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Denna studie syftar till att undersöka hur skönlitteratur används i 

språkutvecklande undervisning av flerspråkiga elever i de tidiga skolåren. För att 

utröna vilken litteratur som används och hur valet motiveras, vilka förtjänster 

och hinder som kan förekomma med skönlitteratur samt hur lärare samverkar i 

arbetet har vi intervjuat undervisande lärare i skolämnena svenska, svenska som 

andraspråk samt i modersmålsundervisning.  

Studien bygger på kvalitativa intervjuer med lärare i svenska, svenska som 

andraspråk samt modersmål. Intervjuerna spelades in och transkriberades. 

Databearbetningen gjordes genom allmän kvalitativ analysmetod där 

transkriptionerna kodades och resulterade i ett antal kategorier. 

 Studiens resultat visar att samtliga lärare ser positivt på skönlitteratur i 

undervisningen av flerspråkiga elever. Högläsning av bilderböcker är prioriterat 

tillsammans med diskussion om innehåll. Det råder delade meningar kring urval 

av litteratur samt arbetssätt men det råder konsensus kring de många vinsterna 

med skönlitteratur, bland annat dess positiva inverkan på flerspråkiga elevers 

litteracitet samt dess bidrag till vidgade perspektiv.  



 

Samverkan mellan de olika lärarna upplevs kunna underlätta och förbättra 

urvalet av skönlitteratur som används i undervisning av flerspråkiga elever. Dock 

skulle denna samverkan behöva stärkas.  
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1 Inledning 

Den kulturella och språkliga mångfalden ökar i hela världen på grund av en mängd olika 

faktorer (Cummins, 2017). Delvis beror befolkningsrörligheten på att arbetskraft eftersöks 

på annan plats och på den förenklade möjligheten att röra sig fritt mellan olika 

medlemsländer inom exempelvis EU. Men alltför ofta beror migration på krig, katastrofer 

och förtryck. Konsekvenserna för skolor i hela världen och framför allt i svenska skolor som 

undersöks i denna studie, är en mångfald av elever med olika kulturella och språkliga 

bakgrunder. Utmaningen för skolan är att uppfylla samtliga elevers rättighet till en hållbar 

utveckling – att motiveras till en vilja att lära för resten av livet (Skolverket, 2011). 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, 

läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro 

till sin språkliga förmåga (Skolverket, 2011, s. 7). 

Ofta varierar just språkförmågan hos flerspråkiga barn stort. Det är inte ovanligt att 

barn födda utanför Sverige eller med föräldrar med ursprung från andra länder, inte 

bara har ett, utan flera modersmål. Wedin (2011) menar att för de elever som kommer 

till Sverige strax före eller under skoltiden blir den språkliga situationen komplex. I 

skolan möts dessa elever av både klasslärare, svenska- som andraspråkslärare och 

ibland även modersmålslärare. Dessa lärare har till uppgift att på olika sätt bidra till 

elevers språkutveckling, i huvudsak gällande det ”nya” landets språk, nämligen 

svenskan. Ibland finns även behov av tolkar och studiehandledare på modersmålet. 

Dock vistas de flesta elever till största del i enspråkiga klassrum, det vill säga att den 

huvudsakliga undervisningen bedrivs enkom på svenska.  

 Hur samverkan mellan dessa yrkesgrupper går till i praktiken verkar också variera 

stort på landets skolor. Vi har erfarit att svenska som andrapråksundervisning ibland 

inkluderas i den ordinarie svenskundervisningen i de tidiga skolåren, där vi varit 

aktiva. Detta har då skett i klassrum med en hög andel flerspråkiga elever. 

Skolinspektionens rapport från 2009 visar att många kommuner saknar 

gemensamma riktlinjer för hur undervisning av flerspråkiga elever ska bedrivas. Det 

blir därmed problematiskt när enskilda rektorer och lärare ska axla ansvaret för ett bra 

mottagande av, och en god undervisning för, dessa elever. Skolinspektionen menar att 

det ofta är entusiastiska eldsjälar som genomför detta arbete utanför ramen för skolans 

kvalitetsarbete och med avsaknad av en rektors pedagogiska ledarskap (2009). 2014 
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kom en ny rapport från Skolinspektionen där man identifierat vad som kunde anses 

förbättra undervisningen av nyanlända elever; 

Fundamentet för att lyckas är, efter vad som framträder i granskningen, samsyn i förhållningssätt, 
att all personal på skolan tar ett gemensamt ansvar samt att lärarna har kunskap och kompetens 
som rör nyanlända elevers lärande (Skolinspektionen, 2014, s. 6).  

På senare år har Skolinspektionen belyst olika organisatoriska faktorer samt 

undervisningsfaktorer som påverkar just undervisningen av nyanlända elever 

(Skolinspektionen, 2017). Där ingår bland annat en helhetssyn där verksamma lärare 

samverkar kring de faktorer som anses förbättra undervisningen för flerspråkiga 

elever. Ansvaret ska alltså inte ligga på enskilda lärare. 

Enligt egen erfarenhet har vi sällan i skolorna sett en gemensam planering för hur 

undervisningen av de flerspråkiga, ibland nyanlända eleverna, ska se ut. Vi vet inte om 

det råder konsensus mellan dessa yrkeskategorier om vilket material eller vilka 

undervisningsmetoder som är de bästa för de här eleverna. Hur skolan bäst gynnar 

dessa elevers svenska språkprogression är en fråga vi önskar ha svar på. 

 Kommunikativ kompetens är avgörande för hur man som människa förmår delta 

i skola och samhällsliv (Ladberg, 2003). Kompetensen innefattar inte bara 

ordförståelse, utan även tonfall, kroppsspråk liksom en anpassning till aktuell 

mottagare. Axelsson (2010) menar att kommunikativ kompetens utgår från 

språkanvändarens behov av en djup kunskap och utvecklade färdigheter för att kunna 

tillgodose alla de olika kommunikationsbehov individen har (s. 126). Enligt 

Skolverket (2011) är det lärarens uppdrag att ge elever stöd i sin språk- och 

kommunikationsutveckling. Det är intressant att undersöka hur väl eleverna utvecklar 

det svenska språket i ett klassrum där merparten ursprungligen pratar ett annat språk 

än just svenska. Hur får eleverna förståelse för nya ord och begrepp kopplade till 

vardagsspråket som ibland kanske avskiljer sig från den direkta skolundervisningen, 

det vill säga det så kallade skolspråket? För att belysa vilken förvirring som kan uppstå 

vid en undervisningssituation citeras följande från Svensson (2017): 

Läraren: Nu ska ni arbeta med det här talet. Följ med i boken medan jag läser. På en bondgård 
har en bonde fyra kor och fem hästar, två getter, fyra grisar, en tupp och sex hönor. Hur många 
ben finns det på bondgården? 

Ali: Vad är bondgård?  

Läraren: Det är ett hus på landet med djur. 

Ali: I skogen? 

Läraren: Nä, det ligger mer ute på slätten. 
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Fatima: Är släkten där? 

Läraren: Nä, inte släkten, SLÄTTEN. Man odlar där. 

Yusif: Vem är Ola? Är en pojke? 

Läraren: Nä, nä, odlar. Man har åkrar och man har djur………. (Svensson, 2017, s. 129). 

Diskussionen är hämtad från en matematiklektion med nyanlända elever i årskurs 5 

men exemplet visar på komplexiteten oavsett skolämne eller årskurs. Läraren har svårt 

att behålla tråden under lektionen, då brister i språket eller förståelsen tar fokus från 

uppgiften. Den tid som skulle avsatts till problemlösning i matematik går här åt till att 

försöka förklara olika miljöer och djurarter. Lektionen avrundas enligt följande:  

Aisha: Vad säger tupp?  

Läraren: Kuckeliku (alla ropar kuckeliku och skrattar, läraren också). Nä, hör ni, nu får vi gå 
tillbaka till matten och räkna ben. Hur många ben har en tupp? 

Adam: Fyra. 

Läraren: Nä, nä. Tuppen är en fågel. Den har en stor fin stjärt och kam på huvudet. 

Aisha: Va? Kan fågel kamma sig? (Svensson, 2017, s. 130).  

Ingen av dessa nyanlända elever från ovanstående exempel har gått i svensk förskola. 

Gemensamt för dem är att de bor i lägenheter i en svensk förort och att eleverna inte 

har fått möjlighet att lära sig svenska ord eller uttryck som berör just det lantliga livet. 

Citaten talar sitt tydliga språk och avslöjar att det är svårt för dem att förstå orden i 

läromedelskontexten. Det är tydligt att de inte heller förstår lärarens förklaringar. 

 Skulle lektionen kunnat göras annorlunda för att stötta dessa elevers förståelse för 

innehållet? Skönlitteraturen skulle kunna vara en väg för att göra flerspråkiga elever 

förtrogna med både språk och innehåll. Om eleverna i exemplet tidigare hade läst 

exempelvis Astrid Lindgrens ”Emil i Lönneberga” på svenska samt på modersmålet, 

hade de kanske haft en annan förförståelse även för innehållet i matematiklektionen. 

Läraren hade kunnat koppla innehållet till berättelsen om ”Emil” eller använt bilderna 

som stöd för begreppsförståelsen. Kan något så klassiskt som skönlitteratur vara just 

en inkörsport till det ”nya” språket genom sin variation i handling och genre? Kan 

skönlitteratur i någon mån stimulera till fortsatt språkutveckling och hur stort 

utrymme får egentligen skönlitteraturen i svenskundervisningen av 

andraspråkselever? Det är den här typen av frågeställningar som denna uppsats 

inspirerats av. 
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1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

Vi upplever att skönlitteratur, oavsett skriftspråk, används sparsmakat i undervisning 

och tillgången på litteratur skriven på andra språk än svenska verkar vara begränsad 

såväl i klassrummen som i skolbiblioteken. Som lärarstudenter har vi under vår 

studietid fått lära oss att flerspråkiga elever framgångsrikt lär svenska språket genom 

sitt modersmål, vilket bekräftas av både Skolverket (2013) och forskare inom området 

(Cummins, 2017; Gibbons, 2018). Dock har vi inte sett så många exempel där 

arbetssätt som inkluderar modersmålet har förekommit och därför anser vi att 

området är intressant och viktigt att undersöka.  

Denna studie syftar till att undersöka hur några lärare anser att de använder 

skönlitteratur i undervisning av flerspråkiga elever i de tidiga skolåren i skolämnen 

svenska, svenska som andraspråk samt i modersmålsundervisning. 

Syftet uppnås genom att besvara följande konkreta forskningsfrågor: 

1. Hur menar lärarna att de väljer skönlitteratur samt hur motiverar de sina 

skönlitterära val och samarbetar de med någon i urvalsprocessen? 

2. Hur beskriver lärarna sina arbetssätt med skönlitteratur i undervisning av 

flerspråkiga elever? 

3. Vilka förtjänster och utmaningar identifierar lärarna vid användning av 

skönlitteratur i undervisning av flerspråkiga elever? 
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2 Bakgrund 

Nedan redovisas den tidigare forskning samt de definitioner som ansetts vara 

relevanta för studien. I kapitlets början (2.1) presenteras styrdokumenten, det vill säga 

de förordningar verksamma lärare har att förhålla sig till. Vidare behandlas forskning 

om Språk och identitet i avsnitt 2.2. I avsnitt 2.3 följer en redogörelse av olika 

undervisningsformer som erbjuds flerspråkiga elever. Begreppet literacy eller 

litteracitet förklaras i avsnitt 2.4 och i 2.5 redogörs begreppet skönlitteratur. 

Avslutningsvis presenteras Undervisningsmodeller och stöd i avsnitt 2.6. 

2.1 Styrdokument  

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) betonas först 

och främst språkets betydelse för individen i kursplanen för svenska och svenska som 

andraspråk: 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 

utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och 

tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett 

samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. (Skolverket, 2011, s. 222). 

Språklig kunskap anses vara grundstenen för fortsatt lärande även i andra skolämnen 

och för att kunna verka i samhället. När man läser vidare i kursplanen för svenska 

beskrivs att: 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva (Skolverket, 2011, s. 222) 

samt: 

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och 

skilda delar av världen. (Skolverket, 2011, s.222).  

Vidare är det intressant att studera även kursplanen för modersmål som syftar till att 

eleven inte bara ska utveckla sitt modersmål utan även att få kunskaper om sin kultur. 

Undervisningen ska bland annat även innefatta analys av skönlitteratur: 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet. I 

undervisningen ska eleverna möta och få kunskaper om skönlitteratur, annat estetiskt berättande 

och olika former av sakprosa på modersmålet. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla 

sitt språk, sin identitet och förståelse för omvärlden […] Genom undervisningen i ämnet 

modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att […] 
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läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och reflektera över traditioner, 

kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser 

med svenska förhållanden. (Skolverket, 2011, s. 87).  

2.2 Språk och identitet 

Runt treårsåldern har barn utvecklat en förmåga att föra samtal samt har ett 

grundläggande ordförråd och en grammatik (Strömqvist, 2010). Upp till cirka fem års 

ålder sker sedan en sociokognitiv utveckling där barnet genom övning lär sig att 

anpassa sin egen kommunikation till mottagaren, vilket är avgörande för god 

kommunikativ kompetens. Strömqvist (2010) menar att denna utveckling även bidrar 

till vidareutveckling av genrer som exempelvis berättande och argumenterande.  

Språket är ständigt i utveckling och påverkas av de olika sociala miljöer vi vistas i. 

