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Abstract 
The aim of this qualitative study is to examine multilingual upper secondary school pupils’ 

perspectives on fiction reading at school. This is done with the background of research on 

young peoples’ reading habits, reading motivation research, current control documents, and 

from a socio-cultural perspective. To answer the aim of the study and the questions at issue 

five interviews with pupils in their third year of university preparatory program were carried 

out. All the pupils study Swedish as a second language. The interviews are inspired by their 

lifestories and are focused on the pupils’ reading experiences.  

The result of the interviews shows that the experiences of fiction reading at school vary. The 

tested group has heard real stories but also fictitious ones from their parents as children. The 

study has shown that the pupils apprehend that it has affected them in different ways i. e. by 

their reading life. The pupils’ experiences of reading fiction in school is governed by both 

duty and time, compared to reading books during earlier years. The study also shows that 

teacher’s commited leadership and a positive interaction are important for their reading and 

personal development. From a teacher’s perspective, time for reading of fiction should be 

revalued, since research has shown that the reading of fiction promotes studies in other 

subjects but also an individual’s social development and participation in society. 
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Sammanfattning 
Syftet med föreliggande kvalitativa studie är att belysa flerspråkiga gymnasieelevers 

perspektiv på läsning av skönlitteratur i skolan. Detta görs mot bakgrund av forskning kring 

ungdomars läsvanor, läsmotivationsforskning, aktuella styrdokument samt utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. För att besvara studiens syfte och frågeställningar genomfördes 

fem elevintervjuer i årskurs tre på ett studieförberedande gymnasieprogram. Samtliga elever 

läser svenska som andraspråk. Intervjuerna är inspirerade av livsberättelseansatsen och har 

fokus på elevernas läsarhistorier. 

Resultatet av intervjuerna visar att elevernas erfarenheter av att läsa skönlitteratur i skolan 

varierar. Den undersökta elevgruppen har av sina föräldrar hört fiktiva berättelser som barn. 

Studien visar att eleverna uppfattar att det har påverkat dem på olika sätt, bland annat genom 

deras läsarliv. Elevernas erfarenhet av att läsa skönlitteratur i gymnasieskolan styrs av både 

plikt och tid, till skillnad från att läsa böcker under tidigare skolår. Studien visar också att 

lärarens engagerade ledarskap och ett positivt samspel är av betydelse för läsandet och deras 

personliga utveckling. Sett ur lärarperspektivet bör tid för läsning av skönlitteratur 

omvärderas, då forskningen har visat att läsning av skönlitteratur gynnar studier i andra 

ämnen men även individers sociala utveckling och delaktighet i samhället. 
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Vi har alla olika bakgrunder men när vi förenas under ditt tak så är vi alla 

från samma hem. Din motivation och kämparglöd ger oss alla hopp om att 

vi också kan!  
Citat hämtat ur brev från eleverna Nora och Zara. 

Bakgrund 
Läsandet i skolan är lika viktigt för elevernas framgång i skolan som för deras sociala 

deltagande i samhället. Därför är det angeläget att stimulera elevernas läsande i skolan  

för att de dels får träna upp en god läsförmåga och dels ges möjligheten att upptäcka en 

läsmotivation. Vad är det som gör en elev till en engagerad läsare och att en annan elev  

saknar detta engagemang?  

Forskning har visat att bokslukaråldern hör till de tidigare skolåren och då främst under 

mellanstadiet (Wåhlin & Asplund Carlsson, 1994). Björk och Liberg (2012) belyser de 

bejakelseprocesser som de menar att läsa och att skriva handlar om, genom att de är aktiva 

och meningsskapande aktiviteter. Skolan har därför en viktig roll att fylla i att medvetande-

göra eleverna varför och hur man läser. Keene och Zimmerman diskuterar i sin bok  

”Tankens mosaik” (2006) hur man ska läsa på ett bra sätt och lyfter läsförståelsen som  

en social process. ”Jag hade redan lärt mig att läsa, men brydde mig sällan om att se.”  

(2006, s. 23). När elever sedan börjar gymnasiet ter sig förhållandena annorlunda.  

I Johnsson – Smaragi och Jönssons (2002) kan man läsa om hur ungdomars läsvanor ser  

ut genom att de framhåller både likheter och skillnader. Dessa beror på olika anledningar 

såsom tid, medievanor, att kunna tillfredsställa sina egna behov och beroende bland annat på 

personlighet och tillgänglighet men även för att kunna tillfredsställa omgivningens förväntan. 

Det är därför skolans ansvar att enligt läroplanen för gymnasieskolan kan varje elev, oavsett 

modersmål som har slutfört ett nationellt program inom gymnasieskolan ” söka sig till 

saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och 

glädje” (Skolverket, 2011) och det kan man uppnå genom att ha fullgjort följande:  

”Läsning av och samtal om modern skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män som  

ger inblick i olika kulturer, allmängiltiga teman och svenska referensramar” , vilket anges 

under rubriken ”Centralt innehåll” (Skolverket, 2011). Skönlitteratur sätter igång tankar  

hos läsaren och genom mitt eget brinnande intresse för litteratur och läsning, bidrar det till  

att skönlitteraturen kommer att få en central roll i min undervisning.  Jag ser det som också 

som ett ansvar som lärare att eleverna utvecklar en god läsförmåga och som lärare i svenska 

som andraspråk vill jag få elever med ett annat modersmål än svenska, motiverade och 
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intresserade av att läsa och skriva och de ska även känna lusten och viljan till att våga 

använda skriftspråket på olika sätt. Lustfyllt lärande måste utgå från kognitiva komponenter 

såsom motivation och förståelse, där lärandemiljön, samarbetet mellan elev och lärare ska 

ingå och där elevernas tidigare erfarenheter ska tas tillvara och för elever med ett annat 

modersmål än svenska, ska det ses som en resurs. Det inledande citatet är ett bevis för hur 

lustfyllt lärande kan upplevas och citatet är hämtat ur ett brev som jag har fått av två av  

mina SVA-elever. De båda har godkänt att jag har tagit med det i mitt examensarbete. 

I syftesbeskrivningen för ämnet svenska som andraspråk i gymnasieskolan står följande: 

Skönlitteratur, texter av olika slag, film och andra medier ska  

användas som källa till insikter om andras erfarenheter, tankar och 

föreställningsvärldar, och för att ge eleverna en möjlighet att utveckla  

ett varierat och nyanserat språk. Innehållet ska väljas så att elevernas 

tidigare erfarenheter och kunskaper tas till vara (Skolverket, 2011). 

Vilka attityder har gymnasieungdomar till att läsa skönlitteratur i skolan, om de har ett  

annat modersmål än svenska? Sarland (1991) visar med hänvisning till brittiskt skolväsende,  

att elevers förhållande till skönlitteratur varierar beroende på olika omständigheter i och 

utanför skolan. Han lägger tonvikten vid de sociokulturella aspekterna och inte på de 

psykologiska. Samhället speglar vilka sociala grupper och etniska härkomster som eleverna 

kommer från och vilka kulturella traditioner som de bär med sig och han menar att detta 

formar elevernas språk. Sarland betonar att det är viktigt med heterogena grupper i klasserna 

och att det är elever ur olika samhällsklasser. Det ska gynna diskussioner med olika 

infallsvinklar och lärarens roll är viktig som ser till att alla respekteras och att inget som 

eleven säger är oviktigt eller fel. Alla är individer med olika referenser till det som diskuteras 

och enligt Sarland hör även litteraturdiskussioner dit. Economou (2015) påtalar också att 

elevers olikheter ska tas tillvara och skillnader betraktas som berikande för alla. Även 

forskningsfältet cooperative learning visar att heterogena elevgruppers interaktion och 

samarbete i smågrupper befrämjar relationer liksom kunskaps- och språkutveckling. 

Relationer, trygghet och fokus på samarbete i klassrummet mellan elever, oavsett bakgrund, 

och mellan elever och lärare är av stor vikt för lärandet och har uppmärksammats 

internationellt av flera forskare, och Economou (2015) hänvisar bland annat till vad De 

Valenzuela (2007) skriver: 
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Sociocultural theory fosters more culturally sensitive perspectives on 

language use in the classroom and reframes differences in the language 

use of culturally and linguistically diverse students from a deficit 

perspective to one which recognizes the value and importance of students' 

home language and culture to their learning and development (2007:16).  

Economou (2015) påpekar i sin avhandling att i Vetenskapsrådets översikt av svensk 

forskning om litteraturdidaktik (2006) presenteras ingen studie om läsning av skönlitteratur  

ur andraspråksperspektiv. Inte heller i Vetenskapsrådets forskningsöversikt (2012) om 

flerspråkighet som beskriver både svensk och internationell forskning refereras det i någon 

större utsträckning till svenska studier om litteraturens roll i andraspråksundervisningen  

och då i förhållande till litteracitetsutveckling. Däremot finns ett antal litteraturdidaktiska 

avhandlingar skrivna under 2000-talets första decennium som rör ämnet svenska.  

Hon lyfter även fram det Cummins diskuterar om andraspråkselevers identitetsutveckling  

och hävdar att för att ungdomar ska investera i sin självkänsla, för att tillägna sig ett nytt  

språk och kultur, måste de få uppleva att de är positivt bekräftade.  

Enligt Vygotskij (2017) handlar lärande om samspel och reflektioner, vilket han kallar  

för utvecklingszon, då eleven i olika situationer ska lära sig att kommunicera och använda  

språket med andra människor i olika sammanhang. Därför är också den sociokulturella 

stödjande miljön som inkluderar den sociala och kulturella processen inom både familj, skola 

och samhälle, det centrala för utbildningen av flerspråkiga elever. 

I den här studien är forskningsintresset riktat mot flerspråkiga elevers perspektiv att läsning  

av skönlitteratur kan vara lustfyllt, samt vilken betydelse samspelet med läraren har. 

Begreppsförklaringar 
Begreppet litteracitet (literacy) är mångfacetterat. Säljö hänvisar till den anglosaxiska 

forskningen där det inte enbart anses handla om tekniska färdigheter som att avkoda ord  

utan mera om ”att kunna dra slutsatser, att göra associationer, att koppla det man läser till  

vad man vet om världen i övrigt och vad man läst i andra sammanhang” (2005, s. 208).  

Enligt Langer lär eleverna sig med hjälp av litteratur att utforska både egna och 

mänsklighetens möjligheter. Den hjälper dem också att finna sig själva, bilda sig en 

uppfattning om andra, värdesätta skillnader och att eftersträva skillnader.  Undervisning  

i litteratur kan ta till vara dessa förmågor (2005, s. 13). Det är vad Säljö och Langer  

definierar som litteracitet som jag använder mig av i detta arbete. Duek (2017) gör  

gällande att ur ett flerspråkigt perspektiv är det väsentligt att se helheten och förstå miljöns 
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och bakomliggande faktorers betydelse för litteracitet och för hur en människa socialiseras in i 

skriftspråket. En människa som växer upp i en annan språklig och kulturell miljö kan delvis 

ha andra kunskaper inom litteracitetspraktiker.  

Bourdieu (1991) använder metaforen kapital från marknadsterminologin. Det är den 

symboliska typen och dess undergrupp kulturellt kapital som är intressant i denna kontext. 

Undergruppen förgrenas i sin tur dels i objektifierat kulturellt kapital som är av materiellt  

slag som till exempel böcker, texter och bilder och dels i språkligt kapital, det vill säga 

tillgången till bruk och rätta former av språk och litteracitet. En konkret del i litteracitets-

praktiker är också modersmålet. Begreppet habitus (Bourdieu 1991) är ett system av samlade 

kunskaper, erfarenheter och handlingsmönster som människan samlar på sig under sitt liv och 

som formar och styr hennes uppfattning och handlingar och som ett exempel på ett habitus är 

modersmålet. 

