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Abstrakt 
Studiens syfte är att undersöka hur lärare arbetar med skönlitterär läsning i ett flerspråkigt 

klassrum, och hur elevers olika språk kan användas i undervisningen. Deltagarna tar upp 

lässtrategier, litteraturval, vilken betydelse skönlitteratur har för flerspråkiga elever och 

hur elevers modersmål kan användas som en resurs för att lära. 

I studien deltar tre lärare som arbetar i förskoleklass och upp till årskurs 3 på 

flerspråkiga skolor, och som använder skönlitteratur i sin undervisning. Lärarna 

intervjuas och materialet transkriberas, därefter analyseras materialet genom en 

innehållsanalys. Den teoretiska utgångspunkten för studien är det sociokulturella 

perspektivet som grundar sig i att elever utvecklar språk i interaktion med varandra. Ett 

synsätt som studien tar hänsyn till är translanguaging som innebär att elever ska 

uppmuntras till att använda sina olika språk som en resurs för att lära sig.  

Resultatet visar att lärare är medvetna om att elevers olika språk kan inkluderas och 

användas i undervisningen. Det framkommer att skönlitteratur är språkutvecklande och 

att flerspråkiga elever ska läsa samma bok som alla andra elever i klassen. Att hitta en 

balans i läsundervisningen så att alla förstår, verkar vara den största utmaningen. Alla 

språk är lika viktiga anser lärarna, dock är de eniga om att svenska är det gemensamma 

och sammanlänkade språket. 
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1 Inledning 
Globalisering och migrationsströmningar har gjort att Sverige idag är ett flerspråkigt land 

som har ett lagstadgat stöd för flerspråkighet. Enligt språklagen ska alla som är bosatta i 

Sverige ges möjlighet att ”lära sig, utveckla och använda svenska” och ges möjlighet ”att 

utveckla och använda sitt modersmål” (Skolverket 2017).  Om en elev har ett välutvecklat 

modersmål, ökar möjligheterna att lära sig ett nytt språk. Elever utvecklar språk 

tillsammans med kamrater i olika aktiviteter. När elever lyssnar på högläsning eller om 

de läser själva, stimuleras deras språkutveckling skriver Ladberg (2003:70). Med stöd av 

skönlitteraturen kan människor skapa förståelse för allas olika språk, bakgrunder och 

kulturer. Genom skönlitteratur går det att tolka och identifiera världen (Langer 2005:17).  

 ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” skriver Skolverket (2017:8).  

Många gånger kan elever fler språk än vad läraren tror att de kan. Därför är det 

viktigt att ta reda på vilka språk en elev kan, så att läraren kan uppmuntra sina elever att 

använda sina språkliga resurser. På så sätt kan elever som talar samma språk stötta 

varandra, och tillsammans kan de skapa förutsättningar för att ett lärande ska ske 

(Skolverket 2018). 

I och med den flerspråkighet som finns på många skolor har tre verksamma lärare 

intervjuats i denna studie för att ta reda på mer om ämnet. Förhoppningsvis kan denna 

studie väcka ett intresse för flerspråkighet, och hur lärare ska bemöta elever som bär på 

olika språkliga förmågor i samband med skönlitterär läsning. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare arbetar med skönlitterär läsning i ett 

flerspråkigt klassrum. Vidare undersöker studien hur elevers olika språk kan användas i 

undervisningen. Följande frågeställningar har varit vägledande genom studien: 

 

• Hur arbetar lärare med skönlitterär läsning i ett flerspråkigt klassrum? 

• Hur kan flerspråkigheten användas i undervisningen? 
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2 Forskningsbakgrund 
I följande avsnitt görs en definition av flerspråkighet (2.1) för att sedan presentera det 

sociokulturella perspektivet (2.2), därefter presenteras ett synsätt som kan inkludera 

flerspråkighet: translanguaging (2.3). Slutligen presenteras tidigare forskning där 

författaren Pauline Gibbsons som har skrivit stärk språket, stärk lärandet (2016) syns en 

hel del. Hon har forskat om elevgrupper med varierande språkkunskaper. Avsnitten delas 

in i: skönlitteraturens betydelse hos flerspråkiga elever (2.4) och utveckling av olika språk 

(2.5).  

 

2.1 Flerspråkighet 

Begreppet flerspråkighet innebär att människan använder ett språk i sin hemmiljö och ett 

annat språk i skolan och i andra offentliga sammanhang. Det innebär att människor vistas 

tillsammans på en plats där olika språk är dominerande och de ingår i ett sammanhang 

där flera olika språk används samtidigt (Rosèn och Wedin 2015:14).  

 

2.2 Sociokulturellt perspektiv 

Den teoretiska utgångspunkten i studien är det sociokulturella perspektivet. Människor 

lär sig i samspel med andra individer, och språket är det viktigaste verktyget för att 

kommunicera och ta till sig nya kunskaper. För att individen ska lära sig vem den är, och 

hur den ska agera i en situation sker lärandet i interaktion med andra människor. De 

grupper som människor delas in i blir en tillhörighet för dem, men också den kultur som 

dessa växer upp i. Människor tar till sig värderingar, kunskaper och andra resurser för att 

senare kunna tillämpa och använda dessa tillgångar genom interaktion med omvärlden. 

Inom det sociokulturella perspektivet är den proximala utvecklingszonen en central del. 

Det innebär avståndet mellan vad en elev kan prestera på egen hand utan stöttning, och 

andra sidan vad en elev kan prestera med hjälp av lärarens stöttning (Säljö 2000:204).  

Det sociokulturella perspektivet är en lämplig teoretisk utgångspunkt för min studie 

då den fokuserar på språk. Alla språk en människa lär sig sker i gemenskap med andra 

individer. Det betyder att elever inte kan utveckla ett språk på egen hand, utan de är 

beroende av människor i sin omgivning. 



  
 

3 
 

2.3 Ett synsätt som kan inkludera flerspråkigheten 

Translanguaging innebär att flerspråkigheten ska användas och inkluderas i 

undervisningen. Translanguaging som en språklig färdighet utgår från människans 

kreativitet, interaktion samt förmåga att förändra och utveckla språket. Språkliga resurser 

kan användas och anpassas på ett varierat sätt beroende på deltagare, innehåll och 

sammanhang.  

I ett pedagogiskt sammanhang innebär translanguaging att elever tillåts och 

uppmuntras till att använda språkliga repertoarer. I klassrummet blir flerspråkighet ett 

meningsskapande där alla är välkomna med sina tankar, kunskaper och språkliga 

erfarenheter. Enligt Rosèn och Wedin (2015:124) bidrar translanguaging till att 

lingvistiken blir mer öppen, demokratisk och socialt relevant. 