Genom språket omvärderar ständigt människan sin kunskap och identitet, således 

spelar språket en central roll för den personliga utvecklingen (Bjar & Liberg, 2010; 

Skolverket, 2011; Strömqvist, 2010). Enligt Bjar & Liberg (2010) stödjs barns lärande 

om de får möjlighet att använda språket i olika ämnen och sammanhang. I sitt 

tillägnande av språk kan omgivningen ses som språkliga förebilder som barnet kan 

imitera. Omgivningen modellerar sålunda hur man språkar med olika personer i olika 

kontexter (Bjar & Liberg, 2010; Ladberg, 2003).  

Inom forskarvärlden talar man om två typer av flerspråkighet; simultan och 

successiv flerspråkighet (Skolverket, 2013; Ladberg, 2003). Om ett barn får två olika 

språk från födelsen kan det bli simultant flerspråkig. Om ytterligare ett språk kommer 

in senare kan barnet bli succesivt flerspråkig, även om barnet i början blandar de båda 

språken. När barnet sedan börjar dela upp språken kan det språk som är dominant 

inledningsvis påverka det andra språket. Enligt Ladberg (2003) och Axelsson (2010) 

har flerspråkiga elever mer att jämföra med gällande exempelvis språkljud, grammatik 

och betoningsmönster, vilket kan vara en fördel. Även vetskapen om att det är möjligt 

att kunna flera språk kan motivera till inlärning av nya språk. 

Elever som ska lära sig ett andra- eller tredjespråk har ett dubbelt arbete framför 

sig, dels ska de ta igen den vardagliga språkutveckling som förstaspråkinlärarna redan 

har tillägnat sig före skolstarten (Gibbons, 2018; Wedin, 2011; Skolverket, 2013). Dels 

ska de utveckla ett skolspråk, det vill säga en vidareutveckling av språket de håller på 

att lägga basen till (Damber, 2013). Cummins (2017) och Gibbons (2018) menar att det 

råder stora skillnader mellan just vardagsspråk och skolspråk och att det tar minst fem 
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år för en elev att komma ikapp sina kamrater när det gäller just det kunskapsrelaterade 

språket. Gibbons (2018) anser dock att det finns ett undantag. De elever som har hög 

litteracitet och snabb akademisk utveckling på sitt första språk, utvecklar ofta 

skolspråket mycket snabbare. 

White, Mammone och Caldwell (2015) lyfter även att det inte endast är ett nytt 

språk som ska läras in, utan att det också handlar om att eleven ska orientera sig i 

förhållande till vad som utgör effektiv språkanvändning i skolan. Det vill säga hur 

språk, verbalt och i text struktureras och används för att leda till akademisk framgång.  

Att framgångsrikt ge flerspråkiga elever stöd i sin språkutveckling innebär bland 

annat att eleven tillåts och uppmuntras att använda de språkresurser eleven redan 

bemästrar i tal och skrift (Cummins, 2017; Gibbons, 2018; Skolverket, 2013). Enligt 

Cummins (2017) känner många nyanlända elever stor frustration när de inte kan visa 

sina kunskaper på grund av att de inte bemästrar skolspråket. När eleverna kan ta del 

av undervisningen på modersmålet kan frustrationen minska och tilltron till sin egen 

läs- och skrivförmåga öka. Andra sätt att anpassa för dessa elever är exempelvis att 

tillhandahålla tvåspråkiga texter.  

2.3 Undervisning av flerspråkiga elever 

Inledningsvis nämndes några yrkesgrupper som arbetar med flerspråkiga elever till 

exempel lärare i svenska, svenska som andra språk samt modersmål. Dessa 

yrkesgrupper möter elever som är nyanlända eller födda i Sverige och som deltar i 

undervisning i och på svenska inom skolväsendet. Tillsammans eller enskilt kan 

yrkesgrupperna fungera som stöd i utveckling av svenska språket eller modersmålet. 

Nedan beskrivs de organisatoriska ramar relevanta för de yrkesgrupper som 

representeras av våra informanter och som varit i fokus i denna studie.  

2.3.1 Svenska som andraspråk (SVA) 

Svenska och svenska som andraspråk är obligatoriska skolämnen vilket innebär att alla 

elever undervisas i något av dessa två ämnen. I de tidigare skolåren kan det dock 

innebära att undervisning i de båda ämnena i praktiken sker integrerat. 1995 infördes 

svenska som andraspråk i skollagen och under läsåren 2015–2016 fick 10% av Sveriges 

grundskoleelever undervisning i ämnet (Cummins, 2017; Kåreland, 2013). Idag är den 

siffran 12,1% (Skolverket, 2018). I styrdokumenten anges syftet med så kallad SVA-
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undervisning att ”eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket” 

(Skolverket, 2011, s. 269). Eleverna ska sammanfattningsvis lära sig läsa och skriva på 

svenska samt våga och förmå att uttrycka sig i olika sammanhang. Vidare syftar SVA-

undervisningen till att eleverna: 

genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. 

Undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin 

kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet (Skolverket, 2011, s. 269). 

2.3.2 Modersmålsundervisning 

Skolverket (2013) menar att elevers språkutveckling gynnas om de får undervisning på 

modersmålet. Enligt vissa kriterier beslutar huvudman om vilka elever som ska 

erbjudas så kallad modersmålsundervisning. Enligt Skolverket (2018) var 28,1% av 

Sveriges grundskoleelever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 

2018/2019. 

Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. 

Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra 

ämnen (Skolverket, 2019). 

Syftet med modersmålsundervisning är att flerspråkiga elever ska utveckla kunskaper 

i och om sitt modersmål. Inom modersmål sker bedömning och betygsättning på 

samma sätt som i övriga ämnen. För att erbjudas modersmålsundervisning i 

grundskolan måste eleverna uppfylla kriterier som att en eller båda vårdnadshavarna 

har ett annat modersmål än svenska och att det dagligen talas i hemmiljön samt att 

eleven själv har grundläggande kunskaper i modersmålet (Skolverket, 2019). För de 

nationella minoritetsspråken gäller andra kriterier. 

2.3.3 Studiehandledning på modersmål 

Utöver SVA- och modersmålsundervisning erbjuds nyanlända elever eller elever som 

inte behärskar svenska språket tillräckligt för att klara kunskapskraven inom vissa 

ämnen, så kallad studiehandledning på modersmål (Cummins, 2017; Sheikhi & Ucar, 

2018; Skolverket, 2013). Syftet med denna typ av stöd är att en studiehandledare 

stöttar eleven genom att förklara ord och begrepp för eleven på dennes modersmål 

eller det språk eleven tidigare använt i skolan för att på så sätt låta eleven dra nytta av 

sitt starkaste språk. Studiehandledningen kan ges före, under eller efter lektionstid. 

Sheikhi och Ucar (2018) lyfter att studiehandledning även syftar till att eleven 
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utvecklar en identitet och lär sig studieteknik med mera. Ofta sker en förväxling mellan 

yrkesgrupperna modersmålslärare och studiehandledare: 

Studiehandledning på modersmål räknas antingen som särskilt stöd eller som extra 

anpassning, det är alltså inte ett eget skolämne (Sheikhi & Ucar, 2018). Skolverket 

(2013) redogör för att denna stödinsats även kritiserats av Skolinspektionen då den 

inte nått upp till förväntningarna. Bland annat är det många skolor som har brister i 

hanterandet av denna resurs. Enligt Skolverket (2013) är det viktigt att det finns ett 

samarbete mellan studiehandledaren och de undervisande lärarna.  

I studiehandledningen på modersmål ingår det att kartlägga och identifiera de 

stödbehov eleven har inom ett område eller skolämne. Arbetet innebär sedan att 

studiehandledaren arbetar tillsammans med eleven inom dessa ämnen och exempelvis 

hjälper eleven förstå vad en textgenre är och hur hen ska tänka och skriva inom olika 

texttyper. Ett sätt att hjälpa eleven vidare är att hen lär sig att skriva genreanpassat på 

sitt modersmål, för att sedan kunna överföra dessa kunskaper till att skriva på svenska 

(Sheikhi & Ucar, 2018).  

Skolverket (2013) anser att så kallad translanguaging där eleven får möjlighet att 

använda sina samtliga språk (se kapitelavsnitt 2.6.1), även bör förekomma i 

studiehandledning på modersmål genom att arbetet sker växelvis på elevens 

modersmål och på svenska. På så sätt utvecklar eleven både ämneskunskaper och det 

svenska språket. I takt med att elevens kunskaper ökar kan ämnesspecifika ord och 

begrepp på svenska introduceras och så småningom går undervisningen över till att 

helt bedrivas på svenska. 

2.4 Litteracitet 

Vad som på svenska benämns som litteracitet är ett mångfasetterat begrepp.  

Lundgren (2014) förklarar begreppet som en bredare läsförmåga, innebärande både 

läsförmåga och läsförståelse. Kåreland (2013) beskriver litteracitetsutveckling som ett 

mått på hur barn utvecklar både muntligt och skriftligt språk. Denna utveckling, menar 

Kåreland (2013), sker alltid i en social kontext. Litteracitet innebär således att kunna 

anpassa läs- och skrivförmågan i olika sociala sammanhang (Kaya 2016). Gibbons 

(2018) beskriver i sin tur begreppet som förmåga att ta till sig texter för att utveckla 

kunskaper och den egna potentialen. För att kunna uppnå egna mål och förmå att delta 

i samhället krävs just litteracitet. För flerspråkiga elever är meningsskapande särskilt 

centralt för litteracitetsutvecklingen (Damber, 2013). När man utgår från elevernas 
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modersmål och egna erfarenheter kan dessa elevers litteracitet särskilt gynnas. Elever 

som exponeras för skrift blir bättre läsare som i sin tur kan leda till bättre 

skolprestationer. 

2.5 Skönlitteratur 

Enligt Cummins (2017) lever många flerspråkiga elever internationellt i ekonomisk 

utsatthet vilket ofta leder till begränsad tillgång till litteratur. Konsekvenser av detta är 

att dessa barn får en begränsad möjlighet att tillägna sig främst det ordförråd som hör 

till skolspråket och utvecklar inte litteracitet på samma nivå som barn med starkare 

socioekonomisk bakgrund gör. Cummins (2017) anser därför att det är skolans ansvar 

att erbjuda socioekonomiskt svaga barn en miljö rik på skrift och främja läs-och 

skrivengagemang. Genom att uppmuntra flerspråkiga elever till engagerad läsning 

utjämnas skolprestationerna mellan infödda och invandrade elever. Cummins (2017) 

visar på forskning där effekterna av att på något sätt tillhandahålla litteratur ger bättre 

läs- och skrivutveckling i tidiga år samt att eleverna motiveras till fortsatt läsning. 

Ovannämnda effekter kan ses under hela skoltiden från förskola till 

vuxenutbildning. Exponering för olika typer av skrift ger litteraciteten en slags 

uppåtgående spiral. Ju mer eleverna läser desto bättre läsare blir de där både 

läsförståelse och tekniska färdigheter förbättras vilket i sin tur leder till bättre 

skolprestationer (Nauclér, 2013). Cummins (2017) menar att föräldrars högläsning för 

sina små barn gav positiva effekter på ordförråd, stavning och till och med 

matematiktester många år senare, till skillnad från barn som inte fått den 

exponeringen av text. Likaså belyses kontinuitet som en avgörande faktor för 

läsutvecklingen. De elever som läser även under sommarlovet tappar inte läsförmåga, 

vilket enligt Cummins (2017) riskerar ske i de fall eleverna inte läser. Tvärtemot kan 

läsförmågan till och med förbättras. Motivation ses som en viktig faktor för läsandet 

vilket innebär att det är viktigt att elever själva får välja litteratur. Enligt Löthagen, 

Lundenmark och Modigh (2008) vill flerspråkiga elever läsa texter som speglar den 

värld de lever i.  

Att involvera och engagera familjer i flerspråkiga elevers läsning har visat på 

långsiktiga positiva effekter (Cummins, 2017). Framförallt allt utvecklar eleverna sina 

läs- och skrivförmågor men presterar även bättre inom andra områden, till exempel 

matematik. Genom samverkan med familjerna stärks även självkänslan hos eleverna. 
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Den språkorienterade praktiken (Cummins, 2017, s. 210) lyfts fram som en metod 

att göra barn förtroliga med litteratur. Denna praktik bygger bland annat på att det är 

viktigt att prata med barn om det lästa, oavsett typ av litteratur. Det kan röra sig om 

allt från omslaget på en bok till typsnittet i en tidning. Vid högläsning kan läraren med 

fördel be flerspråkiga elever att översätta ett ord eller begrepp på sitt hemspråk för att 

lyfta fram elevens kunskaper och eller språkliga färdigheter. Inom den 

språkorienterade praktiken är det viktigt att uppmuntra elever och deras familjer till 

biblioteksbesök. Cummins (2017) menar att läsande och utvecklande av den egna 

identiteten har starka kopplingar. 

Kåreland (2013) diskuterar skönlitteraturen som kulturbärare och visar på 

utländska exempel där man infört en kanon för vilken litteratur som ska behandlas i 

skolundervisningen. Inom svenska skolan finns ingen direkt uttalad kanon även om 

man skulle kunna hävda att författaren Astrid Lindgren finns djupt förankrad i den 

svenska folksjälen.  

I hennes (Astrid Lindgren, författarens anm.) verk bekräftas den för svenskar så viktiga 

samhörigheten med landsbygden och naturen, med sommar och röda stugor. Hos henne finns 

drömmen om den lyckliga barndomen, konkretiserad av lekande barnskaror på höskullar och 

ladugårdsbackar. Men vilken relevans har sådana bilder av ett svunnet Sverige i ett modernare 

mångkulturellt samhälle, ett samhälle som numera också är starkt urbaniserat? (Kåreland, 2013, 

s. 143). 

