandets cirkel 
Läsandets cirkel är en modell för en läsprocess. Cirkeln består av tre delar som kallas ”att 

välja”, ”att läsa” samt ”reaktion och respons” och hänger ihop (Chambers 2011, s. 15). 

Han menar att all läsning börjar med ett val, därför är första delen ”att välja”. För att 

kunna göra ett bra val av böcker måste elever ha tillgång till mycket böcker samt att de 

ska vara tillgängliga för eleverna. Han skriver även att hur en bok presenteras har stor 

betydelse av valet (2011, s. 16-17). Lärarens val av bok är en ytterst viktig uppgift 

eftersom boken vi väljer innehåller förutsättningen för samtalet. Han menar också att 

böcker har betydelse för oss även om vi ibland inte erkänner det (Chambers 2011,s. 198). 

Den andra delen i cirkeln handlar om att läsa” som är en rad av olika aktiviteter och inte 

endast avkodning av ord. Han skriver att man behöver ge läsandet både tid och en 
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fungerande miljö för att få  en bra läsupplevelse (Chambers 2011, s. 18-20). Den tredje 

och sista delen i cirkeln är  ”reaktion och respons”. Det är efter man läst klart en bok som 

det kan uppstå två reaktioner som anses vara viktiga när man arbetar med barns läsning. 

Den ena reaktionen handlar om när man har läst en bok som man gillar och då vill man 

gärna uppleva samma sak en gång till. Därför väljer man att läsa om boken eller välja en 

annan bok av samma författare. Den handlar också om att man efter läsning vill att andra 

ska få samma upplevelse som man själv fick. Ett samtal om det lästa kan ske på två olika 

sätt, som ett informellt vardagsprat mellan vänner eller ett strukturerat litteratursamtal 

som sker i klassrummet. I mitten av cirkeln finns även vuxenstödet som som fungerar 

som den erfaren läsare och som kan hjälpa till vid alla tre delar i cirkeln (Chambers 2011, 

s. 21-24). 

 

2.4.2 Efter läsningen  

Under litteratursamtalet ska läraren undvika att använda frågan ”Varför?”. När Chambers 

(2011) började med litteratursamtal började han bannlysa ordet varför ur lärarordförådet. 

Han menar att ordet har en aggressiv, hotfull, utmanande och förhörsliknande ton. Genom 

att använda sig av Jag undrar-frågor istället anser Chambers (2011) att det låter som att 

man är mer intresserad om den som frågar inte heller vet svaret på frågan (s. 179-181). 

 

I litteratursamtalet finns tre ingredienser. Den första handlar om att utbyta entusiasm, att 

prata om vad man tyckte om boken både det man gillade och inte gillade. Den andra 

ingrediensen är utbyta frågetecken. Då diskuteras de frågetecken som uppkommit under 

läsning och tillsammans får man hjälp av andra läsare med att försöka räta ut dessa 

frågetecken. Den sista handlar om att göra betydelsefulla kopplingar, hitta mönster som 

visar hur saker hänger ihop. Detta kan göras genom text-till-själv, text-till-världen eller 

text-text kopplingar (Chambers 2011, s. 135-140). 

 

3 Metod och material  
I detta avsnitt presenteras metoden för studien (3.1), urval (3.2), material (3.3), 

analysmetod (3.4), metodkritik (3.5) samt etiska överväganden (3.6). 

3.1 Metod  
Metoden för undersökningen består av personliga intervjuer som är ett möte mellan en 

forskare och en informant (Denscombe 2016, s. 267).  Vi valde att använda oss av 

intervjuer i studien för att det var lärares tankar som vi ville belysa. För att ta reda på dem 
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på ett utvecklat sätt genomfördes semistrukturerade intervjuer. Denna variant av intervju 

har som mål att använda öppna frågor som kräver flexibla intervjuare som låter lärarna 

utveckla och tala utförligt om sina svar (Alvehus 2013, s. 83). Vid intervjun användes en 

frågeguide med ett mindre antal frågor som fungerade som grund för det vi ville veta 

(Bilaga A). Alla intervjuer hade samma frågeguide. Utifrån dessa frågor ställdes sedan 

följdfrågor för att få läraren att fördjupa sina svar. Det var viktigt att det blev ett produktivt 

samtal och inte ett förhör eller test, vilket krävde aktivt lyssnande och ett arbete med 

följdfrågor. 

 

Intervjuerna spelades in med samtycke från de intervjuade lärarna. Det finns både för- 

och nackdelar med att genomföra en inspelning. Fördelen med att spela in är att man kan 

gå tillbaka till inspelningarna i efterhand och koncentrera sig på att ställa följdfrågor under 

samtalet utan att känna sig stressad över att skriva ner allt som sägs (Lagerholm 2010, s. 

33-35). Det negativa är att det kan till exempel störa den intervjuade vilket kan leda till 

att hen blir begränsad i sina svar (Alvehus 2013, s. 85). Det finns även en risk att 

anteckningar som förs under intervjun förändras på vägen om det bara är stödord skrivna 

för att minnas när det är svårt att få ner allt som sägs. Därför är det till stor fördel att spela 

in intervjuerna för att kunna återge vad som sägs så korrekt som möjligt.   

 

3.2 Urval 
Inför vår studie har vi samtalat med lärare som arbetat på skolor i Kalmar och frågat om 

råd för vilka skolor som skulle kunna vara relevanta för vår studie. Kriterierna för lärarna 

som vi ville intervjua var att de skulle undervisa i ämnet i svenska, arbeta med 

litteratursamtal och att hen undervisar elever med svenska som förstaspråk men även 

elever med svenska som andraspråk. Urvalet av lärare skedde via mejlkontakt då vi 

mejlade till lärare på skolor som skulle ingå i studien. Vi fick tag i adresserna via 

skolornas hemsidor. Vi använde oss även av personlig kontakt med lärare på skolor där 

vi haft verksamhetsförlagd utbildning samt där personer vi känner haft sin 

verksamhetsförlagda utbildning.  På så sätt fick vi ihop tre lärare som uppfyllde 

urvalskraven. 

  

Här följer en kortare presentation om de intervjuade lärarna. Namnen på lärarna och 

skolorna är pseudonymer för att behålla deras anonymitet. Helena jobbar vid Granskolan 

och undervisar i svenska som andraspråk (förkortning SVA) från årskurs 1 till 9. Tidigare 
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har hon undervisat i svenska och SVA på mellanstadiet där 50% av eleverna hade svenska 

som andraspråk. Karin jobbar på Solskolan och undervisar i svenska samt SO. På skolan 

är det nästan 80% av eleverna som har invandrarbakgrund och så även i hennes klasser. 