 I undervisningen ska läraren finnas till för att stötta sina elever genom att inkludera 

och visa på mångfalden av språk och upplevelser. Forskning visar att elever som får 

använda sina olika språk i lärandet, kommer klara sig bättre än de elever som inte får 

använda sitt modersmål i undervisningen. Begrepp som förstaspråk och andraspråk kan 

bli överflödiga när flerspråkighet används. Alla språk ska inkluderas i ett system som hela 

tiden växer presenterar Drewsen (2015:6).  

På svenska används ofta begreppet korsspråkande istället för translanguaging. 

Syftet med korsspråkande är att överbrygga eller att röra sig mellan språkliga områden 

för att således skapa förståelse. Det gör att människan använder sig av sina språkliga 

resurser för att tänka, förstå och gemensamt skapa en mening av innehållet. 

Korsspråkandet gör att människor rör sig över områden med språkliga variationer som 

innebär att inte enbart förhålla sig till  ”ett språk”. Människans användning av språk ska 

inte ses som ett separat system, istället ska det ses som en större helhet menar Bigestans 

m.fl (2015:27). 

 

2.4 Skönlitteraturens betydelse hos flerspråkiga elever 

Skönlitteratur har betydelse när elever utvecklar olika språk eftersom de kommer i 

kontakt med många ord, vilket bidrar till ett ökat ordförråd som kan resultera i kunskaper 

om livet och världen. Genom skönlitteratur är det möjligt att fånga elevers känslor och 

fantasi, och eleverna kan få förståelse för sin egen identitet. Det skapar möjlighet för 

människan att möta andra individer med olika bakgrunder och livserfarenheter. På så sätt 

kan människor bilda sig en uppfattning om hur deras verklighet och erfarenheter kan se 

ut. När skönlitteratur används, skapas möjlighet för eleverna att få en upplevelse och 
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inlevelse kring texter som gör att de kan känna engagemang i läsandet, som kan bidra till 

diskussion för värderingar och kultur (Löthgren m.fl, 2012:6-7).  

      De flesta barnböcker är skrivna utifrån ett antagande om att barn har kännedom om 

kulturella referensramar som finns i skönlitterära barnböcker, och att de behärskar textens 

språk. När barn ska lära sig läsa, ska de lära sig att utveckla nya kunskaper i ett 

sammanhang som de känner igen och har förståelse om. Samtidigt ska läraren inte 

undvika böcker med ett innehåll som är obekant för eleverna utan tvärtom. Det betyder 

att lära sig ett nytt språk, är att lära sig om kultur. Däremot är det viktigt att läraren bygger 

upp kunskap och förståelse tillsammans med eleverna innan de börjar läsa menar 

Gibbsons (2016:161-162).  

 

2.4.1  Förberedelser och uppföljning av skönlitteratur 

När elever möter skönlitteratur behöver de förberedas och ha förförståelse för att ta sig 

igenom en text. Läraren kan stötta sina elever genom att planera frågor till den valda 

texten, organisera elevernas läsning och slutligen veta vad läsandet ska mynna ut i skriver 

Langer (2005:13).  

Om läsaren inte har kunskap och förståelse inför läsningen, medför det att det inte 

finns tillgång till en resurs som är av betydelse för att den som läser ska förstå, nämligen 

förförståelsen. Vid läsning spelar förförståelsen en viktig roll som grundar sig i att 

flerspråkiga elever inte alltid har samma kulturella erfarenheter som författaren själv har. 

Språket kan också vara ett hinder i läsprocessen, då språksystemet är en del av förståelsen  

(Gibbsons 2016:156).  

En lärare som planerar sina läsaktiviteter ska vara väl medveten om textens 

innehåll. På så sätt kan läraren ge sina elever stöttning, så att de kan ta sig igenom delar i 

boken som kan vara obekant för dem. Aktiviteterna som genomförs före läsningen syftar 

till att eleverna utvecklar kunskap om den övergripande betydelsen i texten, eleverna ska 

förberedas på svåra begrepp, samt kulturella och ämnesrelaterade svårigheter. Läraren 

ska stötta sina elever genom att förutsätta vad som följer i texten. Det betyder att läraren 

förklarar väsentliga ämnen som kan förekomma i texten, till exempel ett julfirande, en 

grillfest, en utflykt eller ett husdjur som inte alltid är självklara begrepp för flerspråkiga 

elever. Som lärare är det också viktigt att förklara språkliga delar som kan vara 

främmande för eleverna. Det kan till exempel vara att genren är obekant eller att 

sambandsorden är svåra (Gibbsons 2016:164). 
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Innan eleverna börjar läsa en bok på svenska kan läraren eller studiehandledaren berätta 

vad boken handlar om på elevernas modersmål. På så sätt får elever som har svenska 

som modersmål en nyttig erfarenhet. Det visar på att läraren respekterar och accepterar 

andra språk, och att alla språk ska användas för att kommunicera (Gibbsons 2016:168). 

Aktiviteter efter läsningen förutsätter att elever är bekanta med texten och kan förstå 

det lästa. Eleverna kan få sammanfatta texten så att läraren kan bilda sig en uppfattning 

om vad eleverna har förstått. För att ta reda på vad eleverna har förstått, kan de ge förslag 

på en underrubrik till varje avsnitt. Eleverna kan också få sammanfatta texten under högst 

en minut för en klasskamrat. Uppföljning av en text kan innebära att arbeta kreativt som 

att måla, rita eller dramatisera. Om eleverna har varit uppmärksamma på texten, går det 

att skapa tidslinjer och diagram som en uppföljning på texten (Gibbsons 2016:174-176). 

 
2.4.2 Strategier vid skönlitterär läsning  

I undervisningen ska läsaktiviteter fylla två viktiga funktioner: Det första handlar om att 

läsaren ska förstå den lästa texten, och det andra handlar om att läsaren ska utveckla 

goda lässtrategier inför läsandet av andra texter menar Gibssons (2016:162-163). 

I och med att det insamlade materialet i studien visar att lärare använder olika 

strategier vid skönlitterär läsning, presenteras olika lässtrategier i följande avsnitt: 

Skolverket (2015:2) skriver om Reciprok undervisning som är en lässtrategi där 

elever får stöd att utveckla sin läsförståelse. Det finns fyra strategier att utgå ifrån: 

förgripa, ställa egna frågor, reda ut oklarheter och sammanfatta. Westlund (2009:79) 

har skrivit om och översatt Reciprok undervisning till läsfixarna. När eleverna använder 

dessa strategier på ett medvetet sätt ökar deras läsförståelse. Figurerna som inkluderas i 

modellen läsfixarna är Spågumman Julia som har i uppgift att förutspå och ställa 

hypoteser om texten. Nicke nyfiken som kallas frågeapan ställer frågor om texten, och 

Fröken detektiv utreder oklarheter och nya ord. Cowboy-Jim avslutar med att 

sammanfatta texten.  