Löthagen, Lundenmark och Modigh (2008) menar att genom skönlitterära verk 

skrivna av exempelvis Astrid Lindgren kan flerspråkiga elever komma i kontakt med 

miljöer som de inte annars gjort. De poängterar dock att det då krävs att man arbetar 

gemensamt med innehållet för att förstå det lästa. 

Språket har en avgörande roll när det gäller maktbalansen såväl mellan barn och 

vuxen, som mellan individ och samhälle (Kåreland, 2013). När elever exempelvis inte 

tillåts använda sitt modersmål i skolan skapas hierarkiska strukturer i både skola och 

samhälle. 

Kåreland (2013) ser skönlitteratur som en potentiell introduktör till det hon 

benämner som ”third place” eller ”third space”. Med dessa begrepp syftar Kåreland på 

det mellanrum som uppstår när två kulturer möts. Enligt Kåreland har det länge 

funnits en förhoppning bland lärare att skönlitteratur ska mota rädsla för det 

främmande och göra människor mer vidsynta, även när det gäller den egna kulturen. 

Litteratur kan visa på kulturell mångfald och att få erfarenhet av detta redan som barn 
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kan ha betydelse för den egna identiteten. Bland annat kan det påverka hur man senare 

i livet tolererar olikheter. Löthagen, Lundenmark & Modigh (2008) anser att det är 

dessa egenskaper som gör att just skönlitteratur fungerar ypperligt i undervisningen. 

Skönlitteratur kan synliggöra kulturella referensramar och fungerar därför ofta bättre 

i undervisning än vanliga läromedel gör. Om eleverna får använda sitt modersmål i 

diskussioner kring texten, kan de också lättare sätta ord på sina tankar än vad de 

förmått göra på det nya språket. 

Kåreland (2013) betonar att olikheter kan ses som tillgång och att både barn och 

vuxna behöver vidga sina perspektiv, särskilt i dagens mångkulturella samhälle. Ett 

sätt att göra det är att reflektera över utbudet av litteratur i skolan, vilken eller vilka 

kulturer som finns representerade. Det finns skäl att lyfta fram just mångfalden i de 

berättelser vi väljer att använda i skolans undervisning. 

2.5.1 Genrer 

I skolan och övriga samhället finns en mängd olika genrer, både muntliga och skriftliga 

(Westlund, 2009). Olika genrer definieras av olika karakteristiska kännetecken och 

genom att veta i vilken genre en text är skriven kan läsaren få en beredskap för textens 

innehåll och form. Westlund (2009) menar att elever behöver bli medvetna om olika 

genrers skillnader sett till innehåll och form, för att sedan kunna dra nytta av denna 

kunskap när eleven själv läser och skriver. 

Av de skönlitterära genrerna har berättelsen en särskild struktur med orientering, 

händelser, komplikationer och slutligen en upplösning. En berättelse syftar till att 

underhålla eller som med fabler, att undervisa och fungera som moralisk kompass. 

Gibbons (2018) visar på tidigare forskning där man sett behov av att tydliggöra 

skrivkonventioner i skolan:  

[…] eftersom elever som har lite erfarenhet av skolspråket inte lär sig skrivkonventioner och 

skolans genre av bara farten. Enligt Delpit (1988) får en elev som inte redan ingår i 

majoritetskulturen lättare att göra sig hörd och förstådd om han eller hon tydligt får syn på och 

erfarenhet av de genrer som förekommer i den sociokulturella kontext där han eller hon befinner 

sig (Gibbons, 2018, s. 126). 

Enligt Skolverket (2011) är saga den vanligaste genre elever i grundskolan ska kunna 

använda och analysera tidigt. Gibbons (2018) anser att denna genre även är en av de 

mest komplexa att skriva inom. Sagan har sitt ursprung i det muntliga berättandet och 

en del folksagor återfinns i liknande versioner över hela världen. Genren kännetecknas 
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av dess gränslösa karaktär där allting kan hända (Kåreland, 2013).  Sagan bygger på 

upprepningar och har en klassisk början ”Det var en gång..”. Ofta är karaktärerna 

handlingskraftiga, stereotypiska och har till uppgift att fylla en särskild funktion i 

berättelsen. 

En av våra mest kända barnboksförfattare är Astrid Lindgren och många av hennes 

sagor utspelar sig, eller tar sin utgångspunkt i, kända och verkliga miljöer (Kåreland, 

2013). Handlingen innefattar ofta socialt engagerade frågor om rätt eller orätt. 

Lindgren associeras ofta med genre saga men flera av hennes verk skulle även kunna 

kategoriseras som fantasy. 

Fantasy är en genre som inte skiljer sig så mycket från sagan (Kåreland, 2013). 

Fantasy utspelar sig dock ofta parallellt i både en verklig och en overklig miljö och 

handlingen skildrar ofta kampen mellan det onda och det goda. Även om fantasy 

innefattar det overkliga så speglar det ofta samhällets problematik och orättvisor. 

Dikten som genre kan ses som ett redskap för att uttrycka och bearbeta känslor 

(Brännmark, 2016). 

Poesin kan upplevas som abstrakt och svåråtkomlig med sin särskilda struktur och 
sammansättning, språket är koncentrerat och bjuder gärna på litterära verkningsmedel som 
bildspråk och metaforer (Brännmark, 2016, s. 287). 

En dikt skriven på ett annat språk än modersmålet kan vara särskilt svår att tyda 

(Brännmark, 2016). Även om en elev har erfarenhet av att läsa och tolka poesi på sitt 

modersmål så kan utformandet av en dikt på ett annat språk skilja sig åt och ge eleven 

svårigheter. Samtidigt ger poesin möjligheter till en fördjupad språk- och 

läsutveckling. Vid analys av dikter kan även läsförståelsen förbättras och ge nya 

perspektiv. 

2.5.2 Bilderboken 

Bilderböcker har gått från att klassas som småbarnslitteratur till att idag rikta sig till 

både barn och vuxna (Kåreland, 2013). Bilderböcker skrivs och illustreras i en mängd 

olika genrer. 

I bilderboken bygger bokens budskap på en samverkan mellan den verbaliserade berättelsen 

(texten) och den visualiserade berättelsen (bilden) (Kåreland, 2013, s. 69). 

Bilderboken fungerar på så sätt som ett flerdimensionellt medium. Text och bild 

samspelar så att de ger en större upplevelse än om dessa presenterats enskilt (Boglind 

& Nordenstam, 2015; Kåreland, 2013). Boglind & Nordenstam (2015) menar att bild 
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och text även kan ge varandra en tyngd och en rytm, samtidigt som de kan förbereda 

för varandra.  

Syftet med bilderböcker var från början att motivera barn att vilja lära sig läsa 

(Kåreland, 2013). Dagens bilderböcker har stor variation i uttryck och tekniker, 

illustratörerna bakom har ofta gedigna utbildningar inom konst och grafisk design. 

2.6 Pedagogiska praktiker, undervisningsmodeller och stöd 

Flerspråkiga elever behöver stöttning för att deras språk- och kunskapsutveckling ska 

ske optimalt (Gibbons, 2016). Stödet kan exempelvis bygga på olika teoretiska och 

ideologiska ställningstaganden som bidrar till pedagogiska praktiker (såsom 

transpråkande) och ges inom undervisningsmodeller som visat sig verksamma för 

ändamålet och nedan redovisas olika typer av dessa. 

2.6.1 Translanguaging - transspråkande 

Translanguaging är ett relativt nytt paradigm inom flerspråkighetsforskningen och 

innebär nya sätt att tänka, bland annat ser man på flerspråkighet som norm (Svensson, 

2017; Kaya, 2016). Till skillnad från hur man tidigare delat in språk i ett förstaspråk, 

andraspråk och så vidare, ser man inom translanguaging på en individs olika språk 

som en helhet. På svenska översätts translanguaging till transspråkande eller 

korsspråkande, då teorin bygger på att man på ett medvetet sätt använder elevernas 

flerspråkighet som resurs i undervisningen och låter elevernas samtliga språk 

utvecklas parallellt. Enligt Cummins (2017) riskerar inte en framgångsrik 

minoritetsspråksutveckling konkurrera ut eller hämma majoritetsspråket. Forskare på 

området menar att när eleverna tillåts använda sina samtliga språk i skolan stärks 

deras identitet och självkänsla (Axelsson, 2013; Kaya, 2013; Ladberg, 2003). Löthagen, 

Lundenmark och Modigh (2008) beskriver det som att eleverna utvecklar en 

dubbelkulturell identitet. Detta bidrar i sin tur till positiva effekter på utvecklingen av 

både modersmålet och svenskan. När eleverna växlar mellan språken, utvecklar de 

även tankar som de annars kanske inte förmått utveckla.  

2.6.2 Cirkelmodellen - genrebaserad undervisning 

Cirkelmodellen eller genrebaserad undervisning anses vara en modell som gynnar 

elevers språkutveckling och Gibbons (2016) visar på att modellen är särskilt passande 

att använda för elever som är nya i undervisningsspråket. Modellen kommer 
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ursprungligen från Australien och grundar sig på fyra olika faser vilka handlar om 

interaktion, diskussion, gemensam stöttning och slutligen självständigt arbete. 

Arbetssättet är vanligt förekommande inom svenska som andraspråk, men går 

självklart att tillämpa inom andra ämnen (Abdoka, Sundström-Larsson & Sundgren, 

2019). 

White m.fl. (2015) lyfter genrebaserad pedagogik i förhållande till ett 

australiensiskt förhållningssätt. Detta förhållningssätt har fokus på 

litteracitetsutveckling hos andraspråkselever och elever i socioekonomiskt underläge. 

Förhållningssättet fokuserar på litteracitetsutveckling genom att tydliggöra de 

språkliga funktioner, strukturer och stilistiska egenskaper som förknippas med genrer, 

kopplade till akademisk framgång. Grundtanken är att utjämna språklig och 

socioekonomisk ojämlikhet genom att explicitgöra de språkliga mönster och 

diskursformer som hör till medelklassinstitutioner, vilket i sin tur möjliggör social 

rörlighet. Skolor belägna i socioekonomiskt utsatta områden med hög andel 

andraspråkselever får höga genomsnittliga resultat inom litteracitetsområden efter 

genrebaserad pedagogik. Exempelvis visar sig de goda resultaten inom områden som 

läsning och grammatik. Resultaten pekar alltså på att förhållningssättet har positiv 

verkan på elevernas litteracitetsutveckling. Artikelförfattarna lyfter dock att det kan 

finnas andra påverkansfaktorer kopplade till testvärdena såsom lärarkapacitet och 

elevsammansättning.  

2.6.3 Scaffolding - stöttning 

Scaffolding innebär tillfälligt stöd som eleverna erbjuds av undervisande lärare eller 

en annan kunnigare person för att kunna genomföra sina skoluppgifter (Cummins, 

2017). I takt med elevernas utveckling minskar stödet som kan röra sig om exempelvis 

visuella stöd och praktiska demonstrationer. Enligt Westlund (2009) är syftet med 

scaffolding att man utgår från varje elevs kognitiva nivå och att lärandet ska ske inom 

den proximala utvecklingszonen. 

Säljö (2014) beskriver att den proximala utvecklingszonen syftar på klyftan mellan 

vad eleven förmår göra på egen hand och vad eleven förmår göra med hjälp av andra. 

Westlund (2009) menar att stödet från andra kan komma att förändras när eleven 

utvecklar sina förmågor och att det är viktigt att eleven är medveten om målet för sitt 

lärande för att scaffolding ska verka givande. Det slutgiltiga målet är att eleven så 

småningom ska förmå klara likande uppgifter på egen hand (Säljö, 2014). 
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3 Metod och material 

Här beskrivs hur studien har genomförts i kapitel 3.1 Datainsamlingsmetod, 3.2. 

Pålitlighet och validitet, 3.3 Urval av respondenter samt 3.4 Databearbetning. 

3.1 Datainsamlingsmetod 

Inledningsvis kontaktades två skolor i olika mellansvenska kommuner, båda med en 

hög andel flerspråkiga elever, angående eventuellt deltagande i studien. Efter 

ytterligare behov av informanter utvidgades förfrågan till ytterligare två skolor i 

samma kommuner som tidigare. En av dessa skolor hade en mindre andel flerspråkiga 

elever än de övriga. Då slutligen endast två skolor önskade medverka deltog 

informanter från dessa två skolor, varav en med hög respektive låg andel flerspråkiga 

elever. 

Tillvägagångssättet för att nå informanter var personlig kontakt, telefonsamtal, 

mail samt sms. Vid intresse skickades missivbrev och intervjuguide ut (se bilaga 1 och 

2). Intervjuguiden bifogades för att informanterna skulle få tid att reflektera över sin 

undervisning och sina didaktiska överväganden. Författarnas tidigare erfarenhet av att 

denna transparens gentemot informanterna gett en större vilja att delta i studier 

bekräftades även denna gång. Efter den första intervjun reviderades intervjuguiden 

genom att en fråga (5) kompletterades samt att ytterligare en fråga (6) lades till. Ett 

behov förelåg att förtydliga fråga 5 gällande att ett samarbete även kunde involvera 

studiehandledare på modersmål, något som vi upplevde att informanten annars ej 

hade tagit med i beräkningen. Gällande fråga 6 så upplevde vi denna fråga som 

relevant, sett till den berörda bakgrundslitteratur vi tagit del av. Den första intervjun 

är på så sätt att betrakta som en pilotintervju, som ändock ingår i det ordinarie 

materialet då berörd informant i efterhand fick möjlighet att besvara samtliga frågor 

efter kompletteringen. 

