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Abstract 
 
The purepose of this essay is to investigate  Swedish as a second language acquisition in a 

group of students with diverse cultural backgrounds. My intension is to found out if a 

dialogical posture in teaching with focus on the students earlier knowledge, experianses, 

thoughts and feelings will contribute to a teaching enviroment where the students can express 

them selves and listen to each other. The teachers task is to help the student to explore their 

own thinking. 

According to the theoretical base of the essay, sucessfull second language acquisition occurs 

in a meaningsfull context through dialogue and interaction between student and teacher as 

well as between student and student. 

I have used a qualitative method consisting in participating as a teacher in this group of 

second language learners during four lessons, observing, taking notes and writing diary. The 

teaching material used during the lessons was a book (fiction but based on atrue story) and the 

dialogue in the group procceeded from the story that we read together. 

  

Key words: cultural diversety, dialogue, imaginative literature, multiple voices, second 

language acquisition, 
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                                                                                                 En människa definieras genom sitt  
                                                                                                                     förhållande till andra, och därför  
                                                                                   använder människan inte språket i  
                                                                                                 första hand för att ge uttryck åt sig 
                                                                                                 själv utan för att kommunicera, 
                                                                                                                    befinna sig i en dialog. 
                                                                                                                    
                                                                                                                            Michail Bakhtin ( 1895-1975) 
1. Inledning 
I mitt examensarbete på den Interkulturella lärarutbildningen vill jag fördjupa mina kunskaper 

om ett dialogiskt förhållningssätt i undervisningen, ett förhållningssätt som har gått som en 

röd tråd genom vår kurslitteratur. Inte minst om man har i åtanke att interkulturalitet1 bygger 

på ”såväl kunskaper om som förståelse för olika synsätt och beteenden”2. Jag anser att 

interkulturella kunskaper skapas genom dialog.  

Under mina fyra år som utbildare i Svenska som andraspråk på Sfi3 har jag tillägnat mig 

värdefulla erfarenheter av hur andraspråksinlärning och interkulturella möten fungerar i 

praktiken. Med tiden har jag insett att dialogen är grunden för framgångsrik språkinlärning. 

Genom dialogen lär sig också lärare om sina elever och får en inblick i deras tankevärld och 

förkunskaper, en förutsättning för den individbaserade inlärningen som förespråkas i Lpo 94: 

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 

elevernas fortsatta lärande och utveckling”4. Genom dialogen lär sig också elever av varandra. 

”Att leva betyder att lyssna, fråga, vara överens eller oenig- kort sagt att man är involverad i 

en dialog. Av den anledningen är lärande i grund och botten alltid av dialogisk natur” 5. 

 

Människan har i alla tider fascinerats av berättelser. När det inte fanns böcker fördes 

berättelserna vidare i muntlig form. Att skönlitteratur kan utgöra en inspirerande grund för 

dialogen i klassrummet och öppna dörrar till nya infallsvinklar och upplevelser är de flesta 

språklärare överens om. Man kan få en inblick i olika kulturer, sätt att tänka, känslor och 

naturligtvis olika språk och sätt att uttrycka sig. När man läser en berättelse på ett främmande 

                                                 
1 ”En term som antyder en process, ett gränsöverskridande, interaktion och ömsesidighet och samtidigt sätter 
kvalitativa och värdemässiga aspekter på kulturmöten” (Lahdenperä, Pedagogiska magasinet 3/05). 
2 Lahdenperä, 2004, s.17 
3 Svenska för invandrare 
4 Lpo 94, Skolverket 
5 Dysthe, 1995, s.228 
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språk så vidgas ens vyer. Man förflyttas till en ny referensram och stöter under resan på nya 

ord och begrepp som man vill veta innebörden av för att förstå handlingen. Genom 

återkommande läsning får man också en tydligare bild av språkets grammatiska strukturer. 

Skönlitteraturen ger oss också en större förståelse för vår omgivning och andra människors 

tankar och känslor. 

Om vi genom ett dialogiskt förhållningssätt tar tillvara våra elevers tankar, känslor, intressen 

och erfarenheter i planering och undervisning kanske vi har en chans att medverka till ett mer 

jämställt samhälle. När en stor grupp människor saknar ett språk blir det svårt att 

kommunicera, svårt att uttrycka tankar, känslor och åsikter. Kan vi överhuvudtaget påstå att vi 

lever i en demokrati där alla har samma rättigheter när gruppen som står utanför arbetslivet, 

ofta på grund av språksvårigheter bara blir större och större?   

Fler och fler elever med invandrarbakgrund går ut grundskolan utan att få godkänt i svenska: 

”Skolverkets årliga statistik visar att elever med utländsk bakgrund är starkt 

överrepresenterade bland de elever som inte når grund- och gymnasieskolans mål”6. Vårt 

samhälle blir mer och mer segregerat7 och arbetslösheten bland invandrare ökar. Om vi inte 

vill ha ett samhälle som accepterar segregering och utanförskap så måste vi börja ta 

språkinlärningen på allvar. Språket är nyckeln till den svårforcerade dörr som det svenska 

samhället fortfarande håller låst. Naturligtvis är inte allt skolans ”fel”, men vi lärare kan 

åtminstone öka vår kompetens och lära oss mer om språkutvecklande arbetssätt och hur man 

möter människor med olika bakgrunder och låta våra klassrum bli ett rum där man fokuserar 

på förståelse av sig själv och andra. Detta gäller naturligtvis inte enbart svenska som 

andraspråkslärare, utan alla lärare i dagens mångkulturella Sverige. 

 De flesta kursdeltagarna på sfi där jag arbetar berättar att vi lärare är de enda svenskar som de 

pratar med. När man inte har ett arbete, inte träffar några svenskar så blir ofta 

språkutvecklingen en långsam och frustrerande process där man bara kan förlita sig på sin 

starka vilja och motivation samt kompetensen hos lärarna och samspelet i klassrummet.  

                                                 
6 Hyltenstam, 2004, s.17 
7 I Lika möjligheter –allas ansvarstår det att segregation inte är någon gemenskap man väljer, utan att människor 
inte har något val. De tvingas till särskilda bostadsområden eller en viss typ av arbeten på grund av social eller 
etnisk tillhörighet. Klyftan i samhället vidgas och människovärdet urholkas, vilket hotar demokratin (Stockholms 
stad plan för jämlikhet, integration och mångfald, s.15).  
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2. Syfte och problemformulering 

Mitt syfte är att på följande sidor granska om arbete med skönlitteratur med vuxna 

andraspråksinlärare på Grundvux ger utrymme för en flerstämmig dialog, som innebär 

kursdeltagarna utbyter tankar, åsikter, erfarenheter och känslor kring läsningen. Jag vill också 

veta om läsningen har bidragit till att alla i gruppen har fått komma till tals såväl skriftligt och 

muntligt, samt om samtalet kring innehåll och språk har bidragit till kursdeltagarnas 

språkutveckling.  

De teorier som jag använt mig av har som gemensam nämnare att framgångsrikt lärande äger 

rum när läraren i sin undervisning utgår från elevernas förkunskaper och erfarenheter8. 

Genom interaktiva samtal utbyter elever och lärare tankar och åsikter som omprövas eller 

befästs.  

 

Eftersom mina praktiska erfarenheter av att arbeta med skönlitteratur i undervisning är 

begränsade är det min avsikt att få en inblick i hur det kan se ut i verkligheten9.  

 

Mitt mål är att i uppsatsen kunna besvara följande frågeställningar: 

• Uppnåddes en flerstämmig dialog i gruppen i samband med läsningen?  

• Avspeglas de teorier som jag använt mig av i praktiken? 

• Har lektionerna bidragit till kursdeltagarnas språkutveckling? 

 

 
  2.1  Metod och redskap                                                                                                                                        

Den metod som passade för min undersökning är den kvalitativa (tolkande), eftersom min 

avsikt var att aktivt delta och inta rollen som lärare samtidigt som jag kontinuerligt 

observerade händelseförloppet och kursdeltagarnas aktivitet. Holme & Solvag beskriver den 

närhet som uppstår mellan forskare och undersökta enheter som en förutsättning för kvalitativ 

                                                 
8 Se kapitlet Teoretisk bakgrund. 
9  Donald Broady, professor i pedagogik vid Uppsala universitet berättar i en intervju i Pedagogiska magasinet 
om hur många lärare ”tänker klokt”, men gör en slags ”halvdan” vetenskap när de skriver C-uppsats: ” Man gör 
ett slags halvdan vetenskap där man imiterar en vokabulär som klingar vetenskapligt och dödar både sina 
kraftfulla iakttagelser och sitt språk”. Vidare berättar Broady  att lärare oftast tror sig ha det rätta svaret redan 
innan undersökningen och vill hitta belägg för det ( Hugosson, Pedagogiska magasinet, 1/06). Eftersom jag 
arbetat som utbildare i fem år är det möjligt att jag faller in i den kategorin, även om jag bemödat mig om att inte 
ha svaren ”färdiga”. 
Min förhoppning är  att detta arbete inte blir ”halvdant”, då jag ämnar undersöka någonting jag inte arbetat med 
tidigare.  
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forskning och att forskarens beteende påverkar hela situationen. Några garantier för att lyckas 

finns inte. Man lär sig bäst genom att själv pröva de olika kvalitativa metoderna10 . 

  

Jag försökte uppleva klassrumssituationen med ”nya ögon”, vilket innebär att min 

undervisning hade en undersökande karaktär. I Etnografi i klassrummet beskriver Kullberg 

hur ”Lärare-som-forskare-rörelsen ser läraren som den mest lämpliga forskaren kring det som 

händer i klassrummet”11. I min metod ingår också att jag innan min undersökning har läst och 

reflekterat kring de ämnesteorier, styrdokument samt forskning som jag använt mig av.  