En annan strategi som används i undervisningen är EPA. Strukturen bygger på 

arbete enskilt, arbete i par och att arbeta alla tillsammans. Syftet med EPA är att alla 

elever ska få tillfälle att först tänka på egen hand när läraren ställer en fråga. Därefter får 

de tid att diskutera med en kamrat, innan de delger sina tankar i helklass. Genom att 

använda EPA får alla elever möjlighet att tänka och samarbeta utifrån sin kunskapsnivå. 

Arbetssättet kan göra att elever kan stötta varandra med sina tankar och funderingar. I 

samtalen går det att lyfta fram eventuella missuppfattningar som eleverna får under tiden 
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de läser en bok, och med stöd av varandra går det att utreda dessa missförstånd (Fohlin, 

Moerkerken Westman och Wilson 2017:248). 

 
2.5 Utvecking av olika språk 

Gibbsons (2017:42-43) visar hur en framgångsrik språkutveckling kan se ut. Det beskrivs 

bland annat genom att elever behöver en begriplig input i sin undervisning som betyder 

att elever ska få tillgång till språk som ligger ett steg före för vad eleverna själva kan 

producera i zonen för sin närmaste utveckling (ZPD). Elever behöver stöttning för att 

denna input ska bli begriplig. Det finns strategier som gör det ämnesspecifika språket 

begripligt trots att det ligger utanför elevens språkliga komfortzon. Till exempel när 

läraren introducerar ett nytt ämne med ett komplicerat språk, kan hen först använda 

praktiska demonstrationer och ett språk som är bekant för eleverna för att göra det 

begripligt. Det går också att ta vara på elevers modersmål och skolspråk som är välbekant 

för dem, när ett nytt ämnesområde introduceras innan elevens andraspråk används. 

Läraren kan göra innehållet begripligt genom att använda bilder och diskussion under 

läsningen. Precis som när eleven får begriplig input är det nödvändigt att producera 

begriplig output. Det innebär att eleverna måste använda språket för att skapa förståelse. 

Elever som tvingas till att använda språket för att göra sig förstådda, för att i slutänden 

uppnå ett visst mål, använder sitt språk mer på djupet. När begriplig output används kan 

det förhoppningsvis leda till ett mer begripligt, sammanhängande, grammatiskt och 

förbättrat samtal. 

Forskning tyder på att de elever som är flerspråkiga tar hjälp av sina olika språk när 

de läser eller skriver texter (Hornberg och Link 2012;Garcia 2009). Om en elev är stark i 

sitt förstaspråk är det större sannolikhet att den lyckas bättre att lära sig ett andraspråk 

och andra efterföljande språk (Cummins 2001). Det betyder att elevers primära, kulturella 

och språkliga identiteter inte får exkluderas i processen att lära sig svenska. Eleverna ska 

uppmanas arbeta med elever som talar samma språk. Ett sådant tillfälle kan vara i en 

problemlösningssituation, eller när svåra begrepp ska introduceras. Det gör att elever kan 

förklara innehåll och begrepp för varandra, för att gemensamt skapa förståelse för ämnet 

(Gibbsons 2016:47). 

 
2.5.1 Språkinriktad undervisning 

Hajer och Meestringa (2010) förespråkar ”en språkinriktad undervisning till flerspråkiga 

elever, det vill säga en undervisning där ämnets mål tydliggörs för eleverna och de 
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språkfärdigheter som krävs för att nå målen är uttryckta och kommunicerade till eleverna” 

skriver Skolverket (2016). Det ska finnas en kontextrik och kommunikativ undervisning 

där ämnet synliggörs och konkretiseras. En språkinriktad undervisning kan innebära att 

läraren ställer öppna frågor som stimulerar elevernas lärande. Lärare kan använda 

nyckelscheman och venndiagram för att kategorisera och förklara begrepp. Det gör att 

elever får språklig stöttning och kan utveckla sitt språk (Hajer och Meestringa 2010:27). 

 

2.5.2 Från vardagsspråk till skolspråk 

Ett vardagligt språkbruk är ett språk som elever har tillgång till hemma, medan ett 

skolspråk är ett mer ämnesspecifikt språk som är nödvändigt i skolämnen. Målet är att 

elever ska få förståelse för det ämnesspecifika språket. I arbetet med att utveckla språk 

har ämneslärare en central roll, som handlar om att bistå med språklig stöttning och 

motivera eleverna till att behärska skolspråket. Lektionsinnehållet ställer högre krav 

gällande elevers språkbruk än det språk som eleverna tar med sig hemifrån. Vid en 

kemilektion kan lärare till exempel förklara det ämnesspecifika perspektivet och 

terminologin med stöd av experiment. Det ger elever tillfälle att se och samtala om den 

aktuella händelsen. I praktiken får elever ofta ta det stora steget mellan vardagsspråk och 

skolspråk med en läromedelsbok som stöd. När flerspråkiga elever inte får undervisning 

på sitt modersmål kan skolspråket bli ett hinder för dessa elever. Flerspråkiga elevers 

utveckling av skolspråket är därmed ett viktigt mål som ska genomsyra alla skolämnen. 

Elever behöver hög kvalitet av undervisning som fokuserar på både språk och 

ämneskunskaper (Hajer och Meestringa 2010:12-13).  

 

2.5.3 Klassrumsinteraktion 

Cummins (2001:94) visar en modell om klassrumsinteraktion mellan lärare och elev. 

Modellen fokuserar på innehåll, språk och språkanvändning. Det betyder att fokus ligger 

på kunskapsinriktat språk och betydelsen av att elever får stöd för att kunna utveckla 

språk. Modellens kärna utgår från klassrumsinteraktionen mellan lärare och elev. 

Lärarens fokus är viktigt eftersom den tolkar, genomför och påverkar klassrummets 

språkpolicy. Eleverna måste få undervisningssammanhang där de kan delta aktivt i 

lärandeprocessen. De ska samtidigt befinna sig i en process av lärande där de får 

kännedom om elevers kultur, bakgrund och kunskaper.  

Cummins (2001) har sammanfattat några fördelar med att aktivera flerspråkiga 

elevers tidigare kunskaper. Elevers kognitiva engagemang ökar och nya språkliga uttryck 
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och begrepp blir betydelsefulla. Det innebär att elever får tolka information mot bakgrund 

av vad eleverna redan har kunskap om.  

 

3 Metod  
I följande avsnitt presenteras valet av metod (3.1) vidare beskrivs urval och genomförande 

(3.2) som följs av analysmetoden (3.3). Slutligen presenteras metodkritik  (3.4) och etiska 

överväganden (3.5). 