Uttrycket ”det vidgade textbegreppet” fanns med i den tidigare läroplanen för svenska som 

andraspråk, där bilder, film och teater ingår (Skolverket, 2008). Det är dock inte lika tydligt  

i den nuvarande läroplanen men det går att urskilja. Det innebär att det inte enbart är 

typografiska texter som ska behandlas i skolan, utan det är även andra texter som man som regel 

inte tänker på att det är just texter. Det kan exempelvis vara att man läser en bild, vilket Fast 

(2008) kallar visuell läskunnighet. Bilder kan referera till varandra som exempelvis i 

serietidningar. De förekommer även i dataspel och andra medier som ungdomar ständigt är i 

kontakt med. Bilder är också diagram, symboler och film.  

Läsarliv är ett begrepp, dock inte vedertaget men som ofta används då man ska beskriva en 

läsares liv. Det handlar om att beskriva ett liv av läsning från det att man som barn tog till sig 

en text till där man befinner sig i sin läsning idag. Under ett läsarliv kan det ha funnits 

luckor då man av olika anledningar har tagit har tagit paus i sin läsning, exempelvis kan andra 

fritidssysslor ta över och tiden till att läsa blir därmed mindre i perioder. 

Litteraturläsningen i svenska som andraspråk är inte lika framträdande i kursplanen som i 

ämnet svenska utan ska främst ses ”som redskap för språkinlärning och träning av den 

analytiska förmågan” (Skolverket, 2011). I styrdokumenten för svenska som andraspråk på 

gymnasiet står att läsa ”texter för reflektion, ger eleven möjlighet att utveckla och organisera 

sin kunskap och sina tankar ” (Skolverket, 2011). 

Schmidt (2013) diskuterar i sin artikel att undervisningen i läsförståelse ska resultera i glädje 

men även förundran och eleven ska ges strategier för läsning för att kunna sålla information, 
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budskap och berättande texter men också kunna analysera, tolka och förstå dessa. En form av 

studieteknik är begreppet lässtrategier som kan delas in i före läsning, under läsning och efter 

läsning. Strategier för läsande ger eleverna bättre förutsättningar till att självständigt förstå 

och analysera en text. Genom att vara metakognitiv blir man som läsare mera medveten om 

den egna tankeprocessen samtidigt som man koncentrerar sig på texten och kan på så vis 

vidga sin textförståelse.  

Syfte och frågeställningar 
Utifrån denna bakgrund är mitt syfte att belysa flerspråkiga gymnasieelevers perspektiv  

på läsning av skönlitteratur i skolan. För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien 

har följande frågeställningar valts: 

1. Vilken attityd till skönlitteratur och erfarenhet av läsning i och utanför skolan har 

eleverna? 

2. Vad uttrycker eleverna om läsning i skolan? 

3. Vilken betydelse har läraren för elevernas läsupplevelse i skolan? 

Forsknings- och litteraturgenomgång 
Under denna rubrik kommer jag att presentera tidigare forskning som knyter an till mitt syfte 

och frågeställningar. Forskningsgenomgången har därför fokus på flerspråkiga elevers läsning 

av skönlitteratur, läsundervisning och interaktionen mellan elev och lärare. 

Läsa och läsning inte samma sak 
Att kunna läsa är inte det samma som läsning hävdar Nikoljeva (2014). Tidigare forskning har 

mera fokuserat på vad och varför unga läser och mindre av forskning kring hur de läser och 

tillgodogör sig det som de läser. Hon framhäver bland annat litteraturkritiska diskussioner 

med ungdomarna, då läsning är av betydelse för ungdomars sociala, emotionella och 

intellektuella mognad och hur läsfiction påverkar ungdomar och om böckernas innehåll även 

kan påverka det verkliga livet. Hon redogör för att en text kan pendla mellan strategierna 

”deliberately or unintentionally, so that any given moment the reader is not quite sure whether 

facts presented in a text are true or false” (2014, s.26). Hon ger även exempel på vad som  

den oerfarne läsaren exempelvis kan fråga; ”Did it really happen?” efter att ha läst Robinson 

Crusoe (2014, s. 25). Eftersom svårigheten hos den läsaren är att avkodningen av texten är 

otillräcklig och/eller att den har en svag läslust.  
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Pavlenko (2012) belyser i sin artikel att känslor har haft en reducerad betydelse i tidigare 

forskning och hon diskuterar om den utökade forskningen för att förstå flerspråkigas beteende 

som sociala individer och att den därför bör inrikta sig mera mot förståelse för känslor och 

deras förhållande till språk. ”To do so, they drew on research on language and emotions in 

linguistics, anthropology, psychology, and neurobiology” (2012, s. 459). Hon lyfter bland 

annat huruvida ängslan inte behöver innebära svårigheter för en andraspråksinlärare och att 

ängslan i sig måste undersökas i sin kontext. Pavlenko diskuterar även två insikter, dels språk 

och känslor och språk för känslor och påtalar att det inte alltid är så att det är modersmålet 

som används i samband med känslor och att det andra språket används i brist på engagemang. 

Economous (2015) anser i detta sammanhang det som Cummins (2001) betonar, att vikten av 

elevers igenkänning vid litteraturläsning för att kunna skapa engagemang. När en grupp 

flerspråkiga elever diskuterar en text som på något sätt berör dem kan de bli uppslukade av 

samtalet och använder sig av språket på ett meningsfullt sätt.  

Jämförelser mellan norsk och svensk forskning om läsning av 
skönlittteratur i skolan  
Reichenberg (2012) redogör för hur svenska forskare har riktat in sig med några få undantag, 

på skönlitterära texter till skillnad mot att man i Norge har undersökt såväl skönlitterära som 

faktatexter och i kontexten lyfter hon betydelsen av att eleverna måste få undervisning i 

läsförståelse. Hon säger också att studier har visat att såväl svaga som goda läsare gynnas av 

en strukturerad undervisning. I sin redogörelse påtalar Reichenberg att flera studier visade att 

i svenska klassrum hade man inte gemensamma diskussioner om den specifika boken man 

hade läst, utan den språkliga delen av undervisningen tog sig främst uttryck i att eleverna gav 

läraren sina uppgifter och läraren i sin tur gav dem respons. Studierna visade på att det lades 

ett för stort ansvar på eleverna. Flera av eleverna hade inte fått några litterära verktyg för 

berättarteknik eller för att kunna analysera och förstå en texts uppbyggnad. De saknade också 

strategier för att kunna relatera till andra texter och till omvärlden och detta medförde att 

läsförståelsen hade flera brister och eleverna gick miste om hela läsupplevelsens mångfald.  

I Norge har man istället nått bäst resultat där man haft läsupplärning och läsaktiviteter varje 

dag och man kunde utläsa av studiernas resultat, att läsningen hade haft en karaktär av en 

social aktivitet. Lärarna arbetade också mycket med elevmotivation och teman. De minoritets-

språkliga eleverna var också mera inkluderade, hade samma läromedel som övriga och att de 

fick mera uppmärksamhet vad det gällde läsning än övriga. I Norge har man även satsat på 

läsundervisning i norsk lärarutbildning. I Stavanger finns det ett nationellt centrum för läsning 
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och läsinlärning, Lesesenteret. Man har dessutom utvecklat ett material för kvalititativ 

utvärdering av elevers läsutveckling i alla ämnen och samtliga stadier, Leselos. Det lyfter 

fram vad forskningen har visat att ”vad goda läsare nyttjar i sin läsning: mål med sin läsning, 

förförståelse, avkodning, ordförråd, läsförståelse och metakognition” (2012, s. 15). Leselos är 

en del av det vägledningsmaterial för läsinlärning som delas ut till alla skolor och finns även 

som pdf format på nätet.  

I Sverige saknas motsvarande institution. Det som man kan jämföra med är Svenska 

Dyslexistiftelsen som grundades 1989, i syfte att främja och stödja forskning och 

kunskapsutveckling om läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, sprida kunskap om detta och 

bevaka frågor som rör dyslexi, samt tillgodose de intressen hos de som har dyslexi. 

Reichenberg (2012) påpekar dock att det finns ett svenskt Nationellt centrum för språk-, läs- 

och skrivutveckling (NCS). Men till skillnad från Norge är det inte förlagt till ett universitet 

med forskningskompetens på läs- och skrivpedagogik, utan på Skolverket. Centret arbetar 

med elevers språk-, läs- och skrivutveckling och erbjuder kompetensutbildning, samt 

kartlägger och sprider den information som rör aktuell forskning. Från staten hade man år 

2011 gett ut 400 miljoner kronor i bidrag för att baskunskaperna läsa, skriva och räkna skulle 

stärkas. Även om den prioriterade gruppen var elever i årskurs 1-3, då de riskerade att inte nå 

målen kunde också medlen användas till de högre årskurserna. Det har också startats 

forskarskolor som Nationell forskarskola i flerspråkighet, litteracitet och utbildning samt 

Nationella forskarskolan i ungas litteracitet, flerspråkighet och kulturella praktiker i samhället 

(LIMCUL). 

Resultaten från PISA undersökningen 2009 som Reichenberg hänvisar till, visade att svenska 

elevers läsförståelse har försämrats avsevärt och de allra svagaste läsarna hade ökat i antal.  

I en komparativ litteraturöversikt har Reichenberg (2012) jämfört norsk och svensk 

läsforskning. Norska elevers läsförståelse hade däremot inte försämrats nämnvärt sedan 2000. 

I sin översikt har hon undersökt norsk och svensk läsförståelse inom bland annat ämnena 

modersmål och svenska/norska som andraspråk och till detta har hon även studerat hur 

undervisningen bedrivits och vilka satsningar som har gjorts. Hon hänvisar till en modell 

Questioning the Author (Beck et.al., 1996) i vilken eleverna ska ifrågasätta textens författare 

när de läser. Den vill också uppmärksamma eleverna på att författaren har ett stort ansvar när 

det gäller textens läsbarhet. Detta lyfter även Nikolajeva (2014) då hon diskuterar vilken 

skyldighet barnboksförfattare har gentemot barnens fantasi och ställer bland annat frågan 

varför en drake tillhör fantasivärlden och en dinosaurie är i den verkliga världen. Barnens 
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föreställningsvärldar är olika, då deras erfarenheter skiljer sig. Några av dem har kunskapen 

om Narnia som en fantasivärld och att Afrika tillhör den riktiga världen, eftersom Afrika ofta 

används som exotisk bakgrund i berättelser för barn medan andra barn saknar denna kunskap. 

(2014, s. 45-46).  

I Reichenbergs (2012) studie har hon sett till tidigare forskning, hur undervisningen har 

bedrivits och vilka satsningar som har gjorts. Hon har bland annat gjort interventionsstudier 

där svaga elever i årskurs 1 på gymnasiet har fått läsa texter i samhällskunskap och 

omvårdnad och där resultaten har visat på att flera elever har inledningsvis haft betydande 

svårigheter i att skapa mening i texterna men att de tillsammans lyckades göra det. En 

intressant aspekt i sammanhanget var i vilken mån lärarna uppmuntrade eleverna till att vara 

kritiska till det som de läste.  

Hon hänvisar också till andra forskare såsom Lundström (2007) som har sett till skillnader i 

det urval av texter som lärare talade om och vad som uppvisades i undervisningspraktiken.  

En ytterligare jämförelse lyfts fram i vilken skillnad som råder mellan studie- och yrkes-

förberedande program vad det gäller instruktioner i läroböcker i svenska och där de 

studieförberedande eleverna blev mera förberedda för vidare studier genom tydligare 

instruktioner, redskap och uppgifter. Graden av abstraktion i texter har också ökat med de 

högre skolåren. Reichenberg kom fram till om huruvida lättlästa texter gynnar läsförståelsen 

eller ej, att de lättlästa texterna ofta är korta och komprimerade och att elevernas läsförståelse 

inte ökade något markant. Flera av urvalet av elever hade svårt med avkodningen, vilket 

delvis kunde bero på att de läste passivt.  

