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Abstract

“Boksamtal” Talking about books – a linguistic method for Second Language Learners.

Author: Mary Selva Gonzalez

The main purpose of this essay is to study how classroom interaction can take place in a class 

for Second Language Learners (SLL).1 I have applied a case study methodology on a 

linguistic method used by a Teacher in Swedish as Second Language working on a primary 

school situated in the Southern suburbs of Stockholm. The learning method is based on

extensive reading of books which comprehend several learning techniques organized into a 

process that support the development of linguistic skills such as discussing in a group, 

writing, reading and thinking in a second language. The methodology applied is based on 

observations, on an interview with a Teacher in Swedish as Second Language and on a 

questionnaire answered by 11 students that participated on “Boksamtal”.

Based on a theoretical framework about socio cultural theories on learning and scaffolding,2 I 

attempt to integrate theory and practice to investigate how the Teacher succeed on applying 

effective methods for second language learning. Through the analyses of the data is also my 

intention to emphasize the advantages and disadvantages of such a method. In order to clarify 

the analysis I have identified two different kind of scaffolding: the Teacher-Student 

interaction and the scaffolding that creates through the learning methods on “Boksamtal”.

The results of the analysis shows that a school organization that affirms the student’s

identities, has a well organized program based on context-embedded teaching with a 

combination of different forms of scaffolding succeed to generate critical language awareness 

and cognitive skills. On the other hand I found several points that are worth attention such as 

the a lack of cooperation between the mother tongue Teachers and the other Teachers of the 

school, and the importance of choosing appropriated books on which the students can easily 

relate to. Furthermore I found two points that need deeper reflection, which strategies can be 

used for shy students that do not produce a word and how can the school find adequate 

support for a second language student born in Sweden who has not attained the expected 

level. Key words: socio cultural theories on language teaching, scaffolding, Second Language

Learners.

                                                            
1 Cummins 2001: 326
2 Gibbons 2006: 29
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1 Inledning
Det svenska skolväsendet representerar idag en samlingsplats för mängder av språk och 

kulturella bakgrunder. Elever med utländskbakgrund utgör numera ca en femtedel.3 Detta

faktum ställer högre krav på den politiska nivån och i synnerhet på pedagogerna, inte minst i 

frågan om undervisningsformer för elever som har ett annat modersmål än svenska och har 

andra referensramar än majoritetseleverna. Den kanadensiska språkvetaren Jim Cummins har 

visat i sin forskning från år 1979 att det kan ta 1 till 3 år för att lära sig ett vardagsspråk och 

mellan 5 till 7 år för att behärska ett akademiskt språk.4 Han införde två begrepp för att 

beskriva elevernas språkliga kompetens: BICS, Basic Interpersonal Communicative Skills för 

vardagsspråket och CALP, Cognitive Academic Language Proficiency5 för det akademiska 

språket eller kunskapsrelaterat språk6.  Han har även betonat att den sociala kontexten är 

väsentlig för en effektiv språkinlärning. Med det menade språkvetaren att språkinlärning är 

”en process som är socialt inbäddad”7 och påverkas av hur samhället, skolan och pedagogerna 

bemöter andraspråkselever.8

År 2000 gjordes en internationell undersökning i 32 länder, inklusive Sverige, kallad 

”Programme for International Student Assesment, OECD”.9 Avsikten med studien var att 

mäta läsförmåga, matematiska och naturvetenskapliga kunskaper hos femtonåringar. I 

resultatet för svenska studenter framstod det att det råder större brist bland studenter som har 

ett annat modersmål än svenska. Därför har den svenska regeringen och den akademiska 

sfären genomfört undersökningar med avsikt att förbättra undervisningen för 

andraspråkselever.10 Utifrån denna samhällsproblematik och grundad på sociokulturella 

teorier om språkutveckling är uppsatsens syfte att undersöka klassrumsinteraktion i form av 

samtal genom att studera Boksamtal enligt metoden som tillämpas på en skola söder om 

Stockholm. 

Under höstterminen 2010 deltog jag som lärarkandidat i en kommunal skola i Huddinge 

kommun under en period av sammanlagt 6 veckor. Under min vistelse i skolan fick jag 

möjlighet att undervisa och genomföra den här undersökningen genom observationer, samtal 

                                                            
3 Skolverket 2008: 5
4 Sellgren 2005: 207
5 Lindgren 2008: 28
6 Cummins: 2001: 86
7 Gibbons 2006: 28
8 Sellgren 2005: 202, 203; Cummins 2001: 97
9 Holmegaard & Wikström 2004: 546
10 Skolverket 2008: 8
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med min handledare och en enkät riktad till elever som deltog i boksamtal. Motivering av val 

av boksamtal som undersökningsobjekt grundar jag på forskning som hävdar att den sociala 

interaktionen är väsentlig för språkutveckling samt för andraspråksinlärning.11 Denna sociala 

interaktion består av stöttning, ett begrepp som syftar på stödet som eleverna får via läraren 

och genom skoluppgifter. Stöttning12 kommer att vara en central del av den här uppsatsen.

1.1 Syfte och frågeställning

Studiens syfte är att undersöka klassrumsinteraktion i form av samtal genom en fallstudie 

utifrån metoden tillämpad av en lärare i svenska som andraspråk där jag hade min 

verksamhetsförlagda utbildning. Studien har två ambitioner: att undersöka hur de teoretiska 

antagandena om andraspråksutveckling tar sig uttryck i klassrummet genom en analys av 

boksamtal och att belysa fördelar och nackdelar med metoden boksamtal. Valet av studien 

finner sin relevans i antagandet att samtal och interaktion är väsentliga aspekter för 

andraspråksinlärning.13 För att avgränsa undersökningen har frågan formulerats på följande 

sätt:

 På vilket sätt sker stöttning i klassrumsinteraktion genom boksamtal?

Jag lägger särskilt fokus på två former av stöttning:14 den som sker genom interaktion mellan 

lärare och inläraren och den som inlärarna får genom de språkutvecklande arbetsmetoder och 

uppgifter som boksamtal består av. Uppsatsens analysdel kommer därför att följa denna

ordning med avsikt att besvara frågeställningen på ett tydligt sätt. De teoretiska 

utgångspunkterna grundas på det sociokulturella perspektivet och på stöttning vilka förklaras i 

avsnitt 2. 

                                                            
11 Cummins 2001: 97, 105; Gibbons 2006: 26; Lindberg 2005: 59, 60, 102-104
12 Gibbons 2006: 29; Hammarberg 2004: 65; Lindberg 2005: 41; Molloy 2008: 234, 235
13 Gibbons 2006: 35 - 37
14 Gibbons 2006: 29; Lindberg 2004: 472; Lindberg 2005: 41
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1.2 Tidigare forskning

Studier gjorda av samtal i klassrumsinteraktion visar att det finns traditionella mönster som är 

återkommande där undervisningen är till stor del lärarcentrerad och fördelningen av ordet

mellan kön är ojämn.15 Inom andraspråksforskning kan detta ses som en brist då 

klassrumsinteraktion, diskussion och samarbete är centrala delar av andraspråksutveckling, 

vilka skapar utgångspunkter för det sociokulturella perspektivet som den här uppsatsen 

grundas på.16 Klassrumsforskning visar vidare att interaktionen i klassrummet är styrda av 

regler och villkor som favoriserar läraren i sin ledande roll och ger upphov till att 2/3 delar av 

talutrymmet domineras av läraren.17 Den här undersökningen finner därför sin relevans 

genom att visa att andra arbetssätt är möjliga för att läraren ska möjliggöra en jämlik 

socialinteraktion där den vardagliga dialogen mellan läraren och inlärarna inte begränsar sig 

till monologer eller kontrollfrågor.18

Inom forskning av boksamtal finner man bokflodsprogram,19 en metod som utvecklades i Nya 

Zeeland. Detta språkutvecklande arbetssätt är tänkt att skapa en naturlig inlärning av språket 

genom läsning och i det här fallet genom läsning av skönlitteratur. Läsningen stödjer 

inlärarnas andraspråksinlärning på olika nivåer, men det krävs rätt bokval för att inlärningen 

ska ske effektivt. Därför tar jag upp följande kriterier för att belysa vikten med rätt bokval 

särskilt när det handlar om andraspråksinlärning. Andraspråksforskaren Pauline Gibbons 

radar ut följande kriterier för bokval: 

- ”Ett upprepande språk”,20

- ”En händelse som återkommer och bygger upp berättelsen”,21

- ”Ett universellt tema”,22

- ”Illustrationer”, 23

- ”Bra formgivning”,24

- ”Ett rikt och autentiskt språk”,25

                                                            
15 Lindberg 2005: 76
16 Holmegaard & Wikström 2004: 566; Lindberg 2004: 261; Molloy 2008: 244
17 Lindberg 2005: 77
18 Lindberg 2005: 80
19 Holmegaard & Wikström 2004: 547
20 Gibbons 2006: 138
21 ”ibidem”
22 Gibbons 2006: 138
23 ”ibidem”
24 Gibbons 2006: 138
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- ”Ett innehåll och ett språk som kan göras tillgänglig för andraspråkselever även om 

det inledningsvis verkar svårt”,26

- ”Ett innehåll och ett språk som hjälper till att utöka elevernas läsförmåga och kunskap 

om världen”,27

- ”Ett innehåll som är intressant och lockar till läsning”.

Vikten av dessa kriterier angående bokval kommenterar jag sedan i analysavsnittet.

2 Teorier

I det här avsnittet redovisas studiens två grundteorier: den sociokulturella teorin om

språkutveckling och teorin om stöttning. Först presenterar jag en kort introduktion om 

samtalsforskning i klassrumsinteraktion och sedan definierar jag uppsatsens två teorier. 