 
3.1 Metodval  

Insamling av data har skett genom semistrukturerade intervjuer som kommer från den 

kvalitativa forskningsmetoden. Valet att använda intervjuer som metod grundar sig i att 

intervjuer är lämpliga för att inhämta djupgående och detaljerad data där ämnen går att 

utforska. En semistrukturerad intervju möjliggör utrymme för eventuella justeringar. 

Denscombe (2016:66-67) hävdar att det gör att undersökningens inriktning kan utvecklas 

och förändras under studiens gång. Intervjuaren kan vara flexibel när det gäller ämnets 

ordningsföljd, och det ges tillfälle för den som intervjuas att utveckla sina idèer och 

diskutera ämnena mer utförligt (Denscombe 2016:287). 

I studien har det genomförts en personlig intervju med varje enskild deltagare. En 

personlig intervju sker ansikte mot ansikte. Intervjuer som sker med en deltagare är 

relativt lätt att kontrollera. Det beror på att forskaren har en person att ledsaga, och 

behöver bara sätta sig in i och utforska en persons idèer. Bearbetningen av 

ljudinspelningar går också mycket smidigare eftersom samtalet bara involverar en 

deltagare i taget (Denscombe 2016:267).  

Valet av semistrukturerade intervjuer kommer sig av studiens syfte där lärares 

tankar om flerspråkighet undersöks. Med intervjuer går det att djupdyka ner i ämnet och 

det behövs med tanke på att syftet återspeglas i sådant som är svårt att få svar på genom 

enkäter. Då kommer man inte åt respondenternas resonemang på samma sätt.  

 

3.2 Urval och genomförande 

Respondenterna har valts med hänsyn till studiens kriterier som innebär att det ska vara 

lärare som arbetar med flerspråkiga elever. Det har gjorts utifrån ett subjektivt urval för 

att uppfylla dessa kriterier. Ett sådant urval betyder att respondenterna är av relevans för 

ämnet som undersöks skriver Denscombe (2017:74). I studiens urval ingår tre lärare från 
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två flerspråkiga skolor som arbetar med skönlitteratur. För att behålla lärarnas anonymitet 

används pseudonymer, Lärare A arbetar i förskoleklass, Lärare B arbetar i årskurs 2 och 

Lärare C arbetar i årskurs 3. Alla lärare har kontaktats på förhand via mail eller muntlig 

dialog, och de har gett sitt samtycke om att delta. Först informerades deltagarna om 

studiens syfte och deras roll i studien. Efter deras samtycke bokades tid och plats för 

intervju med respektive lärare.  

Intervjuerna har utgått från en mall med färdiga frågor (se bilaga A) som innehåller 

ämnena flerspråkighet och skönlitteratur. Intervjuerna spelades in, och därefter 

transkriberades ljudinspelningarna. Genom att spela in det som sägs kan den som 

intervjuar fokusera på samtalet, istället för att ta anteckningar vilket kan bidra till en mer 

avslappnad stämning. Enligt Denscombe (2016:384) kan transkriberingar underlätta 

efterarbetet som möjliggör detaljerade sökningar och jämförelser mellan data. 

 

3.3 Analysmetod 

När den kvalitativa datan från intervjuerna är inhämtad ska materialet analyseras. 

Intervjuerna i den aktuella studien innehöll inte alltid fullständiga och avslutande satser. 

Enligt Denscombe (2016:386) måste forskaren då lägga till skiljetecken för att ge talet en 

meningsbyggnad som gör att läsaren kan förstå vad som kommit fram under en intervju. 

Ibland behöver de talade ordet rekonstrueras så det blir begripligt i skriftlig form som 

innebär att forskaren ”snyggar till rådata” som gör att texten blir begriplig för läsaren. 

Studien utgår från en innehållsanalys som handlar om att utarbeta relevanta kategorier i 

förhållande till studiens frågeställningar, och studien baseras på en induktiv metod som 

enligt Hartman (2001:24-25) innebär att det från början inte finns en hypotes. Det betyder 

att data som samlas in styrs helt och hållet av en frågeställning. När all datainsamling är 

inhämtad, analyseras den och det går att hitta samband mellan olika egenskaper och det 

görs kategoriseringar. 

 

3.4 Metodkritik 

Den valda metoden av semistrukturerade intervjuer gjorde det möjligt att ta reda på hur 

lärare arbetar med skönlitterär läsning i ett flerspråkigt klassrum. Dock kunde 

intervjufrågorna emellanåt varit avgränsade i större utsträckning, så att det hade blivit mer 

fokus på flerspråkighet i relation till skönlitterär läsning. Det som blir synligt i studien är 

att intervjufrågorna präglas av flerspråkighet i allmänhet, vilket också blir synligt i 
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resultatet. Förhoppningsvis kan en tydligare avgränsning leda till fler detaljrika och 

intressanta svar.  

För att få ett mer utförligt svar i studiens resultat kunde intervjuerna följas upp av 

klassrumsobservationer. Observationer kan synliggöra om lärares resonemang stämmer 

överens med det som sägs under intervjuerna. Ibland kan det vara så att lärare säger en 

sak och gör något annat. 

 

3.5 Etiska överväganden  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska insamling av data för en studie följa deras fyra 

huvudkrav. Kraven som studien måste ta hänsyn till är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar 

om att forskaren ska informera deltagare om studiens syfte och vad deras roll som 

deltagare innebär. Samtyckeskravet handlar om att deltagare ska ge sitt samtycke om att 

delta i studien. Konfidentialitetskravet innebär en anonymitet i deltagandet där känsliga 

uppgifter aldrig kommer att publiceras. Nyttjandekravet handlar om att data endast ska 

användas i den aktuella studien och inte föras vidare. 

I den aktuella studien uppfylls dessa fyra huvudkrav då alla deltagare fått 

information om studien, och de har också gett sitt samtycke om att delta. De är medvetna 

om att deras deltagande är frivilligt, och inga känsliga uppgifter kommer att publiceras. 

Materialet kommer enbart användas i den aktuella studien och inte föras vidare.  

 

4 Resultat  
Studiens resultat tar hänsyn till frågeställningarna, materialet tolkas och analyseras för att 

sedan kategoriseras in i följande avsnitt: flerspråkighet i relation till skönlitterär läsning 

(4.1) att använda elevers olika språk i undervisningen (4.2).  