I en studie gjord av Bakken (2003) redogör han för gymnasieelever med minoritetsspråk1 i 

Norge och att de under en tioårsperiod fram till 2002 hade ökat, till att få sämre resultat än 

andra elevgrupper i norsk skola. (2003, s. 7). Prestationsgapet visade dock inte på att dessa 

elever var mindre motiverade eller hade en negativ inställning till skolan, tvärtom. De gjorde 

mer läxor, hade en inställning och hög ambition till att studera vidare, samt hade en högre 

press hemifrån att de skulle lyckas. Föräldrarna var inte oengagerade i sina barns studier, utan 

det mesta visade på att eleverna växte upp i familjer som hade en sämre ekonomi. Föräldrarna 

tillhörde också den grupp med en lägre utbildning och tillgången på böcker och datorer i 

hemmet var låg.  

                                                        
1 Oslo kommun räknar alla elever med en utländsk förälder som minoritetsspråkliga elever (Bakken, 2003). 
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Undervisningens underlag 
Schmidt belyser frågan ”om vilket stoff som bör utgöra underlag för undervisningen och vilka 

konsekvenser det bör få för planering och organisation av den samma” (2013, s. 93). 

Schmidt (2013) skriver att barn deltar i olika sociala och kulturella praktiker och tar genom 

dem till sig olika kommunikativa och skriftspråkliga aktiviteter. Även om dessa ser olika ut 

för olika barn, är det sammankopplat till villkoren för ett menings- och identitetsskapande.  

Ser man litteracitet utifrån en social och pluralistisk syn blir kontentan att det finns flera och 

olika skriftspråk och även olika sätt att använda dem på. Schmidt ger exempel och redogör i 

sin text utifrån en elevs (Hassan) berättelse och hon hänvisar till sociologen Bourdieus (1990) 

ord där elevens ”erfarenheter av text, inställning till text och vanor i relation till skrift och 

texter kunna beskrivas som habitus som genererar och skapar ett socialt, kulturellt och även 

ett symboliskt kapital beroende på hur det värderas av omgivningen” (2013, s. 97). Och 

undervisningen kan genom detta resultera i diskursiva fält, där sammansatta kunskaper byggs 

upp stegvis. En viktig aspekt i denna kontext är därför att det finns en trygg lärandemiljö, 

vilket är något som är lärarens uppgift.  

Men elevnära texter är dock inte samma för alla elever, säger Schmidt. Det är för olika skolor 

en kostnadsfråga eller tillgång till skolbibliotekets resurser i mängd böcker av skilda slag. 

Schmidt påtalar även vikten av att få tillgång till ett skriftspråk på modersmålet som en viktig 

del i elevers utveckling och identitetsskapande, genom att ta del av sitt kulturarv. I det 

centrala innehållet i årskurs 4 -6 som ska ange vad undervisningen som ska behandlas, ingå  

en del ”lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier” (Skolverket, 2011).  

Även om strategierna för läsförståelsen är viktiga är också det en viktig aspekt som Schmidt 

lyfter fram då elever behöver ”få uppleva förundran för att vilja läsa vidare av egen kraft” 

(2013, s. 114).  

Tidigare erfarenheter av läsning 
Duek (2017) gör gällande för den viktiga aspekten över de människor i Sverige som har med 

sig en liten eller ingen skolbakgrund alls. ”Hur dessa familjer förhåller sig till barnens 

skolgång och hur barnens vägar in i skriftspråket ser ut vet vi väldigt lite om” (2017, s. 10). 

Många elever är födda i Sverige men deras föräldrar eller närmaste vuxna släkting talar ett 

annat språk än svenska och detta modersmål talas ofta inom familjen. Hon hänvisar till vad 

Liberg et. al (1990) lyfter att det är vad som förmedlas i skolan som är det som räknas och de 

elever som då har en med sig en kultur – kunskap - språk -  och skriftspråkstradition som inte 

stämmer överens med skolan riskerar att hamna i underläge från början. Duek (2017) 
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diskuterar även Gee (2004) som driver tesen att elever som misslyckas med att bli duktiga 

läsare och skrivare i senare skolår, inte har med dålig undervisning eller träning av läsande 

och skrivande i skolan att göra. Utan att det är istället diskrepanser mellan elevers och skolans 

användande och synen på vad som är text som leder till svårigheter.  

Ledarskap och lärarroll 
Flera forskare såsom ex. Cummins (2001) påtalar att skolans bemötande av eleven och de 

förväntningarna som läraren har på eleven är sammanlänkande med elevens framgång i 

skolan. I interaktionen i undervisningssituationer mellan elev och lärare blir eleven antingen 

stärkt och bekräftad genom den samarbetsinriktade undervisningen eller försvagad och 

osynliggjord genom den maktrelation som istället kan råda. Någon lär ha sagt att utbildning 

gör ont. Nordahl (2013) i sin tur lyfter ”Om du vill bli något måste du lära något. Alla vill och 

alla önskar att lära.” Han framhäver lärarens engagemang och tydliga ledarskap som viktiga 

för att eleven ska öka sin kunskap men även för sitt sociala utbyte. Detta bör enligt Nordahl 

ligga i lärarens grundläggande inställning till sitt arbete. Han hänvisar i kontexten till Dufour 

och Marzano i Leaders of learning som formulerar ”Någon lärare är i en ledarställning. Fråga 

inte om du leder. Det gör du. Fråga inte om du vill göra skillnad. Det vill du. Frågan är 

istället: Vilken typ av ledare vill du vara, och vilken skillnad vill du göra?” (2011, s. 208).  

ICDP -  vägledande samspel 
Det positiva samspelet lyfts allt mera fram som en avgörande faktor för att barn ska ha en  

god uppväxt. Det läggs även mer vikt vid den positiva kvaliteten i samvaron och samspelet  

i inlärningssituationer. Detta lyfter de båda norska professorerna Hundeide och Rye fram som 

ett grundläggande syfte i den stiftelse som de grundade 1992, ICDP (International Child 

Development Programmes). ”ICDP ser barnet som ett subjekt, en människa med strävan efter 

samspel och utveckling. [...] Att arbeta utifrån ICDP är att i många hänseenden arbeta för att 

förverkliga Barnkonventionen” (2001, s. 6). ICDP har därefter utvecklats och anpassats för 

användning i bland annat skola och numera finns ett samarbete med lokala universitet, i flera 

länder runt om i världen. Inom programmet Vägledande samspel som är det svenska namnet 

för ICDP lyfts sensitivisering, vilket är en motsats till instruktion och det innebär att man 

istället ökar sin lyhördhet som den omsorgsgivare man ses vara och ska därför använda sin 

empatiska förmåga och praktiska erfarenhet för att förstå barnet och som pedagog förstå 

eleven. Detta kallas inom programmet för ”gyllene ögonblick”. Genom att utesluta en 

instruktiv metod och främmandegöra sidor inom omsorgen är istället ett närmande som är 

byggt på sensitivisering särskilt viktigt när man har att göra med den som har en annan 
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kulturell bakgrund. Därmed bör ett gott samspel och omsorg medvetandegöras, genom att 

verbalisera och vägleda och att man använder samtalsteman som redskap för att öka sin egen 

medvetenhet om sitt eget samspel. (2009).  

Relationell pedagogik 
Aspelin har forskat på relationell pedagogik i över tjugo år. Han säger att ledarskap handlar 

främst om att leda grupper, vilket är viktigt för lärare. Till våra syften som pedagoger är  

den pedagogiska relationen mellan elev och lärare av betydelse, då den påverkar elevernas 

intresse, motivation, allmänna trivsel och akademiska prestation. Han menar att man bygger 

upp relationer med elever en åt gången, ansikte mot ansikte. I sin bok Lärares 

relationskompetens (2018) påtalar han bland annat att för relationskompetens finns det inte 

några enkla recept, utan att det är mer en fråga om beredskap, om att kunna förhålla sig till  

det oväntade, när det inträffar men som lärare måste man ändå utgår ifrån att relationer har 

vissa former, ”relationskompetens realiseras oss emellan och är inte detsamma som min 

attityd eller mina insatser” (2018, s. 15). Varje gång lärare och elev möts sätts den verklighet 

som existerar dem emellan i rörelse och kvaliteten i kontakten påverkas av den vidare 

kontexten men också vad som sker här och nu. Just det skeendet har aldrig inträffat på just 

detta sätt. Aspelin benämner det som samspelsprocesser och att det är vid tillfälliga möten 

liksom vid sporadiska, att relationskompetensen är en fråga om samspel och att knyta an till 

varandra i detta.  

Av forskningsgenomgången framgår att det finns en mängd litteraturdidaktisk forskning som 

tar olika riktningar och som fördjupar olika dimensioner av läsundervisning i skolan. Det 

finns däremot inte någon stor mängd forskning som tar utgångspunkt i att vilja förstå 

elevernas perspektiv och särskilt inte andraspråkselevers perspektiv. Därför är ambitionen 

med den här studien att fylla en sådan kunskapslucka. 

Teoretiska utgångspunkter 
De teoretiska utgångspunkter som är av betydelse i denna studie är i huvudsak teorier om 

litteracitet som lyfter den sociokulturella kontextens betydelse för människor som läsare men 

också om skönlitteraturens betydelse för den emotionella och sociala utveckling, dessutom är 

teorier om flerspråkiga elever som läsare av betydelse. 
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Elevnära texter och textsamtal 
Schmidt (2013) lyfter i sin artikel det hon anser vara det väsentliga i dåvarande och framtida 

undervisning, där elevnära texter är av betydelse och hänvisar till läroplanen för grundskolan 

(2011). I sin redogörelse gör hon en intressant reflektion av begreppet bakgrund utifrån att 

undervisningen enligt läroplanen ska utgå från ”elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 

språk och kunskaper” (Skolverket 2011, s. 8). Det är inte helt enkelt att definiera begreppet 

och kategoriseringar tolkas och uppfattas olika. Hon lyfter även hur passiva läsare kan bli 

aktiva genom strukturerade textsamtal. Även Reichenberg (2012) lyfter betydelsen att i ett 

lyckat textsamtal förutsätter att samtliga elever får komma till tals på individnivå. 

Undervisningsform 
I Reichenbergs (2012) studie har hon sett till tidigare forskning, hur undervisningen har 

bedrivits och vilka satsningar som har gjorts. Hon har bland annat gjort interventionsstudier 

där svaga elever i årskurs 1 på gymnasiet har fått läsa texter i samhällskunskap och om-

vårdnad och där resultaten har visat på att flera elever har inledningsvis haft betydande 

svårigheter i att skapa mening i texterna men att de tillsammans lyckades göra det. En 

intressant aspekt i sammanhanget var i vilken mån lärarna uppmuntrade eleverna till att  

vara kritiska till det som de läste. Hon hänvisar också till andra forskare såsom Lundström 

(2007) som har sett till skillnader i det urval av texter som lärare talade om och vad som 

uppvisades i undervisningspraktiken.  

En ytterligare jämförelse lyfts fram i vilken skillnad som råder mellan studie- och 

yrkesförberedande program vad det gäller instruktioner i läroböcker i svenska och där de 

studieförberedande eleverna blev mera förberedda för vidare studier genom tydligare 

instruktioner, redskap och uppgifter. Graden av abstraktion i texter har också ökat med de 

högre skolåren. Reichenberg (2012) kom fram till om huruvida lättlästa texter gynnar 

läsförståelsen eller ej, att de lättlästa texterna ofta är korta och komprimerade och att 

elevernas läsförståelse inte ökade något markant. Flera av urvalet av elever hade svårt med 

avkodningen, vilket delvis kunde bero på att de läste passivt. 
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Inkludering och hemmets betydelse 
Bakken (2003) förklarar vilken betydelse utbildning och kunskap har och då det saknas kan 

leda till ett utanförskap, i dessa fall för barnen i skolan.  

Ofte vil foreldre som har skaffet seg mange bøker også legge vekt 

påteoretisk kunnskap, abstrakte problemstillinger og kjennskap til 

finkulturen. Foreldre som er opptatt av å formidle slik kunnskap til de 

unge skaper samtidig en familiekultur som likner på skolens kultur. 

(2003,  s. 57). 

Duek (2017) redogör också i sin avhandling för vad flera forskare såsom Barton (2007) och 

Street (2000) betonar, att hemmets betydelse för läsande och skrivande som en aktivitet i en 

social kontext generellt integrerar människans språkande och meningsskapande. För de barn 

som i stället kommer från hem där detta saknas, kommer skolgången att innebära svårigheter. 