3.2 Pålitlighet och validitet 

Datainsamling har skett med Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska 

rekommendationer i åtanke (se kap. 3.3). Transkribering av intervjuer med 

informanter har skett med stor noggrannhet vilket bidrar till både studiens validitet 

och pålitlighet. Studien bygger på våra informanters uppgifter och vi har därför använt 

oss av korrekt återgivna citat för att styrka detta. Citaten bidrar därmed till validitet, 



 17 

det vill säga till studiens giltighet samt även till resultatets pålitlighet (Bryman, 2018). 

Citaten valdes ut på grund av att de i samtalet var direkt kopplade till just frågor kring 

skönlitteratur. Författarna hade ej hade några förutbestämda kategorier utan lät 

analysen leda fram till dessa. Studiens genomförande i sin helhet styrks av tidigare 

forskning och styrdokument och därmed stärks studiens trovärdighet. Författarnas 

avsikt har varit att hålla sig neutrala under hela arbetsprocessen för att inte studien 

ska riskeras att färgas av deras egna förutfattade idéer. 

3.3 Urval av respondenter 

För att få en så allsidig bild av hur en sammantagen undervisning av flerspråkiga elever 

ser ut valdes tre klasslärare, en SVA-lärare samt två modersmålslärare ut som 

informanter. Samtliga informanter undervisar, eller har undervisat årskurserna F-3. 

Dessa lärarkategorier ingår i det dagliga mötet med, samt undervisning av, många 

flerspråkiga elever. Vi ville undersöka hur dessa lärare arbetar med skönlitteratur i 

undervisning av flerspråkiga elever, hur deras förhållningssätt till skönlitteratur 

varierar samt hur lärarkategorierna samverkar kring undervisning av flerspråkiga 

elever. 

För att på ett lättöverskådligt sätt tillhandahålla bakgrundsinformation om 

informanterna som ansetts relevanta för studiens syfte, presenteras detta i en tabell 

nedan: 

 

Kvalitativa 
Intervjuer 

Yrkeskategori, 
verksam i årskurs 

År i 
yrket 

Andel 
flerspråkig
a elever på 
skolan 

Behörighet 
(Beh.) 

Övrigt 

Informant 1 Klasslärare, åk 3 18 Hög Leg. 
Förskolelärare 
Leg. Lärare 

Mycket litteratur-
intresserad 

Informant 2 Klasslärare, åk2 23 Hög Leg. 
Förskolelärare 
Leg. Lärare 

Mycket litteratur-
intresserad 

Informant 3 Klasslärare, åk 6 13 Låg Leg. 
Förskollärare 
Leg. Lärare 

 

Informant 4 Modersmålslärar
e 

15 Låg Beh. Fysik, 
matematik åk. 
4–9 

Även 
studiehandledare 
på modersmål 
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Informant 5 SVA-lärare 18 Hög Leg. Lärare 
Beh. SVA 

Nyligen etablerat en 
förberedelseklass 
på skolan 

Informant 6 Modersmålslärar
e 

19 Hög Studerat 
pedagogik och 
språk i Sverige 

Även 
studiehandledare 
på modersmål. 
Språk- och 
litteraturintressera
d. Författar egna 
böcker 

 

3.4 Databearbetning 

De kvalitativa intervjuerna genomfördes av en eller båda författarna under ett par 

veckors tid och varje intervju tog mellan 15 och 30 minuter att genomföra. Samtliga 

intervjuer spelades in och transkriberades. Därmed utgjorde det inspelade 

intervjumaterialet och transkriptionerna den data som samlats in. Data analyserades 

utifrån en allmän kvalitativ analysmetod (Bryman, 2018). Transkriptionerna 

färgkodades gemensamt av båda författarna utifrån respondenternas svar för att finna 

gemensamma nämnare som de sex lärarna talade om. Författarna förde en 

kontinuerlig diskussion till konsensus nåddes kring både analys och kategorier.  

Dessa gemensamma nämnare utgjorde således grunden för analysresultaten och 

genererade på så sätt fem kategorier; Val av litteratur, dess motivering samt 

samarbete tar upp vilken litteratur som informanterna använder, varför 

informanterna väljer denna litteratur samt hur de samarbetar med någon i denna 

urvalsprocess.  Användning av skönlitteratur beskriver hur informanterna arbetar 

med skönlitteratur och Transspråkande ger en bild av hur informanterna ser på 

flerspråkiga elevers möjlighet att få använda sina samtliga språk i undervisning. 

Vinster med skönlitteratur i undervisning tar upp av informanterna upplevda 

förtjänster med skönlitteratur. Slutligen behandlar Hinder med skönlitteratur hur 

informanterna motiverar, eller resonerar kring varför skönlitteratur i undervisning av 

flerspråkiga elever väljs bort. Sammantaget syftar kategorierna till att besvara 

forskningsfrågorna. 
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3.5 Etiska överväganden 

De etiska överväganden som gjorts inom ramen för denna studie överensstämmer väl 

med Vetenskapsrådets forskningsetiska rekommendationer (Vetenskapsrådet, 2017). 

Ett missivbrev har delgivits samtliga informanter där syftet med studien fanns 

beskrivet (se bilaga 1). Informanterna har blivit informerade om att deras deltagande 

är högst frivilligt och att den information som framkommer kommer att avidentifieras 

och behandlas konfidentiellt. Även intervjuguiden som tagits fram för studien har 

delgivits informanterna på förhand (se bilaga 2). Samtycke till deltagande och 

inspelning av intervjun inhämtades innan intervjuerna inleddes. Insamlad 

information kommer endast användas inom ramen för denna studie. Informanterna 

har även informerats om i vilket forum, det vill säga i DIVA, den färdiga studien 

kommer att publiceras och därmed bli offentligt tillgänglig. Samtliga material som 

transkriptioner samt ljudinspelningar kommer i samband med publicering av studien 

att förstöras. 
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4 Resultat 

I detta kapitel redogör vi för analysen av vår empiri i 4.1. Resultatet i sig baseras på 

analys av de svar som framkommit under intervjuer och för att tydliggöra detta 

används en mängd citat från samtliga informanter. I de citerade intervjuavsnitten 

benämns intervjuarna/ författarna som L respektive S. Informant 1 benämns I1, 

Informant 2 I2 och så vidare. I 4.2 besvaras våra forskningsfrågor och i 4.3 

sammanfattar vi vårt resultat. 

4.1 Empiri 

Studiens insamlade data som utgör vår empiri genererade fem kategorier som 

redogörs i detta avsnitt; 4.1.1 Val av litteratur, dess motivering samt samarbete, 4.1.2 

Användning av skönlitteratur, 4.1.3 Transspråkande, 4.1.4 Förtjänster med 

skönlitteratur i undervisning, och till sist 4.1.5 Hinder med skönlitteratur. 

4.1.1 Val av litteratur, dess motivering samt samarbete 

Majoriteten av informanterna anger att de föredrar någon form av bilderbok i 

undervisning av flerspråkiga elever. Till vissa skönlitterära material finns ibland en 

PowerPoint med bilder att tillgå som komplement till texten eller tillhörande 

lärarhandledningar, vilka då tillhandahålls av förlag eller liknande. Saknas sådant 

material är informanterna inte främmande för att skapa egna passande bildspel. 

Bilderböckerna upplevs fånga elevernas intresse samt motiverar till fortsatt läsning. 

Främsta skälet till att informanterna väljer skönlitteratur i sin metodik är att de 

bedömer att denna typ av texter bidrar till en förstärkning av språket och en ökad 

förståelse för innehållet. Informant 2 anser därför materialet som särskilt gynnsamt 

för de flerspråkiga eleverna: 

I2: Men när man har en bilderbok eller en bok med bilder för att förstärka texten, då är det viktigt 

att man har dom nära sig. […] Så länge dom är med.. och nära så att dom verkligen kan se 

bilderna, så att dom verkligen kan ta del av diskussionen och att man nästan kan ta i dom. Några 

har man nästan i knät. […) Å speciellt här där vi har så mycket olika språk, jag tror vi är uppe i 

åtta, nio språk.. […] Men där hjälper ju bilden till att skapa förståelse för innehållet (Informant 2, 

2/5 2019). 
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De flesta informanter är litteraturintresserade, vilket motiverar dem att använda 

skönlitteratur i undervisningen av flerspråkiga elever. Dessutom har skönlitteratur 

haft stor plats i några av informanternas utbildning. Det finns en vilja att läsa böcker 

man själv tycker om och titlar väljs i vissa fall enkom av läraren utan inblandning av 

exempelvis eleverna. Informanterna nämner även att det är bra att variera litteratur i 

undervisningen: 

I3: Och sen kan jag ibland bryta av med.. har vi haft nån bok som har handlat om.. Vi säger 

Afghanistan, har jag en bok som handlar om en tjej som till exempel, som bor i Afghanistan och 

hennes liv och hur hon lever. Och sen då kan jag, har vi läst den då kan jag bryta av med och ta en 

Dalslandsdeckarna efteråt […] (Informant 3, 7/5 2019). 

I valet av titlar anges förutom bilderböcker i sig, klassiska sagor men även nyare 

barnlitteratur, bland annat en bokserie med ett serietecknat utförande. Ibland väljer 

lärarna böcker som de kanske inte förväntar sig att eleverna själva skulle välja. Ett par 

av informanterna anser att eleverna behöver hjälp att välja lämplig litteratur, 

exempelvis böcker med ett lagom antal sidor. Endast enstaka informanter samarbetar 

med eleverna i urvalsprocessen.  

Informant 5 upplever ibland en viss ensamhet i sin yrkesroll men tar gärna 

litteraturtips från lärarkollegor. Dock gör hen en ordentlig avvägning för vad som är 

lämpligt för sina elever: 

I5: Är den här lämplig? Nej kanske inte. Vissa böcker är väldigt, vad ska jag säga, väldigt fokus på 

svenska traditioner, svensk kulturbakgrund och det blir jättesvårt för flerspråkiga att ta till sig. 

Dom kan inte alls sätta sig in i det. Sånt får man titta på tycker jag. Det är viktigt när man jobbar 

med läsförståelse också att inte förutsätta att dom vet till exempel vad ett dop är (Informant 5, 

8/5 2019). 

Informanten väljer därmed medvetet litteratur som är kontextnära och som eleverna 

kan känna igen sig i. Ofta väljs böcker där mer generella miljöer skildras som rör 

exempelvis skolan eller familjen.  

Det råder skillnader mellan hur man samarbetar på skolorna kring urval och 

arbetssätt, kopplat till skönlitteratur samt hur tillfredsställda informanterna är 

gällande samarbetet. Informant 5 som arbetar som SVA-lärare upplever exempelvis att 

hen har en nära kontakt med studiehandledare som är anställda på skolan men anser 

att samarbetet skulle behöva struktureras upp: 

I5: Och det är egentligen inte jag som ska ge det (information till studiehandledare, författarnas 

anm.) utan det är ju klassläraren, det är ju ämnesläraren som ska ge den (Informant 5, 8/5 2019). 
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Informanten anser alltså att denna samverkan egentligen är något som borde ske 

mellan klassläraren och studiehandledare på modersmål. Det samarbetet som 

förekommit hittills har rört sig om att hitta passande texter som går att koppla till 

andra ämnen. 

Hos Informant 2 finns en önskan om just ett bättre samarbete med studiehandledare, 

till exempel kring arbetet med en nyanländ elev som dessutom är analfabet: 

I2: Det här är liksom hens (författarens avidentifiering) första skolerfarenhet […]. Så där skulle 

ju jag vilja ha mer att studiehandledaren då.. läser för hen på modersmålet. Eh.., sen vet jag ju 

inte riktigt hur hen ställer sig till det då.. Men det tror jag inte skulle vara nån större… [...] 

(Informant 2, 2/5 2019). 

Informant 3 upplever dock att samarbetet med studiehandledare på modersmål 

fungerar bra. Det förutsätter även att man som lärare har förtroende för 

studiehandledarna: 

I3: Äh, jag försöker ju hjälpa eleverna att välja ut lämpliga böcker. Och det gör jag också ihop med 

deras modersmålsstöd. De har bra tips på texter som de arbetar med med andra elever på andra 

skolor […]. Sen får man ju förlita sig ganska mycket på de här modersmålsstödet då, liksom när 

det gäller i och med att jag inte förstår ett enda ord i de här böckerna. Att de arbetar med dom 

och att de liksom frågar, ååå, pratar om innehållet […]. Då får man förlita sig på det. Och det gör 

jag (Informant 3, 7/5 2019). 

Informant 6 som är modersmålslärare samarbetar med personer utanför skolan 

gällande valet av litteratur. Tillsammans med en författare samt en lingvist, som 

praktiserar även utanför Sverige, diskuterar de ord för att hitta en diskurs för, vad 

informanten önskar kalla ”variationer”, alltså de olika dialekterna inom det språk 

informanten undervisar i: 

I6: Ja, och vi samarbetar väldigt mycket. Både alltså med litteraturbiten och det språkliga också. 

Vi diskuterar mycket om till exempel ett speciellt ord (skratt). […] det finns så många synonymer, 

fyra, fem. Vi går igenom allt sånt här tillsammans. Och våra elever de kommer alltså från olika 

länder också. Våra elever de lär sig, så i början de säger ”vi förstår inte” men efter ett eller två år 

så går det superbra. Till och med föräldrar; ”du har lärt dig..” alltså ”andras område” (Informant 

6, 15/5 2019). 