 

4.1 Flerspråkighet i relation till skönlitterär läsning 

Lärarna tycker att skönlitteratur är viktigt att använda i mötet med flerspråkiga elever 

eftersom det är språkutvecklande. Det betyder att böcker innehåller många ord som gör 

att eleverna kan utveckla både språk och förståelse. Samtliga lärare utgår ofta från ämnen 

i skönlitteraturen som eleverna är intresserade av, eller ämnen som eventuellt kan bli 

intressanta att jobba vidare med.  
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Alla lärare tar stöd av skolors studiehandledare som kan översätta texter till elever som 

är i behov av det. Studiehandledaren kan finnas med i klassrummet och läsa texten 

tillsammans med eleverna. Det gör att studiehandledaren kan bilda sig en uppfattning om 

vad eleverna förstår och vad de eventuellt behöver träna mer på.  

Lärare C beskriver att läsningen ska vara en naturlig del i undervisningen för att 

eleverna ska kunna utveckla sitt språk och sin läsförståelse. Hen anser också att de elever 

som läser mycket har ett rikare ordförråd och generellt sett är deras språk mycket bättre. 

En gemensam utmaning som lärarna beskriver är att de hela tiden måste hitta en 

balans i undervisningen för att stötta elevers utveckling. Lärare C menar att alla elever 

inte har samma referensramar som en svenskfödd elev, vilket gör att hen får gå mer på 

djupet vad det gäller grammatik och ordförståelse. Däremot är det viktigt att inte tappa de 

högpresterande eleverna. 

 
Det kan handla om att hjälpa nyanlända elever med det svenska språket 

samtidigt får vi inte tappa de elever som ligger långt fram och som 

behöver utmaning i sitt lärande. (Lärare C) 

 

Lärare C ser en utmaning med att alla lektioner oftast planeras på egen hand. Det skulle 

finnas mer samplanering där både nya och erfarna lärare kunde dela med sig av sina idéer 

gällande skönlitterär undervisning. Det finns också en önskan om tillgång till föreläsare 

som är flerspråkiga, som kan dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter vad det 

gäller flerspråkighet.  

 

4.1.1 Arbetssätt och strategier vid skönlitterär läsning 

Gemensamt för alla lärare är att de använder sig av bilder i arbetet med skönlitterär 

läsning. Lärare A brukar använda sig av en storbilds-TV för att visa bilder som tillhör 

boken. Läraren har uppmärksammat att eleverna hänger med, och de är intresserade på 

ett helt annat sätt när de får se bilder till texten. De andra lärarna anser också att bilder är 

viktigt eftersom det kan förtydliga textens budskap, och det är särskilt gynnsamt för 

flerspråkiga elever som inte alltid behärskar det svenska språket. Lärare C använder bilder 

för att öka ordförståelsen, och det betyder att om eleverna läser ett svårt ord kan läraren 

ta fram en bild på smart boarden och visa vad det betyder. 
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Man går in på nätet och googlar upp det, och visar vad det är. Det här 

är en loftgång. Särskilt när man använder skönlitteratur, att man läser 

ett stycke och sen frågar dem om det är något de undrar över, sen går 

jag in och googlar och så får man visa om det är något. (Lärare C) 

 

Lärare A har möjlighet att dela in klassen i två läsgrupper och det görs i syfte att utveckla 

elevers olika språk. Klassen har en läsgrupp med svenskspråkiga elever och en läsgrupp 

med SVA-elever (svenska som andraspråk). Det gör att svenskspråkiga elever kan 

utveckla sitt språk och de andra eleverna kan förstärka sitt språk. Dessutom läser läraren 

skönlitterära böcker tillsammans med alla elever i helklass. De andra lärarna tycker 

däremot att det är viktigt att alla elever alltid får ta del av samma text när de läser. Lärare 

B tycker att alla elever ska vara delaktiga och att de tillsammans ska arbeta sig igenom 

texten, och läsningen får hellre ta längre tid. Däremot är Lärare C noggrann med att 

använda fördjupningsfrågor till de elever som behöver utmanas i sin läsförståelse. 

Lärare B arbetar med lässtrategin läsfixarna och gruppdiskussioner i sin klass och 

det görs utifrån bestämda strukturer som är inarbetade hos eleverna. Hen är noggrann med 

att själv dela in grupperna för att säkerställa aktivitet bland eleverna. Genom arbetssättet 

lär sig eleverna att diskutera och samarbeta, och på så sätt kan deras språk utvecklas.  

Två av lärarna utgår från arbetsmetoden EPA vid litteratursamtal, för att inkludera 

alla elever. Eleverna får tid att tänka på egen hand och i par, innan det blir en diskussion 

i helklass. Lärare B menar att elever ofta vågar uttrycka sig mer i mindre grupper, och 

Lärare C tycker arbetsmetoden EPA är bra eftersom det går att lyfta elevernas egna 

anteckningar och tankar. Lärare C säger ”det gärna får vara lite organiserat kaos i 

klassrummet”. Eleverna ska aldrig hindras från att arbeta tillsammans menar Lärare C.  

Lärare C använder sig gärna av film i arbetet med skönlitteratur. Det gör att eleverna 

parallellt kan kolla på filmen samtidigt som de läser boken. Det gör det möjligt för 

eleverna att hänga med på ett helt annat sätt, eftersom de ser när någon pratar och de får 

ett sammanhang, vilket kan förstärka och utveckla elevers språk.  

Lärare C tycker att lärare ska tänka brett när de möter flerspråkiga elever, vilket 

betyder att man ska inkludera elevers olika kulturer på olika sätt.  
 

Om klassen arbetar med sagor går det att plocka fram en saga som 

kommer från Irak. Det gör att vissa elever kan ha hört den sagan på sitt 

språk vilket underlättar för eleverna när de ska läsa sagan på svenska. 

(Lärare C) 
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Det är naturligt att arbeta mycket med ord och begrepp vid läsning anser alla lärare. Lärare 

C arbetar en del med substantiv i mötet med flerspråkiga elever. Det är betydelsebärande 

för dessa elever. Samma lärare tycker också det är viktigt att förklara sambandsord och 

småord vid läsning. Hen säger att man inte alltid tänker på att förklara dessa ord, men att 

de är minst lika betydelsebärande och särskilt för de elever som har kommit långt i sin 

språkliga utveckling. 

Lärare B gör textkopplingar med sina elever. Eleverna får räcka upp handen om de 

känner igen något som har hänt dem själva. Det sätter igång tankeverksamheten och 

eleverna får vara muntligt aktiva. Hen menar att ett ämne som elever kan relatera till gör 

att språket blir lättare att ta till sig. Eleverna får dessutom göra kopplingar mellan text och 

text. De får berätta för varandra om det har läst något liknande i en annan bok. Texter kan 

kopplas till saker som händer i världen. Klassen ser på Lilla Aktuellt som gör att det kan 

koppla texten med nyheter och saker som pågår i världen. 