Intressant att beakta vilket Duek likt Bakken lyfter fram är, att i de familjer i hennes studie, 

där barnen växer upp i en rik tradition av litteracitet som exempelvis innebär kulturella, 

religiösa och populärkulturella aktiviteter ändå inte ges något av värde i de litteracitets-

praktiker som barnen sedan möter i skolan. 

Språk och känslor 
Pavlenko (2012) visar på för hur andraspråksinlärare strävar efter att passa in i den allmänna 

kontexten och hon vill lyfta känslornas betydelse som inom forskningen oftast varit 

underskattad. Den ängslan som andraspråksinläraren upplever kan ibland istället underlätta 

inlärningen av det den vill uppnå. I sin studie skriver hon om språk och känslor om hur 

modersmålet används till att beskriva roten till sin ängslan och att andraspråket blir ett medel 

för att avskärma sig traumatiska upplevelser. Hon redogör också om betydelsen av att som 

andraspråksinlärare passa in inte alltid är positivt och hänvisar till en grupp japanska kvinnor 

som sökte lyckan i Australien.  

Metodologisk ansats och val av metod 
I följande avsnitt ges en redogörelse över studiens metod, hur datainsamlingen har gått till, 

samt vilka etiska övervägande som gjorts.  

Syftet med studien är att belysa flerspråkiga gymnasieelevers perspektiv på läsning av 

skönlitteratur i skolan. Skönlitterära texter kan användas på olika sätt, med olika syften och i 

olika sammanhang. De kan alltså både få vara en särskild form av kunskap, men också 
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redskap och språngbräda till vidare associationer och diskussioner. Mitt val av metod ryms 

inom det Lindstedt redogör för som kvalitativ (2017, s. 102).  

Den fokusgrupp jag ämnar använda mig av är SVA3-elever vid ett studieförberedande 

program på gymnasiet och jag har genomfört livsberättelseintervjuer med fokus på läsning  

av skönlitteratur och det är intervjupersonernas egna ord som står i fokus (2017, s. 211).  

Studien har således genomförts med hjälp av en livsberättelseansats (Löfgren, Karlsson & Pérez 

Prieto, 2015). En sådan ansats gör det möjligt att samtidigt fokusera å ena sidan berättelsernas 

identitets-konstruerande dimensioner, det vill säga hur eleverna med sina berättelser söker skapa 

mening i det de varit med om, och å andra sidan på berättelserna som källa till kunskap om 

läsning av skönlitteratur, det vill säga hur eleverna med sina berättelser ger oss en bild av deras 

egna erfarenheter av läsning och hur det relaterar till det som sker i skolan. 

Etiska överväganden 
De etiska överväganden som framställs i denna studie är enligt de etiska principer som 

Lindstedt anger (2017, s. 50). Elevurvalet för intervjuerna eftersträvades till viss del att vara så 

slumpmässigt framtaget som möjligt. I bekvämlighetsurvalet är det främst snöbollsurvalet 

men till viss del även kvoturvalet, enligt Denscombes definition (2017). Snöbollsurvalet 

grundar sig på då urvalet växte fram genom att ett fåtal personer tillfrågades och som i sin tur 

kunde föreslå andra relevanta personer som kunde uppfylla urvalskriterierna för 

undersökningen (2017, s. 76). Kvoturvalet i sin tur grundar sig på de fastställda kriterier som i 

denna studie är elevernas skilda modersmål, vilket skulle vara av betydelse (2017, s. 73). 

Samtliga informanter läser svenska som andraspråk 3 (SVA3) vid ett studieförberedande 

gymnasium men går olika program. Urvalet av de SVA3 elever jag ämnade ha med i min 

fokusgrupp är samtliga elever som jag har följt och undervisat under snart tre år.  

Eleverna blev informerade om syftet med intervjun (se Bilaga 1.) och studien uppfyller även 

samtyckeskravet enligt Lindstedt (se Bilaga 2.), där deltagarna själva bestämmer om de ville 

delta eller ej, utan att det skulle innebära någon negativ konsekvens för den som väljer att 

avstå (2017, s. 52). De fick inte ta del av intervjuguidens frågor i förväg, och kunde således 

inte på förhand tänka igenom sina svar, något som kan medföra både för- och nackdelar. För 

eleverna upplevdes detta inte vara något problem, men det finns en möjlighet att någon av 

dem hade behövt tid att fundera kring intervjutemat. De elever som tackat ja till att delta 

kommer inte att kunna spåras, då det är konfidentiellt material. Jag kommer att redovisa deras 

läsarhistorier och genom dem ämnar jag få svar på mina frågor. Mina fem intervjuer kan 

därmed räknas som mer djupgående och kvalitativa, än till exempel en enkätundersökning 
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som ofta skrapar på ytan men når fler personer och är istället kvantitativ metod. För denna 

studie anses det dock en styrka att informanterna inte förbereddes mera på förhand, eftersom 

det möjligen hade kunnat hämma det spontana, naturliga samtalet under intervjuerna, och 

därmed minska möjligheten att nå djupa och även känsliga svar.  

Alla samtal med informanterna spelades in, även detta en styrka för studien, då specifika delar 

av intervjuerna kunde spelas upp igen under transkriberingsarbetet. Resultatet kunde därför 

återges korrekt. Bearbetningen av det empiriska underlaget (se avsnittet elevernas 

läsarhistorier) visade sig också vara en styrka för studien, då denna tydliggjorde skillnader 

och likheter inom informantgruppen. Jag finner trovärdigheten i samtliga intervjuer som god 

då jag som deras lärare känner varje elev väl, genom de tre år som jag har följt dem, har jag 

enligt de etiska kraven (se Bilaga 1) informerat eleverna att intervjuerna inte ingår min 

undervisning och heller inte har någon inverkan på deras betyg i svenska som andraspråk. 

Efter intervjuerna och min sammanställning av dessa, har samtliga elever tagit del i hur jag 

har redogjort deras svar, allt från transkribering, presentation och deras respektive 

läsarhistorier.  

Beskrivning av intervjun 
Genomförandet av intervjuerna genomfördes under två veckor på vår gemensamma 

lektionstid, då eleverna inte skulle behöva ta annan tid i anspråk och övriga elever i grupperna 

kunde arbeta med självständiga arbeten. Varje intervju varade mellan 25 - 30 minuter. Platsen 

för genomförandet skedde i ett mindre grupprum på skolan med god isolering i väggarna och 

med bekväma fåtöljer att sitta i. I rummet fanns bara den elev som för tillfället skulle bli 

intervjuad och jag. Grupprummet har jag ställt i ordning för att eleverna ska kunna finna läs- 

och studiero vid tillfällen, då det inte finns plats i bibliotekets tysta rum. 

Intervjufrågorna blev till antalet många och jag har därför sammanställt dem i sju grupper 

beroende på att jag finner att frågorna tar upp skilda aspekter inom kontexten för läsning i 

mitt arbete. Samtliga intervjufrågor finns som bilaga. (Se bilaga 3.) Grupperna i 

intervjuguiden ser ut enligt följande: 
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Fråga 1 - 7 Ger en beskrivning av eleverna och deras bakgrund. 

Fråga 8 – 14 Ger en beskrivning av elevernas förhållningssätt till läsning både 

som nytta och nöje. 

Fråga 15 Ger en beskrivning av elevernas läsarliv. 

Fråga 16 – 19 Ger en beskrivning av elevernas egna erfarenheter av läsning och 

frågor som är kopplade till styrdokumenten för svenska som 

andraspråk. 

Fråga 20 – 23 Ger en beskrivning av eleverna som läsare. 

Fråga 24 – 26 Ger en beskrivning av redovisningsformer av läst skönlitteratur. 

Fråga 27 – 29 Ger en beskrivning av lärarens betydelse för elevernas läsning och 

en beskrivning av samarbete mellan elev och lärare och lärarens 

ledarskap. 

Resultat och analys 
I följande avsnitt redovisas de intervjuade elevernas perspektiv till läsandet baserat på ett antal 

områden som undersöks genom intervjufrågorna. Det empiriska underlaget består av fem 

intervjuer. Dessa är sammanställda genom de läsarhistorier som följer beskrivningen av 

informanterna. Resultatdelen avslutas med en reflektion över elevernas läsarhistorier, samt en 

sammanställning av deras perspektiv på att läsa skönlitteratur i skolan. 

Beskrivning av eleverna 
Azad är en kille som har kurdiska som modersmål. Han är född i norra Irak i den kurdiska 

delen och han var sex år gammal när han kom till Sverige. 

Nora är en tjej som har arabiska som modersmål och hon är född i Irak. 

Hon kom till Sverige när hon skulle fylla sju år. 

Leyla är en tjej som har keldanska som modersmål och som är född i Sverige.  

Föräldrarna är födda i Irak. 

Hassan är en kille som är född i Sverige och som har föräldrar som kommer från Syrien.  

De förstår syrianska men föredrar att prata arabiska som han förstår men han anser att det är 

svenska som hans modersmål.  
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Zara är en tjej som har somaliska som modersmål och hon är född i Somalia.  

Hon var mellan sex och sju år när hon kom till Sverige. 

Elevernas läsarhistorier 
Här nedan presenteras studiens resultat i form av konstruerade läsarberättelser. Dessa är 

resultatet av en narrativ analys. Berättelserna är skrivna ur elevernas perspektiv och följer så 

nära som möjligt vad och hur de har berättat under intervjuerna. Berättelserna är konstruerade 

så att de ska besvara studiens syfte och frågeställningar och samtidigt förankra det som sagts i 

en kontext, det vill säga i tid och rum.  

Azad. ”Det tvingar mig att tänka.” 

Azad fick som barn höra berättelser av de vuxna i familjen, bland annat av sin pappa. Det var 

innan han skulle sova eller när de vuxna ville att han skulle göra något. ”Det här är läskigt, gå 

inte nära dit och sånt. Och då kom de på någon berättelse för att skrämma upp mig, för att jag 

inte skulle göra något dumt.” Han tycker inte att berättelserna har påverkat honom särskilt 

som person men han tyckte om att lyssna till dem innan han skulle sova. Alla i hans familj är 

läskunniga. Hans pappa studerar och mamman läser mycket och Azad har lånat många 

romaner till henne från skolans bibliotek. Stödet och uppmuntran hemifrån till hans läsning 

finns definitivt och har alltid funnits. Böcker och läsning är viktigt inom familjen. Azad läser 

helst digitalt och det sker mest utanför skolan, i skolan använder han mera fysiska böcker när 

han läser. Hans erfarenhet av läsning av skönlitteratur i och utanför skolan beskriver han 

genom att i sitt läsarliv var det roligare att läsa när han gick på lågstadiet och då läste han 

mycket, gärna böcker som Lasse Maja och andra mysterieböcker.  

När han blev äldre tappade han intresset för att läsa, även om det genom åren har funnits 

böcker som han har tyckt om att läsa som exempelvis Patienten och han är tacksam över att 

hans mamma tvingade honom att läsa Stjärnlösa nätter av Arkan Asaad, som han också i sin 

tur gav som boktips till mig. De tre senaste åren har han bara läst, som han uttrycker det, ”för 

skolan” och ser läsningen i skolan mera som uppgifter som ska göras och att det sällan finns 

tid till att läsa på fritiden. Men när han läser vill han helst läsa genren deckare och läsa de 

böcker som han själv får välja.  

Azad använder skolans bibliotek till att låna de böcker som han ska läsa i skolan, även om han 

besökt stadsbiblioteket vid tillfällen. Azad läser på flera språk både på engelska och på 

kurdiska även om det är något svårare att läsa på kurdiska på grund av att det går mera 

långsamt tycker han. När han läser på kurdiska är det tidningar som han läser. Han anser att 
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han har hjälp av sin flerspråkighet i varje kurs men att det främst är svenska och engelska som 

han växlar mellan och översätter ord som han inte förstår. Azad tycker inte att kurdiskan är till 

någon hjälp i undervisningen på så vis. Att lyssna på ljudböcker är inget som han tycker om 

men han tyckte om att lyssna till Mustafa Cans sommarprogram (2003) där han berättade om 

sin mamma som var född i Kurdistan.   