4.1.2 Användning av skönlitteratur 

Gemensamt för informanterna är att de gärna använder skönlitteratur för att läsa högt 

för eleverna. Högläsningen följs sedan av diskussion eller arbete med frågor som rör 

texten. Bilderboken lyfts fram för dess egenskap att ge en förstärkning av språket, det 
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vill säga fungera som ett bildstöd. På så sätt lämpar sig bilderboken särskilt för 

flerspråkiga elever. Genom att man i bilderböcker kan koppla ord till bild, upplever 

informanterna att denna form av skönlitteratur i undervisning fungerar 

språkutvecklande: 

I1: För där kan dom vinna jätte, jätte mycket. Då kan man stanna till, prata om bilden också.. Om 

man stöter på ett ord i texten så kan man.. ja men förklara kanske med hjälp av bilden.. 

(Informant 1, 2/5 2019). 

Informanterna lyfter att de även använder skönlitteraturen för att visa på olika genrers 

särdrag. Förutom sagor behandlas genrer som dikter, fantasy och fabler: 

I5: Hur kan man veta att det är en fabel? […] att man kan lära sig nånting om den och att det är 

ett djur som ser ut som eller beter sig som människor och så här (Informant 5, 8/5 2019). 

Syftet med just fablerna uppges bland annat av informant 5 vara att synliggöra 

strukturen, exempelvis hur texten i en fabel är uppbyggd med en avslutande 

sensmoral: 

I5: Alltså att det händer nånting, att det är nån kanske som är lite elak i början med den får ju 

minsann sitt på slutet. […] Den där svage segrade till slut eller vad det kan vara. Eller det gäller 

att vara lite listig och inte tro allt man ser. […] Alltså, dom här moral… (Informant 5, 8/5 2019).  

Informanterna uppger även att skönlitteratur kan ge bra exempeltexter, det vill säga 

modellerar hur man kan skriva en text:  

I2: I böckerna har du ju litteraturen som förebildsmodell. Sen ska du själv kunna producera också. 

Och då kunna modellera en text och säga ”kommer du ihåg…” (Informant 2, 2/5 2019). 

Vidare menar Informant 2 att skönlitteraturen i sig är ett bra läromedel som ger 

eleverna en välbekant kontext: 

I2: Det är så mycket bättre att använda en text som eleverna känner till å kan uppskatta som.. att 

använda den. För då har dom en koppling.. (Informant 2, 2/5 2019). 

Ibland förekommer egen läsning av skönlitteratur som hemläxa, där tanken är att 

eleverna ska läsa för en vuxen. Egen läsning kan också resultera i att eleverna ska 

redovisa eller skriva något från boken, exempelvis vad eleverna uppfattade som bra 

eller vad de lärt sig av litteraturen. 

Några av informanterna uppger att de använt skönlitteratur i annan undervisning 

än i svenskämnet. Tanken har då varit att hitta skönlitteratur som behandlar samma 
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ämne eller område som det man för tillfället arbetar med i exempelvis de samhälls- 

eller naturorienterande ämnena. 

Sammantaget kan man säga att skönlitteratur främst används i undervisning av 

flerspråkiga elever för att det bidrar till en bättre ord- och begreppsförståelse. Enligt 

informant 2 fungerar skönlitteratur ypperligt för att utveckla vardagsspråket, vilket 

informanten anser vara det område flerspråkiga elever kan ha svårigheter inom: 

I2: Det är ju ofta med andraspråkselever ej dom här.. ämnesspecifika orden , det brukar.. det går 

rätt kvickt. Det får dom en förståelse för och en kunskap om.. och gör till sitt. Men det är dom här 

små.. ”rufsa till”, eh.. ”annons”, vad var det mer..? ”Slingrat sig”. Såna här som sitter i förlängda 

märgen.. som sitter i ryggmärgen på, på en som har svenska som modersmål och som har blivit 

pratad med. […] Å de e liksom att tänka på, det är dom här små, som vi tycker banala orden som 

liksom är så självklara. Det är där.. som verkligen kan sätta krokben för andraspråkselever 

(Informant 2, 2/5 2019). 

4.1.3 Transspråkande 

Informanterna resonerar att möjlighet till att få använda alla sina språkliga resurser i 

lärandet skulle kunna motivera de flerspråkiga eleverna till att lära sig svenska och 

komma över mentala spärrar som intalar dem att det annars är en omöjlighet. En 

ytterligare positiv effekt skulle kunna vara upptäckten att barn över hela världen läser 

oavsett vilket språk man talar. Att få tillgång till litteratur på sitt modersmål i skolan 

kan även kompensera för de elever som ej har möjlighet till detta hemma: 

I1: Jag tror absolut på att skönlitteratur på elevernas modersmål kan användas för att utveckla 

deras modersmål. Särskilt bilderböcker som förstärker texten. Många av våra elever saknar 

böcker hemma, både svenska och på modersmålet, och många lever i stora familjer där 

föräldrarna inte har den tiden att ägna åt sagoläsning, så där fyller böcker på hemspråket ett syfte. 

Barnen ser att det inte bara är böcker på svenska utan även finns på andra språk (Informant 1, 

2/5 2019). 

Det finns också en uppfattning bland informanterna om att behärskning av flera språk 

gynnar de flerspråkiga elevernas förståelse och kunskapsinhämtning även på andra 

områden: 

I4: De är starka på sitt modersmål de blir lättare att vad är de att jobba i skolan och förstår alla 
ämnen när de är i tvåspråkigheter. Det är nån gåva att de kan lära nåt annat språk också på nåt 
sätt (Informant 4, 8/5 2019). 

Gällande skönlitteraturen och transspråkande anser inte Informant 5 att hen riktigt 

hittat fram till det arbetssätt hen önskar. Informanten har främst använt elevernas 
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modersmål kring begrepp som rört årstider, dagar och så vidare. Då har man bland 

annat jämfört språken med varandra men detta arbetssätt är något informant 5 tror 

skulle vara lönsamt att använda kring skönlitteratur för att utveckla svenskan: 

I5: Jo men jag tror att dom får ju.. det går ju ganska, lite snabbare kanske att tillägna sig orden 

[…] och även att dom liksom kan se ord och fraser, hur boken är uppbyggd. Kanske börja med, ja 

men som klassiska sagor liksom. ”Det var en gång”, att dom lär sig dom här, eh.. Hur det är 

uppbyggt kanske och eh ja, att dom kan jämföra språken och ibland kanske få syn på att dom inte 

är så olika alla gånger. Kanske kan hitta likheter ”det här ordet är ju samma som det”, ”titta det 

är ju lika” (Informant 5, 8/5 2019). 

Informant 6 tycks arbeta på ett medvetet sätt med just jämförelser mellan olika språk 

och dialekter. På frågan om hen tror att skönlitteratur kan användas som medel för att 

låta eleverna utveckla sina samtliga språk svarar informanten: 

I6: Ja, vi alltså, vi har fyra fokusområden; att prata och samtala och så att läsa och skriva. Och så 

att jämföra (Informant 6, 15/5 2019). 

Oftast sker jämförelsen mellan svenskan och modersmålet men efter elevernas önskan 

sker ibland även jämförelser mellan modersmålet och andra språk. Informanten 

uppger att dessa jämförelser ger en bra utveckling av språken och bidrar även till att 

eleverna utvecklar sina tankar. Jämförelser kan ske på olika sorters texter som visar 

skillnader både i struktur men även innehåll: 

I6: Om jag tar till exempel dikter, så våra dikter å svenska dikter, när man läser, det är stor 

skillnad faktiskt. […] På innehåll och struktur. En svensk dikt som man ser nästan direkt vad dom 

vill ha, vad dom menar direkt. Men en kurdisk dikt, var och en på något sätt, det är… 

S: Man tolkar själv? 

I6: Ja. […] Vi skrev en kort dikt, bara fyra rader på tavlan. Alla eleverna läste och sen vi frågade. 

Å var och en tänkte på ett helt annat sätt. […] jag tycker att det för sig själv gör att eleverna 

utvecklar sitt språk, sina tankar. Även om det är på svenska, man kan jämföra en svensk och en 

kurdisk. Det går inte att översätta. Det är inte så lätt att översätta en dikt. Men vi översätter 

vanliga eller dagliga språk från kurdiska till svenska. Å även där också visar att vilken skillnad 

och.. alltså vilken utveckling man får när man jämför mellan två olika språk. Det hjälper väldigt 

mycket (Informant 6, 15/5 2019). 

Dock upplevs ett par av informanterna vara osäkra på vad transspråkande som 

förhållningssätt och pedagogik innebär. De tycks sakna metoder för att låta de 

flerspråkiga eleverna parallellt både använda och utveckla sina samtliga språk: 
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L: Ja, men är texten på svenska eller är den då… 

I3: Nej, på svenska är den då. 

L: Mm, inte på elevens språk eller modersmål? 

I3: Nej, nej. Nej, utan då.. nej precis (Informant 3, 7/5 2019). 

Det finns en uppfattning att de flerspråkiga eleverna och deras föräldrar föredrar att 

eleverna läser på svenska: 

I:3 Jag har ju lånat även böcker som har varit liksom ähm, böcker som har lite mer sidor och så 

där på sitt modersmål. Men de vill helst ha svenska böcker. […] Det var kanske första halvåret till 

exempel när jag fick en elev som inte kunde nån svenska alls som som de gick med på att läsa på 

sitt hemspråk. […] Men jag uppfattar det som både eleverna och föräldrarna vill att de ska läsa på 

svenska (Informant 3, 7/5 2019). 

4.1.4 Förtjänster med skönlitteratur i undervisning 

Samtliga informanter är mycket positiva till att använda skönlitteratur i 

undervisningen av flerspråkiga elever och ser, förutom en förbättrad 

begreppsförståelse, flera vinster med detta. Skönlitteratur kan bjuda på moraliska 

dilemman som informanterna tycker bidrar till viktiga diskussioner med eleverna. 

Genom skönlitteraturen får eleverna möta ett annat slags språkbruk än de är vana vid:  

I6: …efter ett tag då man ser att eleven har lärt sig många nya ord, alltså dom ord man inte 
använder dagligen kanske. Det finns mycket annat i litteratur, alltså skönlitteratur än dom 
vardagliga.. […] Tankar också. Det öppnar väldigt bra tankar för eleverna (Informant 6, 15/5 
2019). 

Dessutom anses litteratur vidga elevernas perspektiv och Informant 6 menar att just 

skönlitteraturen i sin struktur öppnar upp för det som kan läsas mellan eller bortom 

raderna och på så sätt utvecklar eleverna sina tankebanor. Informant 1 påvisar hur 

skönlitteraturen positivt även kan berika elevernas fantasi:  

I1: Jo men alltså.. det berikar ju fantasin. Å dom får ju se.. jag menar om jag till exempel läser en 
bok om Kråke ja me dom ser hur det är med hans familj å.. Ganska typiskt svenska familj, 
mamma, pappa, syskon, husdjur och så vidare (Informant 1, 2/5 2019). 

Dessutom menar alltså Informant 1 att skönlitteraturen också kan fungera som 

kulturbärare, där de flerspråkiga eleverna kan bli bekanta sig med den svenska 

kulturen.  För elever som lever i socioekonomiskt utsatta områden anses skönlitteratur 

även kunna utvidga elevernas annars ganska begränsade världsbild: 

I1: Jag tycker här lever man ganska begränsat. Världen är [stadsdelen], man åker till 
[köpcentret] eller ner på stan nån gång men det blir inte så mycket annat å då… Man märker när 
man själv läser böcker, gör att man förflyttar sig nån annanstans. (Informant 1, 2/5 2019).  
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Skönlitteraturen kan även erbjuda språk på en högre nivå än eleverna själva har 

förmåga att läsa och ta till sig men som ofta kan lämpa sig att diskutera kring. På så 

sätt utvecklas både språk och förståelse oavsett elevernas litterära utgångspunkt: 

I5: ..man kan använda ett svårare språk i dom böckerna än vad de själva klarar och läsa för jag 
kan stanna till, jag kan ställa frågor, jag kan förklara (Informant 5, 8/5 2019). 

I3: Dels för att de elever som har svårt med sin läsning ska få ta del av svårare böcker […] Men 
som passar bra och vara med och diskutera (Informant 3, 7/5 2019). 

Att läsa och arbeta med skönlitteratur anses bidra till att eleverna utvecklar en ny litterär 

utgångspunkt. Informant 6 har stort förtroende för författare inom den skönlitterära 

genren som genom sitt utvecklade språkbruk ger eleverna en bra litterat grund och som i 

sin tur kan leda till en positiv framtid: 

I6: Det är dom som är experter på språket som skriver. När dom skriver, dom skriver på ett helt 
annat sätt, på väldigt, väldigt hög nivå. Alltså när det gäller språket och det här, det här är hög 
nivå. Eleverna börjar med den och har en grund jag tycker. Dom kommer att ha en bra framtid. 
(Informant 6, 15/5 2019). 

Vidare uppger flera informanter att det finns flera goda skäl att anta att just 

skönlitteratur både som högläsning och egen läsning, positivt kan påverka flerspråkiga 

elevers utveckling av svenska språket och en allmänt förbättrad litteracitet: 

I6: Att beskriva, att kunna argumentera, ehh.. ge själv, dina egna åsikter. Det finns i litteratur 
mycket sånt här (Informant 6, 15/5 2019). 