Anna jobbar på Transkolan och undervisar i svenska och SO. I klasserna är 20% 

andraspråkselever.  

 

3.3 Material 
Materialet som är insamlat i studien består av tre lärarintervjuer med utvalda 

mellanstadielärare.  Intervjuerna varade mellan 30-50 minuter och spelades in.  

transkriberades sedan.   

 

3.4 Analysmetod 
Vid transkriptionen gjordes de inspelade intervjuerna om till läsbart material (Lagerholm 

2010, s. 34)  som liknar skriftspråket. Det väsentliga i undersökningen var innehållet i 

intervjun vilket gjorde att vi använde oss av bastranskription som vår 

transkriptionsmetod. Med bastranskription har man som utgångspunkt att i första hand 

koda materialet i en mer lättillgänglig form och man kan även gå tillbaka till inspelningen 

och komplettera om det behövs (Norrby 2014, s. 100).  

  

I analysen gjordes en innehållsanalys i fem steg (Denscombe 2016, s. 392). Först lästes 

texten igenom  flera gånger samt bröts ner i mindre delar genom relevanta nyckelord till 

vår frågeställning. Sedan utarbetades relevanta kategorier för där vi lade in våra 

nyckelord. Efter det gjordes en kodning av varje kategori där vi sedan skapade 

underkategorier. I det sista steget handlade det om att analysera det vi fått fram och 

diskutera fram ett mönster.   

 

3.5 Metodkritik  
Det finns både för och nackdelar med valda metoder för studien. Urvalet genomfördes 

genom att olika lärare fick förfrågan att delta via mejl. Detta resulterade i en relativ låg 

svarsfrekvens och det drog ut på tiden för studien. I efterhand hade en annan urvalsmetod 

förespråkats som eventuellt hade kunnat leda till högre svarsfrekvens och fler lärare till 

studien. Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade vilket fick följden att 

samtalen pågick i olika lång tid och en viss skillnad innehållsmässigt beroende på hur 

lärarna svarade och vilka följdfrågor vi sedan ställde. En nackdel med valet av att 
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transkribera intervjuerna är att det tog lång tid att bearbeta det material vi fick fram. Talet 

gjordes också om till skriftspråk vilket tog sin tid.  

 

Hade vi valt att göra en intervju med läraren samt att observera ett litteratursamtal som 

de höll i hade vi kunnat få syn på den stöttning som läraren ger till eleverna utan att hen 

kanske reflekterar över det. Om vi hade valt att bara observera ett litteratursamtal hade vi 

inte kommit åt tankarna bakom planeringen för undervisningen och vi hade fått ett annat 

utfall av resultatet.  

 

3.6 Etiska överväganden  
I studien har vi tagit hänsyn till de fyra etiska kraven från Vetenskapsrådet (2002). Vi 

informerade intervjupersonerna om studiens syfte i ett informationsbrev som vi skickade 

inför till lärarna i samband med intresseförfrågan (Bilaga B). Då metoden i vår studie 

bygger på intervjuer av lärare som är myndiga var det viktigaste utifrån samtyckeskravet 

att vi betonade för dem att de själva valde tid, plats och att de när som helst kunde avbryta 

intervjun om de önskade. Detta skrev vi även i informationsbrevet. Vi samlade inte in 

några personliga uppgifter mer än kontaktuppgifter till lärarna, något som vi ansvarar för 

att inte får spridas vidare enligt nyttjande- och konfidentialitetskravet. 

 

4 Resultat 
I detta avsnitt presenteras det analyserade materialet från de tre intervjuerna. 

Utgångspunkten för resultatet är studiens första frågeställning: Hur planerar lärarna att 

genomföra sina litteratursamtal där andraspråkselever är inkluderade? Här presenteras 

positiva aspekter med litteratursamtalet, litteratursamtalet som metod i undervisningen 

samt hur val och introduktion av böcker sker. Därefter följer svårigheterna som kan 

uppstå för andraspråkselever vid litteratursamtalet, lärarens roll i undervisningen där 

lärarna berättar hur de agerar. Avslutningsvis lyfts det som lärarna anser viktigast för 

andraspråkselever när man arbetar med litteratursamtal. 

 

4.1 Hur planerar lärarna att genomföra sina litteratursamtal där 
andraspråkselever är inkluderade?  
Vid intervjuerna berättade Anna, Helena och Karin om sina tankar och hur de brukar 

genomföra litteratursamtal i sina klasser. Det första som alla tre lärarna nämner är att de 

har en genomtänkt planering bakom indelningen av eleverna i grupper. De menar att det 

kan vara en styrka för andraspråkselever vid litteratursamtalet att få stöttning av andra i 
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klassen och inte bara läraren.  Att eleverna kan bolla tankar, svåra begrepp med varandra 

ser de som stora fördelar för alla elever vid arbetet. Har en elev inte kommit så långt i sitt 

svenska språk försöker Karin sätta eleven med elever som kommit lite längre i sin 

utveckling så att hen kan stöttas upp i arbetet och lära sig tillsammans med sin grupp. 
Sen anpassar jag inte uppgifterna, för att där blandar jag istället grupperna med första- och 
andraspråkselever så att man inom gruppen kan stötta och hjälpa varandra. Har man någon 
som inte kommit lika långt i svenskan, då försöker jag sätta dem så de kan stötta varandra 
och lära sig i uppgiften istället. 

 
På så sätt har de en dialog om hur uppgifterna ska lösas eller hur boken ska förstås djupare. 

Att få hennes elever att lyssna på kamraterna och diskutera anser Karin är viktigt i 

grupparbetet främst för hennes andraspråkselever.  De eleverna läser ofta utan att förstå 

innebörden av orden och därför är det viktigt med samtal om texten. Hon tycker också att 

det är bra att andraspråkseleverna får stöttning från SVA-lärare ibland när det kommer 

till ord och begrepp. Vid alla olika arbetssätt arbetar hon med lässtrategierna för att förstå 

det lästa. Hennes elever ska alltid ha någon att fråga om de inte förstår, något som blir 

naturligare när de arbetar i grupp eller helklass.  
 
En andraspråkselever läser mycket vad orden betyder, de har inte förståelsen för uttrycken 
och i textsamtalen kan jag säga att; nu ska ni läsa texten högt för varandra så att de inte sitter 
tyst och läser. Det kan jag också skifta. Ibland läser vi tyst och ibland läser vi högt för 
varandra. 
 

Anna berättade om hennes tanke när hon väljer att blanda elever under litteratursamtalen. 