Azad ser det inte som några problem att läsa högt i klassen. I valet av böcker som ska läsas i 

skolan vill han välja böckerna. Det är de som han finner som bäst. Med hjälp av att läsa 

skönlitteratur kan man genom språket ta tillvara sina tidigare kunskaper och erfarenheter i 

undervisningen och då man lärt sig nya ord kan man också lättare förstå det man läser. Att ha 

en god läsförmåga innebär att förstå det man läser. Han uttrycker det som: ” Att inte bara 

kolla med ögonen och sen inte förstå.” Kravet på honom som läsare är att han visat att han har 

förstått och att han kan läsa ”lite djupare” och att läsa mellan raderna. Om han läser något 

som han inte förstår, läser han om det flera gånger tills han har förstått. Han tycker inte att han 

använder några särskilda strategier när han läser. Genom att läsa skönlitteratur får man en ny 

insikt i hur man själv skriver och hur man formulerar sig, säger han. Man lär sig nya ord och 

det blir som en helt annan värld. En god lässtund innebär för honom att sitta i sängen eller 

ligga skönt och läsa så att man inte kan sluta och att man sedan somnar. Det är en skön känsla. 

Platsen är av betydelse anser han. Det är roligt att läsa i skolan och i ett klassrum men om det 

är högljutt, då vill han ha sina hörlurar på sig och lyssna på någon lugn musik.  

Azads relation till att skriva loggbok är tudelat. Han upplever dels det som jobbigt på något 

sätt samtidigt som läraren ser hur man analyserar en text eller hur man tänker när man läser 

och ”det tvingar mig att tänka” hur man ska formulera sig. Hade man inte loggboken skulle 

man inte bry sig att på tänka så mycket, säger han. Den redovisningsform som Azad tycker 

om bäst är boksamtal, när alla sitter och berättar om sina böcker och man kan få eventuella 

boktips. Det är roligt att lyssna på de andra i gruppen och höra om det som de har att berätta 

om sina respektive böcker.  

Läraren har betydelse för elevernas läsupplevelse i skolan. Det är den som uppmuntrar dig till 

att läsa. Det är den som presenterar böcker och som följer din läsning och ger dig respons. 

”Det är på skolvis och en uppgift som ska göras.” Samarbetet mellan honom som elev och 

mig som lärare anser han ”flyter på bra” och att det finns en kommunikation. Ett tydligt 

ledarskap är att man som ledare ska visa vad man förväntar sig och vad man vill att eleverna 

ska uppnå och att eleverna har förstått det. Och om de inte har insett det, då ska man som 

ledare hjälpa dem att förstå. 
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Nora. ”Vi hade ingen TV hemma och då fick mamma berätta” 

Som barn kom Nora i kontakt med väldigt många berättelser. Hon betonar väldigt många 

gånger och upprepar det flera gånger. ”Vi hade ingen TV hemma och då fick mamma berätta 

för oss i stället. Så jag kollade inte på barnkanalen.” Det var fiktiva berättelser som Rödluvan 

och Snövit och det var berättelser som hennes mamma själv hittade på bland annat var det 

berättelser om att man skulle träffa sin mamma. I jämförelse med sin lillebror som idag ser på 

TV fick hon visualisera själv som hon uttrycker det. Berättelserna har haft inverkan på henne 

som person till den hon är idag och genom syftet att hon skulle lära sig något, exempelvis att 

inte ta emot saker från någon främling och att man ska lyssna på sin mamma. Alla i familjen 

kan läsa och har gått i skolan både i Irak och i Sverige. Även om skolgången för föräldrarna i 

Irak avslutades efter grundskolan. Hennes pappa läser numera kurser som är nödvändiga för 

hans yrke som bilmekaniker och hennes mamma läser både på SFI och för egen del och hon 

läser mest på datorn. Hennes mamma gjorde ett uppehåll med sina studier då Noras lillebror 

föddes. Jag tror att det blev för mycket för mamma under en tid och då tog hon en paus från 

studierna, förklarar hon. Familjen har alltid stöttat och uppmuntrat henne till att läsa. Det finns 

en stor omtanke kring hennes läsning. De har insett att kunskap är viktigt och vill ge henne 

den möjligheten att studera vidare som de själva inte hade möjlighet till att göra.  

Nora vill helst läsa fysiska böcker och inte via datorn eller andra digitala hjälpmedel. Hon vill 

också göra sina handskrivna anteckningar, då lär hon sig bäst tycker hon. Det är en inlärd 

vana sedan hon var liten. Nora använder datorn när hon ska renskriva uppgifter som ska 

redovisas och lämnas in. Hennes erfarenhet av läsning av skönlitteratur i och utanför skolan 

beskriver hon som varierande. När hennes familj kom hit fick de leva med hjälp av uppehälle 

från det sociala och eftersom de inte kunde leva ett lyxliv och äga mobiltelefoner, köpte de 

istället hem böcker från loppmarknader. Hon minns i sitt tidiga läsarliv att hon läste oerhört 

mycket. Då var hon och hennes syster ofta på stadsbiblioteket och om man läste ett visst antal 

böcker, fick man en bok gratis. På så vis tillbringade hon flera av sina sommarlov.  

När Nora började högstadiet fick hon lägga mera tid på de böcker som man läste i skolan och 

hon försökte även att läsa utanför skolan men det blev inte lika omfattande som tidigare. Hon 

berättar också att hon har försökt att hålla läsningen vid liv under gymnasietiden men att det 

inte har blivit så mycket av det ändå tycker hon, men samtidigt påtalar hon att i språkämnena 

är det som regel någon bok som man alltid ska läsa och då blir det ca 30 minuter varje eller 

varannan dag. Men hon vill helst läsa böcker, sina egna böcker och inte skolans. När hon själv 

får välja blir det oftast fantasyböcker.  
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Nora är på skolans bibliotek i studiesyfte men det stänger klockan 16.00 och därför har hon 

tillbringat mycket tid på stadsbiblioteket både för att sitta och läsa och studera och ofta i 

väntan på att bussen ska gå hem. Nora läser på flera språk. Hon fick läsa sitt modersmål som 

extra ämne på högstadiet och då läste hon också böcker på arabiska. Idag använder hon, 

tillsammans med sin mamma, arabiska och engelska på sociala medier och det svenska 

språket använder hon i skolan. Hon anser att hon har hjälp av sin flerspråkighet men inte så 

stor nytta av arabiska i skolan mer än då vi har tagit upp ordspråk och talesätt och i förståelsen 

av idiomatiska uttryck och jämfört dem med elevernas modersmål. Nora tycker att hennes 

svenska är bättre än hennes arabiska. På frågan om vad hon tycker om att lyssna till en 

ljudbok svarar hon att hon läser hellre själv. Hon tycker inte att hon får samma bild när någon 

annan läser som när hon själv gör det.  

Nora har inget emot att läsa högt i klassen och berättar att när hon gick på lågstadiet var de 

andra i klassen ovana med någon som hade ett annat modersmål och när hon då fick läsa högt 

var det många som skrattade för ”jag uttalade ganska knasigt”. Men av det har hon lärt sig och 

fått självförtroende till att läsa högt. Nora tycker att hon får påverka valet av böcker i skolan 

på så vis att när läraren eller bibliotekarien presenterar flera böcker har man ändå ett val, för 

att välja ut en bok annars blir som regel för svårt. Med hjälp av att läsa skönlitteratur kan man 

lära sig nya ord och begrepp och man känner igen saker från en bok till en annan. Och tack 

vare läsningen håller hon igång sina kunskaper och utvecklar dem. ”Annars tappar jag mycket 

om jag inte läser.” Att ha en god läsförmåga innebär för Nora att ”man inte bara läser det som 

en mening eller som en bokstav”. Man får bilder och man får tolka mellan raderna. Att ha en 

god läsförmåga innebär också att inte bli lurad. Jag tror det är makt, mycket makt och en 

begränsning och väldigt svårt att inte veta vad som står, läskigt nästan, konstaterar hon.  

Vi diskuterar utdraget från Mustafa Cans berättelse om hans mor och Nora lyfter fram glädjen 

som modern kände när hon hade lärt sig att skriva sitt namn. ”Hon lärde sig bara att skriva sitt 

namn, tänk att få uttrycka sina känslor.” Kravet på henne som läsare ser hon som att man ska 

kunna läsa och förstå och om man ska följa lärarens planering tycker hon inte att det är så 

mycket krav men man måste vara förberedd och ha en förförståelse och läst på inför en 

lektion, annars ställer man sig själv i en svår situation. Nyttan med att läsa skönlitteratur 

innebär också att man lärt sig nya begrepp och det kan underlätta exempelvis vid andra prov 

så som det gjorde för hennes del, när hon gjorde högskoleprovet. Nora säger att hon använder 

sig av strategier när hon läser genom att hon ställer många frågor. Hon kan exempelvis ha en 

uppfattning om en karaktär som hon ändrar uppfattning om genom berättelsen.  
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Nu läser hon Boktjuven som hon säger har påverkat henne mycket i hur man kan ändra 

uppfattning. ”Alltså man få följa med på utveckling. Ibland får man svar på frågorna, ibland 

får man besvara dem själv. Så det är inte bara att man läser för att läsa, utan för att njuta.” Jag 

påminner henne om när hon ville ligga på golvet i klassrummet för att läsa och hon tyckte att 

det var bra. Men en god lässtund för Nora är då hon på kvällen efter att familjen varit samlad 

och det har varit stora och högljudda diskussioner och barn som gråter, får lägga sig i sin säng 

och läsa och det är tyst och lugnt. Hon understryker att andra kan få uppfattningen att vi är 

ovänner på grund av att vi som folkgrupp ofta är högljudda men så är det inte.  

Nora tycker om att skriva loggbok. Det är viktigt att få dela läsupplevelsen och hon uttrycker 

det som att ”även om det är ditt jobb, tycker jag att det ger mig en känsla av att någon läser 

den med mig, samtidigt”. Det är bra att få ett annat perspektiv genom kommentarerna jag som 

lärare ger henne och hon förklarar att det är roligt att diskutera något gemensamt. Lärarens 

betydelse för elevernas läsupplevelse i skolan är viktig. ”Du är med hela vägen, även om du 

har andra elever, känns det som om det bara är ditt och mitt dokument. Jag tycker att du är 

engagerad i mig och jag känner verkligen att du har fokus på mig.” Hon tycker att den bästa 

redovisningsformen är boksamtal. Det är inte lika spänt, anser Nora. Det känns mer som att 

sitta och prata om en bra bok, säger hon.  

Vårt samarbete mellan henne som elev och jag som lärare tycker hon är bra. Vi har en dialog 

och samtalar. Hon förklarar att den respons som jag ger tar hon vara på och ”har det med mig 

när jag sitter vid mitt skrivbord.” På svaret om vad ett tydligt ledarskap och engagemang 

innebär säger hon att man ska skilja mellan sitt jobb som lärare och som en kamrat. Hon anser 

att jag är bra på det. ”Du kan vara min vän och vi kan sitta och prata utanför skolarbetet men 

sen är det skola och jag vill lära mig något och du ger mig det jag behöver och så är det upp 

till mig.” 

Leyla. ”Den tog hårt på mig.” 

Leyla kom i kontakt med berättelser som barn då hennes mamma framförallt läste för henne 

innan hon skulle sova. Som barn hade hon stor fantasi och skrev mycket och tyckte verkligen 

om att läsa böcker och det tack vare att hon har fått lyssna till berättelser som barn. Båda 

föräldrarna är läskunniga, hennes mamma studerar och läser mycket kurslitteratur medan 

hennes pappa läser mest nyheter. De läser mest på svenska, arabiska eller kurdiska. 