Studier av samtalsforskning inom andraspråksforskning förankras i den så kallade 

interaktionshypotesen28 utvecklad av Michael Long. Interaktionshypotesen går ut på att 

inlärningen av ett andraspråk sker successivt i en förhandlingsprocess mellan en infödd talare 

och en andraspråkstalare (NS-NNS, native - nonnative speaker)29. Han menar att inlärningen 

äger rum när det finns en språklig förhandling30med minst två aktörer. Å ena sidan finns den 

infödda talaren som klargör, formulerar om eller bekräftar uttalandet. Å andra sidan har vi 

andraspråksinläraren som ber om upprepningar, förtydligar sitt budskap eller ber om 

bekräftelse. I samspelet mellan båda talarna måste det finnas samarbete för att samförstånd 

och inlärning ska kunna realiseras. Det ger grunden för det sociokulturella perspektivet på 

språkinlärning vilket jag redovisar nedan.

                                                                                                                                                                                             
25 Gibbons 2006: 138
26 Gibbons 2006: 138
27 ”ibidem”
28 Hammarberg 2004: 62; Lindberg 2004: 465, 466 
29 Hammarberg 2004: 60
30 Hammarberg 2004: 62; Lindberg 2004: 465 
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2.1 Sociokulturell teori om språkutveckling

Den sociokulturella teorin om språkinlärning utvecklades av den ryske psykologen Lev 

Vygotsky (1896-1934)31 under 1920- och 30-talet32. Forskarens studier bidrog med djupare 

förståelse för hur språkinlärningen kan ske på ett optimalt sätt genom stöd. Det som han 

kallade för Zonen för närmaste utveckling,33 vilket syftar på utvecklingsstadiet som finns hos 

ett barn när barnet har förmågan att uttrycka sig men saknar språkliga och funktionella 

kunskaper som en vuxna behärskar. Det är genom stöd ifrån en vuxen som barnet kan 

utveckla sitt tal och sina språkförmågor. Detta stöd kallas inom andraspråksforskningen 

stöttning (scaffolding),34 som jag utvecklar i teoriavsnittets andra del. 

Inom det sociokulturella perspektivet är social interaktion grundläggande för 

andraspråksinlärning.35 Ett socialt samspel mellan individer grundas på muntlig 

kommunikation vilken fungerar som både medel och förutsättning för en effektiv 

språkinlärning.36 Det här synsättet skiljer sig markant från forskning från 1980-talet som 

präglades av assimileringsteorier37 där det sociokulturella samspelet hade mindre betydelse.38

Forskarna menar att en dynamisk interaktion mellan inlärarna, samt mellan inlärarna och 

infödda talare, kan medverka till att producera korrekta former av målspråket. Forskning har 

även visat att samarbete och stöttning39 kan bidra till att utveckla högre språkligt medvetenhet 

hos inlärarna då de reflekterar över sina egna språkliga produktioner.40 Eftersom stöttning är 

ett centralt begrepp inom den sociokulturella teorin baseras undersökningen på denna teori 

vilket utgör uppsatsens andra grundteori.  

2.2 Stöttning

Stöttning (scaffolding),41 innebär en stödjande undervisning som gynnar språkutvecklingen

framåt.42 Syftet med stöttning är inte att förenkla inlärning men snarare att erbjuda lämpliga 

redskap för att inläraren ska kunna arbeta självständigt, förebygga sina kunskaper, reflektera 
                                                            
31 Vygotsky 1986: iv
32 Hammarberg 2004: 65; Lindberg 2005: 38-42, 59; Lindberg 2004: 471 
33 Gibbons 2006: 26; Hammarberg 2004: 65; Linberg: 2005: 40,41; Vygotsky 1986: xxxv
34 Gibbons 2006: 29; Hammarberg 2004: 65; Lindberg 2005: 41; Molloy 2008: 234, 235
35 Gibbons 2006: 24; Holmegaard & Wikström 2004: 545; Lindberg 2004: 470; Lindberg 2005: 39, 59, 60
36 Gibbons 2006: 26; Lindberg 2005: 59, 60, 102-104
37 Cummins 2001: 326
38 Lindberg 2005: 60
39 Gibbons 2006: 29; Lindberg 2004: 472; Lindberg 2005: 41; Molloy 2008: 235 
40 Lindberg 2005: 103-105
41 Gibbons 2006: 29; Hammarberg 2004: 65; Lindberg 2005: 41; Molloy 2008: 234, 235
42 Gibbons 2006: 29
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över sin egen inlärning och nå högre kunskapsnivåer.43 I denna form av språkundervisning 

talar man om inläraren istället för eleven.44 Detta synsätt förutsätter att inläraren är en aktiv

deltagare som lär in färdigheter och kunskaper istället för att enbart ta emot.45 Ett sådant 

perspektiv motsätter sig den traditionella synen på pedagogik som ställer inläraren i en 

underordnad position där läraren är sändaren av information och studenten en passiv 

mottagare.46 En sådan syn främjar även auktoritära roller hos lärarna där maktperspektivet är 

dominerande vilket i sin tur skapar passiva roller hos inlärarna,47 något som enligt 

sociokulturell teori inte främjar inlärning. 

Praktiska exempel på hur stöttning kan se ut i klassrumsaktiviteter finner man närmare 

bestämt på två nivåer:

1. Genom interaktionen mellan lärare och inläraren,

2. Genom de metoder som läraren lägger fram för att främja språkutveckling.

1. Stöttning genom interaktion läraren/inläraren innebär en stödjande roll när läraren ger 

instruktioner, sammanfattar, strukturerar, upprepar, korrigerar och skapar en dialogisk 

interaktion med inlärarna.

2. Stöttning genom metoder innebär att inlärningsstrategier och uppgifter som inläraren ställs 

inför i klassrummet stödjer inlärarens språkutveckling genom att utveckla färdigheterna i att

tala, lyssna, skriva och läsa. 

Jag kommer att fokusera på dessa två former av stöttning i analysdelen för att kunna besvara

uppsatsens frågeställning: På vilket sätt sker stöttning i klassrumsinteraktion genom 

boksamtal?

                                                            
43 Gibbons 2006: 29; Lindberg 2005: 41
44 Gibbons 2006: 26-28
45 Håkansson 2000: 43
46 Gibbons 2006: 24, 28
47 Holmegaard & Wikström 2004: 483, 484
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3 Metod och material
I det här avsnittet redogörs för data som samlades in under en period av sex veckor i den 

skolan där jag hade den verksamhetsförlagda utbildningen under höstterminen 2010. Jag har 

använt mig av tre datainsamlingsmetoder för den här uppsatsen: en intervju med min 

handledare, en enkät med elever som deltog i boksamtal och observationer.

3.1 Intervjun med läraren i svenska som andraspråk

Jag har spelat in en intervju med min handledare, läraren i svenska som andraspråk, där hon 

har berättat om sitt perspektiv på andraspråksinlärning och om hur hon organiserar sin 

undervisning i boksamtal. Det var snarare ett öppet samtal om metoder för 

andraspråksinlärning och om komplexa situationer som upplevs i skolan med 

andraspråksundervisning. Samtalet gjordes sista dagen av den verksamhetsförlagda 

utbildningen och tog ungefär 30 minuter. Den här inspelningen bidrog med ett rikt och 

nyanserat innehåll som utgör en central del av uppsatsens analys och resultat. Själva intervjun

redovisas som bilaga 1, i uppsatsens sista del.

3.2 Enkät 

Jag genomförde en enkät med 11 andraspråksinlärare som deltog i boksamtal under min 

vistelse i skolan. Enkäten utgörs av 16 alternativfrågor varav de 5 sista ger möjlighet att 

utveckla svaret. Enkäten syftar till att ta reda på hur inläraren upplever boksamtal och sin 

egen språkinlärning. Den uppmanar därför till ett kritiskt perspektiv vilket innebär förmågan 

att förstå metakunskaper. Denna position är inte enkel för inlärarna då det krävs medvetenhet 

om sin egen språkinlärning och ett visst avstånd från sin egen situation. Jag kunde ändå 

konstatera att inlärarnas svar var insiktsfulla, de hade en ganska hög medvetenhet om sin egen 

språkinlärning, hade kritiska synpunkter att bidra med och de hade ett tydligt grepp om 

boksamtalets olika delar då, med ett begränsat ordförråd, de kunde förklara skillnaden mellan 

den språkliga nivån de hade i början och den som de har lyckats uppnå. Inlärarna som svarade 

på enkäten gick i årskurs 7 och var mellan 12 till 13 år. Enkäten var gjord sista dagen av min 

närvaro på skolan under själva undervisningspasset i boksamtal. För att underlätta förståelse 

av frågorna gick jag igenom enkäten med hela gruppen. Formuleringen av frågorna var ställda 

på ett sätt som kunde vara svårt att begripa av inlärarna därför förklarade jag tydligt frågornas 
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syfte och innebörd. Eleverna som svarade på enkäten har gått i svensk skola i genomsnitt 

mellan 1 år till 3 år, med undantag för en elev som var född i Sverige. Jag anger en kort 

reflektion av det i kapitel 4, Analys av enkäten, under rubriken avvikande resultat. Resultat av 

enkäten redovisas i kapitel 4.

3.3 Observationer

Datainsamlingen genomfördes både genom aktiva och passiva observationerna under den 

ordinarie skolverksamheten. De gjordes i klassrummet under olika undervisningspass i

svenska som andraspråk och anpassad ämnesundervisning för andraspråkstalare. Min dubbla

roll som praktikant och forskare kan innebära en svårighet i sig då man både intar en lärarroll 

som aktiv medverkare i skolansaktiviteter och iakttar som passiv åskådare. Jag anser att i min 

roll som forskare har jag ett visst ansvar att iaktta med kritiska ögon för att kunna undersöka 

eventuella brister och bidra med förklaringar samt lösningar till dem. Jag tog vardagliga 

anteckningar inför varje undervisningspass där jag deltog som passiv åskådare och var 

särskild uppmärksam på paralleller mellan min handledares metoder och teorierna inom 

andraspråksforskning. Observationerna bidrar med ett kompletterande inslag för analys av

intervjun och enkäten samt uppsatsens resultat.
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4 Analys av boksamtal
I det här avsnittet redovisar och sammanfattar jag resultaten av min analys. Det består av tre

under rubriker: 4.1 Stöttning genom interaktionen lärare – elev, 4.2 Stöttning genom

boksamtalets arbetsmetoder och 4.3 Analys av enkäten. Dessa punkter utvecklas ytterligare i 

flera delar strukturerade utifrån resultat av analysen.