”En av förutsättningarna för att lärare ska få grepp om undervisningens komplexitet och sin 

egen roll i olika undervisningssammanhang är att lärare kan distansera sig både till sin 

undervisning och till sig själva”12. Mina redskap har varit dagbok, minnesanteckningar, 

kursdeltagarnas skrivuppgifter och läsloggar (som jag berättar om i nästa avsnitt). Samtal med 

elever och lärare har också ingått i undersökningen. Under lektionspassen skrev jag 

stödanteckningar och efter lektionen fick jag så fort som möjligt skriva ner en mer 

sammansatt text. 

 

”Dagbokens analys och tolkning utgör grunden för de teoretiska utkast eller påståenden som i 

en undersökande undervisning kontinuerligt görs (…)”13.I min metod ingår också att jag 

under min vfu- tid i skolan har observerat, undervisat gruppen samt pratat med 

kursdeltagarna. Under en period på åtta veckor har fått jag fått en inblick i både 

gruppdynamik och språknivå. Gruppen har också haft tillfälle att bekanta sig med mig. Jag 

berättade i god tid om undersökningen jag skulle genomföra och kursdeltagarna var väl 

förberedda. 

För mig var det intressant att genomföra undersökningen i en skola som inte är min 

arbetsplats och där eleverna inte står i någon slags beroendeställning till mig. En annan 

anledning till att jag valde en annan skola är att det är lätt att bli hemmablind och att en ny 

miljö kanske också ger ett nytt perspektiv både på inlärare och på min undervisning. Detta 

betyder dock inte att jag ifrågasätter lärare som forskar i sina egna klassrum, tvärtom. Numan 

skriver i Lära om lärande att en central del av lärarprofessionalism handlar om förmågan att 

kunna dokumentera och skriva om erfarenheter i skolans vardag, att levandegöra den egna 

lärarpraktiken14.Numan anser också att lärare är dåliga på att dela med sig av sina erfarenheter 

                                                 
10 Holme & Solvag, 1997 s.93 
11Kullberg, 1996, s.198   
12 Ibid s.204  
13 Kullberg 2004, s.94 
14Lära om lärande, 2000, s.199   
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och iakttagelser till andra. Min förhoppning är att vi alla ska bli bättre på att dela med oss av 

våra kunskaper, kanske genom att forska mer i vår praktik.15 

2.1.2 Läsloggar 

Läsloggar innebär att eleverna skriver ner sina tankar, funderingar och frågor vid läsning av 

skönlitteratur genom att välja ett avsnitt ur texten som eleven fäst sig vid. Eleven kan till 

exempel välja ett citat ur texten och formulera sina tankar kring detta. Lena Sjöqvist beskriver 

i Två flugor i en smäll (1992) hur läsloggar får eleverna att bearbeta innehållet i en bok, både 

tankemässigt och språkligt. En av fördelarna med läsloggar är också att alla elever får en 

chans att uttrycka sig. De tysta eleverna blir synligare och de långsamma hinner tänka färdigt. 

Molloy beskriver läsloggar som skrivutvecklande, tankeutvecklande, jämlika och 

demokratiska. Läsloggar ger eleverna inflytande över undervisningen, eftersom samtalet om 

texten utgår från deras tankar och funderingar16. 

 

I en läslogg kan man aldrig skriva fel. Alla tankar och funderingar är relevanta och bidrar till 

att skapa en dialog i klassrummet. När eleverna inser att deras läsloggar utgör grunden för 

lektionerna är det också troligare att de gör sina hemuppgifter. Varje läslogg är unik och 

läraren får en enastående möjlighet till inblick i elevernas tankar och känslor, inte bara om 

den aktuella läsningen, utan även en djupare förståelse om hur just den här eleven tänker och 

känner. 

 

 Elevernas läsloggar kan fylla en rad funktioner ur ett pedagogiskt perspektiv, dels som ett 

redskap i undersökande undervisning och dels som underlag för planering och samtal i 

klassrummet. Som lärare kan man planera undervisningen genom att läsa elevernas loggar och 

planera lektionerna utifrån dessa. Man kan exempelvis visa elevernas tankar kring citat på 

overhead och diskutera dem i gruppen.  

Molloy beskriver läsloggar som skrivutvecklande, tankeutvecklande, jämlika och 

demokratiska. Läsloggar ger eleverna inflytande över undervisningen, eftersom samtalet om 

texten utgår från deras tankar och funderingar.  

 

 

 
                                                 
15 Att forska i praktiken av Matt Mattson, 2004 ger en inblick i intressanta teorier, förhållningssätt och 
forskningsmetoder. Författaren belyser både för och nackdelar med aktionsforskning. 
16 I reflekterande läsningoch skrivning beskriver Gunilla  Molloy hur hon arbetat med skönlitteratur i årskurs 7-
9. Boken bygger på att hon i sin  undervisning utgått från elevernas egna texter och skönlitteratur. Vi får ta del av 
hennes skapande av ett dialogiskt klassrumsklimat. Hennes bok har inspirerat mig mycket i arbetet med gruppen, 
1996, s.74  
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3. Bakgrund 
3.1 Svenska som andraspråk- ett mångfasetterat ämne 

Vi lever i en tid av globalisering. Människor rör sig mer än någonsin över nationsgränserna 

och befinner sig i och med detta i nya språkliga och kulturella omgivningar. Anledningarna 

till migration är individuella och varierande. Det kan vara att man måste flytta på grund av sitt 

arbete, ekonomi eller av familjeskäl. Andra flyr undan krig eller politisk förföljelse. Att lära 

sig det nya landets språk och få en förståelse för kulturen man möter är naturligtvis en 

förutsättning för att aktivt kunna delta i samhällslivet.  

 

Sedan 1960-talet har det bedrivits internationell forskning i hur människor tillägnar sig ett 

andraspråk och vilka faktorer som påverkar språkinlärningen såsom ideologier, ekonomiska 

resurser, språkpolitiska intressen och identitetsutveckling för att nämna några. Redan på 1970-

talet hade man i Sverige gratis svenskundervisning för vuxna invandrare och stöd i skolorna 

för elever som behövde lära sig svenska. Efter närmare 40 år av forskning och 35 år av 

undervisning i ämnet är kunskapsbasen omfattande. 

Vi vet att ”skolämnet svenska som andraspråk för många elever utgör en nyckel till övriga 

ämnen och till skolframgång mer generellt och är därför av stor betydelse för en demokratisk 

utveckling av det flerspråkiga och mångkulturella samhället”17. Vi vet att svenska som 

andraspråkselever utgör en heterogen grupp med olika bakgrunder, erfarenheter och 

förutsättningar och att undervisningen måste anpassas efter varje individ. Vi vet också att 

undervisningen måste utgå från individens behov och förutsättningar. Ingen kan längre tvivla 

på vikten av kompetenta svenska som andraspråkslärare. Det är bara de som kan bedöma 

vilken språknivå eleven befinner sig på och vilken undervisning eleven behöver.  

Om vi nu har alla dessa kunskaper om andraspråksinlärning, varför misslyckas vi då? Varför 

är resultaten så dåliga? ”En viktig förklaring till detta misslyckande har att göra med att 

undervisningen i svenska som andraspråk inte bedrivs enligt intentionerna i 

styrdokumenten”.18 Många skolledare bryr sig inte om att anställa kompetenta svenska som 

andraspråkslärare eftersom de ignorerar eller saknar kunskaper om hur viktigt och ibland 

livsavgörande ämnet kan vara för många elever. Det saknas också bra bedömningsmaterial 

som visar var eleven befinner sig i sin språkutveckling. Många elever pratar en till synes 

”flytande” svenska, men har ofta stora luckor i ordförrådet vilket hindrar eleven att 

tillgodogöra sig undervisningen i de flesta ämnena. Undersökningar från bland annat USA 

och Kanada visar att det kan ta mellan åtta och tio år att tillägna sig ett andraspråk som 
                                                 
17 Hyltenstam, 2004, s.14 
18 Ibid, s. 17 
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motsvarar det skolrelaterade språk som eleven måste behärska för att tillgodo göra sig 

skolundervisningen i alla ämnen19 Utbildade svenska som andraspråkslärare har 

förhoppningsvis också den interkulturella kompetens som innebär att man är medveten om 

kulturskillnader och vet hur man arbetar i en mångkulturell miljö samt förstår vikten av ett 

ifrågasättande av det etnocentriska perspektivet20. Kunskaper om elevernas modersmål och 

hur det skiljer sig från svenskan är den kompetenta läraren också medveten om. 

I regeringens proposition, ”Bästa språket - en samlad språkpolitik”, står det att 

”språkbehärskningen har central betydelse för skolframgången och att goda kunskaper i 

svenska språket är en central och självklar förutsättning för att en elev med utländsk bakgrund 

ska lyckas i skolan och i förlängningen integreras i det svenska samhället”21. I propositionen 

hävdas också att ”alla ska ha rätt att tillägna sig och utveckla svenska språket”. Frågan är 

bara: Vem bär egentligen ansvaret för detta?  

 

Med jämna mellanrum debatteras ämnet svenska som andraspråk. I vår har vi haft en het 

debatt i DN om ämnet, som verkar väcka många starka känslor. I debatten deltog såväl 

journalister och författare som språkforskare och regissörer. Även om åsikterna gick isär om 

hur man skulle gå till väga för att förbättra resultaten i skolorna i svenska, så var i alla fall 

samtliga överens om att något måste göras. Jag citerar från ett av Ebba-Witt Brattströms 

inlägg: ”Flerspråkighet är bra, men svenskan är grunden för allt eftersom vi bor i Sverige och 

endast läsande och skrivande människor kan delta i samhällsgemenskapen”22. 

Visst behöver vi debatter, diskussion och ifrågasättande för att lära mer, övertyga eller bli 

övertygade men det är sorgligt att vi med alla våra kunskaper om språkutveckling, integration 

och interkulturalitet låter var femte 16- åring avsluta grundskolan utan betyg i svenska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Sjökvist &Lindberg(1996) 
20 Lahdenperä ,2004 
21 2005/06:2, s.39 
22 DN 13/5 2006 



 11

3.2 Teoretisk bakgrund – vad är egentligen dialog i undervisning? 

Dialog är ursprungligen ett grekiskt ord som betyder ”genom samtal”. Dialog definieras också 

som ett utbyte av åsikter och tankar som kan leda till förståelse23. Att det är dialogen som 

ligger till grund för all undervisning är den gemensamma nämnaren i de pedagogiska teorier 

som kortfattat beskrivs nedan. 