Lärare C brukar göra så att eleverna själva får ringa in ord som de tycker är svåra i 

en text. Ibland stämmer det inte alls överens med vad läraren trodde att eleverna skulle 

uppleva som svårt. Den läraren påpekar vikten av att eleverna själva ska plocka ut svåra 

ord för att kunna utveckla sitt ordförråd.  

Samtliga lärare ställer mycket frågor under läsningen, vilket gör att de kan bilda sig 

en uppfattning om vad eleverna förstår av boken. Eleverna får också rita bilder i samband 

med läsningen. Det kan till exempel innebära att eleverna läser en stund i boken och sedan 

får de rita en bild till innehållet. 
 

Jag brukar göra tankekartor på tavlan och vi pratar mycket till det som 

vi samlar på tavlan. Oftast när man gör sådana tankekartor får man lite 

grepp om vad språkbehovet finns. Vad man behöver lyfta fram för ord 

och begrepp. (Lärare B) 

 

4.1.2 Förarbete och uppföljning vid skönlitterär läsning 

Lärarna är tydliga med att framhäva att förarbetet och uppföljning vid skönlitterär läsning 

är minst lika viktigt som under själva läsprocessen.  
 

Vi lägger ganska mycket tid på det här före läsning, under läsning och 

efter läsning. Vi kastar oss aldrig  in i en bok utan att ha pratat om den. 

Vi jobbar ju då enligt läsfixarna. Vi kanske tittar en hel lektion på 

bokens framsida. Vad säger framsidan. Att få vara spågumma och ge 

förslag vad man tror ska hända. (Lärare B) 
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Lärare C beskriver sina förberedelser på ungefär samma sätt som Lärare B. Det innebär 

att eleverna får tolka vad boken eventuellt kommer att handla om. Eleverna får kolla på 

bokens framsida och titel.  
 

Med en titel kan man få tio olika svar vilket också är väldigt intressant. 

För alla tio svar kan vara rätt, och man tolkar sina svar efter de 

referensramar som man har. Det blir olika referensramar och nyttigt att 

jobba med skönlitteratur. Skönlitteratur är en bra väg att gå för att nå 

många elever. (Lärare C) 

 

Lärare C säger att eleverna får skriva sammanfattningar när boken är färdigläst för att 

kunna följa upp elevernas läsning och deras förståelse. Det innebär att de får svara på hur 

miljön ser ut, vilka karaktärer som finns med, samt att de får dra slutsatser om något som 

har hänt i boken. Sammanfattningen utgår från ett antal frågor som eleverna kan svara 

olika mycket på, beroende på deras språkliga förutsättningar.  

Lärare B har den senaste tiden tillämpat återgivande texter för sina elever. Det 

har gjort att eleverna har fått rita bilder till texten, och därefter har de fått återberätta 

texten med hjälp av bilderna. Bilderna kan användas för att sättas i kronologisk ordning. 

Det gör att eleverna får träna sin läsförståelse och sin muntliga färdighet.  

Lärare C tycker det är viktigt att eleverna blir inspirerade av läsningen. Utifrån 

sin inspiration kan eleverna arbeta vidare med texten. 
 

Eleverna kan göra ordlistor utifrån boken och så använder de ord 

därifrån för att skriva egna berättelser. Ibland får eleverna skriva egna 

fortsättningar på boken om vad som kan hända. (Lärare C) 

 

Lärare berättar om ett läsprojekt som finns i kommunen. När eleverna har läst en bok får 

de skapa något utifrån boken. Det kan till exempel vara så att eleverna har läst om björnar, 

då får alla elever skapa en björn och ställa ut björnen på biblioteket. I samband med 

utställningen kommer bokens författare dit och träffar eleverna, och alla elever får varsin 

bok signerad.  
 

4.1.3 Litteraturval 

Samtliga lärare anser att ett bokval ska utgå från klassens behov eller intresse. Lärare B 

säger att boken till exempel kan handla om vänskap eller djur och natur. Det finns då 
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möjlighet för eleverna att läsa faktaböcker och skönlitterära böcker parallellt med 

varandra. Genom att läsa skönlitteratur och faktaböcker samtidigt kan läraren synliggöra 

vad som utmärker olika textgenrer.  Lärare C väljer litteratur som kan bygga vidare på 

andra ämnen och där det finns diskussionsunderlag för eleverna att vara aktiva. Det kan 

till exempel handla om värdegrunden eller något annat som intresserar eleverna. 
 

Och det går att väva in så många ämnen i ett ämne. Det kan vara bra 

att välja ämnen inom samhällsorienterande ämnen för att det kan leda 

till diskussioner.	(Lärare C)	

 

Lärare A har använt sig av Astrid Lindgrens böcker i sin undervisning, som är bekant 

för många elever. Genom hennes böcker går det att få in andra ämnen som SO och 

musik. I böckerna återfinns faktorer som har med kulturhistoria att göra och på så sätt 

går det att visa hur Sverige var för cirka 100 år sedan. I ämnet musik går det att sjunga 

låter från Astrid Lindgrens filmer. 
 

4.2 Att använda elevers olika språk i undervisningen 

Lärarna anser att elevers olika språk är viktiga, och att eleverna ska få använda sitt 

modersmål för att förstå och lära. Däremot är svenska det enda gemensamma och 

sammanlänkade språket som pratas i skolorna, och som ska användas när alla elever är 

delaktiga.  

 
Alla språk är lika viktiga och man kan lära sig på flera språk. Vi får ju 

också de barn som är helt nyanlända som droppar in och då är vi ju 

helt beroende av att någon kan hjälpa till med sitt språk i vissa 

sammanhang. Eleverna är jätteduktiga på att hjälpa varandra.  

(Lärare B) 

  

Lärare B brukar inkludera elevers olika språk vid en samling genom att alla får säga god 

morgon på sitt modersmål. Eleverna upptäcker då att vissa ord uttalas likvärdigt på flera 

olika språk. 
 

Den svenska kulturen ska eleverna självklart känna till när man bor i 

Sverige. Men deras modersmål är också viktigt. Det är viktigt att man 

har sin identitet och är stark i den. (Lärare B) 
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Lärare B tycker att eleverna ska få använda sitt modersmål i en lärsituation. Om eleverna 

talar samma språk kan de stötta varandra, diskutera och gemensamt skapa förståelse. 

Detta brukar främst vara aktuellt när begrepp ska förklaras eller när ett nytt ämne ska 

introduceras.  

Lärare A har utvecklat sig själv som lärare eftersom hen har mött så många olika 

språk och kulturer genom sina yrkesmässiga år. Det har gjort att lärare A har fått en 

bredare förståelse för olika kulturer och människor.  
 