Materialet som inlärarna studerade i klassrummet rapporteras i bilaga 6 med fyra sidor av 

begrepp och bilaga 7 med tre sidor av läsförståelsefrågor. Bilaga 1 visar intervjun med 

läraren, bilaga 2 utgör enkäten som jag genomförde med eleverna, bilaga 3 är skolans 

planering av boksamtal, bilaga 4 är skolans utvärdering av boksamtal och bilaga 5 visar 

betygskriterier. Alla dessa dokument har jag fått av läraren bakom metoden i boksamtal.

4.1 Stöttning genom interaktion lärare/inlärare

Stöttning i klassrumsinteraktion visar sig i första hand genom den muntliga och skriftliga 

kommunikationen som äger rum mellan läraren och inlärarna.48 Stöttning förekommer också 

genom de genomtänkta uppgifterna som läraren inleder inför varje undervisningspass. I

metoden boksamtal enligt det arbetssätt som min handledare följde ingick det stöttning i flera 

olika delar. Jag har klassificerat dessa utifrån innehållet i intervjun. 

4.1.1 Planering
Skolundervisningen var organiserade på olika tema som hela skolan arbetade gemensamt med 

under terminen. Den tematiska planeringen är särskilt viktig för andraspråkelever eftersom 

den ger större tillgång till kontext och skapar sammanhang,49 vilka är väsentliga aspekter av 

andraspråkinlärning. Eftersom eleverna i en heterogen grupp har andra referenser än 

enspråkiga elever behöver andraspråkselever större sammanhang som stödjer förståelse av 

texten samt utvecklar språkinlärning.50 Under min praktik fick jag möjlighet att delta i temat 

”vänskap”. Men det fanns även andra tema som var relaterade till ungdomarnas intressen och 

problematik.  

                                                            
48 Lindberg 2004: 478
49 Holmegaard & Wikström 2004: 544, 552; Molloy 2008: 105
50 Gibbons 2006: 136; Molloy 2008: 50; Sellgren 2005: 227
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En annan viktig aspekt av den tematiska planeringen är förankring till andra skolämnen.51

Läraren försökte kombinera undervisningen i svenska som andraspråk med 

samhällsvetenskapliga ämnen, vilka hon undervisade i. Om det tematiska arbetssättet uttalar 

sig läraren på det här sättet: 

”Ofta vi som jobbar i SVA är också SO lärare många utav oss. Då bruka vi titta på 

vad ska vi läsa i SO. …Jag försöker jobba lite tematisk och blanda SO och 

Svenska.”

En väl strukturerad, ”långsiktig och metodisk” planering52 har en positiv inverkan på 

andraspråkstalare eftersom den består av både språk och innehåll samt ger tydliga strategier 

för språkinlärning.   För att kunna etablera en långsiktig och strukturerad planering krävs det 

samarbete mellan lärarna. Min handledare försökte samarbeta i stor utsträckning med 

ämneslärarna, vilket andraspråksforskning talar för.53 Däremot fanns det inget samarbete alls 

med modersmålslärarna, vilket motsätter sig optimala metoder för andraspråkinlärning. Däri 

vill jag framhäva ett problem som är allmänt känt i skolvärlden där 

modersmålsundervisningen ligger utanför skolansschema och modersmålslärarna inte arbetar 

i samråd med övriga lärare. Under intervjun framkom det att det var lärarens önskan att 

etablera ett nära samarbete med modersmålslärarna för att utveckla inlärarnas språkliga

förmågor, men önskan hade inte uttalats av skolledningen eller andra ämneslärare.

4.1.2 Val av litteratur
Under min vistelse i skolan hade jag några samtal med två olika lärare i svenska som 

andraspråk vilka framhävde svårigheten med att hitta rätt litteratur för inlärarna i åldern 

mellan 13 och 14 år. Utifrån lärarnas kommentarer och de kriterierna som Gibbons 

definierade angående bokval,54 som jag citerade i avsnitt 1.2 Tidigare forskning, skulle man 

kunna klassificera ungdomslitteraturen inom ett begränsat fack. Under intervjun framförde 

läraren att eleverna arbetar med den litteratur som redan finns i skolan. Jag citerar lärarens 

kommentarer:

”…Visst, jag har lite frihet att kunna styra, samtidigt är jag ganska låst för skulle 

jag gå utanför ramarna och helt plötsligt göra någonting annat då faller hela 
                                                            
51 Holmegaard & Wikström 2004: 550, 551; Sellgren 2005: 216
52 Holmegaard och Wikström 2004: 539, 546
53 Sellgren 2005: 217
54 Gibbons 2006: 138
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samarbetet. Jag försöker samarbeta så mycket som möjligt med de svenska 

klasserna för det är dit de ska. Börjar jag då köra helt andra titlar, jobba med andra 

saker då faller samarbetet.”

Lärarens inlägg är en viktig punkt inom val av litteraturen för andraspråkselever. Å ena sidan 

skulle man kunna säga att det finns en saknad av ungdomslitteratur anpassad för 

andraspråkselever i både form och innehåll. Alltså att litteraturen genomsyras av ett 

händelserikt innehåll och ett autentiskt språk där inläraren kan lätt förhålla sig till. Å andra 

sidan skulle man kanske kunna prata om behov av förnyelse av skolans ungdomslitteratur. 

Däri kan det finnas organisatoriska skäl eller det kan vara en fråga om resurser.

4.1.3 Läsning
Stöttning genom interaktion mellan läraren och inläraren finner man i läsningspasset som 

boksamtalet består av. Läraren var noggrann med att läsa högt inför klassen varje gång hon 

introducerade en ny bok eller en ny text. Läraren framhävde att andraspråkselever har större 

behov av stöd i läsning för att de sedan ska kunna arbeta självständiga. Båda 

andraspråksforskarna Jim Cummins och Paulina Gibbons talar om en sådan metod när det 

handlar om läsning.55 Den noggranna planeringen erbjuder tydliga strukturer som stödjer den 

allmänna inlärningen. Om stöttning uttrycker sig läraren så här:

”…då går vi igenom tillsammans. Vi läser några rader, jag går igenom alla nya 

begrepp på tavlan, vi diskuterar begreppen, sen läser vi vidare, stannar upp. Så att 

vi gör det hela tiden i helgrupp och när det är klart, då får de läsa det en gång till 

själva.” 

Lärarens inlägg syftar på stöttning när hon i sin lärarroll visar lässtrategier och ger 

förklaringar om språket för att sedan låta eleverna prova sig fram själva.

4.1.4 Muntlig stöttning 
Under mitt deltagande som passiv observatör kunde jag konstatera att läraren gav tydliga 

instruktioner inför varje undervissningspass i boksamtal. Dessa instruktioner skapade en 

helhetsbild för eleverna eftersom hon sammanfattade dagen eller veckan som hade varit samt 

gav eleverna ett långtidsperspektiv genom att förankra till kommande mål. En stor del av 
                                                            
55 Gibbons 2006: 118; Holmegaard & Wikström 2004: 546 - 548
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elevernas skolframgång beror på attityder som lärarna har gentemot minoritetselever samt 

vilken sociokulturell miljö skolan präglas av.56 I det här fallet kunde man uppleva ett positivt

och inkluderande arbetssätt där hela skolorganisationen tog hänsyn till elevernas skilda 

bakgrund. 

Muntlig stöttning förekom i boksamtalspasset på slutet av varje vecka när eleverna hade 

diskussion i klassrummet om bokens innehåll. Den organiserade arbetsformen gav tillfälle för 

andraspråkselever att öva sin muntliga färdighet i grupper av max 11 personer. Läraren 

började samtalet genom att sammanfatta vad de hade läst om i förra kapitlet och gav möjlighet 

för varje elev att tala i tur och ordning. Pedagogen rättade aldrig elevernas muntliga 

presentation. Rättningar skedde däremot skriftligt via loggboken.

4.1.5 Skriftlig stöttning
Skriftlig stöttning sker i loggboken där läraren och inlärarna har en kontinuerlig 

kommunikation om språkets typologiska delar och kring elevernas funderingar om olika tema 

som berör dem. Loggboken var också ett medel för att anpassa undervisningen till 

individuella behov då läraren fick syn på elevernas misstag eller framsteg. På det sättet kunde 

läraren införa grammatikgenomgångar. Angående skillnad mellan stöttning och korrigeringar 

anser pedagogen att:

”Det är lite dubbla budskap. Några tycker att man absolut inte ska gå in och rätta loggarna för 

att det ska vara skrivglädjen. Jag tycker att man kan göra det om man vet att eleverna har 

kommit så pass långt i sin egen språkutveckling att de måste vidare och då måste de ha min 

hjälp.” 

Lärarens inlägg syftar på stötning som läraren kan ge när denne korrigerar inlärarnas skriftliga 

produktioner.

                                                            
56 Cummins 2001: 97, 105; Sellgren 2005: 203



16

4.2 Stöttning genom Boksamtalets arbetsmetoder

Stöttning återkommer i varje steg av boksamtalets arbetsmetoder. För att sammanfatta 

analysen av boksamtalets olika delar har jag strukturerat resultatet i tre: 

4.2.1 läspass, 4.2.2 skrivpass och 4.2.3 boksamtal.

I dessa tre komponenter ingår arbetsuppgifter vilka fungerar som stöttning för 

andraspråksinlärning.

Kollektiv stöttning57 återkommer också i form av samarbete58 mellan inlärarna. Det är ett 

resultat av själva metodiken i boksamtal som min handledare använde i klassrumsinteraktion. 