 

 Såväl Sokrates som Bakhtin,Vygotskij och Cummins anser att vägen till kunskap är det 

lyhörda samspel som uppstår mellan lärare och elev samt mellan elev och elev. I en 

undervisningssituation är det elevernas förkunskaper och erfarenheter läraren bygger vidare 

på. Eleverna i ett klassrum blir en resurs och deras samtal med varandra och läraren utgör en 

källa till kunskap för alla. 

 

Att jag valt dessa tänkare som teoretisk grund för min uppsats är att de kompletterar varandra 

och tillsammans ger en rik och nyanserad bild på begreppet dialog såsom det används inom 

undervisning. En annan anledning till att jag sökt mig till ovan nämnda tänkare är att de aldrig 

kommer att förlora sin aktualitet.  Vår massmediala tillvaro där vi bombarderas av snabba, 

flyktiga intryck och många elever hänvisas till att ”klippa och klistra” information från 

Internet, utan att hinna reflektera, kommer aldrig att kunna ersätta det dialogiska klassrummet.  

 

Sokrates  (ca 470-399 f Kr) 

I sin artikel Sokrates- en gatufilosof24 beskriver Lars Lindström Sokrates som en man med 

plumpt och ogrekiskt utseende som tyckte om att prata med människor på gator och torg. Han 

ansågs av sin samtid som mycket vis, oraklet i Delfi pekade ut honom som samtidens visaste 

man. Själv tyckte han inte alls att han var vis. Sokrates verkade vara en märklig man, man vet 

inte så mycket om honom eftersom han inte efterlämnade några skrifter. Trots sin ödmjuka 

inställning till sina egna kunskaper tillhör han nog västerlandets stora pedagoger.25  

 

Enligt Sokrates kan det dagliga samtalet utnyttjas för att lära människor att tänka själva, 

frigöra förnuftsverksamheten och föra dem till egna resultat. Med ”sokratisk metod” vädjar 

man till elevens förkunskaper och låter eleven själv dra slutsatser. I ett sokratiskt seminarium 

ska den person som leder samtalet ställa frågor, inte besvara dem. Syftet är att få eleverna att 

föra samtal som kan berika och utveckla deras tänkande. ”För att ett seminarium ska bli lyckat 

                                                 
23 Bonniers svenska ordbok, 2002 
24 Lindström, Lars, 2005, Sokrates –en gatufilosof ur Boken om pedagogerna,2005 
25 Ibid. 
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fordras att deltagarna intar en öppen och prövande attityd”26. Målet är att det ska ske ett 

ömsesidigt tankeutbyte när elevernas åsikter skiljer sig från varandra. När eleverna vänjer sig 

vid ett dialogiskt arbetssätt kan de kommunicera direkt med varandra, utan att gå via läraren.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att målet för Sokrates pedagogik var att låta eleverna tänka 

på egen hand och dialogen var redskapet för att nå detta mål. Den sokratiska dialogen är 

grunden för  pedagogik som bygger på samtal och samspel. 

 

 

3.2.1 Michael Bakhtin ( 1895- 1975) 

Bakhtin levde och arbetade i före detta Sovjetunionen. Han var egentligen litteraturteoretiker 

och ingen pedagog, men föreläste ett antal år för lärarstudenter. Han utvecklade bland annat 

begreppen intertextualitet och polyfoni27 i sina litteraturanalytiska arbeten. Han är mest känd 

för sina böcker om Dostojevskijs romaner.  

 

Enligt Bakhtin kan vi aldrig uppfatta oss själva som en helhet om vi inte relaterar oss till den 

andre, och vi kan endast få insikt om oss själva genom kommunikation med andra28.  Under 

senare tid har Bakhtin väckt ett stort intresse inom den pedagogiska forskningen29. En av dem 

som intresserat sig för Bakhtin, är den norska språkvetaren Olga Dysthe som i sin avhandling 

Det flerstämmiga klassrummet har lyft in hans tankar om dialogen i ett pedagogiskt 

sammanhang. ”Bakhtin menar att det är viktigt att flera röster kan komma till tals, men att det 

är då rösterna och perspektiven bryts mot varandra som en ny förståelse och en ny mening 

skapas”.30Aktivt lärande uppstår, enligt Dysthe, när elevernas tankar och uppfattningar ger 

upphov till en dialog som är utgångspunkten för undervisningen i klassrummet.  

 

Dialogen kan prägla både samtal och skriftlig produktion genom att eleverna kommenterar 

och diskuterar varandras texter. Den skriftliga delen av dialogen består också i att läraren och 

                                                 
26 Ibid, s.64 
27 Polyfoni betyder i litterära sammanhang att flera röster talar för sig, det vill säga ger uttryck för olika åsikter 
och sätt att tänka. Dysthe benämner Bakhtins begrepp polyfoni som flerstämmighet.(Dysthe,1995). 
Intertextualitet betyder att i alla texter avspeglas andra texter som inte är ens egna.  
28 Dysthe, 1995 
29 Se bland annat Ullströms avhandling (2002), Likt och olikt. Strindbergbildens förvandlingar i 
gymnasiet,Östlings bokförlag, Stockholm samt 
Adelmann. K (2002) Att lyssna till flera röster. Ett vidgat lyssnandebegrepp i ett didaktiskt perspektiv, 
avhandling från Lärarutbildningen vid Malmö högskola. 
30 Dysthe, 1995 s.115 
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eleven har en skriftlig dialog genom exempelvis en loggbok. Lärarens roll i ett dialogiskt 

klassrumsklimat är att uppmuntra eleverna till ett dialogiskt samspel.  

 

Öppna och autentiska frågor är ett sätt att få eleverna att tänka och reflektera. Autentiska 

frågor som: Hur tänker du kring detta? Kan du förklara vad du menar? , får igång 

tankeprocessen hos eleverna. Genom att följa upp elevernas uttalanden, bygger läraren vidare 

på det som eleven fört in i samtalet31. Genom uppföljning får elever bekräftelse på att de egna 

tankarna duger och samtalet kan föras vidare på samma spår32. Det är naturligtvis omöjligt att 

följa upp vad varje elev säger, det skulle leda till att samtalet planlöst skulle gå från ett ämne 

till ett annat. Där måste läraren hitta en balans och inte förlora lektionens mål ur sikte.  

 

Bekräftelsen av eleven, att läraren visar att hans tankar är värdefulla och en källa till kunskap i 

undervisningen utgör själva grunden för en dialogisk undervisning. Självtillit är en 

förutsättning för att man ska våga gå in i dialog med andra och den skapas genom en 

meningsfull dialog där man blir bekräftad och där parterna respekterar varandra.  Meningen är 

att läraren ska överföra mönstret med uppföljning och bekräftelse till eleverna så att deras 

egna gruppsamtal ska präglas av detta. Lärarens uppgift är också att ta till vara och fokusera 

på de skillnader och olikheter som finns i ett klassrum, tydliggöra de motstridiga 

uppfattningarna och uppmuntra till dialog. Det krävs en engagerad lärare som är genuint 

intresserad av sina elever och som är övertygad om att de har något att bidra med för att en 

dialogisk undervisning ska fungera33. 

 

3.2.3 Lev Semenovic Vygotskij (1896-1934) 

Vygotskij var en marxistisk psykolog och pedagog som under sin korta livstid hann skriva 

över 270 vetenskapliga artiklar och 10 böcker. Han var också en mycket aktiv föreläsare. 

1933, strax före sin död beskrev han några av sina mest betydelsefulla teorier: den närmaste 

utvecklingzonen. Utvecklingzonen definierar Vygotskij som avståndet mellan det barnet 

klarar av på egen hand och utan stöd av andra och det barnet förmår klara av med stöd av 

andra människor34.  Utvecklingszoner kan man tala om i samband med någon aktivitet, till 

                                                 
31 Ibid, s. 59 
32 I Dysthes fallstudier fann hon att uppföljning ett viktigt och karaktäristiskt drag i dialogiska klassrumssamtal  
(Ibid) 
33 Om problematik i dialogisk undervisning skriver Knutas bland annat att det kan bli problematiskt om dialogen 
ska ses som en ständigt pågående process där ingen lösning står att finna, samtidigt som eleverna förväntas 
lämna in färdiga uppgifter(Edmund Knutas,2005) www.kk.kau.se  
34 Säljö,2005 s.122 
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exempel när ett barn läser och stakar sig och den vuxne griper in och hjälper barnet så att 

barnet kan fortsätta läsa på egen hand.  

 

I ett dialogiskt samtal hjälper läraren eleven att formulera och tydliggöra ett resonemang när 

eleven inte på egen hand kan utrycka detta. ”Genom kommunikativt stöd av detta slag –vad 

som i engelskspråkig litteratur kallas scaffolding, stöttning, -hjälper man barnet framåt35. 

Tanken är att man utgår från barnens tidigare kunskaper och bygger vidare på dessa. 

”Ömsesidighet och gemenskap i tankeutveckling, lärande och meningsskapande utmärker den 

gemensamma närmaste utvecklingzonen.(…)”.Här ligger funktioner färdigheter och processer 

som eleverna ännu inte behärskar men som de har möjlighet att tillägna sig med hjälp av 

andra personer eller av kulturella hjälpmedel som språk, symboler och förebilder36. 

Interaktion och dialog mellan lärare och elev samt mellan elev- och elev är det som avgör hur 

framgångsrikt man stöttar eleven i sin inlärningsprocess. Den omgivande miljön blir den som 

bestämmer hur tänkandet ska utvecklas.  ”Därför har all undervisning en social karaktär och 

är beroende av den verklighet som omger oss och de erfarenheter vi har”37. Vi tolkar de 

intryck vi har av verkligheten och därför är det viktigt att viktigt att ta del av våra elevers 

tolkningar genom att intressera oss för deras erfarenheter och perspektiv.  