”Keldanskan har ett skriftspråk med egna bokstäver som arabiskan har ett eget skriftspråk 

[…] men det är mer ett talspråk.” Familjen lägger stor vikt vid akademiska studier och hon 

har en stor stöttning av dem i sin läsning.  
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Leyla säger att när hon läser skönlitteratur för läsningens skull, vill hon helst ha en fysisk bok 

i handen. Men annars läser hon övrigt, som sociala medier, på telefonen. Leyla konstaterar att 

de berättelser hon kom i kontakt med som barn har gynnat henne som person och haft en bra 

inverkan i hennes läsande. Hennes läsarliv och erfarenhet av läsning, i och utanför skolan har 

bestått i att läsa mycket under låg- och mellanstadiet. Om man läste ett visst antal sidor fick 

man någon form av belöning och det motiverade läsningen, berättar hon. Då var det mest 

fantasyböcker som hon tyckte om. När hon blev äldre blev det mest läsning som har med 

skolarbetet att göra och för närvarande är det andra prioriteringar som ska göras. Men hon 

påpekar att hon hade gärna läst mera utanför skolan, om det hade varit mera tid till det. De 

böcker som hon har läst har hon lånat på stadsbiblioteket eller på skolans bibliotek. Leyla 

läser gärna på engelska och anser att det är lättare att lära sig ett språk när man kan andra 

språk. ”Mitt språk är ett minoritetsspråk och det kan vara svårt att se nyttan med det. Det 

liknar arabiskan och kurdiskan i vissa delar men skiljer sig i annat.” Hon tycker att det kan 

vara lugnande att lyssna på någon ljudbok innan man går och lägger sig.  

Leyla kan tycka att högläsning i klassen går bra, beroende på gruppens storlek. Ibland kan 

man bli lite nervös och börja stamma men vår grupp är liten, alla känner varandra och då går 

det bra, säger hon. Leyla betonar om läsning av skönlitteratur att om man finner en bok som 

man fattar tycke för, då längtar man till nästa sida bara för att man vill komma vidare i 

berättelsen. Hon tycker att det är en bra blandning kring vem som ska bestämma valet av 

böcker som ska läsas i skolan. Är det en bok man väljer själv gör man det för att man har hört 

något om den men är det böcker som läraren väljer, finns det ett syfte och då kan det bli en 

bok som man inte hade valt annars, påpekar hon. Leyla ser nyttan med att läsa skönlitteratur 

som stor och viktig. Har man problem med att stava och har ett sämre ordförråd, då hjälper 

det att läsa säger hon. ” Du ser orden upprepade gånger och du får med dig orden när du läser 

och då lär man sig orden, vad de betyder och hur de stavas också.” Hon tycker inte att hon har 

några särskilda strategier när hon läser. ”Jag kanske tänker frågorna men jag tänker inte på att 

jag ställer dem. Jag läser för att jag vill veta vad som händer sen.”  

En god lässtund för Leyla är då hon sitter i soffan eller i sängen och läser med en god kopp te 

bredvid/bredvid sig. Läsningen i skolan kan vara svårt då man sitter i ett klassrum på en hård 

stol och det är en massa ljud runt omkring, då är det svårt att koncentrera sig. Men där det är 

lugnt i biblioteket är bra, tycker hon. Hon tycker inte om att föra loggboksanteckningar men 

säger sig se nyttan med det som en metod för läraren som ser om eleven har läst och om den 

har förstått det som den har läst. Leyla föredrar boksamtal och att diskutera med andra. Om 
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flera har läst samma bok tycker hon om att få andras bild och tolkningar av det som de har 

läst. Men alla är olika och alla gillar inte att prata, säger hon.  

Lärarens betydelse för elevernas läsupplevelse i skolan är viktig anser Leyla. ”Ser man en 

lärare som är engagerad i någonting och får eleverna till att ha samma engagemang eller inte, 

är ju stor skillnad. ” Om man gör något bara för att det ska göras har inte samma effekt, menar 

hon. Vi diskuterar Dödssynden (Mockingbird) som hon med flera andra elever läste förra 

läsåret. ”Den hade jag nog inte läst om du inte hade föreslagit den. Det var väldigt bra läsning. 

Den tog hårt på mig.” Vårt samarbete mellan henne som elev och mig som lärare tycker hon 

om. ”Jag kan ha saker att säga till om och du kan ta till dig det och vi har en dialog. Så vårt 

samarbete är väldigt bra.” Ett tydligt ledarskap enligt Leyla är strukturerat. Det ska finnas en 

öppen dialog mellan lärare och elev under lektionerna. Man vet vad eleven behöver hjälp med 

men som elev ska man också ha koll vad som gäller, avslutar hon. 

Hassan. ”jag sitter och filosoferar på något helt annat.” 

Som barn berättade Hassans mamma egna sagor innan han skulle gå och lägga sig. Det var 

först på dagis som han kom i kontakt med Rödluvan och liknande. Han anser att som barn är 

det viktigt att få lyssna till berättelser, för att man får skapa sig egna bilder och använda sin 

fantasi. Föräldrarna är läskunniga båda två och de läser främst på sociala medier, tidningar 

och ibland Bibeln. På frågan om stödet hemifrån svarar Hassan att han främst har lärt sig läsa 

själv. Det spelar ingen roll, anser han på vilket sätt han tar till sig en text. Det kan vara både 

fysiska böcker likaväl som digitala hjälpmedel. Han tycker att barndomens berättelser haft 

inverkan på honom och främst att det har gett honom verktyg att tänka i egna bilder. ”Om 

någon berättar något muntligt då får jag ju fram en bild. Och det har jag väl främst haft 

användning av i skolarbetet.”  

Hassans erfarenhet av läsning av skönlitteratur i och utanför skolan var större när han var 

yngre, jämfört med vad det är idag. Då menar han att läsa på fritiden. Nu upptar hans tid till 

största del enbart skolarbeten. Någon vidare hobbyläsning av skönlitteratur som det var 

tidigare är det inte nu, menar han. Men han tror garanterat att efter studenten ska det bli mera 

tid till att läsa. Han använder skolans bibliotek i syfte till sina studier och han har besökt 

stadsbiblioteket för att låna böcker och även förlängt lånetiden, för att kunna läsa färdigt 

boken. Genom skönlitteraturen har han främst hjälp i hur man formulerar sig skriftligt och att 

man behöver lära sig att läsa mellan raderna. Eftersom han ser svenska som sitt modersmål 

läser Hassan gärna på engelska och ser det språket som framtidens språk, inte minst i vidare 

studier, förklarar han. Beroende på hur det ser ut med skolarbeten varierar hans läsning från 
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ett par sidor/vecka till timmar/dag. Men det är främst litteraturen som hör skolan till,  

betonar han. Att lyssna på en ljudbok eller någon annan som läser finner han oftast som svårt. 

”Jag kommer på mig själv att jag sitter och filosoferar på något helt annat.”  

Hassan vill allra helst läsa själv och har inga problem med att läsa högt i klassen eller lyssna 

på någon annan elev som läser högt men då behöver han också ha texten framför sig så att  

han själv kan följa med. Vilka böcker som man ska läsa i skolan anser han ha med den 

aktuella kursen att göra. Men han påtalar att om han själv har valt boken, ökar det hans 

intresse för läsningen. Nu läser han en deckare och han tycker om att han måste bilda sig en 

egen uppfattning om vad som händer och finner därför att läsa skönlitteratur som något bra 

som han uttrycker det. Att ha en god läsförmåga innebär enligt Hassan att man lägger ner tid 

på att läsa och förstå. Detta gäller oavsett vad det är för typ av läsning menar han och kravet 

på honom som läsare omfattar förståelsen till att vara kritisk till det man läser och att man tar 

ställning i exempelvis någon fråga.  

Hassan finner nyttan med att läsa skönlitteratur som att det hjälper honom att koppla bort  

sitt eget jag och istället få följa någon annan och om han läser fantasyböcker, då är det 

verkligen något annorlunda som man inte kan referera till konstaterar han. Om han använder 

strategier eller inte tycker han att det varierar. Ibland får man läsa flera gånger tills man har 

förstått ”sedan kan författare lägga upp det på olika sätt och gör det väldigt svårt att förstå och 

då gäller det verkligen att läsa mellan raderna.” Hassan tycker att loggboksskrivandet hjälper 

honom i hans sätt att uttrycka sig och att han utvecklar ett bra språk. Det är också bra att 

någon bryr sig om vad man läser och skriver, tycker han. Han lyfter fram boksamtal som  

den främsta redovisningsformen och tycker om när andra ställer frågor till honom, gärna 

kniviga frågor, för då får han verkligen uttrycka vad han anser om boken. Det är också 

intressant och roligt att lyssna till vad andra tycker om sina böcker. För Hassan är en god 

lässtund att sitta och läsa när det är alldeles tyst och man bara läser utan att titta på klockan, 

förklarar han. Det ska vara lugnt runt omkring honom och han föredrar att det endast är en 

lampa som är riktad mot boken han ska läsa. 

För Hassan är lärarens betydelse för hans läsupplevelse främst att det är läraren som ger en 

uppgift om att läsa böcker och han gör sig påmind om när han läste Lila hibiskus förra läsåret. 

Då minns han drivet från mig som lärare till att han som elev skulle läsa flera liknande 

böcker. ”För man fick verkligen inblick i hur det ser ut i andra länder och hur det är att leva  

i en fanatisk kristen familj. Till skillnad mot min familj som är kristen så är mina föräldrar 

inte alls religiösa som han.” Vårt samarbete är som han uttrycker det ”helt okej” man får 
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tillbaka vad man ska komplettera med och om det finns frågor finns det alltid samarbete 

mellan oss. Han anser att det finns ett tydligt och engagerat ledarskap från mig. ”Du ser vad vi 

elever behöver ta del av.” 

Zara. ”Jag vill ha en bok att känna att jag håller i.” 

När hon var barn minns hon att hon fick höra berättelser innan hon skulle sova. Hon berättar 

att de bodde ute på landet i Afrika och där det finns vilda djur. Flera berättelser var om vargen 

som de var rädda för att den skulle komma. Det finns vuxna läskunniga i hennes familj, bland 

annat pappa och hennes farbröder. De läser på svenska, somaliska, engelska och lite arabiska 

och de läser tidningar, böcker och sociala medier. Zara kunde inte läsa när hon kom till 

Sverige. Hennes pappa tjatade på henne som barn men då ville hon helst se på filmer.  

Zara föredrar att läsa själv och hon vill ha en fysisk bok. ”Jag vill ha en bok att känna att jag 

håller i.” Hennes erfarenhet av läsning av skönlitteratur i och utanför skolan kom något senare 

i hennes liv. Det har sin bakgrund i att lärarna i låg -  och mellanstadiet läste för henne, då hon 

själv hellre ägnade sig åt att spela fotboll och hålla på med friidrott. Det var när jag började 

högstadiet, berättar hon, som läsningen av skönlitteratur blev aktuell på nytt och idag älskar 

hon att läsa böcker. Hennes pappa vill verkligen att hon läser och han stöttar henne. ”Det 

finns det här med kunskap det är ju precis allt att kunna läsa och skriva. Det är viktigt att 

kunna läsa som jag har med mig så jag inte blir lurad i framtiden.” Dock tar skolan så mycket 

av hennes tid och hon upplever att det blir som hon säger ”så mycket ord och fakta och då 

måste jag vila.” Men under helgerna då kan hon läsa det hon vill och hon brukar dela upp sin 

läsning i hur långt hon bör ha läst till en nästa gång. Zara använder skolans bibliotek till att 

låna böcker och annat skolmaterial men tycker inte att hon kan sitta där och läsa. Hon är 

aldrig på stadsbiblioteket och vet egentligen inte varför det inte har blivit av.  

Att läsa skönlitteratur har lärt henne att förstå många begrepp och att lära sig att argumentera 

understryker hon. Zara anser att strategierna för läsning kommer automatiskt medan hon läser. 