Jag kommer dock inte att fördjupa mig i kollektiv stöttning i denna studie utan väljer att lägga

fokus på stöttning lärare – inlärare och stöttning som skapas genom arbetsmetoder i 

boksamtal.

4.2.1 Läspass 

Läspass bestod av både högläsning och individuell läsning.59 Högläsning ingick när läraren 

skulle introducera en ny bok eller en ny text. Högläsningen gav inlärarna modeller för korrekt 

läsning, uttal och prosodi. Andra undervisningspass var centrerade på individuell läsning. 

Flera inlärare upplevde läspasset som avkopplande. Inlärarna läste tyst, använde lexikon eller 

ställde frågor till läraren. Under läspasset fanns avslappnande musik i bakgrunden.

Inlärarna läste 2 böcker per termin, vilket resulterade i sammanlagt 4 till 5 per läsår. De 

använde även andra texter som komplement till litteraturen för att inlärarna skulle träna sig i 

att läsa mellan raderna.60 Om lässtrategier uttrycker sig läraren så här:

”Det finns andra texter som vi använder. Det är också visserligen läsförståelse, men 

de är knutna till samma tema.” ”…vi tränar dem att läsa mellan raderna.” 

Läspasset ingick varje tisdag. Tack vare mina observationer och samtal med inlärarna har jag 

kunnat kunna fram till att den tydliga strukturen var stödjande för både inlärarnas sociala

tillvaro och för inlärningskapaciteten. En väl genomförd planering framhävs av flera 

andraspråksforskare vilka menar att det hjälper att bygga upp språkutvecklingen framåt.61

                                                            
57 Lindberg 2005: 102
58 Gibbons 2006: 26; Axelsson 2000: 200
59 Gibbons 2006: 126, 128; Molloy 1996: 82
60 Sellgren 2005: 223
61 Gibbons 2006: 120; Holmegaard & Wikström 2004: 553
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4.2.2 Skrivpass

Skrivpasset var på torsdagar. Det gav inlärarna möjlighet att förbereda sig inför boksamtalet

då de diskuterade bokens handling. Under skrivpasset hade inlärarna tre uppgifter: att skriva 

ner ett citat tagen ur boken och kommentera det, att svara på frågor riktade mot läsförståelse 

och att ta reda på nya begrepp med hjälp av lexikon. 

 Citat. Meningen med att välja ett citat var att de skulle referera till något som berör 

dem på ett positivt eller negativt sätt. Den här metoden visar mönster för 

argumentation samt lär inlärarna att tycka och tänka kritiskt.62 Under boksamtalets

pass fick inlärarna läsa upp sina citat och kommentarer. En sådan arbetsmetod 

förstärker inlärarnas självkänsla genom att tala för sin åsikt inför en grupp.63

 Frågor om läsförståelse. Inlärarna fick en lista på frågor som de fick svara på. Det 

var frågor som krävde reflektion och förståelse av den lästa texten. En sådan uppgift är 

kognitivt krävande och gynnar därför andraspråksutveckling.64

 Begrepp. De utvalda begreppen var antingen idiomatiska fraser, uttryck tagna ur 

boken som var relaterade till sammanhanget eller fraser med grammatisk innebörd.65

Dessa hade därför en stödjande funktion vilka hjälpte till att bygga upp 

språkutvecklingen. Begrepp som inlärarna fick undersöka och lära sig finns redovisade 

på bilaga 6. Nedan citerar jag några exempel ur boken som inlärarna fick läsa: ”Malin 

+ Rasmus = Sant”, skriven av Moni Nilsson-Brännström66:

”Pappa släppte bomben vid middagen” 67, 

”Hon klottrade ner Josefins telefonnummer”68.

”Gustav skrattade så mycket så han vek sig dubbel”.69

                                                            
62 Cummins 2001: 101; Molloy 2008: 80
63 Cummins 2001: 97,105
64 Gibbons 2006: 48; Cummins 2001: 335
65 Holmegaard & Wikström 2004: 553, 556
66 Nilsson - Brännström 2004: 6
67 Nilsson - Brännström 2004: 91
68 Nilsson - Brännström 2004: 15
69 Nilsson - Brännström 2004: 20
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4.2.3 Boksamtal

Boksamtal ägde rum på fredagar och innebar det slutliga målet i de olika steg som ingick i 

arbetsmetoden bakom boksamtal. Förutom möjligheten att prata om bokens handling och 

karaktärer, fick inlärarna läsa sina citat, bidra med kritiska funderingar och ställa frågor.70

Boksamtal som språkutvecklande arbetsmetod är en process som innehåller flera stadier vilka 

vägleder inlärarna i sin språkinlärning och ger tydliga mönster för kommunikation. 

4.3 Analys av enkäten
Enkäten besvarades av 11 inlärare i årskurs 7 vars ålder var mellan 12 och 13 år. Däri fanns 

det 6 manliga och 5 kvinnliga inlärare vilka deltog i boksamtal inom ämnet i svenska som 

andraspråk. Syftet med enkäten var att få en utvärderande syn på boksamtal utifrån inlärarnas 

perspektiv. I stort sett var svaren på frågorna ganska lika, förutom svaren på en enkät vilka 

skilde sig betydligt från majoriteten. Jag kommenterar resultat från den sistnämnda enkäten på 

slutet av det här avsnittet. Alla inlärare skrev frivilligt sina namn på enkäten förutom en. 

Inlärarnas medverkan var mycket värdefullt då jag fick ett allmängrepp om hur inlärarna

upplever sin egen språkinlärning genom boksamtal. Det är också en möjlighet för inlärarna att 

stanna upp och reflektera över sin egen inlärning och över metoderna för språkinlärning. 

Jag redovisar först analysen av fråga 13 under rubriken 4.4.1 Boksamtal, en språkutvecklande 

process. Sedan sammanfattar jag analysen av fråga 12 och 15 vilka berör språkutveckling,

fråga 14 som behandlar svårighet med boksamtal och sist fråga 16 som anger inlärarnas 

perspektiv på förbättring av metoden. Analys av dessa fyra frågor lägger jag under rubriken 

4.4.2 Medvetenhet om sin egen språkutveckling, en kognitiv färdighet. 

I analys av enkäten har jag medvetet studerat killarnas svar och tjejernas svar för att se om det 

finns en skillnad i attityder till språkinlärning. Resultat av analysen visar ingen påfallande 

skillnad mellan dessa två grupper. Jag kommer dock att redovisa dessa utan att fördjupa mig i 

genusperspektivet för att lämna utrymme åt läsaren för egen analys. 

                                                            
70 Molloy 1996: 69
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4.3.1 Boksamtal, en språkutvecklande process 

Boksamtal var det slutliga målet inom de tre olika arbetspass som ingick i hela 

språkutvecklande metoden. Jag väljer att fokusera på fråga 13 eftersom den reder ut vad 

inlärarna anser om de olika uppgifterna inom boksamtal. Som jag tidigare nämnt består alla 

dessa uppgifter av stöttning genom språkinlärningsstrategier. 

Fråga 13. Vad tycker du är det bästa eller mer lärorikt med boksamtal? Kommentera.

 Samtal i grupp

Resultat av enkäten visade att 10 inlärare av 11 fick tillfälle för samtal. Pojkarnas svar var lik

eftersom alla 6 framställde att det var positivt benägna att delta i diskussioner och utbyta 

tankar. Exempel på citat:

”Jag tycker att det är bra för alla kan säga vad vi tycker”

”Det är roligt att ha samtal i gruppen för de säger sina åsikter”.

”Alla har rätt om att säga vad man tycka och tänker”

Tjejernas svar var snarlikt gällande kännedom av andras åsikter och några poängterade att det 

gynnade kontakten med kamraterna. En påpekade att hon hade förbättrat sin skrivförmåga, 

samt läsning och tal.

”Jag har lärt mig olika svåra ord. Jag blev lite bättre att skriva, läsa och prata.”

”Jag lär mig andras åsikter och får kontakt med alla.”

”Det är bra att alla kan säga vad man kan”

 Loggskrivning

Angående loggskrivning tyckte 5 av 6 killar att det var lärorikt för deras ordinlärning. Sedan 

framgick det att det var givande för de fick möjlighet att skriva ner sina åsikter71 och för att de 

fick mönster för hur man skriver. En inlärare poängterade korrigeringen av läraren som något 

positivt, vilket syftar på stöttning genom interaktion lärare - elev.

”Jag gillar att skriva loggar för man lär sig mycket. En sak till, jag gillar när läraren 

kommenterar mina loggar.”

                                                            
71 Holmegaard & Wikström 2004: 561
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Endast en inlärare uttryckte svårigheten med att skriva loggar.

”Jag tycker inte om loggskrivning eftersom det är svårt för mig”

Tjejernas svar var likartade pojkarnas gällande ordinlärning och modeller för hur man skriver. 

En kvinnlig inlärare tyckte också att det var nyttigt att få korrigeringar från läraren. Det 

uttrycker hon som följande:

”Det är bra för att jag lärr mig gramatik. Om jag skriver någonting fel då lärare rättar 

det.”

Precis som de manliga inlärarna betonade en kvinnlig inlärare att hon ogillade att skriva 

loggar, men hon förklarar inte varför. Här följer hennes citat:

”Jag gillar inte skriva logg, men det är roligt att veta vad andra har tagit för texter 

och tankar.”