Litteratur som eleverna verkligen intresserar sig för anses även motivera de flerspråkiga 

eleverna att överkomma eventuella hinder som kan uppstå vid läsning: 

I5: Ja men hittar dom en bok som dom tycker är kul och är intresserade av.. Då försöker dom 
komma över dom språkliga hindren, alltså då försöker dom ju komma runt och säga det här ordet 
[…] Att dom liksom.. för dom vill så gärna läsa vidare så dom fastnar inte. ”Öh, jag fattar 
ingenting” som dom kan säga om det är en jobbig faktatext som dom kanske inte är så sugna på. 
Men har dom en bok som dom verkligen har fastnat för och så, då känns det som om dom kanske 
klarar det och då frågar dom ”vad betyder det här” istället. För att kunna komma vidare 
(Informant 5, 8/5 2019). 

Skönlitteraturen som genre anses alltså motivera eleverna att utmana sin läsning mer 

än vad andra texttyper gör. Flera informanter pekar på skönlitteratur som motivator 

och som ett av de bästa materialen att använda sig av. Informant 6 har erfarenhet av 

att när eleverna läser och bearbetar skönlitterära texter kan läsningen ta nya höjder 

och att de kan även få upp ögonen för andra litterära genrer samt skribenterna bakom: 

I6: Ja skönlitteraturen, jag tycker att det är det bästa material om eleverna jobbar med det här. 
Om dom är intresserade av det och jobbar med det. Vissa elever intresserar väldigt mycket. Jag 
hade en elev i årskurs fyra redan. Varje gång hon kom med en dikt från en poet och sen berättade 
om dikten och poeten. Vad heter, var bor han eller hon? Tänk! Och nivån när det gäller språket 
alltså, är kunskap och nya ord och det här. Hög kvalitet på språket (Informant 6, 15/5 2019). 
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Övriga förtjänster med skönlitteratur uppges bland annat vara ett sätt för eleverna att 

träna upp läshastigheten. Skönlitteratur förekommer även på alla språk vilket 

bekräftar alla elever oavsett modersmål eller ursprung. Skönlitteratur kan med fördel 

användas ämnesövergripande och inte bara inom skolämnet svenska. Informanterna 

är överens om att det är viktigt att eleverna ser skönlitteratur som något avkopplande 

som man kan njuta av. Informant 5 betonar att skönlitteraturens viktigaste bidrag är 

att väcka just ett läsintresse: 

I5: Jag brukar alltid stanna när det är som mest spännande. 

S: Ja.. 

I5: ”NEJ VA HÄNDE NU? Nej, det tar vi nästa gång, det får ni gissa”. […] 

S: En cliffhanger?! 

I5: Ja, en cliffhanger, precis (Informant 5, 8/5 2019). 

Informant 4 menar även att användandet av skönlitteratur i undervisningen gynnar 

samtliga elever och har positiv inverkan på deras kommande studier: 

I4: Det är inte bara för de hära flerspråkiga den hära skönlitteraturen är också jättebra för de som 

bara kan ett språk också. Det gäller alla barn som kan använda skönlitteraturen det kan faktiskt 

påverka deras utbildning, utveckling på den hära sina studier (Informant 4, 8/5 2019). 

4.1.5 Hinder med skönlitteratur 

Även om ingen av deltagande informanter i denna studie ser några direkta hinder att 

använda skönlitteratur i undervisning av flerspråkiga elever, spekuleras det om vad 

som kan motivera varför andra gör det. Exempelvis anses arbetssättet kräva att 

eleverna har förmåga att läsa på minst ett språk. Informant 2 lyfter att det finns 

traditionella, mer legitima metoder hur man ska bedriva undervisning i skolämnet 

svenska, vilket kan påverka förekomsten av skönlitteratur i undervisningen av 

flerspråkiga elever: 

I2: Jag tror att man är, på nåt vis är inne i grammatiken. Den svenska grammatiken. Att man lär 

sig bokstäverna i en viss ordning och på ett visst sätt. Och sen ska man träna handstil. Å sen så 

ska dom ljuda. Äh, och det är ju bra. Många behöver det men inte alla. En del lär sig faktiskt att 

läsa ortografiskt. Ljudar väldigt lite och sen är det ortografiskt resten. Men, äh, men ja, jag tror 

att det på nåt vis blir som att svenska är ett skolämne som man ska använda speciella läromedel 

till. Och sen så får det här med högläsningen, det får väl komma med lite grann. ”Ja, ja, vi ska ju 

läsa högt.” ”Ja, måste vi det?” ”Ja men nu har vi inte tid riktigt” (Informant 2, 2/5 2019). 
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Informant 2 tycks ha uppfattningen att på grund av att skolämnet svenska 

förväntas läras ut på ett särskilt sätt och enligt en särskild struktur, medför detta att 

skönlitteraturen får stå tillbaka för exempelvis bokstavsinlärning och grammatik. 

Informanterna saknar klassuppsättningar av böcker för att få en gemensam 

läsupplevelse. I övrigt nämns en begränsad tillgång till skönlitteratur skriven på andra 

språk eller översatt svensk litteratur. Denna bristande tillgång gäller både på skol- och 

stadsbiblioteken: 

I2: Men då gäller det att få tag på böcker som är skrivna på hens (författarnas avidentifiering) 
hemspråk. Å det är inte alltid plättlätt (Informant 2, 2/5 2019). 

I1: Än så länge har vi mest svenska böcker om är översatta till andra språk, men om det ska vara 

någon mening bör det även vara verklighetsförankrade böcker från hemländerna. Tror dock inte 

det är så lätt att hitta då många kommer från länder med krig och konflikter och/eller svält, där 

man inte har råd/möjlighet att ge ut barnböcker (Informant 1, 2/5 2019). 

Informant 2 anser alltså att de flerspråkiga eleverna skulle gynnas av litteratur som berör 

deras kultur bättre än svensk översatt litteratur. På grund av olika faktorer antar 

informanten att sådan typ av litteratur inte ges ut i någon nämnvärd omfattning vilket då 

påverkar tillgången. Det upplevs också saknas skönlitteratur skriven av pedagoger för att 

möta yngre, främst nyanlända elevers behov: 

I3: Det jag menar är att många av de här barna som kommer, en del har ju inte gått i skolan innan. 

Har ingen skolbakgrund, de behöver en viss sorts böcker. Sen kan man ju ha de som kommer som 

har gått liksom en helt annan typ av skola, kanske gått i privatskola i sitt hemland. Jätteduktiga 

på, å jättegoda läsare, de behöver ha nåt helt annat. […] Det är det som är hindret. Att man hittar 

inget bra […] till dom på modersmålet (Informant 3, 7/5 2019). 

Informant 3 menar att dessa elevers skolerfarenheter kan variera stort men att ”rätt” 

skönlitteratur kan kompensera för exempelvis en bristande skolgång. Samtidigt kan de 

elever som redan har en mer utvecklad litteracitet behöva utmanas och problematiken kan 

då istället ligga i att hitta passande skönlitteratur för dessa elever. Dock anser Informant 6 

att det inte är skönlitterär kvantitet som är avgörande för att arbetet ska vara lönsamt. 

Istället handlar det om att på djupet bearbeta den skönlitterära texten: 

I6: Jag vet inte men alltså jag tycker skönlitteratur kanske.. jag säger inte varje rad men du bara 
läser en sida, du hittar många bra fraser, meningar, alltså ord som har mycket i sig egentligen. 

S: Du behöver inte ha en mängd olika böcker å välja på egentligen för det finns… 

I6: Så du behöver inte ta en bok som är tre, fyra hundra sidor […]. Om eleven bara tar lite av den 
här boken, alltså bara lite grann eller bara ett kapitel. Det räcker […] (Informant 6, 15/5 2019). 
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Informant 4 visar på att skönlitteratur idag kan erhållas på flera sätt än i de 

traditionella böckerna och ser därför paradoxalt inga hinder i tillgången på litteratur: 

I4: Det finns jättemycket möjlighet att få tag i det. Eller på den här tiden finns också om du googla 
det finns jättemycket i sajten också du behöver inte ta den hära från biblioteket det finns alla 
böcker i internet.” (Informant 4, 8/5 2019). 

Det diskuteras bland informanterna kring tillämpningen av skönlitteratur, gällande 

vilken litteratur som faktiskt utvecklar flerspråkiga elevers litteracitet. Något som 

nämns som potentiellt hindrande är lärarnas osäkerhet i just urval och arbetssätt: 

I1: Det är om den är på för hög nivå, för svår nivå så att dom inte förstår vad man läser. För jag 
menar att det.. måste ju.. Det är utmaningen hela tiden att hitta en bok på rätt nivå (I1, 2/5 2019). 

I5: Och om man ska, hur man ska angripa det, liksom ”hur ska jag lägga upp det?” […] Tänker att 
man kanske känner lite osäker å vet kanske inte vad man ska välja för bok och man tänker att ”nej 
den kanske är för svår” eller ”det kanske en för lätt”, eller det ”kanske inte passar alla” eller så 
(Informant 5, 8/5 2019). 

I de fall skönlitteratur fungerar som hemläxa, ses ibland föräldrarnas bristande 

engagemang eller svårigheter med svenska språket som ett hinder för att uppgiften 

genomförs på ett tillfredsställande sätt: 

I1: Vi har haft läsgrupper på onsdagarna till exempel, å det är många som.. ja dom har skrivit i 
läsprotokollen själva. ”Är det ingen vuxen som har lyssnat?” ”Nää.. mamma förstår inte å pappa 
jobbar” å så där, så att.. Det är inte lätt för dom faktiskt (Informant 1, 2/5 2019). 

[…] 

S: Hur ser det ut hemma tror du? Är det någon som läser för dom hemma? 

I1: Inte mycket (Informant 1, 2/5 2019). 

Informant 1 har alltså uppfattningen att högläsning i de flerspråkiga hemmen är ovanligt 

och berättar vidare hur hen vid sista terminen gav eleverna en avskedspresent som visade 

sig ha stor betydelse: 

I1: Så då fick dom en varsin bok av mig till avslutningen. Å det var faktiskt så att för flera av dom 
var det den enda boken dom hade (Informant 1, 2/5 2019). 

4.2 Resultatsammanfattning och analys 

Nedan sammanfattar vi vårt resultat samt besvarar våra tre forskningsfrågor under 

följande rubriker; 4.2.1 Hur menar lärarna att de väljer samt hur motiverar de sina 

skönlitterära val och samarbetar de med någon i urvalsprocessen? 4.2.2 Hur 

beskriver lärarna sina arbetssätt med skönlitteratur i undervisning av flerspråkiga 

elever? och 4.2.3 Vilka förtjänster och utmaningar identifierar lärarna vid 

användning av skönlitteratur i undervisning av flerspråkiga elever? 
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4.2.1 Hur menar lärarna att de väljer skönlitteratur samt hur 

motiverar de sina skönlitterära val och samarbetar de med 

någon i urvalsprocessen? 

De flesta informanterna har ett genuint litteraturintresse, vilket gör att de ser 

skönlitteratur som en naturlig del av undervisningen för flerspråkiga elever. Val av 

titlar görs av både lärare och elever. Dock förekommer uppfattningen att elever kan 

behöva hjälp i urvalsprocessen. 

Bilderboken eller liknande litteratur lyfts fram som ett självklart val, särskilt när 

det kommer till högläsning för flerspråkiga elever. Valet motiveras av att bilder väcker 

intresse, motiverar till fortsatt läsning samt stärker språk och innehållsförståelse. 

Litteratur som förekommer i undervisning är bland annat klassiska sagor men även 

nyare barnlitteratur till exempel i genrer som fantasy. Det diskuteras vad som är 

”lämplig” litteratur för flerspråkiga elever och det finns en tanke om att eleverna ska 

kunna relatera till litteraturen, därför väljs ibland litteratur som skildrar mer generella 

miljöer. 

Att presentera litteratur på en högre språklig nivå än eleverna själva behärskar 

anses lyfta elevernas egna språkprestationer. Skönlitteratur anses även kunna fungera 

som verktyg för att träna upp läshastigheten samt ge möjligheter till 

ämnesövergripande arbete.  

Användandet av skönlitteratur i undervisning anses gynna samtliga elever, inte 

bara de flerspråkiga. Genom att presentera litteratur skriven på flera språk bekräftas 

alla elever oavsett modersmål. Viktigast är ändock att skönlitteraturen kan bidra till 

att eleverna får ett fortsatt läsintresse. 

Nivån av samarbete, samt tillfredsställelsen med samarbetet, varierar mellan olika 

yrkesgrupper. Detta rör exempelvis val och arbetssätt med skönlitteratur i 

undervisningen av flerspråkiga elever. Det förekommer att man samarbetar med 

personer utanför skolan. Förtroende för andra yrkesgrupper lyfts fram som något 

centralt i frågan. 

4.2.2 Hur beskriver lärarna sina arbetssätt med skönlitteratur i 

undervisning av flerspråkiga elever? 

Som arbetssätt med skönlitteratur i undervisning av flerspråkiga elever anges bland 

annat högläsning. Ofta används bilderböcker för att ge en förstärkning av språket, 



 32 

vilket särskilt gynnar flerspråkiga elever. Främst uppfattas skönlitteratur bidra till en 

bättre ord- och begreppsförståelse. Skönlitteratur kan även ge exempeltexter, det vill 

säga fungera som modell för eget skrivande. 

Skönlitteratur ses som ett väl fungerande läromedel i sig, på grund av att innehållet 

ges en kontext som eleverna kan relatera till. Språket i skönlitteratur kan också vara 

på en hög nivå, vilket ger flerspråkiga elever en bra litterär utgångspunkt. 

Skönlitteratur används ämnesövergripande för att skapa sammanhang till ett särskilt 

ämne eller område. 

Tillämpning av transspråkande och skönlitteratur sker mestadels inom 

modersmålsundervisningen, bland annat lyfts jämförelser mellan och inom språken. 

Detta görs för att utveckla elevernas samtliga språk men också för att utveckla deras 

tankegångar.  