Jag har lärt mig lite arabiska och jag snappar hela tiden upp ord som jag 

kan använda mig av i mötet med elever och föräldrar. Jag har inte lärt 

mig hela meningar, men kommer det någon till skolan som är 

arabisktalande så kan jag säga hej. (Lärare A) 
  

Lärare B tycker att interaktionen mellan elever är viktigt i mötet med flerspråkiga elever. 

Målet är att alla ska prata och använda språket. Hen menar att eleverna ska höras och vara 

aktiva, även om läraren ibland måste vara modell och visa något för eleverna. 
 

5 Diskussion  
Nedan förs en diskussion med utgångspunkt utifrån undersökningens resultat, som även 

sammankopplas med studiens teoretiska utgångspunkt och tidigare forskning. 

Skönlitterär läsning i en flerspråkig miljö (5.1) arbetssätt och lässtrategier vid skönlitterär 

läsning (5.2), läsgrupper (5.3), hur används elevers olika språk i undervisningen (5.4).  

Därefter följs diskussionen av en sammanfattning (5.5) och vidare forskning (5.6). 

 

5.1 Skönlitterär läsning i en flerspråkig miljö 

I resultatet delar lärarna samma uppfattning om att skönlitteratur är språkutvecklande 

eftersom elever kommer i kontakt med många ord. Genom skönlitteraturen kan elever 

sätta ord i ett sammanhang, och de får kännedom om nya begrepp. Det kan likställas med 

tidigare forskning av Löthgren m.fl (2012). Skönlitteratur innehåller många ord som 

bidrar till ett ökat ordförråd. Det gör att elever kan tillämpa sig kunskaper om livet och 

världen. Detta stärker min åsikt om att skönlitteratur behövs i skolan för att utveckla det 

svenska språket. Resultatet av min studie visar sparsamt på att lärare använder 

skönlitteratur till sina elever i syfte att lära sig om andra kulturer. Det var bara en lärare 

som till exempel vävde in irakiska sagor i sin undervisning. Min tolkning är att lärare 
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använder skönlitteratur för att det är språkutvecklande, och för att synliggöra ämnen som 

eleverna har ett intresse och behov utav. Enligt (Löthgren m.fl) kan skönlitteratur 

användas för att diskutera och fastställa olika kulturella referensramar. Men för att det ska 

bli möjligt måste lärare vara väl insatta i sina litteraturval, och ha ett samarbete med 

skolbiblioteket som kan plocka fram böcker från andra kulturer. 

Det framkommer i resultatet att elever får studiehandledning om det finns ett behov 

av det. Studiehandledare är främst aktiva när elever behöver hjälp med att översätta 

skönlitterära texter i ämnet svenska. Men enligt forskningen behöver elever mer 

undervisning på sitt modersmål för att utveckla skolspråket (Hajer och Meestringa 2014). 

När studiehandledare finns tillgängliga kan elever utveckla skolspråket i en bredare 

utsträckning, vilket är positivt för deras ämneskunskaper. Däremot kan deras skolspråk 

bli bristande om studiehandledaren inte finns tillgänglig. Konsekvensen som följer är att 

skolspråket inte kan utvecklas som gör att flerspråkiga elever inte kan tillägna sig djupare 

ämneskunskaper som behövs för att uppfylla kunskapskraven. 

Det framkommer i resultatet att lärare hade önskat mer givande utbyte av kollegor 

och föreläsare för att utvecklas i arbetet med flerspråkiga elever. På så sätt visar resultatet 

att lärare bör får mer fortbildning i att möta flerspråkiga elever. Konsekvensen som kan 

bli när lärare inte har tillräckliga kunskaper om flerspråkighet och dess möjligheter, är att 

läraren inte kan stötta sina elever i den grad som hade önskats. Genom att hänvisa till 

synsättet translanguaging handlar det om att inkludera alla språk och att elever ska 

uppmuntras till att använda sina språkliga erfarenheter. För att det ska bli möjligt måste 

läraren ha kunskap om flerspråkighet och vad ett språk innebär för en individ. På så sätt 

kan läraren uppmana sina elever att använda sitt språk, och eleverna kan utveckla sina 

språkliga färdigheter.  

 

5.2 Arbetssätt och strategier vid skönlitterär läsning 

Resultatet visar att samtliga lärare arbetar med bilder i någon form. Dels för att elever ska 

få förståelse för innehållet, men också för att de ska kunna sammanfatta en bok med stöd 

av bilder. Det stämmer överens med vad som kommer fram i tidigare forskning. Gibbsons 

(2016) nämner att elever behöver begriplig input som innebär stöttning för att utveckla 

ett rikt språk, och denna typ av stöttning kan vara bilder. Det framkommer också att 

lärarna ställer frågor om boken till eleverna under läsprocessen, och att eleverna får samla 

begrepp med stöttning från läraren. Det gör att läraren kan konkretisera för eleverna vad 

ett ord betyder. Detta kan likställas med tidigare forskning som handlar om en 
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språkinriktad undervisning enligt Hajer och Meestringa (2010). Flerspråkiga elever är i 

behov av kontextrik och kommunikativ undervisning där ämnet synliggörs och 

konkretiseras. Att använda språkinriktad undervisning visar sig vara gynnsamt i mötet 

med flerspråkiga elever.  

Det framkommer i resultatet att elever ofta får förutspå framsidan på en bok och 

gissa vad de tror att boken kommer att handla om. Detta kan ifrågasättas eftersom 

förförståelsen är en viktig resurs för flerspråkiga elever. Enligt Gibbsons (2016) behöver 

flerspråkiga elever en förförståelse där läraren lyfter fram svåra begrepp eller 

ämnesrelaterade svårigheter som kan förekomma i boken. Konsekvensen som kan bli när 

elever endast får förutspå bokens framsida, är att de inte får tillräckligt med kunskaper 

om förförståelsen för att kunna läsa och förstå en bok. Det kan i sin tur leda till att elever 

blir omotiverad i läsprocessen, och inte känner engagemang i läsandet.  

 

5.3 Läsgrupper 

Alla lärare använder samma läsbok till sina elever. Det betyder att eleverna ska arbeta sig 

igenom boken tillsammans. Förhoppningsvis bidrar samma bok till att elever känner sig 

delaktiga och inkluderade i klassrummet jämfört med om läraren hade valt andra böcker 

till sina flerspråkiga elever. Något som kan ifrågasättas är vad som sker med de elever 

som ligger långt fram i sin utveckling och som är i behov av utmaning. En tolkning som 

kan göras är att dessa elever tröttnar och blir omotiverade när läsningen går långsamt. 

Denna typ av arbetssätt överensstämmer inte helt med tidigare forskning, enligt Gibbsons 

(2016) ska elever få tillgång till ett språk som ligger ett steg före vad eleverna själva kan 

producera i zonen för sin närmaste utveckling.  