 Nya begrepp

De flesta av de manliga inlärarna svarade att det var lärorikt att få en lista med nya begrepp 

vilka de kunde slå upp i lexikon, skriva ner översättningen eller betydelsen på svenska och

sedan lära in.  Enda undantaget var en pojke som svarade att han inte visste vad han tyckte för 

att han inte hade gjort uppgiften. Denna kommentar var skriven av en inlärare som hade bland 

de högst utvecklade ordförråden i gruppen. Ett hypotetiskt skäl till ett sådant svar kan vara att 

eleven känner att han förstår begreppen direkt när han läser dem i sitt sammanhang och inte 

behöver slå upp orden i lexikon. Men det kan finnas andra anledningar. Tjejernas svar var 

likartade pojkarnas angående inlärning av nya begrepp. 4 av 5 svarade att det var bra för 

inlärning av nya ord. Endast en elev tyckte att det var svårt. Så här skriver eleven:

”Det är tråkiga och svåra för att jag använder inte dom i vardagen inte varje dag”

Inlärarna strök över ordet ”vardagen” och skrev sedan ”inte varje dag”. Det visar att hon har

kännedom om ord och påpekar även vikten av en funktionell vokabulär för vardaglig 

kommunikation.72

                                                            
72 Holmegaard & Wikström 2004: 555, 556
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 Frågor om läsförståelse

I den här delen framhävde 4 av 6 manliga inlärare att frågorna underlättar förståelse av bokens 

handling. En manlig inlärare tyckte att det var jobbigt att svara på läsförståelsefrågorna och en 

tyckte att de var onödiga för honom: 

”bra för man ska kunna om boken”

”Ibland är de lite jobbigt att v svara på de”

”Jag behöver inte frågor eftersom jag förstår boken i alla fall.”

På samma sätt som de manliga inlärarna framhävde 3 tjejer av 5 att frågorna var bra för 

förståelse av handlingen. 2 kvinnliga inlärare uttryckte missnöje eller svårighet med 

läsförståelsefrågorna. Så här skriven de:

”Det är bra för att man förstå bättre boken”

”Jag gillar inte dom, vet inte varför men om det skulle vara muntligt då skulle det bli 

roligt”.

”Det är svårare och jag orkar inte”

 Läsning

Alla 6 manliga inlärare upplever själva läsningen som något positivt. Här följer några citat 

utifrån enkäten:

”Att läsa är den bästa som jag gjorde, för språket utvecklas och man förstå vad boken 

handlar om.”

”Jag lär mig mer om språk och grammatik”

”Det är bra i skolan för att man kunna fråga lärare. Det är bra hemma för att man 

kunna konssentrera sig mer.”

Tjejernas svar var mer nyanserade än pojkarnas angående läsning. Några syftade på 

förbättring i sitt skrivande genom läsning, en annan inlärare uttryckte vikten av bokens 

innehåll vilket skulle vara underhållande och den sista betonade läsningen som något lärorikt 

fast med preferens för läsning utan läsförståelsefrågor. Här följer citat för ovannämnda

kommentarer:
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”Jag tror att jag har blivit lite bätre att läsa och skriva.”

”Det är bra om det är rolig bok”

”Jag gillar att läsa böcker utan frågor.” 

De två sista citat pekar på hur viktigt bokval är73 med ett innehåll som inlärarna kan relatera 

sig till och där historien har ett visst underhållande syfte.

 Stöd och feedback från läraren

När det handlar om direkt stöttning som inlärarna får från läraren uttryckte alla 6 manliga 

inlärare sig positivt. Medan 2 kvinnliga inlärare utav 5 inte gav några svar alls på denna fråga. 

Anledningen till att två inlärare inte svarade på frågan skulle kunna vara att de inte förstod 

innebörden av orden stöd och feedback, vilka många frågade om, och därför föredrog de att 

inte svara något alls.

Alla inlärare oavsett genus upplevde stöd och korrigeringar på ett positivt sätt.74 Nedan följer 

fyra relevanta citat, två citat skrivna av kvinnliga inlärare och två av manliga inlärare:

”Jag gillar när någon rättar till saker jag inte kan.”

”Det är bra för att läraren rättar mig och jag lär mig så.”

”Jag gillar att få stöd och feedback för det gör mig glad och min språket och arbete 

ska utvecklas.”

”Det bra för de förklara mig myntligt om det jag frågar”

4.3.2 Medvetenhet om sin egen språkutveckling, en kognitiv färdighet

Medvetenhet är en av de högsta faserna inom kognitiva färdigheter.75 Medvetenhet om sin 

egen inlärning är ett mål som är svårt att uppnå därför behöver inlärarna mönster och 

strategier som de kan följa.76 Under intervjun talar läraren om medvetenhet när hon refererar 

till förväntningar läraren har på sina elever: 

                                                            
73 Gibbons 2006: 138; Molloy 1996: 80
74 Gibbons 2006: 73
75 Axelsson 2004:510, 511; Holmegaard & Wikström 2004: 545, 564
76 Holmegaard & Wikström 2004: 564
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”…Att de själva måste ha så god insikt i sin egen inlärning” … ” Aha! Nu har jag 

läst den här sidan, men jag förstår inte vad jag har läst. Varför förstår jag inte?...”

Läraren har alltså höga krav på sina elever och förväntar sig att inlärarna ska ta egna initiativ 

och söka själva skäl bakom varför något är obegripligt samt hämta lösningar till det. Därför är 

min hypotetiska slutsats att om inlärarna har lyckats nå en sådan medvetenhet, då har läraren 

klarat sin uppgift att få en nästan naturlig inlevelse av andraspråket.77 Detta beror dels på 

studentens inlärningskapacitet och språkbegåvning, men till stor del på hur läraren 

strukturerar sin undervisning, vilka uppgifter ges i klassrummet och vilka förväntningar 

läraren har på sina inlärare. För att ta reda på det har jag fokuserat på fyra frågor som berör 

ämnet.

Fråga 12. Jag tycker att mitt språk har utvecklat tack vare boksamtal. På vilket sätt?

10/11 Ja 1/11 Nej 0/11 Vet ej

4 av 6 pojkar tog upp fördelen med ordinlärning. 2 av 6 pojkar nämnde lyssnandet som en 

viktig aspekt av inlärningen vilket mer precis handlar om perception och förståelse av det 

muntliga talet. Så här skriver en elev: 

”Jag lär mig nya ord. Särskilt när jag lyssnar på läraren.” 

Denna kommentar syftar på stöttning genom lärarens instruktioner och förklaringar i 

klassrumsinteraktion. 2 inlärare pekade på vikten av samtalet i klassrummet78 i frågan om på 

vilket sätt de tycker att deras språk har utvecklat. Detta tyder på hur viktig

klassrumsinteraktion är.

”När man läser sin logg och diskuterar vad som hände i boken”. 

”När man pratar eller mina kompisar pratar så lär jag nya ord.”

I samma fråga om språkutveckling svarade 3 tjejer av 5 att de är bra att få mönster för hur 

man talar i grupp. De kvinnliga inlärarna poängterade att de har lärt sig att våga prata79 i 

grupp tack vare undervisningen i boksamtal. Detta pekar på den funktionella aspekten av

andraspråksinlärning där det anses lärorikt att få färdiga modeller för hur man kommunicerar 

på ett effektivt sätt. Här följer två citat från kvinnliga inlärare:

                                                            
77 Cummins 2001: 336
78 Holmegaard & Wikström 2004: 566; Molloy 2008: 179
79 Molloy 2008: 55, 56
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”Jag har lärt mig många nya ord och har lärt mig våga prata framför alla”

”Jag har lärt mig nya ord, jag har lärt mig att prata bättre”.

Fråga 15. Tycker du att boksamtal har varit eller är en viktig del av din språkutveckling?

11/11 Ja 0/11 Nej 0/11 Vet ej

Svar på denna fråga var homogent. Alla 11 elever kände att boksamtal hade varit en viktig del 

av deras språkinlärning. Några pekade på inlärning av vokabulär, andra på förmågan att tala i 

grupp. Utav 6 manliga inlärare refererade 3 till ordinlärning, två av dessa hänvisade även till 

förmågan att kunna prata i grupp och en till hur boksamtal underlättar förståelsen av boken. 

En inlärare kommenterade att boksamtal hade varit lärorikt för den allmänna 

språkinlärningen, en annan att stöttning från läraren hade varit det mest givande. Den sista 

gav ingen anledning till hans bejakande. Nedan följer exempel 3 kommentarer:

”För att man lär sig nya ord och kunna brätta i grupp”

”för man lär sig språket”

”för att då kan man fråga lärare mer”

De kvinnliga inlärarna framhävde förmågan att tala i grupp och som de manliga inlärarna,

betonade de ordinlärning.  Endast en kvinnlig inlärare argumenterade inte för sitt svar. Så här 

skriver två kvinnliga inlärare:

”Boksamtal har hjälp mig. Först jag kunde inte tala i grupp. Jag har lärt mig att prata 

i en grupp.”

”Det är viktig för att man kan lära sig mycket att skriva, prata, nya ord.”

Fråga 14. Vad tycker du är det svåraste med boksamtal? Att tala i grupp, att läsa, att skriva 

loggar, annat.

När det gäller svårighetsnivån av de olika delarna i boksamtal uttalar sig inlärarna på helt 

skilda sätt. Jag listade ut tre färdigheter tala, läsa och skriva samt lämnade utrymme för frival 

för att ta reda på om inlärarna upplevde att något var särskilt svårt. 2 av 6 av de manliga 
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inlärarna betonade att skrivandet var bland det svåraste och en förklarade varför på det här 

sättet:

”för att jag kan inte visa vad jag menar”

I det uttalande refererar inläraren till vikten av andra uttrycksformer som kroppsspråk och 

illustrationer vilka har en stödjande roll i kommunikationen mellan individerna.

Endast en manlig inlärare uttryckte svårigheten med att prata i grupp och 3 tyckte att 

ingenting var svårt. 

”Att tala i grupp”

”För mig inget är svår, bara orden i boken.”

”Det finns inte någonting som är svårt”

”Det är lätt fast man glömmer ibland”

Bland de kvinnliga inlärarna svarade 2 att det svåraste var att skriva loggar och 3 att tala. Så 

här skrev de:

”Det svåraste är att skriva loggar. Jag gillar inte att skriva det”

”Det är inte svårt att skriva loggar men lite är svårt att prata”

”Det svåraste det var att tala i grupp”

Fråga 16. Hur eller vad skulle man kunna förbättra?