Hon menar att det kan hjälpa andraspråkselever i samtalet och på så sätt kan de få hjälp 

att utveckla sitt språk. Elever kan också få nya ord av varandra och få hjälp med förklaring 

av dessa.  
 
Jag tror att det är mer utvecklande och kanske framförallt för andraspråkselever. Har man 
dem tillsammans (andraspråkseleverna) så kan det vara så att det begränsar lite eftersom de 
ändå inte har samma möjligheter att uttrycka sig. Är dem tillsammans med elever som är 
födda i Sverige och som har svenska som förstaspråk, då får de kanske ord på köpet. 
 

Helena ser fördelar med att inkludera andraspråkseleverna istället för att arbeta med en 

grupp utanför klassen som hon ibland gör. I större grupper kan eleverna hjälpa varandra 

när de inte förstår eller behöver komma vidare i sitt lärande. Hon anser att hon som lärare 

inte kan överlämna lärandet åt eleverna utan hon måste möjliggöra för lärande vilket 

betyder att hon hela tiden stämmer av vart hennes elever är för att fortsätta utmana dem. 

Det kräver att hon som lärare har goda kunskaper om hur ett språkutvecklande arbetssätt 

går till. Hon nämner även stöttningen mellan eleverna och planerar sin undervisning på 

så vis att hon skapar aktiviteter där eleverna får möjlighet att använda sitt språk 
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tillsammans i olika situationer. Eleverna ska integrera med varandra i grupperna och 

hennes mål är att alla elever ska säga något under lektionen.  
 

Nu sitter jag ibland med två till tre elever och man får inte till dynamiken och man behöver 
någon som kanske ligger lite över som kan dra med och stötta. Att jag gör det som lärare ger 
inte samma effekt som när eleverna stöttar varandra. Så jag tycker betydligt bättre om 
inkludering men det krävs en del av läraren också. Man ska stötta upp på olika nivåer och 
måste ha lite mer kunskaper om vad det innebär att lära ett andraspråk till skillnad från ett 
förstaspråk och hur språk utvecklas över huvud taget. 

 

4.1.1 Litteratursamtalet som metod 
Lärarna försöker planera samtalen så att diskussioner alltid ska kunna bli möjliga i arbetet 

med litteraturen. Anna arbetade tidigare med läsgrupper där de olika grupperna läste olika 

böcker men har nu gått över till att hela klassen läser samma bok när hon arbetar med 

litteratursamtal. Hon ansåg att läsgrupper inte fungerade i hennes typ av undervisning och 

hon hade inte någon koll på hur mycket eleverna hade förstått. Anna jobbar mestadels 

med att eleverna själva får ställa frågor till texten och använder Chambers sätt att ställa 

frågor genom Jag undrar och definierar det som frågor som inte har några svar i texten. 

Anna menar att hon på så sätt också kan få reda på vad eleverna tycker är intressant i 

boken, genom deras val av frågor och att eleverna uppskattar att de får ställa sina egna. 

Ibland gör hon frågor som eleverna ska diskutera i grupp medan hon observerar och andra 

gånger kan hon lyfta elevernas frågor i helklass. Hon brukar redan i fyran introducera 

sättet att diskutera litteratur som man gör på nationella proven i sexan för att hennes elever 

ska träna på det. 

 
På senare år har jag jobbat väldigt mycket med att eleverna själva får ställa frågor till texten. 
Jag kallar det för Jag undrar- frågor. Att de läser några kapitel, två kanske, och sen ska 
de  själva skriva frågor som inte finns svar på i texten. Jag undrar hur Alex kände sig när han 
var tvungen att sitta där i trädet alldeles ensam när det blåste. Jag undrar varför så många 
pojkar i Honduras sniffar lim till exempel.  

 
I samband med läsningen har Karin frågor till eleverna när de ska visa på förståelse för 

innehållet, inte frågor om innehållet. Till exempel kan eleverna få förklara hur de hade 

gjort om de var huvudpersonen i boken och förklara varför. Hon arbetar också utifrån 

materialet En läsande klass (2014) där hon låter eleverna diskutera utifrån någon av 

karaktärerna som kallas Stjärnläsare. Till exempel kan hon låta eleverna vara cowboy och 

sammanfatta det som lästs eller att vara detektiver som letar och reder ut svåra ord. Att 

vara detektiver är något hon och eleverna är vid nästan alla tillfällen och är speciellt 

viktigt för andraspråkseleverna för deras förståelse. Hon säger att hon brukar använda 

olika uppgifter beroende på vad hon har för elever och vad dem tycker är roligt. Karins 
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mål med uppgifterna till böckerna är att träna på användningen av lässtrategierna och att 

de ska visa och förklara hur de förstår innehållet genom att utgå från sin förståelse i 

diskussionen. Hon vill att dem ska få in den egna känslan i boken och leva sig in i 

innehållet.  .   
 

Det kan vara allt ifrån att utgå från det här “En läsande klass” tanken med spågumman, 
cowboyen, detektiven, att de får ett uppdrag att nu ska du ska vara en cowboy. Sammanfatta 
det här som ni har gjort. Vad är det viktigaste som har hänt i boken? […] Men detektiver är 
vi vid nästan varje samtal, för det är jätteviktigt för våra elever här som är andraspråksbarn 
att vi hela tiden frågar oss vad orden betyder och hur ska jag lösa det när jag inte vet vad ett 
ord betyder. Det är superviktigt för de här barnen. 

 
I arbetet betonar Helena att oavsett bok eller text så handlar det om att undervisningen 

ska vara språkutvecklande för eleverna oavsett om man har svenska som första- eller 

andraspråk. Hon menar med det att man ska skapa aktiviteter i undervisningen så att 

eleverna kan kommunicera och integrera med varandra. Helena arbetar både genom att 

själv göra frågor inför och efter läsning till sina elever men hon låter också dem själva 

göra egna. Hon arbetar med olika slags frågor som kallas på raderna, mellan raderna och 

bortom raderna-frågor. Hennes viktigaste tanke med frågorna är att de ska utveckla alla 

elever oavsett vilken nivå de ligger på. Det ska aldrig heller kännas för lätt eller för svårt 

för någon utan det ska vara meningsfullt. Hon har ibland bara en stor öppen fråga för att 

få till djupare diskussioner med elever. Vidare anpassar hon inte uppgifterna för 

andraspråkseleverna utan betonar att hon planerar upp stöttningen så att alla elever blir 

stöttade i undervisningen istället.  
 