Hon tar Dödssynden (Mockingbird) som exempel och säger att då fick hon lära sig att hantera 

rasism och det är till nytta i andra skolarbeten. Hon nämner även 1984 och menar att genom 

den fick hon åsikter om andra ämnen som exempelvis om det ska finnas övervakningskameror 

i samhället eller ej. När Zara gick på högstadiet fick hon läsa sitt modersmål somaliska och 

hävdar att vara flerspråkig är bra och till nytta för om det är vissa ord som är svåra att förstå 

oavsett språk blir det lättare att förstå sammanhanget genom att kunna andra språk, inte bara 

modersmålet. Det är också bra när man ska lära sig grammatik då man känner igen en del 
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regler, säger hon. Och har man läst mycket skönlitteratur då har man stor fantasi och det har 

man nytta av i alla ämnen. Det har jag lärt mig, betonar hon.  

När Zara läser på andra språk är det helst på engelska. Det går att lyssna på någon annan som 

läser högt och att lyssna på andra elever går bra men det beror helt på rösten och hur de läser, 

säger hon. Att läsa högt i klassen går oftast bra, tycker hon. I valet av att välja böcker ser hon 

som en blandning av val och inte val. När hon väljer själv tar hon gärna en bok som hon anser 

att man ska ha läst innan man dör. Hon har gjort en förteckning över vilka det är, berättar hon. 

Zara menar att om man har en god läsförmåga, då förstår man och man blir inte lurad och 

annars kan man inte klara av samhället hävdar hon och man blir heller inte integrerad, säger 

hon. Kravet på henne som läsare innebär att det är arbeten som ska göras och hur man ska 

vara som människa och att man vet att man lär sig något. ”Kunskap är nyckeln till allt”, 

påpekar hon. När Zara har en god lässtund sitter hon i sin säng och har något gott att äta och 

dricka bredvid sig. Det är svårare att ha en god lässtund i skolan på grund av de hårda stolarna 

i klassrummen. Skolan är inte något läsarställe, menar hon.  

Zara anser att loggboksskrivande är viktigt eftersom hon får anteckna och själv se det hon lär 

sig och jag som lärare får ta del av hennes reflektioner och skrivande. Det tycker hon om. 

Zara föredrar också boksamtalet som redovisningsform till skillnad mot att skriva en analys 

som hon upplever som ett mera pressande moment. För en tid sen läste hon Analfabeten som 

hon blev tilldelad. Hon tyckte inte att det var en favoritbok men hon gjorde en mycket bra 

analys av den ändå, påminner jag henne om. Det var ett arbete som skulle göras, menar hon.  

Hon tycker det är en bra variation på vad man ska prestera och om jag som lärare inte skulle 

bry mig, då skulle vi ”skita i att läsa den här boken” säger hon. Om vårt samarbete uttrycker 

hon att vi har en bra relation som har varit ”upp och ner men jag ser att jag har utvecklats 

under våra år tillsammans, tack vare dig.” För henne är ett tydligt ledarskap att man tror på 

eleven och inte ger svaren, utan man låter eleven prova sig fram. Det gör du verkligen, 

avslutar hon. 

Reflektion över elevernas läsarhistorier  
Den reflektion som jag har gjort över elevernas läsarhistorier är både utifrån de svar jag har 

fått ur deras intervjuer men även genom min roll som deras lärare och därför att jag känner 

dem väl.  

Azad. Läsningen har hjälpt honom att tänka och som han själv har uttryckt det vid ett tillfälle 

efter intervjun ”han kom som ett frö och lämnade som en blomma”. Jag påminner honom om 
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vad vackert han uttryckte det när han i sin uppgift att jämföra bok och film skrev om Kejsarn 

av Portugallien och att han tyckte att berättelsen var som att han kände sig som om det var 

han som var pappa till Klara Fina Gulleborg. I årskurs 2 lyssnade vi på Mustafa Cans 

sommarprogram från 2003, då han berättade om sin mor och deras anknytning till Kurdistan. 

Jag minns väl att Azad då gick in i sin ”kurdiska bubbla”. Det blev så tydligt med betydelsen 

av hans ursprung genom de gester och det kroppsspråk som han då visade. 

Nora. Hon som har kämpat sig igenom skolan från att ha varit utskrattad på grund av sitt uttal 

när hon läste högt, till den elev som har insett vad läsning innebär och genom interaktionen 

med mig håller hon läsningen igång. ”Det är som om vi bygger en kedja.”. Nora lärde sig 

också att tillämpa det vidgade textbegreppet, genom att själv visualisera kring de berättelser 

som hon fick lyssna till som barn. Hon har inte enbart fått ett självförtroende i att läsa högt. 

Hennes utveckling med läsandet har lett till en än större insikt om hur det är att vara 

människa. Nora är en tjej har erfarit studiers värde och har hållit fast vid sitt mål med 

studierna. Hon är också mycket tacksam över stödet hemifrån och hyllar framförallt sin 

mamma. I hennes intervju kommer det tydligt fram nyttan med att inte se på TV. 

Leyla. Hon har haft det enklare med sina studier men hon är också född i Sverige och har inte 

upplevt något uppbrott från ett annat land, till skillnad mot tre av de andra eleverna. För 

Leylas del blev belöningssystemet ett sätt att fortsätta att läsa. Hon poängterar nyttan med att 

läsa skönlitteratur i skolan både för egen och även andras del i syfte att utveckla sitt 

skriftspråk och ordens betydelse. För henne är ett engagemang från läraren viktig och gör 

skillnad. Leyla är en självständig elev som lägger stor vikt vid rättigheter, vilket hon har 

uttryckt tidigt i vår undervisning och ser vårt samarbete som bra. 

Hassan. Han tycker om att få gå in en annan värld som han tycker att läsning av skönlitteratur 

ger honom. Hassan tycker det är viktigt att få egna bilder genom läsningen. Det gynnar hans 

fantasi som han så väl behöver. Han söker bekräftelse i sina uppgifter, för då ser han sin egen 

utveckling. Att få ta del av andra människors liv och deras kultur ser han som lärorikt. Han 

tycker också om att redovisa muntligt och få svara på frågor från andra elever, särskilt vid 

boksamtal. Jag gjorde honom påmind under intervjun om hans entusiasm om hans redogörelse 

av Butchers Crossing och då log han.  

Zara. Hon har haft mycket spring i benen som barn och därför har det sett annorlunda ut för 

henne, på så vis att läsning av skönlitteratur kom in i hennes liv något senare, än för de andra. 

Våra diskussioner genom åren har varit både nödvändiga och utvecklande för henne som 

person. Nu har hon mognat och kommit till insikt att man genom skönlitteratur får kunskap 
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om ämnen som man har nytta av i andra sammanhang, än enbart i skolan. Hon har gjort en 

”bucket list” över vilka böcker hon bör ha läst och för henne är det oerhört viktigt med lugn 

och ro när man läser och hon gör det helst hemma.  

Elevernas perspektiv på att läsa skönlitteratur i skolan  
I sammanställningen finner jag flera framgångsfaktorer inom de litteracitetspraktiker som 

eleverna använder för att nå sina mål med läsning av skönlitteratur. Sammanställningen över 

vad jag tycker som lärare grundar sig på resultatet från elevintervjuerna och återkopplingen 

till syftet och frågeställningarna.  

Samtliga elever i min intervju har i någon form fått lyssna till berättelser när de var barn och 

dessa har till största delen påverkat dem i deras roll som läsare av skönlitteratur och annat 

inom det vidgade textbegreppet. Även om tiden inte alltid räcker till för att läsa skönlitteratur 

utanför ordinarie skoltid, i den skolform som de befinner sig i för närvarande, till skillnad mot 

tidigare stadier så som framförallt mellanstadiet som för de flesta var bokslukaråldern med 

differentiella belöningsmetoder, ser dock alla nyttan med att läsa skönlitteratur. Detta ser jag 

också som bland det viktigaste i min studie. Eleverna ser också att läsunderlaget av 

skönlitteratur i skolan är varierat och att det finns skäl till variationen och val av böcker. 

Skolans bibliotek är en tillgång i studierna och fungerar främst till att låna böcker som berör 

deras kurs- och ämnesval. Men som en lokal att finna den läsro som de så väl behöver, 

fungerar det oftast som mindre lyckat, vilket beror på utrymmesskäl och det elevantal på 

skolan som gärna vistas där. Det råder en bristande arbetsro i klassrummen, och eleverna vill 

ha lugn och ro i sitt läsande. Samtliga elever menar att det inte spelar någon roll var de 

befinner sig, så länge det är tyst runt omkring. Vårt grupprum, där intervjuerna genomfördes 

tas tillvara när tillfälle ges, även utanför vår egen lektionstid och där finner de läsro. De flesta 

ser helst att man läser en fysisk bok medan en helst läser digitalt och för en spelar det ingen 

roll, bara det är en text. Det råder inga större problem för någon att läsa högt i klassen men 

samtliga läser hellre själv, än att lyssna till ljudbok. Att inte ha språket och på så vis hamna 

utanför, är något som de alla kan relatera till, främst genom deras föräldrar eller andra 

släktingars skolgång i hemlandet och samtliga ser att en god läsförmåga innebär att 

inkluderas. Detta är också något bland det viktigaste jag anser att de har insikt i. 

Förhållandet till loggboksanteckningar är varierande men samtliga finner någon  

nytta med det. Den bästa redovisningsformen är utan tvekan boksamtal. Samspelet och 

reflektioner i samråd med andra kommer fram tydligt. Eleverna känner det lustfyllt att 

redovisa och diskutera med andra och på så vis knyter det an till vad det står i läroplanen 
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såväl som i det centrala innehållet för svenska som andraspråk. Lärarens engagemang är av 

betydelse för läsupplevelsen i skolan och ett tydligt ledarskap där det råder struktur och dialog 

mellan elev och lärare är viktigt. Jag ser där att min intention med att läsa skönlitteratur i 

skolan som betydelsefull. I denna min reflektionen över vad som kommit fram genom 

intervjuerna ser jag också innebörden av vad litteracitetpraktiker innebär.   

Diskussion 
Det avslutande kapitlet innehåller en inledande reflektion över metoden, därefter följer en 

reflektion över flerspråkiga elevers språkutveckling och den rubriken som jag har valt som 

titel för min studie och reflektioner och slutsatser omkring det, där tidigare forskning 

diskuteras, avslutar diskussionsdelen. Studien avslutas med ett valt citat ur ett brev från två  

av de deltagande eleverna men från ett tidigare sammanhang, innan intervjuerna och min 

studie var påbörjad. Det avslutande citatet knyter an till syftet med min studie. 

Metodreflektion 
I metodvalet har jag använt en halvstrukturerad intervjuform med en intervjuguide som 

underlag för samtalen. Detta visade sig vara en styrka för studien då denna form av samtal 

möjliggjorde för informanterna att dela med sig av sina inre tankar och funderingar. Eftersom 

jag inte kunde förvänta mig några specifika typer av svar fann jag att följdfrågor fick tänkas 

fram i stunden. Däremot upplevde jag inte att det uppstod några svårigheter med att låta 

samtalen flöda, eller med att tänka ut relevanta följdfrågor – men det kvarstår ändå en 

möjlighet att någon av elevgruppens attityder och perspektiv inte representerats till fullo.  

Det ska också tas hänsyn till att eftersom jag är elevernas lärare att de kunde ge mig svar  

som de ansåg vara förväntade av mig, i synnerhet de sista frågorna som berör vår relation, 

vårt samarbete och mitt ledarskap. Samtidigt anser jag mig känna eleverna väl efter att ha 

varit en stor del av deras tid på gymnasiet och att vår relation är mycket god. Man måste  

dock ha i beaktande att det är mina egna elever som jag har intervjuat och att resultatet  

kunde ha sett annorlunda ut, om det för dem hade varit en främmande lärare som hade 

intervjuat dem eller om de hade varit obekanta elever för mig. 

Flerspråkiga elevers språkutveckling 
Flerspråkiga elever har nått olika långt i sin utveckling i vardags- och skolspråket, beroende 

på vilka möjligheter till språkutveckling de har mött tidigare. För att möjliggöra deras 

utveckling måste de få rikliga tillfällen till språkanvändning och interaktion. ”Att få använda 

språket på olika sätt och för olika syften i olika sammanhang i klassrumsinteraktion […]  
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är avgörande för flerspråkiga elevers skolframgång” (Skolverket, 2012). När vi läser skapar vi 

oss en inre bild av innehållet och vi kopplar den till tidigare erfarenheter och kunskaper. 