Den sista frågan uppfattades på olika sätt av inlärarna. Denna fråga kräver att eleven sätter sig 

i lärarens roll eller förhåller sig med avstånd på frågan för att kunna få syn på vad eller på 

vilket sätt skulle metoden kunna förbättras. Det kräver medvetenhet om sin egen 

språkinlärning och dessutom större insikt om inlärningsmetoder. Därför har svaren varit 

skilda. Några uppfattade frågan som om den var riktade mot en förbättring av deras 

deltagande i undervisningen. Andra svarade i kvantitativ form istället för att hänvisa till 

kvalitativa aspekter, det vill säga att de nämnde att de borde få flera böcker, mer vokabulär

eller mer att skriva om. Min önskning hade varit att inlärarna hade tagit upp kvalitativa 

synpunkter som till exempel på vilket sätt skulle man kunna stödja tysta inlärare för att få dem 
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att medverka aktivt i diskussioner. Detta kräver dock djupare kunskaper och kan därför 

kännas avlägsen.80

Avvikande resultat

Den enda enkäten som skilde sig från de andra, var troligtvist, enkäten skriven av den infödda

inläraren vars missnöje uttrycktes på flera olika nivåer i alla sina svar. Detta kunde jag 

upptäcka eftersom alla enkäter var signerade förutom den här som hade avvikande svar.

Under intervjun kommenterade läraren svårigheten med den här eleven. Läraren motsatte sig

beslutet om att placera eleven i en klass för nyanlända elever då eleven visade andra kognitiva 

svårigheter och behövde därför en annan typ av stöd som inte enbart var språkinriktad. Vad 

gäller till exempel frågan om läsningen skrev eleven följande:

”Den är bra, Det är lugnt när jag läser i klassen. Men hemma kan jag inte koncentrera 

mig”

Den här inläraren uttrycker andra behov som har att göra med koncentrationssvårigheter eller 

andra typer av sociala svårigheter som hemmet kan präglas av. I alla hennes svar uttalade hon 

sig negativt eller ”Vet ej”. Enda frågor där inläraren hade en positiv upplevelse var angående 

stöttning som hon fick från läraren. Det gällde frågan 11 ”Jag lär mig när jag lyssnar på 

läraren” och i frågan om stöd och feedback från läraren svarar eleven: 

”Jag får hjälp och råd när jag behöver det”. 

Det här fallet är inte unikt i sig men den går utanför ramarna för den här uppsatsen. Därför 

begränsar jag mig till det här korta inlägget. Det är dock värt att undersöka vidare och att göra 

en lämplig diagnos för den här eleven.

                                                            
80Cummins 2001: 101; Holmegaard & Wikström 2004: 564
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5 Slutdiskussion
Uppsatsens syfte var att undersöka klassrumsinteraktion i form av samtal utifrån en fallstudie 

på den skola där jag hade min verksamhetsförlagda utbildning under höstterminen 2010.  

Genom analys av metoden boksamtal, enligt det arbetssätt som min handledare tillämpade,

var min ambition att undersöka hur de teoretiska antagandena om andraspråksutveckling tar 

sig uttryck i klassrummet samt att belysa fördelar och nackdelar med arbetssättet boksamtal.  

Den vetenskapliga relevansen med en sådan undersökning är att komma åt problematiken som 

råder bland andraspråkstalarna i Sverige vilka visar sig prestera lägre i skolan på grund av 

brister i språk.81 Det är min önskan att bidra med lösningar utifrån den här undersökningen.

Resultaten från analysen visade att det finns flera fördelar med metoden boksamtal än 

nackdelar. Jag sammanfattar fördelar med förankring till teorin och avslutar med nackdelar.

Undervisningen i svenska som andraspråk och övrig undervisning i skolan planeras i förväg 

på ett metodiskt sätt och i samarbete med ämneslärarna. Undervisningen i boksamtal baseras i 

stor utsträckning på kontextualisering och sammanhang med fokus på språk och innehåll. 

Den tematiska planeringen gör att inlärarna får referenser och olika utgångspunkter som de 

kan referera till och jämföra med. Skolan präglas av en inkluderande struktur som tar hänsyn 

till inlärarnas sociokulturella bakgrund, skilda modersmål och olika behov.

Klassrumsaktiviteterna är strukturerade på ett sätt som tvingar inlärarna att vara delaktiga i 

den sociala klassrumsinteraktionen. Tema och samtalsämnena engagerar inlärarna i 

diskussioner där både killar och tjejer har lika talutrymme och läraren leder samtal utan att 

dominera. Skoluppgifterna kräver och utmanar inlärarna till högt kognitiva färdigheter, vilka 

enligt språkvetaren J. Cummins är det slutliga målet för andraspråksinlärarna.82

Som beskrivet i analysavsnittet består boksamtal av inledande processer som uppmuntrar 

språkutvecklingen genom stöttning och i stor sett genom sociokulturella strategier för

språkinlärning.

Å andra sidan visade resultaten av analysen att det rådet inget samarbete mellan 

modersmålslärarna och lärarna i svenska som andraspråk. Modersmålsundervisning ingår i 

elevernas skolschema men det fanns ingen koppling mellan det de gjorde i 

modersmålsundervisningen och i övriga ämnen. Ett planerat samarbete saknas och 

                                                            
81 Holmegaard & Wikström 2004: 546; Skolverket 2008: 8
82 Cummins 2001: 97,105; Gibbons 2006: 36; Holmegaard & Wikström 2004: 544, 545
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modersmålsundervisning ses mer som ett extern stöd, än en integrerad del av den allmänna 

språkutvecklingen.

Val av skönlitteratur var inte optimalt då andraspråkstalarna hade svårt att känna igen sig i 

innehållet av boken som de arbetade med. Lärarna arbetade utifrån litteraturen som redan 

fanns i skolan och förnyelse av material saknades.

En problematik som jag fick syn på vad läget för blyga inlärare som hade djupa svårigheter att 

komma till tals. Då lyfter jag fram två frågor: På vilka andra sätt skulle man kunna stödja 

dessa inlärare som inte vågar prata inför en grupp? Hur länge får man som språklärare vänta? 

Jag anser att det kan vara en risk att låta inläraren vänta för länge i en tystperiod, då kan 

konsekvenserna vara att denne intar en roll som inte stämmer överens med inlärarens 

personliga identitet eller att inläraren bedöms fel av lärarna samt av den sociala omgivningen 

om de utgår enbart från muntliga prestationer.

Stöttning sker både genom interaktionen lärare – inlärare och genom inlärningsprocessen som 

boksamtal innebär, vilken presenterades i analysavsnittet. En adekvat stöttning främjar 

språkinlärning och hjälper inläraren att nå kognitiva färdigheter.

5.1 Vidare forskning

I en djupare studie skulle det vara relevant att göra en undersökning hos infödda inlärare som 

har ett annat modersmål än svenska och inte har nått nivån som förväntas på högstadiet. Syftet 

med studien skulle kunna vara att identifiera skäl bakom språklig brist samt föreslå lösningar 

genom att särskilja språkutvecklande metoder anpassade för deras behov.
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7 Bilagor

Bilaga 1 Intervjun

Framställning av intervjun gjord med handledaren, läraren i Svenska som andraspråk på

skolan där jag praktiserade under hösttermin 2010.

- Kan du förklara hur boksamtal går till?

- ”Om jag har en klass som är, vi säger att det är mottagningsnivå, att det inte har 

kommit lika långt som de har gjort i P3, då gör vi på ett snarlikt sätt. Men det får 

aldrig läsa böckerna själva, utan då går vi igenom tillsammans. Vi läser några rader, 

jag går igenom alla nya begrepp på tavlan, vi diskuterar begreppen, sen läser vi vidare, 

stannar upp. Så att vi gör det hela tiden i helgrupp och när det är klart, då får de läsa 

det en gång till själva. Så är skillnaden när jag har boksamtal i mottagning och när jag 

har boksamtal i P3. De som går i P3 ska ju klara av att läsa en bok själv. Sen är det ju 

många begrepp ändå som de inte förstår, men då anser jag att det har kommit så långt 

med sitt språk att de själva är mogna att ta reda på med hjälp av ordlistan. Så det är 

skillnaderna, tycker jag, ganska mycket. Och skulle man gå till en svensk klass då är 

de ju helt släppta. De får ju läsa helt själva.

- Vad förväntar du dig av eleverna på P3 att de ska kunna när de är på boksamtal? 

- Att de själva måste ha så god insikt i sin egen inlärning och det här är jätte svårt. Att 

de själva måste förstå att: Aha! Nu har jag läst den här sidan, men jag förstår inte vad 

jag har läst. Varför förstår jag inte? Är det alldeles för nya begrepp? Är det många ord 

som jag inte förstår? Jag förstår inte sammanhanget. Varför förstår jag inte? Så att de 

själva måste komma liksom i…

- Alltså medvetenhet om språkinlärning.

- Ja, precis. Vad är det som gör att de inte förstår? Och att de själva ska slå upp de orden 

som de inte kan, och antingen skriva med svenska synonymer eller att de översätter 

det till sitt första språk. Så att de gör det lite olika. Vissa elever översätter till första 

språk och vissa skriver med svenska ord vad de betyder.

- Tycker du att 7P3 har nått den medvetenhet om sin egen språkinlärning?

- Några har gjort det, några har gjort det.
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- Vad förväntar du dig av 8orna? De är lite äldre. Är det samma förväntningar?

- Ja, fast där lägger jag in mera vikt också vid att jag drar paralleller till vad krävs för en 

svensk elev. Också det här med svensk undervisning att de ska kunna nå djupet, ha en 

djupare förståelse i vad de läser, kunna dra paralleller till kanske sitt eget liv, till 

omvärlden. Att inte bara är att de ska bearbeta texten utan de ska även få en djupare 

förståelse av det de läser. Jag ställer inte lika höga krav på en årskurs 7a. Jag ställer 

högra krav på 8orna.