Det är ju lite kontrollfrågor, för dem tycker jag att man väver in i de större frågorna i alla fall. 
Det handlar dels om mellan raderna-frågor där man ser om eleverna lägger ihop 
informationen som man fick där med det man fick här, koppla, förstå och tolka texten. Sedan 
kan det vara ännu större frågor där man kopplar på omvärldskunskap. Vad associerar ni till 
när vi har läst det här? […] Tycker du att karaktären gjorde rätt eller gjorde den fel? Det är 
då man kommer åt riktigt djupa diskussioner där det inte finns några rätt eller fel. 

 
När Helena arbetar med läsning vill hon också komma åt skrivandet. Hon ger ett exempel 

där hon väljer ut två kapitel från boken och till kapitlen har hon gjort frågor. Ibland kan 

det vara bara en stor öppen fråga där det inte finns något rätt eller fel och som man sedan 

kan diskutera tillsammans. Hennes elever får då frågan eller frågorna innan de börjar läsa 

för att de under läsningen ska tänka på frågan och stanna upp och anteckna i sin loggbok 

om de hittar något intressant. Tanken med detta arbetssätt är att eleverna ska lära sig att 

använda sina tankar och språket tillsammans. Hon börjar redan från årskurs 5 med att 

eleverna ska citera och referera det lästa. De arbetar också med att göra textkopplingar på 

olika nivåer , text till text, text till mig, text till världen. En uppgift kan vara att hennes 
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elever ska välja en av tre bilder som hon väljer ut och koppla den till sin bok. Då motiverar 

eleverna varför de har valt bilden utifrån vad som har hänt i boken till exempel och på så 

sätt gör de en textkoppling.    
 

Jag tror inte mycket på att man ska läsa mycket och sedan ska det vara 20 olika kontrollfrågor 
utan man måste koppla tanken till språket hela tiden och att dem utvecklas parallellt med 
varandra. Inte kontrollera vilken färg hon hade på byxorna. Det ska kännas meningsfullt allt 
man gör och allt man läser och därför måste vi koppla till elevernas egna referensramar och 
erfarenheter och intressen. 

 
4.1.2 Val och introduktion av böcker 
Lärarna beskriver hur de introducerar böckerna innan påbörjad läsning. Alla tre tar hjälp 

av framsidan för att förutspå innehållet i boken tillsammans med eleverna. Anna brukar 

till att börja med titta på bokomslaget på boken de ska läsa och fundera över vad man får 

för information om innehållet. Finns det några bilder i boken brukar de kolla på dem och 

eventuellt också läsa något utdrag för att skapa intresse. Karin arbetar en hel del med 

lässtrategierna från En läsande klass och använder sig av Spågumman när hon 

introducerar en ny bok. Då låter hon eleverna förutspå vad boken kommer att handla om 

för att skapa intresse. De tittar på framsidan, läser baksidan och diskuterar. Hon väljer 

böcker beroende på hur långt eleverna kommit i sin språkutveckling i svenska och delar 

in dem i grupper om fem eller sex elever, efter vilka böcker de skulle vilja läsa men också 

utifrån om läraren anser att eleven klarar av att läsa boken. Karin har varit med om att 

hennes elever har velat läsa en för svår bok, men att det är svårt att genomföra ett 

litteratursamtal om man inte förstår innehållet i boken. Därför väljer hon ut vilka elever 

som ska läsa vilken bok. I grupperna finns elever med både svenska som första- och 

andraspråk. 
Oftast när jag jobbar med litteratursamtal så lånar jag projektböcker på biblioteket, då kan 
man få fem-sex böcker av samma titel. Då väljer jag lite olika nivåer och så parar ihop barnen 
i grupper efter dels vilka böcker de skulle vilja läsa men också svårighetsgrad. Många vill 
kanske läsa en för svår bok, och då är det svårt att ha ett litteratursamtal om man inte förstår 
innehållet. Man måste styra dem till de böckerna som är lagom på just det barnets nivå. 

 
Anpassningen Karin gör för andraspråkselever är att hon väljer en bok som är lättare 

innehållsmässigt än vad de rent funktionsmässigt skulle kunna klara om de hade varit på 

en högre nivå språkmässigt i svenskan. Hon kan genom sina läsgrupper variera nivån på 

böckerna över klassen. När hon sedan delar in eleverna i grupper läser de en anpassad 

bok och kan på så sätt genomföra ett bra litteratursamtal.  
 

Anpassningen ligger  mycket i valet av böcker, vilken bok man väljer. Hur långt barnet har 
kommit i sin språkutveckling i svenskan. Det är ju lite synd om dem för om de skulle få läsa 
en bok på arabiska till exempel skulle de kunna läsa en mycket svårare bok än den boktyp 
som de får läsa på svenska. Men det är viktigt att de förstår innehållet så oftast får jag välja 
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en bok som är lättare innehållsmässigt än vad de egentligen rent funktionsmässigt skulle 
kunna klara om de hade språket. 

 
Helena förbereder sina elever inför läsning av texter eller böcker genom att försöka skapa 

förförståelse. Hon menar att introducera en bok handlar om att skapa förförståelse inför 

både innehållet och språket i boken, båda delarna är viktiga och att även forskning nämner 

förförståelsen som en av de viktigaste faktorerna för att ta till sig en text. Hon introducerar 

ord som kommer komma upp, tar upp innehåll i boken som kan väcka frågor, arbetar 

utifrån bilder som kanske finns i boken och pratar om vad man får ut av att bara se 

framsidan. På så sätt får eleverna förståelse för språket och händelser redan i förväg. Till 

exempel förberedde hon sina elever inför läsning av en bok där huvudpersonen bodde på 

gatan genom att läsa en faktatext om gatubarn. 

 
Man kanske har en fråga som berörs i boken. Så ställer man den och kör EPA (enskilt, par, 
alla). De diskuterar först och funderar och sedan tar man det i helklass, då skapar vi en bank 
i form av ord och begrepp som kommer komma i boken. Vi pratar mycket om bilderna, alltså 
om det finns bilder i boken. Man pratar utifrån framsidan av boken. Förutspår med 
författaren, känner man igen genren? Man skapar förförståelse inför boken, och är det något 
speciellt tema som tar upp i boken så fokuserar man på det.   
 