I övrigt råder en viss osäkerhet kring begreppet samt tillämpande av 

transspråkande i undervisningen av flerspråkiga elever. Dock delas uppfattningen att 

förhållningssättet på olika sätt kan motivera flerspråkiga elever att utveckla det 

svenska språket och modersmålet. Att behärska flera språk anses även gynna eleverna 

inom andra områden.  

Skönlitteratur som används inom transspråkande arbetssätt, tros även få elever att 

upptäcka att barn över hela världen läser. Det finns även en idé om att skolan skulle 

kunna kompensera för avsaknad av litteratur i hemmiljön.  

Det finns en uppfattning att de flerspråkiga eleverna och deras föräldrar föredrar 

att eleverna läser på svenska. 

4.2.3 Vilka förtjänster och utmaningar identifierar lärarna vid 

användning av skönlitteratur i undervisning av flerspråkiga 

elever? 

Det råder konsensus gällande att skönlitteratur i sig har många fördelar vid 

undervisningen av flerspråkiga elever. Arbetssättet ger bland annat en bättre ord- och 

begreppsförståelse och kan ligga till grund för viktiga diskussioner. Skönlitteratur 

anses berika fantasi och fungera som ögonöppnare. Genom kontakt med skönlitteratur 

anses eleverna även kunna vidga sin annars ganska begränsade världsbild. 

Något som verkar utmana lärare att använda skönlitteratur i undervisningen av 

flerspråkiga elever, är en uppfattning att undervisning i svenskämnet ska ske på ett 



 33 

visst sätt, där skönlitteratur endast har en mindre plats.  Osäkerhet i urval samt 

tillämpning anses också verka hindrande för arbetssättet. 

En begränsad tillgång till skönlitteratur på andra språk är även något som anses 

utmana lärare från att använda skönlitteratur i undervisningen. Det finns en 

uppfattning att det för de yngre eleverna saknas pedagogiska skönlitterära texter. Det 

spekuleras även att det saknas utländsk barnlitteratur på grund av att det råder 

konflikter i många länder, vilka de flerspråkiga eleverna har rötter ifrån.  

Vårdnadshavares bristande engagemang eller svenska språkförmåga är också 

något som ses som en utmaning i tillämpningen av skönlitteratur, vilket visar sig 

särskilt vid läsläxor. Även en avsaknad av skönlitteratur i hemmet kan ses som en 

utmaning för att eleverna ska bli bättre bekanta med skönlitteratur. 

Att eleverna kan läsa i alla fall på ett språk, för att arbetssättet ska gå att tillämpa, 

kan ses som en utmaning för användning av skönlitteratur i undervisningen av 

flerspråkiga elever. 
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5 Diskussion och slutsats 

I följande kapitel diskuterar vi studiens resultat i 5.1 och vår metod i 5.2. Studiens 

slutsats presenteras i 5.3. 

5.1 Resultatdiskussion 

Nedan diskuteras studiens resultat uppdelat i olika områden där skönlitteraturen 

förekommer i undervisning av flerspråkiga elever. Även de aspekter som vi ej efterfrågade 

eller förväntade oss av studien diskuteras här, exempelvis hur hemmiljön på sikt kan 

påverka elevernas litteracitet. 

Urval samt arbetssätt med skönlitteratur 

Studien visar att eleverna inte anses vara tillräckligt kompetenta att själva välja 

litteratur för egen läsning. De anses bland annat välja litteratur på ”fel” nivå. Något 

som tidigare forskning dock visat är att elevernas egna val kan motivera till läsning 

(Cummins, 2017). Intressant i sammanhanget är då även att lärarna själva känner 

osäkerhet i urval. Så vilka som är mest lämpade att välja ”rätt” litteratur kan diskuteras. 

Bilderboken lyfts i denna studie fram som nästintill ett självklart val av 

skönlitteratur. Förtjänster som upplevs motsvarar vad tidigare forskning pekat på, 

exempelvis hur bilden förstärker texten (Boglind & Nordenstam, 2015; Kåreland, 

2013). 

Studien visar att lärarna i valet av litteratur ibland väljer generella miljöer som inte 

är knutna till kristen tro eller äldre traditioner. Detta görs för att de flerspråkiga 

eleverna lättare ska kunna relatera till innehållet. Åsikterna skiljer sig dock åt när det 

även anses att skönlitteratur kan bidra till ökad förståelse för just svensk kultur. I 

undervisning av flerspråkiga elever förekommer litteratur som ger inblick i en typisk 

”svensk” familj med typiskt ”svenska” företeelser. Tidigare forskning talar för skilda 

förtjänster med traditionell svensk litteratur, respektive litteratur med interkulturellt 

innehåll. Cummins (2017) menar att det är viktigt att eleverna känner tillhörighet med 

litteraturen, medan exempelvis Löthagen m.fl. (2008) lyfter att traditionell svensk 

litteratur kan ha förtjänster som ger flerspråkiga elever en förståelse för svensk kultur. 

Kåreland (2013) ifrågasätter relevansen för traditionell svensk litteratur i dagens 

mångkulturella samhälle. Att det då råder så skilda uppfattningar vad som anses vara 

”rätt” skönlitteratur för flerspråkiga elever är intressant. Sett till både tidigare 
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forskning och resultatet i denna studie, så verkar en variation i valet av litteratur vara 

det bästa för att gynna flerspråkiga elever. Dessa elever behöver bli bekanta med 

”svensk” kultur, den kultur som de nu är en del av. Samtidigt kan just 

modersmålsundervisningen erbjuda litteratur från den ursprungliga kulturen och 

tillsammans kan de bidra till en dubbelkulturell identitet (Löthagen m.fl., 2008). 

Tillgång på skönlitteratur 

Det varierar bland de olika lärarkategorierna i denna studie hur man upplever 

tillgången på skönlitteratur i skolan, vilket i vissa fall upplevs som hindrande för 

arbetssättet. Det gäller både litteratur ursprungligen skriven på andra språk än 

svenska och översatt svensk litteratur. Den översatta litteraturen som finns att tillgå är 

ofta verk av Astrid Lindgren, vilket är intressant då det råder delade meningar om 

vilken litteratur som gynnar flerspråkiga elever bäst. Astrid Lindgren visar ju snarare 

på svensk historia, än dagens typiskt svenska kultur. 

Vinster med skönlitteratur 

Den höga nivån på språket i skönlitteratur anses ge eleverna en språklig bas för att 

utveckla god litteracitet. Samtidigt utvecklar skönlitteraturen elevernas egna tankar 

och nya, vidare perspektiv. Litteraturen upplevs därmed bidra till elevernas förmåga 

att även kunna argumentera och uttrycka sina egna åsikter, vilket skolämnet svenska 

syftar till (Skolverket, 2011). Därmed kan skönlitteratur ses som ett lyckat verktyg för 

att utveckla de nödvändiga förmågor som behövs för ett livslångt lärande och för att så 

småningom aktivt kunna delta i samhället. 

Denna studie visar att lärare inte explicit använder sig av skönlitteratur inom 

genrepedagogik även om de lyfter vissa inslag, bland annat hur skönlitteratur används 

för modellering av text. Däremot kan kopplingar ses mellan denna studies resultat med 

resultaten i White m.fl. (2015). Detta gäller elevers möjlighet till vidgade perspektiv på 

världen och därmed en möjlighet till social förflyttning, tack vare arbete med 

skönlitteratur. Detta är dock ingenting som kan bekräftas till fullo då studien saknar 

exempel på både kompletta genrebaserade arbetssätt med skönlitteratur samt den typ 

av efterföljande tester som skulle kunna påvisa ett på sikt förbättrat resultat på 

litteracitet. 

För att knyta tillbaka till studiens problemområde så upplever lärarna att vissa ord 

och begrepp är svårbegripliga för flerspråkiga elever. När man inom forskningen 

(Cummins, 2017; Gibbons, 2018) menar att flerspråkiga elever kan ha problem med 
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att ta till sig skolspråket, så visar vår studie att lärarna anser att flerspråkiga elever 

snarare har svårigheter med de vardagliga orden och begreppen. Denna paradox är 

ytterst intressant men vad detta beror på framgår inte av vårt resultat. Något som 

framgår är däremot att skönlitteratur anses kunna bidra till just en sådan förståelse för 

vardagsspråket.  

Samverkan hem och skola 

Något som studien inte syftade till att undersöka men som ändock visade sig i 

resultatet, är att när skönlitteratur just används som hemläxa upplevs en bristande 

stöttning från vårdnadshavare som inte engagerar sig i barnens läsning. Detta är något 

som ses som potentiellt hindrande för arbetet med skönlitteratur. Vad man kan tolka 

som brist på engagemang kan ha flera orsaker, till exempel kan det bero på att 

vårdnadshavare inte har insikt i skönlitteraturens många fördelar. Tidigare forskning 

har visat att föräldrars högläsning för sina barn har positiv inverkan på ordförråd och 

stavning (Cummins, 2017). En del vårdnadshavare kanske saknar eller har bristande 

skolgång och/ eller litteracitet. Detta kan ge föräldrarna en dålig självkänsla vilket 

skulle kunna påverka hur man ser på sig själv som stöd för sitt barn. Denna studie visar 

att man bland annat på grund av annan kulturell bakgrund saknar litteratur i hemmet, 

inte vet hur man exempelvis hittar till bibliotek eller hur man på annat sätt kan få 

tillgång till litteratur. Givetvis kan det finnas andra faktorer som utbildningsnivå, 

läsvana och så vidare men detta är inte något som framkommit i just denna studie. Vad 

som skulle kunna stötta dessa föräldrar att få tilltro till sin förmåga och i sin tur få 

förmågan att stödja sina barn, är samverkan mellan hem och skola, något som även 

Cummins (2017) anser kan ge positiva effekter inom flera områden och under längre 

tid. 

Transspråkande 

Studien visar att lärare generellt är positiva till att låta eleverna använda sina 

samtliga språk i undervisningen, dock verkar man vara osäker på hur man ska tillämpa 

den typ av arbetssätt. Särskilt visar sig osäkerheten hos klasslärarna. Inom forskningen 

anses transspråkande vara en metod med många fördelar, exempelvis djupare 

förståelse av ämnesinnehåll och positiv utveckling av det svagare språket (Cummins, 

2017; Gibbons, 2018; Skolverket, 2013). Språk och identitet är nära förknippade och 

elever som tillåts använda sina samtliga språk utvecklar en bättre självkänsla och 

bidrar till den egna dubbelkulturella identiteten (Löthagen m.fl., 2008).  
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Det är då förvånande att arbetssättet inte ses som mer självklart och inte nämnvärt 

tycks tillämpas i dagens skola där flerspråkighet är vanligt förekommande. En 

anledning till detta skulle kunna vara att paradigmet är relativt nytt i Sverige.  

Att ge utrymme för elevernas samtliga språk sker främst inom 

modersmålsundervisningen där man också verkar bekväm och har tilltro till 

transspråkande som arbetssätt. Syftet med modersmålsundervisningen är bland annat 

att stärka elevens självkänsla genom att modersmålet stärks och att det nya språket 

också kan dra nytta av ett starkt första språk.  

Svenska som andraspråkslärare och modersmålslärare ser nyttan av att använda 

flerspråkiga elevers alla språk mer än klasslärare gör, vilket kan bero på klasslärarnas 

osäkerhet med arbetssättet. Således är det mycket varierande hur insatta lärare är i 

transspråkande. Vad detta beror på kan inte utrönas i studien men arbetssättet skulle 

möjligtvis kunna utvecklas och förbättras genom en tydligare samverkan mellan 

klasslärare och modersmålslärare, då just modersmålslärarna upplevs mer 

bevandrade på området. Samarbete mellan yrkesgrupperna och även med externa 

aktörer gällande val och arbetssätt kopplade till skönlitteratur, är något som lärarna i 

studien uppfattar som positivt. Dock är det vanligt att lärare saknar och efterfrågar just 

en bättre samverkan. 

5.2 Metoddiskussion 

Denna kvalitativa studie utgick från intervjuer. Observationer hade kunnat vara den 

bäst lämpade metoden för att ta reda på den faktiska förekomsten av skönlitterära 

arbetssätt i undervisning av flerspråkiga elever. Dock hade observationer varit för 

tidskrävande eftersom de hade behövts göras upprepat och över längre tid för att 

utröna det som studien ämnar undersöka. Därav ansågs kvalitativa intervjuer vara den 

bäst lämpade metoden. Beslutet att delge informanterna intervjuguiden togs för att 

informanterna skulle få möjlighet att reflektera över sin undervisning samt sina 

litterära överväganden. Bryman (2018) menar att med semistrukturerade intervjuer 

får vi som forskare de mest nyanserade svaren från våra informanter och med den 

metoden kan vi direkt följa upp ett svar om det förekommer oklarheter. Med denna 

metod gavs informanterna utrymme där de får förklara hur de utför sitt arbete med 

skönlitteratur i undervisningen av flerspråkiga elever och vi fick en större inblick i hur 

de arbetar. Denna metod gav oss möjlighet att ställa ytterligare frågor i direkt 
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anslutning till våra ursprungliga frågor, på det viset fick vi så rättvisande svar som 

möjligt.  

Antalet informanter hade kunnat vara fler för att möjligtvis få ytterligare 

perspektiv på skönlitteraturens förekomst i undervisning av flerspråkiga elever. Likaså 

hade det eventuellt varit önskvärt att få informanter från flera skolor eller regioner för 

att urskilja likheter eller skillnader i resultatet. Urvalet avgjordes dock av de 

informanter som trots stor arbetsbörda, ändå önskade medverka samt att vi försökte 

få en jämn fördelning mellan undervisande lärare i svenska, svenska som andraspråk 

samt modersmål. 