- Läser ni en bok per termin?

- Nej, vi läser 2 per termin. Så 4 eller 5 per läsår. Det är ganska många.

- Det är ganska bra!

- Och sen lägger vi in… det har inte du hunnit se. Vi lägger in novelltexter som tillhör 

samma tema. Till exempel vi läser … låt säga att vi läser våld. Då lägger vi in en sån 

text som knyter, så att vi hela tiden jobbar tematiskt.

- Ja, jag har fått några av det. Det är mest för lästförståelse, eller hur? Jag har fått några 

texter här… (jag visar texterna)

- Ja, det där är när vi tränar dem att läsa mellan raderna. Det finns andra texter som vi 

använder. Det är också visserligen läsförståelse, men de är knutna till samma tema. 

Som till exempel, om vi säger ”Klassresan” och ”Malin och Rasmus” handlar mycket 

om att vara tonåring och då har vi kortare noveller som tar upp samma frågor inom 

samma tema ”att vara tonårig”. Så att de får lite olika sorts texter att jobba med.

- Kan du förklara hur du väljer begrepp som eleverna ska plocka, förstå när de läser?

- Det är svårt för att… Ja, det är svårt att förklara hur man gör när man väljer. När man 

har jobbat några år så jag vet, jag vet när jag läser en text. Jag läser boken alltid före 

dem och jag läser den flera gånger. Och sen när jag tar upp begreppen då läser jag 

precis innan jag ska ha lektionen, eller när jag planerar min lektion, och då ser jag 

direkt.  …Jag vet inte hur man lär. Det bara sitter. Man vet bara. Jag vet exakt, de här 

orden förstår de inte, och sen kan man… Sen bruka jag välja. Ibland väljer jag bara 

begrepp. Ibland väljer jag att plocka ut grammatik. Utifrån boken så har vi 

grammatikövningar, då plockar jag ut vissa meningar och sen så utgår jag utifrån dem 
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om jag ska förklara till exempel partikelverb eller tempus, eller vad jag nu jobbar med. 

Beroende på vad eleven kan, hur långt de har kommit. Och då utgår jag ifrån texten i 

boken som de känner igen, så att jag kan jobba grammatiskt också med dem. Så det är 

aldrig så att jag plockar in, i alla fall väldigt sällan, en grammatik bok eller någon 

annan text, utan jag tar ifrån den boken som vi läser.

- Så att ni går inte igenom grammatik under terminen i någon form av ordning… nu ska 

vi gå igenom verb, sen ska vi gå igenom adjektiv…

- Nej. Jag tror inte riktigt på det. Det är också beroende på hur grupperna ser ut. Är det 

en homogen grupp där alla har kommit lika långt i sin språkutveckling då går det att 

göra. Nu har alla gått igenom de här stegen, nu befinner de sig till exempel på adjektiv 

kongruens säger vi, då har jag alla där. Men hur grupperna ser ut idag så har jag ju

barn som kanske har varit ett år i Sverige, jag har barn som är födda här och de har 

helt olika problematik. Det jag gör där då, det är att jag tittar… Jag använder mycket 

deras loggböcker, så ser jag: Aha! Den här flickan befinner sig just nu och är mogen 

för att jobba med tempus, böja verben. Och då får hon övningar som är anpassat enbart 

för henne. Och då går jag igenom med henne. Men skulle man till exempel säga: Ja,

måste vi gå igenom partikel verb och så har jag barn som inte är mogna för det. Det är 

inte redo, de är inte där i sin egen språkutveckling. Då är det helt över deras huvud. Då 

tycker jag att det är helt onödigt.

- Då är det ganska rikt. Alltså boksamtal innehåller grammatiska övningar, introduktion 

till nya begrepp, läsförståelsefrågor, skrivning i loggböcker. Har jag missat något?

- Nej, inte till själva boksamtalet. Sen om du tänker, alltså tema. Vi kör tema. Vi tar 

”Malin och Rasmus” då hade jag en text… (läraren letar i sina papper) Sen brukar vi 

lägga in så att man får in alla delar… De kanske får göra en bild analys som knyts till 

tema vänskap och ibland lägger vi in någon dikt, poesi. Så att man inte missar alla 

delar som ska in inom svensk undervisningsområde.

- Kan du förklara lite mera om loggböcker?

- Eleverna tar ut ett citat utifrån boken. De bruka få ungefär 50 sidor att läsa lite 

beroende på vad det är för klass. Men mellan 30 och 50 sidor i veckan, sen ska de ta ut 

ett citat som de känner att de har någonting att tycka om. De har mycket åsikter om det 
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som de har tagit ut och sen ska de helt enkelt skriva ner vad de tänker på när de läser 

den meningen. Då kan det vara allt ifrån att de diskuterar själva citatet enbart, har 

tankar om det. Till att de som har kommit lite längre klarar av att knyta citatet till egna 

referenser så att de kan gå utanför och prata om sig själva och omvärlden. Men att det 

fortfarande handlar om citatet. Och sen läser jag loggarna. Jag kommenterar alltid 

mina åsikter och kommentarer, ofta någon frågeställning så att det blir… att de får 

tillbaka boken, de läser. Och sen skriver de en kommentar tillbaka och jag får tillbaka 

boken. Så att det blir som… mellan eleven och mig hela tiden. Ibland rättar jag, det är 

nästan ingen lärare som gör, men jag gör det. Det är lite dubbla budskap. Några tycker 

att man absolut inte ska gå in och rätta loggarna för att det ska vara skrivglädjen. Jag 

tycker att man kan göra det om man vet att eleverna har kommit så pass långt i sin 

egen språkutveckling att de måste vidare och då måste de ha min hjälp. Om jag ser att 

det förekommer samma fel gång på gång, på gång, då tycker jag att om jag inte går in 

och rättar till då kommer det felet att hänga med så pass länge. Det är utifrån loggarna 

som jag ser att den här eleven behöver jobba kanske med negationen och då pratar jag 

med han eller hon, och så går jag igenom lite granna. Ibland lyfter jag upp det i 

helklass om det förekommer i flera loggar från flera barn att de gör samma fel. Så kan 

vi ta snabbt en grammatik genomgång och sen får de övningar.

- Hur gör du med eleverna som inte läser det de ska läsa inför varje boksamtal?

- Det bruka inte förekomma faktiskt. Det harhänt ibland, men det är sällan. Då har jag 

gjort lite olika. Om det är så att de inte läst bara för att de har skitit i det helt enkelt, då 

får de inte vara med på boksamtalet. Då får de sitta och läsa istället. När jag gjorde det 

så fick jag alla elever. De läser. Alla läser i princip. Och är det någon som jag vet inte 

har hunnit på grund av att det kanske var för många sidor kanske för den eleven som 

kanske inte har varit så pass länge i Sverige. Då brukar jag låta den eleven vara med 

och få stöd i boksamtalet, och sen får han läsa i kapp hemma.

- Hur väljer ni boken som eleverna ska läsa och hur långt i förväg bestämmer ni?

- Böckerna väljs… Det är de böcker vi har i depot och där har jag inte alls varit med. 

Jag jobbade inte på högstadiet då. Utan vi har ett antal titlar och så har vi delat upp. De 

här böckerna passar för årskurs 7, de här för 8:or, de här för 9:or. Och sen innan vi går 

på sommarlov så har vi svenska möten, svenska träff. Och då bruka vi titta på vad vi

gör. Ofta vi som jobbar i SVA är också SO lärare många utav oss. Då bruka vi titta på 

vad ska vi läsa i SO. Vilken bok kan vi knyta som passar på ett ungefär med SO 



35

blocket. Läser jag geografi så vill jag gärna ha till exempel ”Eldens hemlighet” för då 

kan jag knyta det till SO. Jag försöker jobba lite tematisk och blanda SO och Svenska. 

- Vilka teman har ni valt för den här terminen? Förutom vänskap? 

- Oj! Jag kommer inte ihåg faktiskt. Jag vet att 9:orna har mycket våld. Våld och hot.

De läser ”Kort kjol”. Vi kan titta på det sen. Men allting, hela tiden… Allting är 

ungdomslitteratur. De tar ju upp problematiken med att vara tonåring, sexualitet, hot, 

våld. Några tar också upp att leva i en dysfunktionell familj. Kanske med någon utav 

föräldrarna som har nån form av handikapp eller det råder alkoholism inom familjen 

eller nåt. Det vi saknar som jag tycker, som vi letar efter, det är lite mera historiska 

böcker som man kan knyta det till när man läser historia. Det har vi inte så mycket. 

Och vi har ju även också ”Björn” som är inom genre fantasi. Så vi har ju olika genrer

som vi arbetar med.

- När jag hade boksamtal och frågade eleverna vad de skulle vilja läsa, då sa de att de…

alltså deras önskningar vad väldigt mycket om fantasi, äventyr action, sånt som är mer 

levande. Har ni tagit hänsyn till elevernas önskningar eller visste ni att de ville läsa 

sådan litteratur?

- Vi läser det i 6:an, inte så mycket i 7:an. I 6:an är det mycket fantasi och Astrid 

Lindgren. Sagor och fantasi. Problemet är att när de… för de här eleverna har ju inte 

passerat oss. De kommer ju direkt från mottagning. Då missar de hela det blocket och 

de blir instängda direkt till 7:an. Visst, jag har lite frihet att kunna styra, samtidigt är 

jag ganska låst för skulle jag gå utanför ramarna och helt plötsligt göra någonting 

annat då faller hela samarbetet. Jag försöker samarbeta så mycket som möjligt med de 

svenska klasserna för det är dit de ska. Börjar jag då köra helt andra titlar, jobba med 

andra saker då faller samarbetet. 

- Jag tror att jag frågade dig tidigare men jag vill bara ha det med inspelat. Är det 

meningen att eleverna ska följa hela vägen från 7:an till 9:an i enskild klass i svenska 

som andraspråk eller är det meningen att de ska kunna flyttas in i en reguljär svensk 

klass?