Saknas det erfarenhet av sammanhanget ska ett didaktiskt stöd erbjudas och detta leder i sin 

tur till att elever ges möjlighet att göra inferenser, att kunna läsa mellan raderna.  

För flerspråkiga elever behöver många gånger förarbeta de texter de ska läsa på ett mera 

ingående sätt och därför är det viktigt som lärare att ta reda på vilka referensramar som varje 

elev bär med sig. En automatiserad avkodningsförmåga och flyt i läsningen är avgörande för 

läsförståelsen. En långsam avkodning gör att energi läggs på detta istället och orken till att 

skapa en mening i texten inte räcker till. Många flerspråkiga elever är skickliga avkodare men 

kan ändå ha svårigheter med läsförståelsen. Det är därför viktigt att läsning sker i 

meningsfulla sammanhang och att elevernas tidigare erfarenheter aktiveras (Skolverket, 

2012). Pavlenko (2012) påtalar den nödvändiga utökade forskning som krävs kring vilken 

betydelse andraspråkselever och deras beteende har i sitt förhållande till språk. Hon hävdar 

också att genom kunskap om de två insikterna språk och känslor och språk för känslor kan de 

tillsammans öppna upp nya möjligheter inom forskning om flerspråkighet och känslor.  

Gyllene ögonblick 
Den tidigare forskningen har visat på att relationskompetens och samspelsprocesser har en 

viktig funktion att fylla i möten med våra elever. Detta lyfter Aspelin (2018) fram. Omsorg 

och ett gott samspel bör enligt Hundeide och Rye (2009) medvetandegöras bland pedagoger 

med hjälp av vägledning och samtal. Då når man de gyllene ögonblicken. Detta når man 

främst genom sin empatiska förmåga och praktiska erfarenhet som är nödvändig. Från flera 

forskare (Cummins et.al 2001) lyfts vilken inställning man har till sina elever och arbete som 

lärare. Det är också något som ständigt bör aktualiseras och aldrig får upphöra att ifrågasättas. 

Det är betydelsefullt i interaktionen mellan elev och lärare och ett positivt bemötande är av 

avgörande betydelse för eleven. I bristen av det missgynnas elevens framgång i skolan.  

Bakken (2003) och Duek (2017) har genom sina studier gjort gällande att elevernas bakgrund 

är viktig och avgörande för hur studierna fortlöper och att skolan har ett ansvar att ha denna 

vetskap, i synnerhet för de elever som har andra modersmål. Likt andra forskare säger även 

Bakken att där det finns böcker inom hemmets väggar, gynnar det självfallet elevernas 

utveckling och studier. Han betonar därmed att detta är betydelsefulla resurser som generellt 

är avgörande för elevers möjligheter i skolan. Därför är också min studie viktig då frågor i 

min intervju berör dessa ämnen. Nikolajeva (2014) hävdar betydelsen av hur man läser och 

betydelsen av litteraturdiskussioner som inte enbart gynnar elevernas intellektuella mognad, 
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utan den har även en inverkan på deras fortsatta levnad som sociala individer. Nikolajeva 

betonar (2014) det värde som litteraturen har och förmedlar. Schmidt (2013) lyfter lyckade 

undervisningsformer där elevernas tidigare erfarenheter tas tillvara, allt enligt vad läroplaner 

visar. Och jag finner att i hennes studie om eleven Hassan finns det mycket lärdom att 

återknyta till. Reichenberg (2012) har påtalat undervisningsstrukturen och lärarens ansvar 

gentemot eleverna. Hon har lyft fram Norge som ett mera framgångsrikt land i läsutveckling, 

genom att man där har satsat på ett mera brett synsätt på vad läsförståelse innebär. Kan vi i 

Sverige liksom i Norge tillämpa läsupplärning och läsaktiviteter varje dag och på alla stadier, 

enligt Reichenberg (2012), då finns förutsättningarna till att elevernas studieresultat gynnas 

generellt. Eleverna i min intervju lyfter där boksamtalen som främsta redovisningsform som 

viktiga i deras undervisning. 

I rollen som lärare i svenska som andraspråk är det därför oerhört viktigt i utbildningen och 

socialiseringen av unga människor, att läsningen lyfts fram och då särskilt den djupare 

läsningen med allt vad den innebär av arbete med förförståelse inför läsningen, hur man 

arbetar under tiden man läser och hur läsningen efteråt tas tillvara. 

I mina resultat från intervjuerna ser jag utifrån elevernas perspektiv att läsa skönlitteratur i 

skolan handlar mycket om prestation men jag ser också att våra möten och vår relation är så 

trygg att man som elev har utvecklats i sitt lärande. När eleverna ser sin egen utveckling och 

är nöjda med sina prestationer vill jag gärna se det som gyllene ögonblick. För elevernas del 

ser jag att skuggan som faller på de gyllene ögonblicken är tiden. Det är också den vetskap vi 

som lärare behöver förstå. För lusten att vilja lära sig det har mina elever redan och det har 

denna studie visat. Kan vi inom skolan och som pedagoger ge dem en lugn studiemiljö för 

läsning av skönlitteratur och att det från högre ort görs omprioriteringar i styrdokumenten, då 

har vi större möjligheter att låta ljuset vara starkare, än mörkret och våra elever får det som de 

efterfrågar - mera tid. Och då är våra förutsättningar att de ska lyckas större och de gyllene 

ögonblicken kan växa till stunder. Även om det i min studie har varit mina egna elever, anser 

jag ändå att för framtida forskning att effekten av lärarens betydelse i undervisning av 

skönlitteratur för andraspråkselever är allmängiltig och att all litteratur är utvecklande för 

SVA-elevers språk och till nytta för deras utvecklingszon. Economous (2015) har redogjort 

för tidigare forskning och dess brister kring andraspråkselevers läsning av skönlitteratur. Min 

studie kan därmed vara ett steg på väg i rätt riktning. 
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Tack för att du lyssnar på oss, hjälper oss och ser till att vi mår bra.  

Det är saker du säger, tankar du väcker till liv. Ibland är inte livet på topp, 

men livet är som ett hjärta. Det finns uppgångar och nedgångar. Skulle 

allt gå fint och rakt, skulle vi vara döda. Tack för allt du lärt oss, tack vare 

dig har vi vuxit som person. Tack för att du har lett oss till vattnet för nu 

har vi lärt oss att dricka själva.  

 

De båda citaten, inledningsvis och detta är hämtat från ett brev som jag 

fick av Nora och Zara. De har godkänt att citaten finns med i detta arbete. 
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Bilagor 
Bilaga 1:  
Informationsbrev till eleven 
Till dig som är elev som läser svenska som andraspråk 3 på Solbergagymnasiet. 

Jag Ulla Grundel, undervisar dig i Svenska som andraspråk samtidigt som jag utbildar mig 
vid Karlstads universitet, för att få min examen i Svenska som andraspråk.  
Det är planerat till juni 2019.  
Min handledare på universitetet heter Birgitta Ljung Egeland, universitetslektor.  

Det sista arbetet som jag gör i min utbildning är mitt examensarbete på 15 hp. 

Syftet med mitt examensarbete är att belysa flerspråkiga gymnasieelevers perspektiv  
på läsning av skönlitteratur i skolan. För att kunna få fram ett resultat kommer jag att 
genomföra 5-6 intervjuer med elever med skilda modersmål och som läser svenska  
som andraspråk i årskurs 3.  

I mitt examenarbete kommer jag inte att redovisa vare sig ditt eller skolans namn.  
Detta för att skydda din identitet, enligt de etiska regler som gäller inom samhällsforskning. 
Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan vid 
intervjun, när du vill. Du behöver heller inte redogöra för varför du vill avbryta din 
medverkan.  

Intervjuerna kommer att spelas in med hjälp av en diktafon. 
(Olympus Digital Voice Recorder VN-541PC).  
De transkriberade intervjusamtalen kommer att förvaras så att inga obehöriga kan ta del av 
dem. De svar som kommer fram under intervjun kommer att avidentifieras och presenteras  
i mitt examensarbete 

Intervjun kommer att genomföras vid tider som passar i ditt schema under v.14 och 15. 
Intervjun kommer att ta ca. 20 – 30 minuter i anspråk av din tid.  
Intervjun har ingen inverkan på ditt betyg i kursen svenska som andraspråk.  

Du kommer att få ta del av det färdiga arbetet och godkänna det och vid behov få  
eventuella fel tillrättalagda.  

Är det något som du undrar över, fråga mig. Tack! 

ulla.grundel@arvika.com 
  



 

 

Bilaga 2:  
Svarsbrev 
Gymnasielev som läser svenska som andraspråk åk. 3 

……………………….. 
 

             Härmed intygar jag att jag har tagit del av informationen om intervjun 

 om gymnasielevers läsvanor i skönlitteratur som Ulla Grundel kommer att 

genomföra. Med detta samtycke visar jag att jag kommer att delta.  

Jag är införstådd med att mitt deltagande är frivilligt och jag kan när som  

helst, utan att motivera varför, avsluta min medverkan. 

 

 

 
 

 
 

 
Underskrift: …………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 

Namnförtydligande: …………………………………………………………………………… 
 

 
 

Ort: …………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

Datum: …………………………………………………………………………………………. 
  



 

 

Bilaga 3: 
Intervjufrågor 

1. Vilket är ditt modersmål och var är du född? 

Om du är född i ett annat land än Sverige, hur gammal var du när du kom hit? 

2. Kom du i kontakt med berättelser som barn?  

3. Om svar ja, på vilket eller vilka sätt? 

4. Om ja, vilken inverkan har det haft på dig som person? 

Om nej, vilken inverkan har det haft på dig som person? 

5. Finns det vuxna läskunniga i din familj? 

6. Vad läser de i så fall? 

7. Finns det stöttning hemifrån vad det gäller din läsning? 

8. Genom vilka sätt tar du till dig texter? Fysiska skrifter som tidningar, 

böcker eller digitalt via dator/platta, ljudböcker? 

9. Har skolans bibliotek eller i stan/på orten någon betydelse för dig som läsare? 

10. Läser du på flera språk? 

11. Hur ofta läser du utanför skolan? 

12. Vad tycker du om att höra någon läsa högt/ljudböcker? 

13. Vad tycker du om att läsa högt i klassen? 

14. Enligt styrdokumenten ska flerspråkighet ses som en resurs i undervisningen.  

Hur tänker du kring din resurs, din flerspråkighet i undervisningen? 

15. Hur ser ditt läsarliv ut fram till nu? 

16. Vad tycker du om att läsa skönlitteratur? (Egna erfarenheter) 

17. Vilken påverkan har du som elev i valet av skönlitteratur i skolan?  

Vem tycker du ska bestämma? 

18. Vilken nytta ger läsningen av skönlitteratur dig? (Kopplat till centrala målen för SVA)  

19. Hur kan du genom att läsa skönlitteratur, ta tillvara dina tidigare kunskaper och 

erfarenheter i undervisningen?  

20. Vad innebär det att ha en god läsförmåga, enligt dig? 

21. Vilka krav ställs på dig som läsare, tycker du? 

22. Använder du strategier när du läser? I så fall vilka? 

23. Beskriv vad en god lässtund innebär för dig? 

24. Hur ser du på att dela loggboksanteckningar med mig som din lärare? 

Vad ger det dig? Vad tror du att det ger mig som lärare? 

25. Hur redovisas det du har läst? Bokanalyser? Boksamtal? Enskilt/Grupp? 



 

 

26. Vilken redovisningsform föredrar du? 

27. Vilken betydelse har lärarens relation till dig och din läsning?  

28. Hur ser du på samarbetet mellan dig som elev och mig som lärare? 

29. Vad är ett tydligt ledarskap och engagemang i undervisningssituationer, enligt dig? 