I samband med att elever läser samma bok kan lärare förbereda sina läsaktiviteter 

mer detaljerat än om klassen hade läst flera olika böcker samtidigt. Som nämnt tidigare 

arbetar lärare med metoden EPA. Denna typ av arbetsmetod underlättar för läraren 

eftersom hen bara behöver planera diskussionsunderlag och aktiviteter utifrån en bok. En 

lärare kunde dock redogöra att hen delar in sin klass i två läsgrupper, en SVA-grupp och 

en svenskspråkig grupp vilket förstärker respektive utvecklar språket i grupperna. 

Däremot finns ingen antydan på att de två andra lärarna delar in sin klass i läsgrupper för 

att förstärka och utveckla elevers språk. Det finns heller ingen tydlig förklaring på om 

deras elever gynnas av att läsa samma bok. Syftet med att läsa samma bok, verkar istället 

innebära att alla elever ska inkluderas i läsundervisningen. 
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5.4 Hur används elevers olika språk i undervisningen? 

Resultatet visar att en lärare inkluderar elevers olika språk genom att de får säga god 

morgon på sitt modersmål. Eleverna hittar då likheter mellan sina språk vilket gör att dem 

kan bli nyfikna på att lära sig ett nytt språk. Det är i enlighet med synsättet 

translanguaging som innebär att språk kan användas och anpassas beroende på deltagare 

och sammanhang. Läraren visar på mångfalden av språk, vilket också överensstämmer 

med translanguaging. En lärare har framfört i resultatet att elevens modersmål är en 

identitet och något man är stark i. Detta kan likställas med vad som framkommer i tidigare 

forskning. Elever behöver få undervisningssammanhang där de aktivt kan delta i 

lärandeprocessen. De ska samtidigt befinna sig i en process av lärande där de får 

kännedom om andra kulturer och kunskaper (Cummins 2001). Det framkommer också 

att en lärare har lärt sig några ord på ett annat språk. Det visar på förståelse och en 

nyfikenhet för andra språk. Om läraren själv är öppen för att lära sig andra språk kan hen 

förhoppningsvis påverka elever att vilja lära sig det svenska språket.  

Resultatet visar att elevers olika språk ska inkluderas och användas i 

undervisningen. Dock är det bara en lärare som uppmanar sina elever att faktiskt använda 

sitt modersmål i en lärandesituation. Ett sådant tillfälle är när elever som talar samma 

språk får stötta varandra för att gemensamt skapa förståelse. Gibbsons (2016:47) skriver 

att inkludering av andra språk innebär att elever ska uppmanas att arbeta med elever som 

talar samma språk. Forskning visar att elever som är starka i sitt förstaspråk kommer 

lyckas bättre i processen att lära sig ett nytt språk. Elevers primära och språkliga 

identiteter får inte exkluderas i processen att lära sig svenska (Cummins 2001). Lärarna i 

den aktuella studien uttrycker att elevers olika språk ska användas i undervisningen. 

Däremot ställer jag mig frågande till hur mycket utrymme elevers olika språk egentligen 

får i undervisningen. Det som framkommer är att lärare har förståelse för elevers kulturer 

och språk. Min tolkning är således att lärarna uttrycker att språk ska användas, när de 

egentligen menar att de har en förståelse för elevers kulturer och språk. För att elever ska 

få använda sitt språk i undervisningen, förutsätts det att det finns fler elever som talar 

samma språk, vilket inte alltid är självfallet. Detta kan vara en orsak till att elevers 

modersmål inte alltid kan tillämpas i undervisningen. Konsekvensen som kan bli är att 

elever inte får utrymme att använda sitt modersmål, som kan medföra problem att lära sig 

det svenska språket som innehåller både vardagsspråk och skolspråk. 

Därav visar både denna studie och tidigare forskning att interaktion är viktigt i 

mötet med flerspråkiga elever. Det som framkommer i studiens resultat är att elever 
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behöver vara delaktiga för att ett lärande ska ske. Elever ska prata och aktivt använda 

språket. Enligt Cummins (2001) ska elever få undervisningssammanhang där de kan delta 

aktivt i lärandeprocessen. I samband med att elever får lära sig att integrera med varandra 

synliggörs studiens teori om det sociokulturella perspektivet, men även Gibbsons (2016) 

forskning om begriplig output. Det innebär att elever utvecklar språk i sociala 

sammanhang där de själva får vara aktiva och prata med varandra. Elever som tvingas till 

att använda språket får också en djupare förståelse.  

 

5.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis går det att konstantera att skönlitteratur är språkutvecklande och 

användbart i mötet med flerspråkiga elever. Men lärare ska känna till vilka arbetssätt som 

är av betydelse, så att flerspråkiga elever får rätt förutsättningar att utveckla sina 

kunskaper i den skönlitterära undervisningen. Modersmålet är av betydelse när elever lär 

sig ett nytt språk. Lärare får aldrig exkludera elevers modersmål, men de måste känna till 

i vilka situationer elever ska få använda sitt modersmål och när det är mindre lämpligt.  

 
5.6 Vidare forskning  

Vidare studier skulle följaktligen kunna undersöka hur flerspråkiga elever upplever den 

skönlitterära läsningen, för att sedan kunna jämföra skillnader och likheter mellan lärare 

och elever. En annan grupp som hade varit intressant att undersöka är modersmålslärarna. 

De har egna erfarenheter av olika språk, vilket förhoppningsvis kan leda till många 

intressanta svar.  
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I 
 

Bilagor 
 
Bilaga A - Intervjufrågor 
 
Flerspråkighet  

1. Vad innebär flerspråkighet för dig? 
2. På vilka sätt används flerspråkigheten? 
3. Använder du några specifika strategier i ett flerspråkigt klassrum? 
4. Känner du att du har erfarenhet av att arbeta med flerspråkighet? 
5. Hur ser du på det framtida arbetet med flerspråkighet? 
6. Vilka förbättringar kan göras? Finns det eventuella brister? 
7. Ser du någon utveckling av flerspråkighet i skolan?  
8. Om ja, på vilket sätt har den utvecklats? 

 

Flerspråkighet och skönlitteratur 
1. Väljer du ut någon specifik skönlitteratur till en flerspråkig klass? 
2. Väljer du någon annan skönlitteratur till de elever som har ett annat modersmål 

än svenska? 
3. Arbetar du på något specifikt sätt med skönlitteratur i ett flerspråkigt klassrum? 
4. Vad är möjligheterna med skönlitteratur i en flerspråkig klass? 
5. Vad är svårigheterna med skönlitteratur i en flerspråkig klass? 
6. Hur ser litteratursamtalen ut i en klass som är flerspråkig? 

 
 