 

Pedagogens inverkan på eleven kan jämföras med trädgårdsmästarens. Vi vill få eleverna att 

blomma genom att vattna, gödsla och skapa den omgivning där blomman växer och trivs38. 

 

3.2.4 Jim Cummins 

Cummins är en kanadensisk pedagog och andraspråksforskare som hävdar att ”mänskliga 

relationer är nyckeln till allt lärande och att den interaktion som i skolan äger rum mellan 

lärare och elev och mellan elever är mycket mer avgörande än någon undervisningsmetod”39. 

Han anser att vi alltför lite tar tillvara till elevernas språk, kultur och erfarenheter i 

klassrummet, vilket innebär att eleverna missgynnas från början och särskilt de elever som har 

en annan kulturell bakgrund och annorlunda referensram.” I skolan återspeglas enligt 

Cummins de värderingar och åsikter som finns i majoritetssamhället och det förekommer att 

elever av ren självbevarelsedrift lämnar skolan när deras identitet hotas genom att ständigt bli 

                                                 
35 Ibid, s.123 
36 Lokensgard,2001, s.288 
37 MO, 2001 
38 Ibid. 
39 Rodell Olgac,1999, s.69 
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ifrågasatta och underskattade”40 . Enligt Cummins är interaktionen mellan lärare och elev det 

viktigaste för att nå framgång i skolan. Elevens självbild stärks genom ett bekräftande och 

intresserat förhållningssätt från lärarens sida. Eleven måste känna sig accepterad för det han är 

i en positiv läromiljö. Läraren ska genom ett öppet förhållningssätt sträva efter att lära känna 

eleven och bygga upp ett förtroende. Genom detta uppstår trygghet och gemenskap, ett klimat 

som främjar samarbete, dialog och språkinlärning. 

 

 Cummins önskan är att undervisning i skolan ska bidra till ett ifrågasättande av rådande 

maktstrukturer och att eleverna ska utvecklas till kritiskt tänkande individer. Cummins 

betonar vikten av ”maximalt kognitivt engagemang och maximal identitetsinvestering”.41 

Detta uppnås genom elevernas inlärning av ett kunskapsinriktat språk och ett klassrum där 

alla elevers röster kan höras. Eleverna ska känna en stark bekräftelse från lärare och kamrater 

som ska utgöra en motivation att delta i samhället utanför 

 

 4. Undersökning 
 4.1 Gruppen och skolan 

Min undersökning ägde rum på ett privat utbildningsföretag i en förort norr om Stockholm 

som bedriver grundläggande vuxenutbildning42. Skolan är liten och det totala antalet 

studerande uppgår till cirka hundra. Antalet lärare är fyra, varav en av dem även är 

utbildningsansvarig. Kursdeltagarna erbjuds matematik, samhällskunskap, datakurser, 

engelska samt svenska som andraspråk. Samtliga kursdeltagare är invandrare och de flesta 

studerar för att få behörighet till komvux och därmed få en komplett gymnasieutbildning. En 

del av dem planerar att i framtiden läsa på högskola, andra planerar att gå en yrkesinriktad 

utbildning på gymnasienivå och hoppas i och med detta få ett arbete. De flesta är arbetslösa, 

några arbetar inom vården, men saknar formell utbildning och är oroliga för att bli avskedade 

om kommunen beslutar att endast anställa utbildad personal. Några kursdeltagare är 

socialbidragstagare och får inte bidraget om de inte studerar. Dessa kursdeltagare har alltså 

inte själva valt att studera vilket ofta leder till att de saknar den motivation och drivkraft som 

krävs för att tillgodogöra sig undervisningen.  

 

I Stockolms kommun måste man ha nått målen för sfi för att kunna gå vidare till grundvux. Så 

är inte fallet i denna kommun. Här kan man studera utan att ha fått betyg från sfi. 

                                                 
40 Ibid, s.68 
41 Cummins, 2001, s.22 
42 Grundläggande vuxenutbildning motsvarar årskurs 7-9 i grundskolan. 
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Konsekvenserna av detta blir att nivåskillnaderna bland eleverna är stora och att de elever 

som inte klarat sfi har stora luckor i sina språkkunskaper och inte kan nå målen för grundvux, 

vilket leder till att de inte kan gå vidare till komvux och få den utbildning som de behöver.  

 

Läromedlen anpassade för denna nivå är alldeles för svåra för de kursdeltagare som inte klarat 

sfi, och detta skapar ofta en känsla av frustration och otillräcklighet. De här kursdeltagarna 

har oftast en mycket kort skolbakgrund från sina hemländer och har svårt att läsa och skriva 

på sitt modersmål. Lärarna är medvetna om den här problematiken och erbjuder speciella 

lektioner med extra läs- och skrivträning för dem som behöver det. Det är ett problem att 

misstänkt dyslexi ytterst sällan utreds bland svenska som andraspråkselever och att de alltså 

inte får de specialpedagogiska resurser som de kanske har rätt till43.   

Jag har varit en deltagande observatör och även undervisat på dessa lektioner, men väljer att i 

detta arbete beskriva min undersökning i en annan grupp där de studerande befinner sig på en 

språknivå motsvarande mellan B1 och B244(med några undantag). Nivån innebär bland annat 

att man kan ”förstå och återberätta händelserna i en bok eller film och beskriva sina 

intryck”45.  

 

Gruppen som ingår i undersökningen består av tretton kursdeltagare som är mellan 25 och 45 

år gamla. Deras utbildningsbakgrund är mycket varierande. I gruppen finns det bland annat de 

som aldrig arbetat eller studerat, bönder, vårdbiträden, egna företagare och akademiker. Några 

av dem har stora problem med att läsa och skriva. Hur länge de har bott i Sverige varierar 

också. En i gruppen har bott här i tio år och en annan 10 månader. De länder som finns 

representerade i gruppen är: Afghanistan, Colombia, Irak, Iran, Marocko, Pakistan, Thailand 

och Somalia. I texten har jag kallat kursdeltagarna för: Aischa,Amina, Fadumo, Fatima ,Fred, 

Hassan, Haydar, Hoa, María, Masoumeth, Maryane, Muna och Parvaneh. Några är starkt 

troende muslimer och ber fem gånger om dagen (det finns ett bönerum i skolan), andra är 

katoliker, en är buddist och en av kursdeltagarna är ateist och tycker om att provocera och 

utmana muslimerna. Detta leder ibland till hetsiga diskussioner. 

 

 

                                                 
43Att Skolan har ett särskilt ansvar för elever med olika funktionshinder(Lpo 94), är någonting som definitivt 
inte avspeglas i vuxnas svenska som andraspråksutbildning. När man läser att särskild uppmärksamhet måste 
ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen(Ibid) kan man undra 
vad denna ”uppmärksamhet” innebär i praktiken(se Kan alla lära sig svenska? Sanja Zubovic, 2006) 
44 Europarådets nivåskala, www.folkuniversitetet.se, visar och exemplifierar vad de olika språknivåerna innebär 
samt vilka språkliga delar man ska behärska på respektive nivå. 
45 Ibid. 
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4.2 Förberedelser 

”Arbeta med lust i lärandet och delaktigheten och engagemanget ökar i dina grupper”, 

skriver Kullberg i Lust- och undervisningsbaserat lärande (s.117). Jag är övertygad om att 

man som lärare ska välja en arbetsform och ett material som väcker ens nyfikenhet och 

intresse. Om man inte själv tycker om det man gör, hur ”pedagogiskt korrekt” det än må 

vara, så avspeglar sig detta i gruppen eftersom det är omöjligt att förmedla intresse för 

någonting som man själv är ointresserad av. Min tanke är att om man har ett lustbetonat 

förhållningssätt till det man arbetar med så kanske den positiva känslan förs vidare till 

gruppen.  

 

Jag valde att arbeta med skönlitteratur och dialog av flera anledningar. Dels för att 

skönlitteratur är mitt största intresse och dels för att de teorier som handlar om 

skönlitteratur och dialog har väckt mitt intresse. När man tittar på kursplanen för svenska 

som andraspråk på grundvux framgår tydligt vikten av att arbeta med skönlitteratur genom 

en dialogbaserad undervisning.  Ett av målen i Lpo 94 är att eleverna ”får möjlighet att 

förstå svensk skönlitteratur (… ) och även lär känna skönlitteratur från andra delar av 

världen”. Eleverna skall också ”utveckla sin fantasi och lust att lära genom att läsa 

skönlitteratur”. Man skall sträva efter att eleverna ska ”våga och kunna uttrycka sig i 

många olika sammanhang samt i dialog med andra uttrycka känslor och tankar som texter 

med olika syften och mottagare väcker och stimuleras till att reflektera och värdera”46.I 

mål att uppnå i Lpo 94 finner man att ”varje elev kan söka sig till saklitteratur, 

skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och glädje”47. 

 

Gruppen som deltog i undersökningen hade tidigare endast arbetat med kortare utdrag från 

romaner och även läst kortare noveller. Läraren tyckte att det nu var dags för gruppen att 

läsa en hel bok. Att välja bok var dock lättare sagt än gjort. Språket i boken skulle vara 

”snäppet över” kursdeltagarnas aktuella nivå i svenska för att de skulle förstå 

sammanhanget i texten utan att behöva slå upp för många ord i lexikon och för att inte 

tappa intresset för läsningen. Molloy (1996) skriver att elever ofta avvisar innehållet i en 

bok om språket bjuder för mycket motstånd. Förutom rätt språknivå, med lagom antal nya 

ord och begrepp som skulle fungera språkutvecklande, ville jag också hitta en bok avsedd 

för vuxna, som berör teman som är av vikt för de flesta människor, oavsett kön, 

nationalitet eller bakgrund. Med hänsyn till de olika kulturer och nationaliteter som finns 

                                                 
46 Kursplan, svenska som andraspråk, Skolverket,2000 
47 Lpo 94, Skolverket, 1994 
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representerade i gruppen fick jag också ha i åtanke att texten inte skulle väcka anstöt hos 

någon. Detaljerade skildringar av till exempel nakenhet och sex fick jag följaktligen välja 

bort. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Eldens hemlighet 

”Att hitta texter som är intressanta och med en svårighetsgrad som inte ligger för högt men 

heller inte för lågt- det idealiska är just över språkelevens aktuella nivå- hör till en 

lärares svåraste arbetsuppgifter”48. 