 
4.2 Svårigheter med litteratursamtalet 
Alla lärarna är för ett inkluderande samtal där andraspråkseleverna deltar i den ordinarie 

undervisningen. Anna menar dock att det också kan finnas svårigheter med det då nivån 

kan bli för hög språklig nivå så att vissa inte förstår. Är eleverna för långt ifrån varandra 

i sina språkkunskaper blir det svårt för eleverna att stötta varandra. Det är då viktigt att 

hon planerar hur hon sätter ihop grupperna eller att hon vid helklassdiskussioner förklarar 

ord så att alla verkligen förstår. Hon poängterar att det är viktigt med trygghet i gruppen 

i samband med litteratursamtal så att elever vågar fråga när de inte förstår. För att elever 

ska våga fråga när de inte förstår jobbar hon för att eleverna ska respektera varandras 

åsikter, gör det tydligt när det inte finns något rätt eller fel och att man alltid kan ställa 

följdfrågor. 
De kan ju vara så att det blir på för hög nivå att man inte förstår riktigt. På något sätt är 
grunden på alla boksamtalen att det finns en trygghet i gruppen att man vågar säga, att man 
vågar fråga och att man vågar tala om när man inte riktigt hänger med och vad kompisarna 
pratar om.” 

 
Anna ser ord och begrepp som den största svårigheten för andraspråkselever. Det kan 

vara ord i boken eller ord i frågorna som eleverna inte förstår vilket kan vara svårt att 

upptäcka. I helklass menar hon att det är vanligare att elever vågar ifrågasätta när det 
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kommer ett okänt ord men i ett grupparbete kan det vara svårt att veta om elever vågar 

säga till när dem inte förstår.  

 
Det är det här med ord ofta, att man kanske inte riktigt förstår ord i frågan eller boken. Gör 
man det i helklass så ser man eller märker man, då kanske de vågar säga att de inte fattade. 
Men i en liten grupp kan det vara svårt att veta om man vågar säga när man inte förstår ord. 
 

Att välja böcker inför ett litteratursamtal kräver att läraren har koll på både språk och 

innehåll i dem. Karin säger att för svåra böcker till sina andraspråkselever är en svårighet. 

Har eleverna inte förstått bokens innehåll kan de inte genomföra ett samtal om den. Det 

beror också på hur långt de har kommit i sin språkutveckling i svenskan om de kan 

uttrycka sig på det sätt som de vill. Karin berättar att hon har elever som förstår vad boken 

handlar om men tycker det är svårt att uttrycka sig.  

 
Litteratursamtalet kan vara svårt att genomföra om man kan förstå det man läser men har 
svårt att sätta ord på det man vill ha sagt. […] Barnen kan läsa en bok och ändå förstå vad det 
står men kan inte förklara den. Det tycker många av våra andraspråkselever är svårt. 

 
Helena känner att det är för mycket frihet som kan sätta käppar i hjulet för 

andraspråkseleverna. Hon skulle aldrig släppa sina elever själva i läsningen eller låta dem 

bara göra en bokrecension som avslutande del i arbetet. Om hon hoppar över ett steg i 

stöttningen och inte har samtalat om strukturen eller språket i boken eller texten eller inte 

heller övat tillsammans med sina elever kan det bli problematiskt. Då blir det inget bra 

resultat från någon och allra helst inte från andraspråkselever.  

 
Det är ju när man känner att, oj nu hoppade jag över ett steg i stöttandet och nu gav jag för 
mycket frihet på något sätt. Att man i stress ber dem skriva en text utan att berätta vad det är 
för någon text. Vi har inte läst den här och vi har inte pratat om strukturen, vi har inte pratat 
om språket eller innehållet och vi har inte tränat tillsammans. Man hoppar över alla de här 
stöttande stegen och det brukar inte bli bra resultat av det, från några egentligen och absolut 
inte från andraspråkselever. 

 

4.3 Lärarens roll i undervisningen 
Lärarna fick frågan hur de agerar under litteratursamtalet. Helena vill inte vara den 

som pratar under samtalen, utan hon vill att eleverna ska prata, tänka och göra. Hon 

betonar integration och kommunikation mellan eleverna och att hennes uppgift blir 

att skapa möjlighet för det. Att komma med några rätta svar är inget hon gör under 

litteratursamtal. Hon fokuserar på att öppna för diskussioner, ställa rätt frågor och 

hjälpa eleverna i form av olika stödstrukturer. En form av stödstruktur är att hon 

låter eleverna göra frågorna tillsammans hellre än enskilt. Ett exempel hon 

berättade om var när de jämförde karaktärer i en bok. Hon ritade då ett venndiagram 
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på tavlan som de tillsammans fyllde i och jämförde vilka likheter och skillnader de 

olika karaktärerna hade. Tanken bakom arbetssättet är att de ska göra steg för steg 

tillsammans för att hon då ska leda eleverna vidare till nästa nivå av lärandet.  

Min roll är inte att komma med några rätta svar på något sätt utan mer att öppna upp och 
skapa möjlighet för eleverna att interagera med varandra och att det ska skapa 
kommunikation. Dels har jag en roll att ställa rätt frågor så att det möjliggörs och sedan att 
stötta upp och det kan vara i form av olika stödstrukturer och att jag hjälper dem i form av 
det. […] Men min roll är inte att prata och göra utan att få dem att göra, tänka och prata.” 

Helena brukar inte anpassa böcker eller uppgifter till sina elever som exempelvis 

andraspråkseleverna. Istället väljer hon att planera upp stöttningen med hjälp av 

stödstrukturerna. I arbetet ser hon en stor utmaning, och det är att planera undervisningen 

på en balanserad nivå. Det ska vara en lagom språklig nivå men också en lagom kognitiv 

nivå så att eleverna inte blir uttråkade.  

Ger man för enkla uppgifter bara för att det ska anpassa språket så tappar man ju motivationen 
och intresset snabbt. Det gäller ju för förstaspråkselever också såklart. Vi kommer ju från 
olika miljöer och vi har olika språkliga bagage med oss och har olika lätt för det. 

När Karin arbetar med litteratursamtal är hennes roll är att lyssna och inte vara så drivande 

när eleverna diskuterar. Hon kan någon gång ibland ställa någon fråga, men vill lägga 

fokus på att eleverna ska få utrymmet att diskutera själva. Hon brukar sitta olika länge 

hos grupperna beroende på hur mycket stöd de behöver. Det som avgör vilken grupp eller 

hur länge hon är hos den kan vara beroende på om de behöver hjälp att ställa frågor, få 

elever att våga prata eller bara för att de ska fokusera på uppgiften. Vid vissa lektioner 

har hon en SVA-lärare med i klassrummet vilket hon menar på är bra då hon kan hjälpa 

andraspråkseleverna med främmande ord och stötta upp bland fler grupper. Hennes arbete 

med litteratursamtal är återkommande och hon hör skillnad på elevernas diskussioner 

med tiden när de har genomfört fler samtal.   