 Metodvalet kan haft påverkan på resultatet genom att det finns risk att 

informanterna tillrättalagt sina uttalanden. Att intervjuguiden reviderades kan även 

ses som att vi försökt leda våra informanter, något som inte var avsikten. Samtliga 

informanter fick möjlighet att uttala sig i alla frågor och empirin har tolkats likvärdigt 

utan beaktning av vem som uttalat sig om vad. Baserat på våra informanters 

uttalanden har vi fått uppfattning att de inte försökt få sig själva att framstå som 

politiskt korrekta utan snarare utgått från sina egna starka skönlitterära intressen i 

sina uttalanden. 

För att hantera och bearbeta materialet, det vill säga transkriptionerna använde vi 

oss av en allmän kvalitativ analysmetod (Bryman, 2018). En av grunderna i kvalitativ 

analys är bland annat kodning, vilket var tillvägagångssättet i denna studie. Efter 

kodning och kategorisering av de insamlade kvalitativa data kunde vi sedan besvara 

våra forskningsfrågor. Enligt Bryman (2018) kan problemet med kodning vara att 

själva processen kan generera kategorier som kan komma att ändras eller omvärderas, 

vilket även har skett i denna studie. Denna process i sig har dock upplevts som positiv 

och har bidragit till ett mer nyanserat resultat. Kategorin ”val, motivering och 

samarbete” kan även upplevas väl omfångsrik men vi motiverar den genom de 

informantsvar vi fått som visar på hur just val av litteratur sker, eller önskas ske genom 

samarbete med andra yrkesgrupper. 

Vi anser att just kodningsprocessen i sig har resulterat i ett tillförlitligt resultat och 

även gett syn på det oväntade.  

5.3 Summering 

Skönlitteratur förekommer inom samtlig undervisning av flerspråkiga elever, 

beroende på yrkeskategori prioriteras dock olika arbetssätt. Skönlitteratur uppges 
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bidra främst till att förstärka ord- och begreppsförståelsen samt ge en inblick i olika 

genrer. Andra positiva bidrag är skönlitteraturens förmåga ett utveckla elevernas 

perspektiv och syn på omvärlden. 

Utmaningar som uppges är exempelvis tillgången på skönlitteratur som tycks 

variera och i huvudsak ses relevant litteratur som en bristvara. Det råder i vissa fall 

även en osäkerhet kring urval och arbetssätt. 

Transspråkande i kombination med skönlitteratur används inom modersmåls- och 

svenska som andraspråksundervisningen. Dessa lärarkategorier framstår även som 

mest förtrogna med arbetssättet och ser vinsterna med det. Klasslärarna med fokus på 

ordinarie svenskundervisning, skulle eventuellt också behöva komma till den insikten. 

Samarbetet mellan de olika yrkeskategorierna gällande urval och arbetssätt kan 

behöva ses över. 

5.4 Framtida forskningsfrågor 

Arbetet med denna studie har väckt nyfikenhet på andra områden än enkom det 

skönlitterära. Den bakgrundslitteratur och tidigare forskning vi tagit del av har visat 

på problematik med hur bland annat nyanlända elever upplever och har behov av 

trygghet i svenska skolan. Det finns även en undran hur olika maktstrukturer i 

samhället påverkar samspel mellan individer och identitetsskapande i skolan. Något 

som borde prioriteras sett till både detta samt tidigare resultat är hur tillgången till 

tvåspråkig skönlitteratur ser ut, vilket skulle kunna genomföras i en kvantitativ studie. 

Något som då borde beaktas är hur urvalet av skönlitteratur tar hänsyn till det aktuella 

elevunderlaget på respektive skola. Förekomsten av transspråkande i undervisning 

med flerspråkiga elever skulle också med fördel behöva undersökas. 

 

 

 

 

 

 



 40 

Referenser 

Abdoka, S., Sundström, Larsson, C., Sundgren, E. (2019). Matematik för nyanlända 

och flerspråkiga elever. Stockholm: Liber. 

Axelsson, M. (2010). Andraspråksinlärning i ett utvecklingsperspektiv. I Bjar, L. & 

Liberg, C. (Red.), Barn utvecklar sitt språk (s. 125–149). Lund: Studentlitteratur. 

Bjar, L. & Liberg, C. (2010). Språk i sammanhang. I Bjar, L. & Liberg, C. (Red.) Barn 

utvecklar sitt språk. (s. 17–28). Lund: Studentlitteratur. 

Boglind, A., & Nordenstam, A. (2015). Från fabler till manga 1 – Litteraturhistoriska 

och didaktiska perspektiv på barnlitteratur. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. (3:e upplagan). Stockholm: 

Liber. 

Brännmark, T. (2016). Samarbetsinlärning för individanpassning. I Kindenberg, B. 

(Red.). Flerspråkighet som resurs. (1: a upplagan) (s. 285–296). Stockholm: 

Liber. 

Cummins, J. (2017). Flerspråkiga elever – Effektiv undervisning i en utmanande 

tid. Stockholm: Natur & Kultur. 

Damber, U. (2013). Om tidig läsutveckling i det mångspråkiga samhället. I 

Hyltenstam, K., Lindberg, I. (Red.). Svenska som andraspråk – I forskning, 

undervisning och samhälle. (2: a upplagan) (s. 661–684). Lund: 

Studentlitteratur. 

Gibbons, P. (2018). Stärk språket stärk lärandet – språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. Lund: Studentlitteratur. 

Kaya, A. (2016). Att undervisa nyanlända – metoder, reflektioner & erfarenheter. 

Stockholm: Natur & Kultur. 

Kåreland, L. (2013). Barnboken i samhället. Lund: Studentlitteratur. 

Ladberg, G. (2003). Barn med flera språk – Tvåspråkighet och flerspråkighet i 

familj, förskola, skola och samhälle. Stockholm: Liber. 



 41 

Löthagen, A., Lundenmark, P. & Modigh, A. (2008). Framgång genom språket - 

Verktyg för språkutvecklande undervisning av andraspråkselever. Stockholm: 

Hallgren & Fallgren Studieförlag. 

Nauclér, K. (2013). Barns språkliga socialisation före skolstarten. I Hyltenstam, K., 

Lindberg, I. (Red.). Svenska som andraspråk – I forskning, undervisning och 

samhälle. (2: a upplagan) (s. 459–480). Lund: Studentlitteratur. 

Norén, E. (2018). Flerspråkiga elever. I Helenius, O., Johansson, M. (Red.). Att bli 

lärare I matematik. (s. 161–173). Stockholm: Liber.  

Sheikhi, K., & Ucar, T. (2018). Studiehandledning för flerspråkiga elever – 

kunskapsutveckling genom modersmålet. Stockholm: Gothia Fortbildning AB. 

Skolinspektionen (2009). Utbildning för nyanlända elever. Hämtad 2019-05-13 

från: https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-

rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Utbildning-

for-nyanlanda-elever-2009/ 

Skolinspektionen (2014). Utbildningen för nyanlända elever. Hämtad 2019-06-03 

från: 

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapp

orter/kvalitetsgranskningar/2014/nyanlanda/utbildning-nyanlanda-rapport-

2014.pdf 

Skolinspektionen (2017). Nyanlända och asylsökande elever. Hämtad 2019-06-03 

från: https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/nyanlanda-

elever/ 

Skolverket (2011, reviderad 2018). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet. Hämtad 2019-04-26 från 

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-

for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-

fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3Fsu

bjectCode%3DGRGRSVA01%26tos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f 

Skolverket (2013, reviderad 2015). Studiehandledning på modersmålet – att stödja 

kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever. Elektronisk resurs. Hämtad 2019-

05-10 från https://www.skolverket.se/getFile?file=3038 

https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Utbildning-for-nyanlanda-elever-2009/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Utbildning-for-nyanlanda-elever-2009/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Utbildning-for-nyanlanda-elever-2009/
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2014/nyanlanda/utbildning-nyanlanda-rapport-2014.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2014/nyanlanda/utbildning-nyanlanda-rapport-2014.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2014/nyanlanda/utbildning-nyanlanda-rapport-2014.pdf
https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/nyanlanda-elever/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/nyanlanda-elever/
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRSVA01%26tos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRSVA01%26tos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRSVA01%26tos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRSVA01%26tos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f
https://www.skolverket.se/getFile?file=3038


 42 

Skolverket (2019). Rätt till modersmålsundervisning. Hämtad 2019-04-25 från 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-

modersmalsundervisning 

Skolverket (2018). Sveriges officiella statistik. Hämtad 2019-04-30. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/arkiverade-

statistiknyheter/statistik/2019-03-28-statistik-over-elever-i-forskoleklassen-

lasaret-2018-19  

Strömqvist, S. (2010). Barns tidiga språkutveckling. I Bjar, L. & Liberg, C. (Red.) 

Barn utvecklar sitt språk. (s. 57–76). Lund: Studentlitteratur. 

Säljö, R. (2014). Den lärande människan- teoretiska traditioner. I Lundgren, U. P., 

Säljö, R., & Liberg, C. (Red.). Lärande skola bildning – grundbok för lärare. (s. 

251–309). Stockholm: Natur & Kultur. 

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Wedin, Å. (2011). Klassrumsinteraktion i de tidiga skolåren: flerspråkiga elever i 

skolans språkliga vardag. Örebro: Örebro universitet, Institutionen för 

humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. Tillgänglig: 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du-11165 

Westlund, B. (2009). Att undervisa i läsförståelse – Lässtrategier och studieteknik. 

Stockholm: Natur & Kultur. 

White, P.R.R., Mammone, G. & Caldwell, D. (2015). Linguistically based inequality, 

Multilanguage education and a genre-based literacy development pedagogy: 

insights from the Australian experience. Language and education, 29(3). 256–

271. 

 

 

 

 

 

 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-modersmalsundervisning
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-modersmalsundervisning
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/arkiverade-statistiknyheter/statistik/2019-03-28-statistik-over-elever-i-forskoleklassen-lasaret-2018-19
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/arkiverade-statistiknyheter/statistik/2019-03-28-statistik-over-elever-i-forskoleklassen-lasaret-2018-19
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/arkiverade-statistiknyheter/statistik/2019-03-28-statistik-over-elever-i-forskoleklassen-lasaret-2018-19
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du-11165


 43 

Bilagor 

Bilaga 1: Missivbrev 

               

     Enköping 2019-04-17 

Information om undersökning av skönlitteraturens förekomst i undervisning av 

flerspråkiga elever. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Denna studie utgör vårt självständiga arbete på avancerad nivå för grundlärarprogrammet, inriktning 

F-3, på Mälardalens Högskola.  

Syftet med denna studie är att undersöka hur undervisande lärare (grund-, SVA- och 

modersmålslärare) använder sig av skönlitteratur i undervisningen av flerspråkiga elever för att 

utveckla det svenska språket. För att undersöka detta vill vi genomföra intervjuer med ovanstående 

lärargrupper som undervisar elever i de tidiga åren.  

Vi tänker oss att intervjun sker vid ett tillfälle och att det kommer att ta ungefär en timme. 

Ljudupptagning av intervjun sker endast om du godkänner detta. Intervjufrågor kan sändas på 

förhand för att du ska få möjlighet att förbereda dig. 

Om funderingar uppstår under skrivprocessen vore det önskvärt att kunna kontakta dig via 

exempelvis mail för uppföljande frågor. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har 

rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 

konsekvenser för dig.         

All information som framkommer under undersökningen kommer att avidentifieras. Om du väljer att 

avbryta ditt deltagande så kommer inte den information du lämnat användas i studien. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin 

slutversion läggs ut på databasen DiVA. Den färdiga uppsatsen kommer därmed att vara offentligt 

tillgänglig. 

 

Lena Nidmark (student)  Sofie Rosendahl (student) 

lnk15001@student.mdh.se   srl15003@student.mdh.se 

073-9669948    070-7608619 

 

Handledare Annaliina Gynne 

annaliina.gynne@mdh.se 

 

För vidare information kontakta Lena Nidmark eller Sofie Rosendahl via ovan angivna mailadresser. 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Informantens bakgrund: 

- Vad har du för utbildning? 

- Hur länge har du varit verksam som lärare? 

- Hur länge har du arbetat på denna skola? 

- Hur ser dina tidigare erfarenheter av arbete med flerspråkiga elever ut? 

- Hur brukar klasserna se ut gällande elevernas språkliga och kulturella bakgrund? 

1. Använder du skönlitteratur i den ordinarie svensk-/ eller 

modersmålsundervisningen av flerspråkiga elever? (Om nej, se fråga 7). 

2. Hur använder du skönlitteratur i svensk-/ eller modersmålsundervisningen av 

flerspråkiga elever? 

3. Till vilket syfte används skönlitteratur i undervisningen? 

4. Vilken typ av skönlitteratur används? 

5. Hur går urvalet till, samarbetar du med någon i valet av titlar, exempelvis med 

studiehandledare på modersmål? 

6. Ser du att skönlitteratur kan användas som verktyg för att låta flerspråkiga elever 

använda och utveckla sina samtliga språk, så kallat transspråkande? 

7. Anser du att skönlitteratur kan påverka flerspråkiga elevers utveckling av svenska 

språket? 

8. Ser du några fördelar med skönlitteratur i undervisningen för flerspråkiga elever? 

9. Ser du några nackdelar med skönlitteratur i undervisningen för flerspråkiga 

elever? 

10. Vilka hinder ser du som motiverar varför skönlitteratur inte används i 

undervisning av flerspråkiga elever? 

 