Det är svårt att föreställa sig hur svårt det är att hitta en bok som uppfyller dessa kriterier. 

Efter att ha läst tre böcker som jag insåg inte gick att använda undrade jag om det skulle bli 

någon läsning överhuvudtaget. Två av böckerna hade ett alldeles för abstrakt språk och den 

tredje var en LL-bok49 med ett så urvattnat språk att bokens ”själ” hade försvunnit.  

 

Kursdeltagarna frågade när vi skulle börja läsa och jag berättade om min vånda. Då föreslog 

gruppens lärare att jag kunde läsa Eldens hemlighet av Henning Mankell som stått i 

lärarrummet hela tiden, men som jag avfärdat eftersom det är en ungdomsbok. Under 

läsningen insåg jag att boken passade förvånansvärt bra. Språket är vardagligt och relativt lätt, 

utan att vara urvattnat, handlingen borde kunna beröra både män och kvinnor i olika åldrar. 

Författaren är svensk, handlingen utspelar sig i Moçambique, vilket också kunde vara av 

betydelse i ett mångkulturellt klassrum. Boken bidrar också till det internationella perspektiv 

som förespråkas av läroplanen: ”Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den 

egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet. Det 

internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella 

mångfalden inom landet”50 . Kanske var boken den källa till dialog som jag eftersträvade till 

den undersökande undervisningen. 

                                                 
48 Enström & Holmgaard, Ordförråd och ordinlärning, 1993, s. 180 
49 Lättlästa förlaget som främst har förståndshandikappade som målgrupp. Deras material används ofta vid 
svenska som andraspråksundervisning, även om många elever tycker att de är svårare att förstå en ”riktiga 
böcker”. 
50Lpo 94, Skolverket, 1994 
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Eldens hemlighet handlar om 12-åriga Sofia som bor i Moçambique, hårt drabbat av 

inbördeskrig. En dag trampar Sofia på en mina som ligger nergrävd i marken och mister båda 

benen. Hennes syster dör. Berättelsen är både hemsk och sorglig, men det finns en styrka och 

en livsglädje hos Sofia som genomsyrar varje mening och som bidrar till att läsningen aldrig 

känns hopplös.  

 
4.3 Lektion 1 och 2 
Det som kändes viktigast inför första lektionspasset var att hitta ett sätt att förbereda 

kursdeltagarna inför läsningen och väcka deras intresse. Enström & Holmegaard föreslår att 

man bäddar inför läsningen med till exempel bilder, kartor och samtal om innehållet vilket 

bidrar till att bättre kan tillgodogöra sig innehåll och nya ord51. Jag funderade en del på hur 

jag skulle gå till väga. Det var intressant att författaren är svensk, men skildrar en annan 

verklighet än den svenska. Henning Mankell hade aldrig tidigare väckt mitt intresse. Kanske 

hade jag avfärdat honom som ”lågkvalitativ bestsellerförfattare”. Nu blev jag lita nyfiken. 

Vem var han? Varför skriver han om Moçambique? Samma dag hittade jag till min 

förtjusning en intervju med honom i Aftonbladet där han berättar om sig själv, sitt liv i 

Moçambique och sitt engagemang för utsatta barn. Det föll sig ganska naturligt att jag skulle 

använda mig av intervjun vid det första lektionstillfället.  

 

Gruppen består av 13 kursdeltagare och jag flyttade ihop borden så att vi kunde sitta 

tillsammans, dämpade belysningen och tände några stearinljus. ”Det dialogiska 

klassrumsklimatet kräver att eleverna sitter i U-form eller i grupper, inte i rader, eftersom 

eleverna ska rikta sina blickar mot varandra” 52. Hade gruppen varit större hade jag delat upp 

den i smågrupper, men eftersom vi var så få så hoppades jag att alla skulle komma till tals, 

även om jag valde att arbeta i helgrupp. De pedagoger som jag känner till undviker att arbeta i 

helgrupp. Smågrupper har blivit det ”pedagogiskt korrekta”53. ”Inom andraspråksforskningen 

har många studier visat att samarbete i olika typer av smågrupper ger eleverna fler möjligheter 

att använda språket på ett aktivt och konstruktivt sätt än traditionell lärarstyrd undervisning”54   

 

Det är dock intressant att notera att det även finns fördelar med helklassundervisning. Alf. B. 

Svensson skriver att skolverket har funnit att i framgångsrika skolor kommunicerar läraren 

                                                 
51 1993 s.180 
52 Kullberg, 2004 s.156 
53 Se bland annat Inger Lindbergs artikel i Symposium 2000, där hon lyfter fram den brittiske skolforskaren 
Douglas Barnes undersökningar om smågruppsarbete i boken Kommunikation och inlärning (1978). 
54 Long & Porter ,1996 s.83 



 20

relativt ofta med hela eller stora delar av klassen. Dessa lärare förde en dialog med många 

elever samtidigt, utan att undervisningen blev ensidig och traditionell.55. Att samla gruppen 

till helklassundervisning (om den inte är alltför stor) kan skapa en alldeles särskild form av 

gemenskap och även variation om man oftast arbetar i smågrupper. 

 

Jag började med att dela ut ett brev, där jag berättade lite om författaren, mina problem med 

att välja bok samt en kortfattad beskrivning om vad boken handlar om. Även om jag muntligt 

skulle berätta vad som står i brevet, tycker jag ändå att det är bra med ett litet 

presentationsbrev. Kanske någon ville gå tillbaka och läsa det senare i lugn och ro. För de 

som inte var närvarande under det första lektionspasset kan brevet varit till hjälp för att få en 

insyn i vad vi gjort och hur jag tänkt kring arbetet. Gruppen fick även en grovplanering där 

det framgick när kapitlen skulle läsas. Någon detaljplanering ville jag inte använda mig av 

eftersom vi skulle arbeta utifrån det som kom upp i gruppen i samband med läsningen, både 

muntligt och i läsloggarna. 

  

Jag berättade hur jag hade tänkt arbeta med boken och vad loggbok är. Fadumo frågade om vi 

skulle ha läsförståelsefrågor. När jag undrade varför hon frågade berättade hon att det skulle 

vara en bra träning inför Nationella provet56. Vi pratade lite om Nationella provet och oron 

kring detta och sedan frågade jag om vi kunde återgå till Mankell och skönlitteraturen. Jag 

frågade kursdeltagarna om de brukade läsa böcker och vilken som var deras favoritförfattare. 

Det visade sig att flera i gruppen brukade läsa Astrid Lindgrens sagor för sina barn. Fadumo 

berättade att Pippi Långstrump visserligen var rolig att läsa, men hade gett hennes dotter 

många ”ovanor”. ”Hon gör konstiga saker”, berättade Fadumo. Jag frågade om hon busar. På 

det sättet fick hela gruppen ta del av Fadumos erfarenheter, det skrattades en hel del, och vi 

kom in på barnuppfostran och skillnader mellan de olika länderna. Det visade sig att några i 

gruppen hade ett mer auktoritärt förhållande till barnuppfostran än andra. Detta ledde dock 

inte till någon konflikt, utan mest till skratt.  

 

Sedan berättade Fred att han gärna läser poesi på persiska och jag frågade om han kunde 

någon dikt utantill. Han reciterade en persisk dikt som ingen förstod, men den uppskattades 

och han fick applåder. Plötsligt förstod alla ordet poesi. Fadumo sa att den lät som musik.  

                                                 
55 Alf B. Svensson, 2005, s.11 
56 Nationella provet på Grundvux är en stor källa till oro bland svenska som andraspråkselever. De flesta elever 
jag pratat med upplever provet som ”jättesvårt”. För att gå vidare till Komvux måste man ha blivit godkänd på 
Grundvux. För statistik och resultat på provet, gå in på www.skolverket.se.  
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Maria berättade om sin favoritförfattare Gabriel Garcia Marques och om den Magiska 

realismen57, som ingen i gruppen hade hört talas om. Fadumo hade aldrig läst en bok på sitt 

hemspråk somaliska. Hoa, Maria, Fred och Maryane hade varit på Internationella biblioteket 

på Sveavägen i Stockholm för att låna böcker på hemspråket. De var också de mest läsvana i 

gruppen. Nu visste jag lite mer om hur kursdeltagarna förehöll sig till skönlitteratur.  

 

Efter att ha presenterat författaren och boken frågade jag om någon visste vem han var. Hoa 

och Maria kände igen namnet, resten av gruppen hade aldrig hört talas om honom.  Sedan 

undrade jag vad kursdeltagarna associerade med Moçambique. De flesta visste att det låg i 

Afrika, men inte exakt var. Då reste sig Aischa och gick fram till jordglobslampan jag plockat 

fram och pekade ut Moçambique. Hon berättade också vad hon visste om landet. De andra 

lyssnade och ställde frågor. Aischa hade hittills inte sagt mycket på lektionen. Nu blev några i 

gruppen nyfikna på intervjun och ville läsa. Först läste kursdeltagarna tyst för sig själva och 

sedan läste vi högt och stannade till när någon undrade över ord och begrepp och vad de 

kunde betyda. Jag skrev orden på tavlan och vi diskuterade vad de betydde och hur de kunde 

användas. Ord och uttryck som kom upp från artikeln var bland annat att engagera sig, sunt 

bondförnuft, fara illa, inackordera, öde, självidentitet och förtroende. Jag lät kursdeltagarna 

förklara orden för varandra eftersom det inte fanns några ord och begrepp som var okända för 

alla. ”Ord ingår alltid i ett sammanhang och därför är det också viktigt att använda orden i 

konkreta och meningsfulla situationer. Den som verkligen behöver ett ord för att kunna 

uttrycka något, känner det angelägnare och därmed lättare att lära in ordet”.58  

 

Samtalet i klassrummet efter intervjun kom att handla mycket om utsatta barn och vad som 

ger trygghet, men också om författarens produktion och imponerande årsinkomst. Jag försökte 

få med alla i samtalet genom att genom att bland annat fråga de kursdeltagare som var lite 

tystare: Vad tycker du? Håller du med? Har du upplevt något liknande? ”I ett dialogiskt 

klassrumsklimat är det lärarens uppgift bland annat att leda samtalet framåt genom att se till 

att allas åsikter kan komma fram”59. Ämnet verkade beröra och de flesta hade mycket att säga 

och själv fick jag skärpa till mig för att inte börja gråta. Fred berättade om sin storebror som 

hade dött i kriget mellan Iran och Irak och Hoa berättade om prostituerade barn i sitt hemland. 