Jag försöker att sitta med någon grupp. Jag har oftast samtalen på samma tillfälle så att jag 
har fyra grupper på mer eller mindre samma gång. Så då sitter jag och lyssnar ganska mycket 
när barnen diskuterar. Kan göra någon kommentar eller ställa någon fråga då och då men 
försöker att inte vara så drivande utan att man ska låta barnen få utrymmet att faktiskt 
diskutera ganska mycket själva. 

 

Inför litteratursamtalen som Anna genomför har eleverna gjort egna “Jag undrar-frågor” 

som de sedan diskuterar. Precis som Karin gör brukar Anna sitta med en eller två grupper 

under samtalen. Även hon väljer att sätta sig med grupper som hon vet behöver stöttning, 

där eleverna är osäkra, tar över för mycket eller inte sköter sig. Hon menar att hon får en 

bra bild av hur eleverna diskuterar genom att sitta lite bakom eleverna som man vid det 
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tillfället gör. När Anna genomför diskussioner i helklass ser hon sig som 

diskussionsledare som fördelat ordet rättvist bland eleverna.  

 
Jag har sagt till eleverna att jag kommer att besöka två (grupper) av er och sen nästa gång så 
blir det några andra grupper och då försöker jag att besöka de grupperna som jag vet behöver 
det, eller som jag är lite osäker på. Elever som kanske är väldigt tysta till exempel eller elever 
som tar över för mycket, elever som tramsar kan det vara som inte tar uppgiften seriöst. 

 
 
4.4 Vad lärarna anser viktigast för andraspråkselever 
Helena poängterar stöttning, kontext och integration som viktiga aspekter i sitt arbete med 

litteratursamtal. Hennes roll som lärare är viktig och bara för att eleverna ska integrera 

med varandra och stötta varandra i lärandet måste hon se till att lärandet kan ske. Med 

stöttning menar hon den som hon ger som lärare men också från kompisarna i gruppen, 

genom kontexten och förförståelsen för ämnet som ska läsas och integration där eleverna 

ska integrera med varandra och kommunicera. Hon nämner stödstrukturer som en del av 

stöttningen där hon i undervisningen tar det långsamt, gör i steg för steg, gör tillsammans 

och därefter får eleverna göra tillsammans i grupper. Helena poängterar att man inte kan 

be eleverna skriva en text eller läsa en bok helt på egen hand utan hjälp. Då lär sig elever 

inget. Resultatet av att låta dem göra själva blir bara att de som redan kan fortsätter kunna 

och de som inte kan får skäll för det. Hon läser tillsammans med eleverna för att de få 

modeller hur man gör och låter sina elever lyssna till hennes tankar, reflektioner och 

associationer när hon till exempel förutspår, sammanfattar och ställer frågor. Hon visar 

hur man kan göra innan de får träna tillsammans.  

 
Stöttning i form av stödstrukturer, ta det långsamt, gör det steg för steg, gör det tillsammans 
först, sedan släpper man lite på det och låter dem göra det tillsammans i grupper. Att man 
läser texter tillsammans så de får många modeller för hur man gör, stöttning av varandra och 
stöttning av mig. Inte göra själv för det gynnar bara dem som kan, de som kan fortsätter att 
kunna och de som inte kan de lär sig ju inte heller hur man ska göra. 

 
Karin anser att det mest framgångsrika för andraspråkselever med litteratursamtal  är att 

få dem att läsa och förstå det lästa. Även att få eleverna att lyssna på varandra och 

diskutera det som har lästs för att få en fördjupad förståelse. Hon säger också att det är en 

vinst att kunna läsa tillsammans högt då eleverna har någon att fråga direkt om det 

kommer upp något ord som de inte förstår eller meningar som är oklara. De kan då bolla 

tankar och läsförståelsestrategier med varandra hela tiden. 

 
Det är himla viktigt för att få en djupare förståelse. Sitter man själv och inte kan, ja då kan 
man inte. Sitter man två och två så kan man bolla ideer med den andra och det kan man hitta 
i litteratursamtalet. 
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Anna tycker att det mest framgångsrika för andraspråkseleverna är att välja litteratur som 

engagerar. Kan eleverna känna igen sig i till exempel miljöbeskrivningarna kan det bli en 

bidragande faktor att motivationen för läsandet höjs och de kan använda sin förförståelse 

på ett annat sätt. Hon gav ett exempel var när hon hade arbetat med en bok som utspelade 

sig i Afghanistan och hade en elev som kom därifrån. Hen hade inte kommit så långt i sitt 

svenska språk och boken låg på en rätt svår språklig nivå, men hen blev väldigt motiverad 

under läsningen och arbetet med denna bok och hade stenkoll på handling och förståelsen. 

Eftersom alla elever enligt läroplanen ska möta litteratur från olika delar av världen menar 

hon att det bar är positivt om man kan välja en bok som någon av sina andraspråkselever 

kan känna igen sig i. De kan då bli en tillgång i arbetet och samtalet för sina 

gruppmedlemmar och klasskompisar.  

 
Sen behöver man inte ta en lättare bok eller så bara för det. Jag tro att det står i det centrala 
innehållet att eleverna ska få läsa litteratur från olika tider och olika länder och där har 
andraspråkseleverna något att bidra med för de kommer från andra kulturer och de har kanske 
kvar familj i något annat land. 
 
 

5 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultatet med koppling till tidigare forskning. Vi har valt att 

lyfta det som vi efter analys av resultatet anser är det viktigaste för andraspråkselever vid 

litteratursamtal. Först diskuteras olika typer av stöttning (5.1) sedan förförståelse inför 

läsning (5.2) och därefter lärarens stöttning under samtalet (5.3). 

 
5.1 Olika typer av stöttning 
Stöttning är den del i den sociokulturella synen på lärandet som spelar viktig roll för 

litteratursamtalet och vår studie. Resultatet visar att lärarna använder sig av olika typer 

av metoder för att detta ska ske, bland annat grupparbeten. Gibbons kallar den typ av 

stöttning för kollektiv stöttning. Andraspråkselever har nytta av att integrera med andra 

elever genom ett grupparbete och får både höra det svenska språket mer än vid enskilt 

arbete men de får också använda sitt eget språk mer. Alla tre lärarna använder 

grupparbeten i någon form vid genomförandet av litteratursamtalen och precis som 

forskningen menar anser vi att detta är en typ av stöttning som är viktig för att 

litteratursamtal ska genomföras med alla elever men ännu viktigare för 

andraspråkselever. Vid sidan av svenskundervisningen får andraspråkselever oftast SVA 

undervisning vid sidan av klassens ordinarie rum, men vanligtvis inte när klasserna 