- Där har vi skilda åsikter och det har varit olika beroende på vad rektorn har tyckt från 

år till år. För några år sedan så skulle de bara slussas in och sen skulle de ut. Sen 

ändrade han åsikt. De skulle de gå hela vägen och inte slussas ut. Och nu är det nog 
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mer upp till oss. Märker vi att vi får en väldig duktig elev, språkduktig elev, då 

försöker jag så snabbt som det går att slussa ut när jag känner att tiden är mogen 

istället för att behålla dem. De måste vara så pass mogna så att de är helt självständiga, 

att de hos mig står och stampar så att jag känner att jag måste mata på hela tiden med

extra uppgifter för att ge den här eleven stimulans. Då är eleven mogen. Då måste den 

vidare. Jag har inte slussat ut så jätte många, men dem jag har gjort… Jag har en 8a 

och hon har VG nivå. Hon är SVA, hon har inte varit så länge i Sverige. Och det hade 

hon inte kunnat få hos mig och jag kan inte undervisa på den nivån i och med att jag 

har de andra kvar. Då känner jag att det är orättvist. När de tar över hela 

undervisningen och inte får stimulans då måste de vidare.

- Det är ju faktiskt så enligt forskning att det tar 1 till 3 år att få ett vardagligt språk och 

5 till 7 år för att få ett akademiskt språk. Tid som är nödvändig för språkinlärning. Det 

är ändå tre år, från 7:an till 9:an det är bara tre år. Samtidigt finns en blandning av 

elever som är födda i Sverige och de som är nyanlända, eller har bott i Sverige 2 eller 

3 år. Hur tror du att eleverna som är födda i Sverige ser på undervisningen i svenska 

som andraspråk eller hur ser de på det stödet de får? 

Jag får ibland en känsla av vissa elever som är alldeles för bekväma, men jag kan inte 

deras bakgrund. Då undrar jag om det är alldeles för bekvämt för dem så att de får 

alldeles för mycket stöd och tror att de kan fortsätta hela vägen fram till gymnasiet. 

Eller ska det vara lite svårare för dem så att de känner viss press och kämpar vidare för 

att flyttas vidare till en vanlig svensk klass? Eller vad beror det på? Beror det på hur de 

ser på sig själva eller beror det på undervisningen i sig? Jag kan tänka mig att det är 

väldigt olika. Men kan du ge din åsikt om det.

- Ja, det här är jätte laddade frågor och vi är i konflikt. Vi som jobbar med P3 klasserna

vi vill inte ha barn som är födda här i klasserna! För de ofta har en hel annan 

problematik. Det är ju så att är man född i Sverige och har gått i svensk förskola och 

bott hela sitt liv här i Sverige och fortfarande inte har kommit längre med sin egen 

språkutveckling då beror det ofta på andra orsaker. De blir placerade hos oss när de 

har en hel annan slags problematik. Det kan vara läs- och skrivsvårigheter, det kan 

vara att de är inte… alltså att de är lägre begåvade helt enkelt. Det kan vara diagnoser 

som gör att…
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Det är fruktansvärt svårt för oss pedagoger att… jag tror att du var här när jag blev så 

arg. Nu är det här sekretessbelagt för det handlar om en elev som går här. Men den 

eleven är född här, har bott hela livet här, har gått på förskolan här, pratar svenska 

hemma. Men hon klarar inte av och gå i en vanlig klass på grund av att… det är andra 

kognitiva svårigheter som den här flickan har och då blir hon placerade i P3. Och hon 

har helt annat språk än vad man har när man har kommit hit och kanske har bott i 

Sverige två år. Det är helt skilda saker. Och sen tror jag att de har barnen mår bra av 

att gå i P3 men det är som du säger att några av dem kanske skulle gå i en annan klass, 

i en vanlig klass och få annan form av stöd. För det är ändå… undervisar man SVA i 

en klass där man har elever som kanske har varit ett år i Sverige och så har man en 

flicka som är 15 år som är född här, det är klart att språket ser olika ut. Och det där… 

jag är inte riktigt överens. Jag tycker inte att det är optimalt att blanda dem på det viset 

och sen känner jag också att deras själv känsla... Jag tänker på den flickan som går i 

min klass, som har väldigt svårt. Hon har jätte stora kognitiva svårigheter. Men det 

beror inte till största del på språket, hon har en försenad språkutveckling, men hon är 

född här och hennes självkänsla är ju… Hon tror sig ingenting om sig själv längre. 

Hon blandas med en flicka som har varit ett år i Sverige och den eleven har varit 15 år 

i Sverige och inte har kommit längre. Det tycker jag är tufft.

- Ja det måste vara kämpigt.

- Jätte tufft! Och sen dessutom också, ofta de eleverna som kommer utifrån, kanske 

varit ett till två år i Sverige och de har en god studieteknik. De har gått i bra skolor i 

sina hemländer och kanske är ganska språkbegåvade. De seglar dem förbi. De är här

kanske 1 år, sen är de redo att skickas ut i svenska klasser. Samtidigt, de elever som är 

födda här, de behåller vi. De har inte kommit längre i sin språkutveckling. 

- Jag tror att problematiken är större hos de elever som är födda i Sverige och inte har 

de rätta kunskaperna.

- Ja, de har också oftast... De saknar språk. Det är det här som är så svårt. En elev som 

kommer hit som tonåring... Många tror att när man kommer in som mindre, mindre 

barn, att man lär sig svenska snabbare, men det stämmer faktiskt inte enligt 

vetenskapliga rapporter, utan kommer man hit som 14 åring så har man sitt först språk 

befäst. Man har lärt sig läsa ordentligt på sitt första språk, man har ofta skaffat sig en 

god studieteknik på sitt första språk. Kommer man hit då är det bara att använda sig 

utav det stöd, då går svenska utvecklingen mycket mycket snabbare. Men de barnen 
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som är födda här, de har inte fullt behärskning på sitt första språk, de kan ofta inte läsa 

på sitt första språk. De har bara ett ytligt vardagsspråk på sitt första språk och de har 

heller inte svenskan, så de här barnen är precis mitt emellan. Ingenmansland. 

Egentligen utan språk eller har två språk. Två halvaspråk.

- Egentligen så borde man göra två olika klasser för de som inte är födda i Sverige och 

för de som är födda I Sverige och har en brist.

- Ja, de har andra svårigheter som de behöver jobba med. Det är lite ofta… alltså lite 

begåvningshandikapp och även ofta dyslektiker.

- Tror du att det skulle hjälpa om de skulle få modersmålsundervisning? 

- Jag har alla mina elever går på modersmålundervisning. Tyvärr är inte den 

undervisningen så speciell bra. Det är ofta lärare som undervisning utan… de har 

ingen pedagogisk utbildning många av dem. Men jag önskar att jag skulle… Jag hade 

nån tanke om att… jag skulle gärna vilja jobba parallellt och se om jag kan få upp 

eleverna med hjälp av deras modersmål, speciellt i So ämnena. Tänk dig i So ämnena 

vad som skulle kunna hända om de läste samma tema som jag gör fast på första språk.

- Har ni diskuterat om det i skolan eller pratat direkt om det med lärarna.

- Ingenting. Vi har jätte lite samtal med modersmålslärare.

- Men är det en önskan överhuvudtaget i skolan eller är det bara du som önskar ett 

sådant samarbete?

- Det är nog bara jag (skratt) som skulle vilja göra så.

- Det är det bästa för eleverna som man skulle kunna göra, även enligt forskarna för att 

lyfta upp båda språk.

- Ja, jag vet.

- Jag tror att jag har fått väldigt mycket information. Jag tackar för din tid och för att du 

delade av med mig dina åsikter.
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Bilaga 2 Enkät

Enkät. Boksamtal som språkutvecklande arbetssätt.

Kryssa för rätt svar.

1. Boksamtal ger mig möjlighet att tala

Ja Nej Vet ej

2. Jag föredrar att lyssna än att prata

Ja Nej Vet ej

3. Jag deltar aktivt i boksamtal

Ja Nej Vet ej

4. Jag tycker att det är svårt att delta i boksamtal

Ja Nej Vet ej

5. Jag föredrar att tala inför mindre grupper av 2-3 personer

Ja Nej Vet ej

6. Jag föredrar att tala inför större grupper av 5-10 personer

Ja Nej Vet ej

7. Mina åsikter är lyssnade och respekterade

Ja Nej Vet ej

8. Boksamtal ger mig möjlighet att reflektera

Ja Nej Vet ej

9. Boksamtal ger mig möjlighet att diskutera med mina kamrater om olika ämnen

Ja Nej Vet ej

10. Jag lär mig när jag lyssnar på mina kamrater under boksamtal

Ja Nej Vet ej

11. Jag lär mig när jag lyssnar på läraren

Ja Nej Vet ej

12. Jag tycker att mitt språk har utvecklat tack vare boksamtal

Ja Nej Vet ej

På vilket sätt?
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………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

13. Vad tycker du är det bästa eller mest lärorikt med boksamtal? Kommentera.

Samtal i grupp: ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

Loggskrivning:

……………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Nya begrepp:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Läsförståelse frågor: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Läsningen:

…………………………………………………………..…………………………………..

………………………………………………………………………………………………

Stöd och Feedback från läraren:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

14. Vad tycker du är det svåraste med boksamtal? Att tala i grupp, att läsa, att skriva loggar, 

annat. 

………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………….

15. Tycker du att boksamtal har varit eller är en viktig del av din språkutveckling? 

Ja Nej Vet ej

Varför? ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

16. Hur eller vad skulle man kunna förbättra? 

....................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Tack för din medverkan,

Mary Selva Gonzalez

Södertörns högskolan, HT- 2010
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Bilaga 6 Begrepp, 4 sidor
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Bilaga 7 Läsförståelsefrågor, 3 sidor
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