                                                 
57 Realistiska skildringar som kan övergår i det magiska, absurda eller overkliga. Den magiska realismen har 
blivit en viktig del av den latinamerikanska berättartraditionen. Julio Cortazar, Jorge Luis Borges, Gabriel García 
Márquez och Isabel Allende är några av de latinamerikanska författarna som använder sig av magisk realism i 
sina litterära verk (min förklaring).  
58 Enström & Holmegaard, 1993 s.166 
 
 



 22

Jag skrev upp ord som dök upp under samtalets gång på tavlan och fyllde i med mer precisa 

uttryck när jag märkte att det behövdes. Lindberg beskriver i Samtal som didaktiskt vapen att 

lärarens stöd i didaktiska samtal består i att ”lyhört och responsivt tillhandahålla mer precisa 

och explicita språkliga uttryck och en mer specialiserad vokabulär inom ramen för det som 

eleven försöker uttrycka”60 . Pauline Gibbons liknar detta stöd, Scaffolding, vid en 

byggnadsställning som successivt kan plockas bort när den inte behövs61. Även Vygotsky 

ansåg att vi behöver denna typ av stöd vid inlärning och kallade det utrymme som uppstår 

mellan lärande och kunskap som zonen för närmaste utveckling62.  

 

Nu var det inte mycket kvar av tvåtimmarspasset och alla verkade vilja börja läsa boken. Det 

kändes nästan som att ha en tårta stående på bordet som ingen fick äta. Eftersom texten inte är 

så svår började vi med högläsning direkt. ”Med högläsning hjälper man elever in i 

skriftspråkets värld. Eleverna lyssnar sig in i språket och får prosodin (rytm, betoning och 

ordets uttal) på köpet”63. Enligt min erfarenhet med högläsning fungerar den bäst om eleverna 

har läst texten innan eller om den är på deras språknivå eller ”snäppet över”. Är texten svår, 

med många nya ord kan det vara för svårt för eleverna att både högläsa och förstå vad de 

läser64. Dessutom är det tröttsamt och tråkigt för de andra att lyssna på någon som stakar sig 

fram. Vi avslutade lektionen med att kursdeltagarna tillsammans sammanfattade vad vi gjort  

och berätta vilka tankar de hade inför den kommande läsningen. 

 

 

Några kommentarer från kursdeltagarna efter det första tvåtimmarspasset: 

 Faduma:”Boken verkar inte för svår. Jag förstår nästan allt”. 

 Parvaneh:”Boken verkar spännande” 

 Haydar:”Jag har aldrig läst en bok på svenska” 

 Aischa:”Jag tror boken är sorglig. Kanske händer något hemskt” 

María: ”Boken är nog för barn, men det är nog bra för att lära sig språk. Varför är det så lätt 

att läsa och svårt att prata”? 

                                                 
60 (Lindberg, 2000 s. 73). 
61 Pauline Gibbons beskriver i Scaffolding languuage, scaffolding learning, Heineman 2002, som handlar om 
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Boken diskuteras mycket i studiecirklar på många arbetsplatser. Man 
kan hitta många konkreta och praktiska tips om hur man kan arbeta som pedagog. 
62 Se kapitlet teoretisk bakgrund. 
63 Bergman, 1992 s. 54 
64 Mer om högläsningsmetodik kan man läsa i Gunilla Molloys Reflekterande läsning och skrivning, 1996 s. 82 
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Fatima Parvaneh och Masoumeth  tycker tvärtom och det är också de som har svårast att 

skriva. Något jag noterade under min tid på grundvux är att de som har problem med att läsa 

och skriva verkar kompensera detta med muntliga färdigheter.  

Jag påminde om att de skulle läsa kapitel 1-3 hemma och gick igenom läsförståelsefrågorna 

och berättade om hur de skulle gå till väga med läsloggarna. Som jag nämnde tidigare brukar 

man välja citat och skriva ner sina tankar kring detta. Man kan också välja en stark mening65. 

Denna gång gjorde jag annorlunda. Jag valde själv två citat från boken som kursdeltagarna 

skulle skriva om. Dels för att ge exempel på hur man kan gå till väga när man väljer citat, 

många har inte arbetat med det tidigare, men också för att jag var väldigt nyfiken på deras 

tankar om just de citaten. Jag återger citaten samt några av kursdeltagarnas reflektioner kring 

dem, utan korrigering av texterna. Utdragen från texten kommer från Sofias gamla farmor 

Mauzena, som i boken får representera den kloka och erfarna. Hon är inte en pratsam person, 

men uttrycker sig ibland genom visdomsord och ordspråk. 

 

Citat 1.: ” Varje dag är en planta som ni ska vårda och vattna, rensa från ogräs och en 

gång skörda”66 . 

 

Maryane: ” Det är sant. Det finns ingen människa som inte har problem i sitt liv. Man 

måste kämpa och ta bort alla svårigheter som kommer på väg mot oss. Varenda dag i livet 

är som ett prov”. 

 

Aischa :  ” Jag tänker man måste kämpa på sitt liv och ger inte upp nån gång ska man 

komma framgång” 

 

Majid : ” Jag tror att Mauzena menade att man måste sköta om sin själ undervisa sig på 

olika sätt. Man får inte tillbringa sin dag i onödan onyttig. Läran är liksom är att vattna sin 

själ. Hon trodde den dagen som man tillämpar vad som helst som man lärde sig det är 

dags att man skördar sina skördar”. 

 

Haydar: ” Livet är som en planta, man måste vara god och snäll, och veta vad man gör. 

Man måste skilja mellan det som är bra och det som är dåligt, för sin egen del. För där 

vinner man sig själv och sitt liv och får respekt. Man får kämpa hårt här i livet”. 

                                                 
65 Om stark mening har bland annat Berman skrivit i Två flugor i en smäll, 1992. En stark mening kan vara en 
mening ur texten som på något sätt talar till eleven. I läsloggen skriver eleven sina tankar kring meningen och 
läraren får veta hur eleven upplever boken samt elevens språkutveckling. 
66Mankell, 1995, s.16  
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Citat 2: Om paradiset säger Mauzena: ”Lyckan finns bara där vi förstår att vi har varit, när 

vi förlorat den.” 

 

Maryane: ” Det betyder att när man förlorat någonting och sen förstår värdet av den man 

ångrar sig. Varför fick jag inte nytta av den? Det tycker jag. 

Aischa: ” När man förlora sen vet man hur viktigt var det men annars man vet inte till det 

händer”. 

Majid: ”Hon menade att den dagen som vi tillbringade en bra tid eller dag tillsammans det 

kan vara paradis som man måste utnyttja den tiden och förstå den. Ofta vet man inte om 

den , men när man förlorar den lyckliga tiden förstår man det”. 

Haydar: ”Man förstår inte värdet av det man har förrän man har missat den. Då är det 

försent och få tillbaka den”. 

 

4.4 Lektion 3 och 4 

Under dessa lektioner hade jag planerat att gå igenom hemuppgifterna med gruppen, 

diskutera det som de läst hemma och samtala kring citaten i läsloggarna. När jag kommer 

in i klassrummet står borden precis som veckan innan och kursdeltagarna har satt sig på 

samma platser som då. Till min besvikelse fattas tre kursdeltagare som var med på de 

första lektionerna och istället har det tillkommit två nya. Närvaron på grundvux är precis 

som på sfi, mycket varierande. De lärare som jag pratat med upplever att frånvaron ger 

upphov till problem i undervisningen. Så här beskriver Anita problematiken: ” Ofta sätter 

man igång något projekt med gruppen som kräver en kontinuitet. Man påbörjar arbetet 

och vid nästa tillfälle, då man ska träffas och fortsätta, ja då är det helt andra kursdeltagare 

som är närvarande och de som påbörjade arbetet veckan innan är inte där. Så finns det en 

liten grupp som har hög närvaro och som får stå ut med att man måste förklara en sak 

hundra gånger och springa iväg och kopiera till dem som inte har materialet, samtidigt 

som man känner att man ska vara positiv och inspirerande inför projektet. Jag blir så 

oerhört stressad av det här, men har inte kommit på något sätt att lösa det ”. 

 

Jag välkomnar de nytillkomna, springer iväg för att kopiera nya exemplar av kapitlen, 

börjar känna mig stressad, kopiatorn krånglar. Jag andas djupt och går in i klassrummet. 

Jag hade tänkt berätta kortfattat vad vi gör i gruppen, men ser att det redan är på gång, 
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kursdeltagarna diskuterar läsningen, vad boken kostar och att alla exemplar på biblioteket 

är utlånade.  

Jag frågar om någon som läst de första kapitlen kan berätta vad boken handlar om och vad 

som hänt i början. Jag frågar också om någon kan sammanfatta vad vi gjorde förra veckan. 