arbetar med just litteratursamtal. Lärarna motiverar sitt val att arbeta med inkluderade 
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grupper är de blandar elever med svenska som första och andraspråk med att elever kan 

stötta varandra. Då främst att andraspråkseleverna kan få stöd av de som har kommit 

längre i sitt språk och både samtala mer men också höra andras tankar och språk. Däremot 

lyfter lärarna en relevant svårighet med gruppindelningar där det kan finnas en risk att 

den språkliga nivån blir för svår för vissa att förstå. Det är en svårighet som läraren 

egentligen inte kan styra över eftersom de inte till hundra procent kan säga om eleven har 

förstått allt eller inte. De berättar att de planerar grupperna, tiden och hur arbetet ska 

genomföras men vi ställer oss frågande till hur mycket eleverna faktiskt kan stötta 

varandra och förstå på vilket sätt man hjälper, istället för att bara göra det enklare för hela 

gruppen. Det är viktigt att det är ett effektivt grupparbete, som Gibbons benämner det, för 

att det ska bli språkutvecklande. Eftersom vi inte har observerat något litteratursamtal kan 

vi bara utgå från att det är effektivt grupparbete som sker och att det är ett bra klimat i 

gruppen där eleverna kan ställa sina frågor och funderinga under samtalen, även när 

läraren inte är där. Vi anser dock att inkluderade grupper där läraren noga har delat in 

eleverna i grupper efter språklig nivå är en viktig del för att arbetet med litteratursamtal 

ska vara gynnsamt för alla.  

 

Helena nämner stödstrukturer som en typ av stöttning som hon arbetar mycket med både 

vid läsning och skrivande och något hon lyfter fram som en framgångsfaktor för att alla 

elever ska lyckas. Det handlar om att hon först visar för eleverna, till exempel genom att 

tänka högt under läsning, modellerar innan de sedan får göra tillsammans. Metoden 

beskrivs också av forskare där Westlund kallar den för “Tänka-högt-metoden”. Elever 

ska genom arbetet med modellen imitera läraren som agerar som en expert för att sedan 

kunna göra själva senare. Vi ser också att hennes undervisning går i linje med den 

språkliga stöttning som Hajer och Meestringa skriver om. Det är liknande Westlunds 

metod att eleverna får hjälp med att förstå och kunna använda språket men även när 

läraren åskådliggör, presenterar eller ger exempel på hur ett tillvägagångssätt kan ske. 

Man märker att Helena har stora kunskaper om språkutvecklande arbetssätt och har haft 

tillgång till relevant forskning för sitt yrke. Vi anser att stöttning från klasskompisar i 

kombination med stöttning av läraren på en språklig nivå är framgångsrikt för ett bra 

litteratursamtal för både första- och andraspråkselever.  
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5.2 Förförståelse inför läsning 
Genom resultatet i studien har vi sett att lärarna använder elevernas tidigare kunskaper på 

olika sätt och arbetar med förförståelse inför läsning. Helena är den lärare som i störst 

utsträckning arbetar med förförståelse. Hon gör detta genom att introducera både språket 

och innehållet för eleverna med olika övningar, både som diskussioner och genom 

ämnesspecifik läsning. Gibbons skriver att förförståelsen har en viktig roll vid läsningen 

och skriver att man bör introducera händelser och innehållet i boken inför läsningen. Hon 

skriver också att eleverna kan förstå en språkligt mycket svårare text om de redan innan 

har en förståelse för vad texten kommer att handla om. Detta är därför ett arbetssätt som 

blir väldigt framgångsrikt för andraspråkselever som ofta är på en språkligt lägre nivå än 

resterande av klassen och gör att de också kan hänga med i läsningen.  

 

De andra två lärarna begränsar sin introduktion av böckerna vid att förutspå genom bilder, 

framsidan av boken och bokens genre. Det är av betydande roll för eleverna att få denna 

slags introduktion, men Gibbons menar att ju mer tid man ägnar åt förberedelser inför 

läsningen desto bättre kommer eleverna att förstå innehållet. Att bara arbeta med 

lässtrategin spågumman från En läsande klass kan göra det svårt att förbereda eleverna 

För att andraspråkseleverna ska få en bra läsupplevelse bör lärarna lägga en större vikt 

vid att introducera det som ska läsas och hjälpa eleverna att bygga upp en förförståelse 

för innehållet och språket. Detta kan ske genom ämnesspecifik introduktion om ett ämne 

som kommer behandlas i boken, kanske en viktig händelse eller viktiga ord som är 

bärande i berättelsen. 

 

5.3 Lärarens roll under samtalet 
Efter intervjuer av lärare och läsning av tidigare forskning har vi konstaterat att läraren 

spelar en viktig roll för hur litteratursamtalet blir. Tengberg, Westlund och Chambers tar 

upp lärarens frågor som en viktig del under ett litteratursamtal. De lärare vi har intervjuat 

berättar om olika metoder för att ställa frågor till böckerna och även hur de som lärare 

vill agera. Helena menar att hon inte vill komma med några rätta svar under samtalet utan 

vill öppna upp för diskussioner och ställa rätt frågor som gör att eleverna har möjlighet 

att diskutera så mycket som möjligt. Ibland använder hon sig av en stor och öppen fråga 

som går att diskutera en lång tid vilket är  linje med det syfte som Tengberg har med 

litteratursamtalet. Anna berättade att hon väljer att inta en mer avvaktande roll under 

samtalet i sin klass. Hon brukar sitta bakom sina elevgrupper och mer studera hur de 
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diskuterar, inte på något sätt driva samtalet framåt. Hon motiverade sitt val av metod med 

att hon tränar eleverna inför kommande nationella prov som genomförs på ett liknande 

sätt. Inför samtalen har eleverna gjort Jag undrar-frågor som de ställer till varandra i 

gruppen. Tanken bakom frågorna kommer från Chambers där frågorna inte ska ha något 

svar direkt i texten utan ska leda till diskussion. Hon nämner dock inte Chambers under 

intervjun. Däremot tror vi att hon tagit del av Chambers tankar tidigare när hon börjat 

med litteratursamtal. Det vi ser är dock att hon inte använder några andra delar av den 

läsande cirkeln vilket är en brist i hennes undervisning. Karins tanke med samtalen är att 

eleverna ska visa förståelse för innehållet genom att diskutera de frågorna som hon har 

gjort. Hon använder sig också av Stjärnläsarna där eleverna ibland har som uppgift att 

vara cowboy och sammanfatta något eller detektiv och leta upp svåra ord. Hon berättar 

också att hon i början arbetar med en av lässtrategierna i taget. Den senare metoden är 

kritiserad för att man ibland arbetar för isolerat med lässtrategierna. Tanken är att eleverna 

ska träna samtliga samtidigt, vilket lätt blir fel när lärare tränar dem för mycket isolerat. 