Många händer räcks upp och viftar i luften och jag blir förvånad över hur mycket alla 

hade att berätta, dessutom samtidigt, i mun på varandra. Maryane är den person i gruppen 

som pratar mest och jag visste inte riktigt hur jag skulle förhålla mig till det. Hon blev så 

engagerad i läsningen och hade ett behov av att förmedla tankar och känslor till resten av 

gruppen. Visst lyssnade hon när de andra pratade, men hon blev ofta ivrig och tänkte inte 

på att någon annan räckte upp handen. Jag ville inte avbryta henne, men samtidigt fick de 

andra i gruppen mindre utrymme. Att ha som uppgift att fördela ordet var mycket svårare 

än jag hade trott.  Maryane fick ordet, eller snarare tog, och berättade vad som hänt i de 

första tre kapitlen där hon även la till att hon tyckte boken var ”jättebra”, men ”hemsk”och 

att hon hade gråtit. Då ville Fadumo berätta om författaren: ”Han bor i Moçambique och 

Sverige också och en mycket rik man.” Han tjänar miljon kronor”. Hoa berättade om 

författarens engagemang för utsatta barn och att hon blivit berörd av läsningen. ”Jag 

tänkte på mina barn och på min barndom i Thailand. Vi bodde i ett trasigt hus med ett 

stort hål i väggen genom vilket vi barn tittade på grannens TV. Mamma och pappa 

jobbade i en annan stad och vi barn var alltid ensamma”. Alla förstod inte vad Hoa 

menade. Hon har ett bra ordförråd och kan uttrycka sig med komplexa meningar, men har 

problem med uttalet. Då reste hon sig upp och beskrev huset och hålet i väggen med 

gester. Det var inte likt henne. Hon brukar vara nästan osynlig i klassrummet. Hoas 

lågmälda berättelse fick alla att sitta tysta en stund. Sedan säger Aischa att hon känner 

lukten av Afrika när hon läser boken. ”Allt luktar som bränt av solen.” Just då kändes 

klassrummet som en magisk gemenskap där man kunde dela minnen, glädje och sorg. 

 

När jag frågade de nytillkomna kursdeltagarna om de fick en inblick i vad vi läst så fick 

jag leenden och nickar tillbaka. 

Vi fortsatte att prata om hur läsningen upplevts och det kom upp mycket känslor. Några 

hade gråtit, dock inte männen, men de hade ändå fortsatt att läsa för att boken var ”bra”. 

”Sorglig, men mycket bra”, var det några som tyckte. Hoa hade läst ut boken och fortsatt 

med den fristående fortsättningen. Då var det några som ville veta om det fanns fler 

böcker om Sofia. Jag upplevde att kursdeltagarna lyssnade på varandra mer än jag hade 

förväntat mig. Det märktes också genom de följdfrågor de gav varandra. Frågor som: 

Varför tycker du det/så? Vad menar du? Tror du? Är det sant? Var läste du det?  De som 
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var lite reserverade under de första lektionerna, men hade skrivit i läsloggen, vågade prata 

lite mer. Visst glömdes handuppräckningen bort vissa stunder, men jag tycker ändå inte att 

det var så störande. Entusiasmen kändes viktigare. Ibland blev jag tvungen att dämpa vissa 

kursdeltagare som pratade för ofta och för länge, men de andra i gruppen sa också till. Jag 

ställde frågor även till dem som inte räckte upp handen.  

 

Eftersom jag hade förmånen att arbeta med denna lilla grupp så blev kursdeltagarna 

synliga och jag kunde fokusera på de tysta som hade försvunnit i mängden i en större 

grupp.  

 

Ungefär hälften av gruppen hade gjort hemuppgiften med läsförståelsefrågor och citat. Jag 

skrev upp citaten på tavlan, utan namn, för att ingen skulle känna sig obekväm. Gruppen 

läser citaten under tystnad och några skriver ner dem. Andra småskrattar lite och försöker 

gissa sig till vilka som skrivit. Det behövdes ingen anonymitet i den här gruppen. De som 

skrivit citaten hade ingenting emot att berätta och förtydliga vad de menade, tvärtom de 

såg nöjda och stolta ut.  Nästan alla hade kommentarer till citaten och jag vet inte vad som 

hände, men plötsligt kom diskussionen att handla om religion. Jag tror att det var 

”paradiset” i citat två som diskuterades. De troende muslimerna i gruppen hade beskrivit 

hur ”Paradiset” ter sig för dem och hur de tolkar Koranen. ”Om man är god och har hjärta 

med andra och fattiga, familj och grannar man kommer för alltid till paradiset”, hävdade 

Fadumo och Fatima nickade och höll med. Aischa beskrev Paradiset som ”En plats där 

man är lycklig och lugn alltid”. Masoumeth undrar hur de vet det eftersom de inte har dött 

och ser ganska ironisk ut. Hon börjar prata om att muslimer hänger mattor för fönstret i 

Rinkeby istället för gardiner. Diskussionen blev ganska hetsig, med många inlägg och jag 

undrade vad som skulle hända härnäst. Några kursdeltagare såg besvärade ut, andra 

uttråkade. Det märkes att de hade varit i samma situation förut. Till slut säger Maryam att 

hon vill gå tillbaka till boken och att man ”måste visa respekt för läraren”. Diskussionen 

avstannar och vi pratar om vad ”respekt” egentligen innebär. 

 

Visst blir man glad när rummet fylls av olikheter, men de är inte alltid lätta att hantera. 

Jag frågade om någon hade lagt märke till berättartekniken i boken och Maria hade noterat 

att alla dessa tunga och sorgliga kapitel slutade ljust och då fick man lust att fortsätta läsa. 

Hela kapitel ett handlar om drömmar och det ledde också till intressanta inlägg. 
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I läs- och ordförståelseuppgiften ingick beskrivningar av de personer som vi möter i boken 

och vi gick igenom dem som kursdeltagarna skrivit. En del adjektiv var nya för de flesta. 

Vi gjorde meningar med adjektiven som jag skrev på tavlan. I uppgiften fick 

kursdeltagarna också skriva meningar med ord från texten som de tyckte var bra att kunna. 

Här följer några exempelmeningar som kursdeltagarna skrivit. De kursiverade orden och 

uttrycken är nya för kursdeltagaren. 

”Mannen slingrade sig när frun frågade var han hade varit”. 

      ”Det blinda mannen trevade sig fram med sin skepp”. 

 ”Det är så irriterande att prassla med papper”. 

 ”Jag är sen på kursen, men jag vill komma i kapp den”. 

 ” När han var barn brukade han smet iväg från skolan varje dag”. 

 ”Hon använder en plåtbalja som kruka”. 

 ”Barnen grimasera åt varandra eller åt lärare när han ryggen mot dem”. 

  ”Man kan sitta på stockar som stolar i skogen”. 

        ”Det är en gammal vidskepelse när man säger något dum åt döda människor man får           

av sig tungan”. 

       ” Hon håller alltid sina löften”. 

  

 

 

Innan vi slutade gick vi igenom uppgifterna till veckan därpå och kursdeltagarna fick 

fråga om det som var oklart. 

Lektionen avslutades med att kursdeltagarna fick sammanfatta vad vi pratat om och vad 

de tyckte de hade lärt sig. Tyvärr hann jag inte med den skriftliga utvärdering jag planerat 

att de skulle skriva, men här följer de muntliga kommentarerna: 

 

      ”Det var roligt att lyssna på alla. Det blev också som en bok” 

     ”Några visar inte respekt för läraren”. 

     ”Jag visste inget om Moçambique. Nu vet jag mycket och det känns som om jag varit  

där.” 

     ” Jag kan se alla bilder framför mig”. 

     ” Jag var lite rädd för att läsa. Det var inte så svårt som jag trodde”. 

     ” Lektionerna var roliga”. 

      ”Jag har lärt mig ord som inte finns i lexikon”. 

      ”De får inte bråka på lektionen”. 
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      ”Du måste vara sträng. Alla lärare här är för snälla”. 

      ”Förlåt att jag inte gjorde läxan, men..” 

      ”Jag kom ihåg några saker som jag glömt bort som hände för länge sen” 

      ”Det var mycket som jag inte visste om eleverna i gruppen.” 

       ”Några pratar för mycket. Jag blir trött. Läraren ska prata mer”. 

 

När jag lyssnade på kursdeltagarnas muntliga kommentarer önskade jag att jag hade lämnat 

utrymme för en utvärdering där de mera ingående och anonymt kunnat skriva ner vad de 

tyckte om lektionerna. 

           

5. Resultat och avslutande diskussion 

Jag har genomfört min undersökning i ett mångkulturellt klassrum men vuxna 

andraspråksinlärare. Kursdeltagarna studerar på grundvux, är i åldrarna 25- 45 år och har 

varierande bakgrund och kunskapsnivåer i svenska.  

 

Som aktiv deltagare i undersökningen med rollen som samtalsledare och utbildare har jag 

bland annat velat undersöka om vi kring läsning av skönlitteratur kan uppnå en flerstämmig 

dialog i klassrummet där allas röster blir hörda.  

 

Förutsättningarna för att genomföra undersökningen var goda. Jag hade gott om tid för att 

bedöma kursdeltagarnas språknivå och gruppdynamik genom att observera gruppen under en 

månads tid. Gruppen fick också tid att bekanta sig med mig. Jag samtalade med kursdeltagare, 

både under grupparbeten på deras lektioner och på rasterna i kafeterian där vi ibland fikade 

tillsammans. 

 

Inför det första lektionspasset försökte jag skapa en inbjudande och avslappnad miljö med 

dämpad belysning, tända stearinljus och möblerade så att vi kunde sitts tillsammans i en 

grupp. Under första lektionen ville jag ”bädda” för läsningen genom att skriva ett 

presentationsbrev där jag beskrev vad vi skulle arbeta med under lektionerna. Vi läste också 

en intervju med författaren för att kursdeltagarna skulle bekanta sig med honom. Samtalet 

under de första lektionerna handlade mycket om kursdeltagarnas tidigare upplevelser av 

skönlitteratur. Kursdeltagarna delgav varandra sina erfarenheter av läsning och vi fick ta del 

av såväl Pippi Långstrump som Magisk realism från Latinamerika. ”Att inbjuda eleverna till 

att bidra med vad de redan kan till diskussionen i klassen förmedlar till eleverna att deras 
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tidigare kunskaper är viktiga”.67 Efter att ha läst intervjun med författaren där han berättar om 

sitt arbete med utsatta barn handlade samtalet i gruppen om barn och vad som ger trygghet. 

Här delade kursdeltagarna med sig av sina erfarenheter, tankar och känslor till resten av 

gruppen.  I samtalet om barn och barnuppfostran kom det fram olika sätt att se på 

barnuppfostran och här gick åsikterna isär. ”Bakhtin menar att det är då rösterna och 

perspektiven bryts mot varandra som ny förståelse och en ny mening skapas”68. 

 

Lärarens uppgift är enligt Dysthe att sammanfatta de olika åsikter som kommer fram och 

förtydliga dem eftersom eleverna inte klarar att se motsättningarna på egen hand. Detta 

stämmer inte i gruppen som jag undersökte eftersom de tydligt märkte både konflikter och 

motsättningar och dessutom verkade vara relativt vana vid dem.  I gruppen fann jag också en 

tendens till att släta över konflikter genom att skratta åt dem. Det var inte jag som 

samtalsledare som styrde vilka teman gruppen kom in på, utan det blev en naturlig vändning 

av samtalet. Dysthe69 skriver att man genom att ta på allvar det som eleverna för in i 

diskussionen och som får den att ändra förlopp, visar att elevens bidrag är värdefullt. 

Kommentaren efter sista lektionerna ”De får inte bråka på lektionerna” visar också att det 

finns kursdeltagare som tycker att olikheter kan bli jobbiga och är rädda för konflikter. En del 

kursdeltagare är också överens om att ”läraren ska vara sträng”, vilket i det här fallet innebär 

att man ska förhindra hetsiga meningsutbyten när kursdeltagarna har olika åsikter. I gruppen 

kan man relativt tydligt se vilka kursdeltagare som varit del av mer auktoritära skolsystem än 

det svenska, men man märker också att de som bott i Sverige längre, oavsett tidigare 

skolerfarenheter, och deltagit i svenskundervisning under en längre tid, också har ett mer 

avslappnat förhållande till olikheter och diskussioner kring dessa.  

 

Diskussioner tolkas av en del kursdeltagare som bristande respekt mot läraren och de känner 

sig obekväma i dessa sammanhang. ”Lärarens roll är viktig när det gäller att provocera fram 

skillnader och olikheter, uppmuntra till dialog och tydliggöra motstridiga uppfattningar”70, 

skriver Dysthe, men här behövde de inte provoceras fram utan kunde komma upp i vitt skilda 

sammanhang. Begreppet ”Paradiset” från ett citat gav upphov till en hetsig diskussion mellan 

en ateist och muslimerna i gruppen. Pippi Långstrump resulterade i en diskussion i 

barnuppfostran.  

 

                                                 
67 Cummins, 2001 s.13 
68 Dysthe, 1996 s.115 
69 Ibid. s. 60 
70 Ibid. s. 121 
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Genom läsloggarna fick kursdeltagarna tillfälle att skriva ner sina tankar, associationer och 

känslor i samband med läsningen. Loggarna blev en utgångspunkt kring samtalet om 

läsningen. Här märktes tydligt att de som inte pratade på lektionerna, skrev desto mer och 

tvärtom. Gruppen blev nyfiken på vad de ”tystare” kursdeltagarna hade skrivit. ”Genom att 

läsa varandras texter och diskutera innehållet, får eleverna en kontinuerlig återkoppling från 

klasskamrater på det de skrivit”.71Genom läsloggarna deltog de ”tystare” kursdeltagarna mer i 

samtalen än tidigare. Cummins menar att elever ska relatera information i texten till sina egna 

kunskaper och känslor och att de ska ges tillfälle att utforska sina känslor, idéer och 

erfarenheter i ett stöttande sammanhang72. Att tillsammans med lärare och klasskamrater 

kunna och våga diskutera vad man skrivit främjar självkänslan. De kursdeltagare vars 

läsloggar jag skrivit upp på tavlan hade inget behov av att vara anonyma, utan verkade stolta 

över vad de skrivit och diskuterade gärna sina tankar med gruppen.  

 

Gruppen hade som hemuppgift att välja ord som var nya för dem och som de tyckte att de 

hade användning för. Orden satte de sedan in i meningar som vi diskuterade tillsammans. ”Att 

lära sig nya ord och använda dem i rätt sammanhang är en tidskrävande process. Man måste 

få pröva sig fram och våga göra fel”73. Att det är en tidskrävande process håller alla i gruppen 

med om. Meningen ”Hon håller alltid sina löften” diskuterades länge i gruppen. Hur kan man 

hålla ett löfte? Vad betyder hålla  på och  hålla i? Att lära sig ord verkade också mycket 

populärt bland kursdeltagarna. De såg mycket koncentrerade ut och antecknade mer än 

vanligt. Alla lyssnade intensivt och såg bekymrade ut ”Jag har lärt mig många ord som inte 

finns i lexikon”, var en kommentar efter läsningen och flera i gruppen poängterade att de hade 

lärt sig nya ord. Under lektionerna noterade jag också att kursdeltagarna gärna hjälpte 

varandra med ord när någon hade svårt att hitta det rätta. Detta agerande kan jämföras med det 

som Vygotskij benämnde som den närmaste utvecklingzonen74när lärare och kamrater stöttar 

när man nästan klarar att göra det själv, men inte når riktigt fram. Förutom det dynamiska 

samspelet jag observerat på lektionerna så kan man genom kommentarer som ” Det var roligt 

att lyssna på alla” eller ”Det var mycket som jag inte visste om eleverna i gruppen”, dra 

slutsatsen att det har förekommit en flerstämmig dialog75. 

 

                                                 
71 Ibid, s.201 
72 Cummins, 2001 
73 Bergman, 1992, s.102 
74 Se avsnitt 2.2.3 s.9 
75 Dysthe, 1996 
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 I gruppen har man också visat varandra en positiv och nyfiken attityd och jag har inte noterat 

att någon skulle ha en överlägsen hållning gentemot någon annan. Kursdeltagarna verkade 

medvetna om att de tillförde varandra någonting viktigt, annars har jag svårt att tro att de 

skulle berätta och dela med sig av sina minnen och erfarenheter, som rymmer både glädje och 

sorg. 

 

 

”Är ditt rum ett flerstämmigt rum där lärarens röst endast är en av många röster och inte den 

som hörs mest”76? Är en fråga som ringt i mitt huvud sedan jag började distansera mig från 

min egen undervisning och reflektera över vad dialog egentligen innebär. Om man vill uppnå 

ett flerstämmigt klassrum är lärarens röst en del av de andra rösterna och inte den som 

dominerar. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen har gett mig ett stort utrymme för 

ifrågasättande av min praktik. En annan fråga som jag har haft närvarande är frågan om vem 

som ska ”lysa” i klassrummet, läraren eller eleverna? När jag tänker efter så står det klart att 

jag nog ”lyst” och pratat lite för mycket under mina år som utbildare. Det som räddat mig från 

att helt förkastas är nog att min nyfikenhet på kursdeltagarna har varit för stor för att jag ska ta 

upp hela podiet. Jag har varit, och är intresserad av vad de berättar och hur de är som 

personer. Jag har också alltid varit intresserad av hur språkinlärning går till och tycker att det 

är oerhört spännande att befinna mig i mångkulturella sammanhang.  

Den här gången har jag i alla fall lyckas bli ”en skugga” och har haft i åtanke att inte prata 

mer än nödvändigt Kursdeltagarna fick stå för ljuset. Jag är nöjd med den dialog som uppstod 

i gruppen. Alla kom till tals på ett eller annat sätt, muntligt eller skriftligt. Den värme och 

gemenskap som uppstod i gruppen kommer jag nog aldrig att glömma. Jag är också stolt över 

att ha bidragit till en trygghet och tillit där kursdeltagarna har vågat uttrycka den sorg och 

minnen som läsningen stundtals väckte. 

 

Min förhoppning är att läsningen också väckt intresse för andra böcker, och det tror jag den 

har. Jag pratade med gruppens lärare härom dagen och hon berättade att de nu har läst 

Alkemisten och att diskussionerna kring den har varit fantastiska. I läsloggarna har de skrivit 

mycket mer än vid förra läsningen. 

 

Att lektionerna också varit språkutvecklande är ännu en förhoppning. Att samtala kring ord 

och innehåll är ett språkutvecklande arbetssätt, men det är svårt att mäta resultat. Eftersom 

                                                 
76 Kullberg, 2004, s.186 



 32

ordkunskap och grammatiska frågor har kommit upp under läsningen är förutsättningarna 

goda att kursdeltagarna har utvecklats språkligt.  

 

Vad har jag lärt mig? Jo, till exempel att det är mycket svårt att dra gränser när olikheter 

diskuteras. Det kan leda till alltför hetsiga diskussioner som alla inte känner sig helt bekväma 

med. Hur och när drar man en gräns? Vi vill ju att alla ska kunna uttrycka sina åsikter och 

pröva dem mot varandra, men vi är ju bara människor. Hur gör man när någon är riktigt arg 

och högröd i ansiktet? Alla kan inte diskutera i lugn och ro när det gäller ämnen som berör 

dem. 

 

Jag har också lärt mig hur svårt det är att välja böcker i andraspråkssammanhang. När jag 

arbetar med skönlitteratur nästa gång ska jag ta god tid på mig för att kunna läsa fler böcker 

samt lämna mina fördomar om vissa författare åt sidan. Att ta sig tid till att läsa boken mer 

ingående och upptäcka sammanhang, symboler och teman som man kan ta upp i klassen är 

nog också viktigt. Jag tror att min läsning av boken var för ytlig och att man skulle kunna få 

ut mer av den. Jag missbedömde också hur mycket kursdeltagarna orkar läsa som hemuppgift. 

För en del var det lite, men för andra alldeles för mycket, (vilket också några påpekade och 

jag glömt att nämna). 

 

Vi får väl kämpa på i våra klassrum för att uppnå en flerstämmig dialog där allas röster blir 

hörda och man blir respekterad oavsett var man kommer ifrån eller hur dålig svenska man än 

pratar. Man önskar bara att samma förhållanden gällde ute i samhället, utanför klassrummet.  

 

Vilken är då eldens hemlighet? Ja, det finns det bara ett sätt att ta reda på. 
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