Inledningsvis är det bra att introducera strategierna en och en, men över tid behöver man 

vara försiktig med att inte glömma de andra som är minst lika viktiga i sammanhanget. 

 

Lärarens uppdrag i litteratursamtalet är att stötta sina elever och se till att de håller sig 

inom den proximala utvecklingszonen. Under samtalet är lärarens uppdrag att ställa 

frågor som leder eleverna vidare och djupare i sin förståelse och komma vidare i sitt 

lärande. Vi har genom resultatet dragit slutsatsen att lärarna inte alltid är med i samtalet 

om böckerna. Vår uppfattning är att eleverna förväntas att mestadels självständigt reda ut 

oklarheter som uppkommer. Det krävs då att eleverna tidigare har fått vägledning och 

förberedelser för vilka slags frågor som ska ställas för att ett litteratursamtal ska bli 

givande och lärorikt. Det som också kan vara en svårighet men även en styrka är där 

läraren nivåanpassar grupper med olika böcker efter sina elevers språknivå. Detta betyder 

att under ett lektionstillfälle med litteratursamtal pågår mellan fem till sex olika 

litteratursamtal med olika böcker. Det är en styrka då läraren vet att alla elever 

förhoppningsvis har förstått sitt innehåll i boken, eftersom hen anpassar efter gruppens 

nivå. Vi ser också en svaghet i den valda metoden då läraren måste vara insatt i många 

olika böcker för att kunna delta i samtalen. Dessutom är samtalet begränsat till utvalda 

elever i klassen och läraren kan inte kan diskutera begrepp, svårigheter eller händelser i 

boken i en helklassdiskussion eftersom eleverna läser olika böcker i olika grupper. 

Forskare har lyft fram att de inte förespråkar att man nivåanpassar uppgifter eller böcker 
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till elever med svårigheter utan att man istället ska planera upp stöttningen. Vi ställer oss 

frågande till om det är möjligt att i en klass med många andraspråkselever där de har 

kommit olika långt i sitt språk att kunna stötta dem utan att elever som är på en högre nivå 

tröttnar. Däremot är det lärarens uppdrag att leda eleverna vidare i sitt tänkade och 

behöver därför finnas med i samtalet i någon utsträckning. 

 

6 Vidare forskning 
I vår studie valde vi att använda oss av intervjuer som metod för att få svar på 

frågeställningarna. Det var lärarna som var i fokus och deras tankar om litteratursamtal 

och hur de planerar att genomföra undervisning och deras erfarenheter runt arbetet. Vi 

valde att begränsa oss till enbart intervjuer men ser till vidare forskning att observationer 

skulle vara intressant för att belysa de delarna som vi i diskussionen lyfter som särskilt 

viktigt för andraspråkselever. Vid observation av pågående undervisningssituation skulle 

man med utgångspunkt i hur eleverna stöttar varandra, hur läraren stöttar eleverna, hur 

elever använder sin förförståelse och hur läraren introducerar böckerna kunna få syn på 

den undervisning som  inte kommer fram genom enbart intervju. Man skulle också kunna 

besvara de antaganden som vi ställer oss frågande till i diskussionen.  
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Bilagor 
Bilaga A Frågor till lärare i projekt  
 

- Hur många elever har du i klassen? 
Första- och andraspråkselever  

 
- Har dina andraspråkselever SVA-undervisning? 

Om ja, vilken undervisning sker med SVA-läraren? 
 

- Har dina andraspråkselever modersmålsundervisning?  
 

- Hur jobbar du med litteratursamtal i klassen? * 
Hur väljer- och introducerar du böckerna? 
Hur väljer- och introducerar du böckerna för andraspråkseleverna? 

 
- Kan du beskriva arbetsgången för dina litteratursamtal? (Följdfrågor för att 

utveckla arbetsgången för hela terminen eller arbetsområdet) 
 

- Hur mycket lästid har eleverna i skolan och hur går det till? Är det då Ostörd 
Sammanhängande Tystläsning?  
 

- Hur ser arbetsgången ut för andraspråkseleverna?  
 

- Vad använder du för frågor under samtalen, och vad är tanken bakom dessa? 
Finns någon frågemall/ något frågeformulär? 

 
- Hur agerar du som lärare under samtalen?  

 
- Vad tycker du har varit mest framgångsrikt för andraspråkseleverna när du 

arbetat med litteratursamtal? 
 

- Har du märkt något som fungerar mindre bra för andraspråkseleverna när du 
genomfört litteratursamtal? 

 
- Saknar du något material, tid eller handledning för att genomföra ännu bättre 

litteratursamtal med andraspråkselever? 
 

- Är det något annat du skulle vilja berätta kring ditt arbete med litteratursamtal? 
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Bilaga B Infobrev till lärare 
 
Hej! 
Våra namn är Maria Gardstig och Danny Arvidsson och vi läser till grundskollärare 
med inriktning 4-6  på Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi är inne på utbildningens näst 
sista termin och skriver därför ett examensarbete på avancerad nivå. Vårt examensarbete 
handlar om litteratursamtal. 
 
Syftet med arbetet är att undersöka hur verksamma lärare inom årskurserna 4-6 arbetar 
med litteratursamtal. Vikten i arbetet ligger på lärares tankar kring dessa samtal och hur 
man kan anpassa för andraspråkselever i den undervisningen.  
 
För att komma åt den information som syftet kräver vore det önskvärt att få göra 
intervjuer med några verksamma lärare. Därför skickar vi detta mejl till dig som har 
erfarenhet och kunskap som kan vara till stor hjälp. Intervjun bör ta cirka 60 minuter. 
 
Före, under och efter intervjun tar vi hänsyn till Vetenskapsrådets etiska principer. Ditt 
deltagande kommer därmed vara frivilligt och du har möjlighet att avbryta intervjun när 
helst du vill. Den information och det material som framkommer vid intervjun kommer 
behandlas konfidentiellt och du är självklart anonym. Det resultat som uppstår kommer 
endast användas i forskningssyfte. Inspelningar, anteckningar och transkriberingar 
kommer raderas efter avslutat examensarbete. 
 
Vid frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss eller vår handledare från 
Linnéuniversitetet. Tack på förhand! 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
Maria Gardstig mj222xk@student.lnu.se  
Danny Arvidsson da222fw@student.lnu.se 
 
  
 
Vår handledare:  
Martin Hellström martin.hellstrom@lnu.se 


