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Sammanfattning 
 
Inledning 
I en globaliserad värld krävs av skolan att axla de utmaningar som följer på klassrum 
med många olika kulturella schatteringar. En av utmaningarna är hur man väljer 
skönlitteratur. Nationella och internationella styrdokument och direktiv finns, men det 
är inte självklart hur det här arbetet i praktiken ska se ut, varken i klassrummen eller 
på lärarutbildningarna.  
 
Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur lärare väljer skönlitteratur utöver 
läroböcker i sin undervisning i ämnet svenska utifrån ett interkulturellt perspektiv. 
 
Metod 
Studien bygger på den kvalitativa undersökningsmetoden och baseras på sex 
stycken semistrukturerade intervjuer med lärare som genomförts, sammanställts och 
analyserats.  
 
Resultat 
Studien visar på ett aktivt arbete med skönlitteratur bland de intervjuade lärarna, där 
skolbiblioteken spelar en stor roll. Dock saknas det i arbetet med skönlitteratur i 
ämnet svenska, ett interkulturellt förhållnings- och arbetssätt.  
Studien visar också på en avsaknad av tydliga begreppsdefinitioner rörande 
begreppet mångfald, vilket visar på en okunskap inför ett interkulturellt arbetssätt.  
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1. Inledning 
 

I dag är globalisering ett honnörsord och människor färdas över landsgränser i stor 

utsträckning. Det kräver att samhället, så väl som skolan, följer med i förändringens vindar. 

Det resulterar i att lärare har en utmaning i att förhålla sig till, ett klassrum som inte sällan 

representerar många olika kulturella schatteringar. Både nationella och internationella direktiv 

styrker ett interkulturellt förhållningssätt i skolan.  

 

Skolans styrdokument står som garant när det gäller att alla elever har rätt till en likvärdig 

utbildning. Eleverna i den svenska skolan har enligt läroplanen rätt till en utbildning där vars 

och ens bakgrund och erfarenheter ska tas i beaktande. Eleven ska dessutom, enligt 

läroplanen, beredas förutsättningar för att kunna interagera i en värld där likheter och 

olikheter existerar i olika former (Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011, Lgr 11, ss.8). 

 

Det är inte självklart hur det här arbetet ska se ut, men det är en nödvändighet att 

utbildningsväsendet rustar sig för det scenario som vi faktiskt befinner oss i idag där andelen 

elever med utländsk bakgrund ökar. 

 

Vad det gäller begreppen mångfald och mångkulturell så representerar de orden en företeelse i 

sig, att det till exempel är en bred representation av elever med utländsk bakgrund på en 

skola. Begreppet interkulturell står för ett förhållningssätt till ovanstående, att man till 

exempel arbetar med interkulturella förtecken på en skola, att man hittar metoder för ett 

lärande där fler kulturer än den egna synliggörs. 

 

Läsning av skönlitteratur kan vara ett sätt att träna på att leva sig in i andra människors liv och 

förutsättningar, ett sätt att träna upp sin empatiska förmåga. Det kan även vara ett sätt att 

arbeta i skolan med världen som palett. Det här är också ett perspektiv på interkulturellt 

resonemang i förhållande till skönlitteratur som utforskas i den här studien.  

 

Det sociokulturella perspektivets förgrundsgestalt Lev S Vygotskij levde och verkade i 

Ryssland där skönlitteraturen hade en livfull och stabil tradition och även till viss del 

innehade en vägledande funktion i förståelsen av människans psykologiska beskaffenhet 

(Lindqvist 1999, s.12). Den här studien genomsyras av det sociokulturella perspektivet, då 

mitt grundantagande om lärande är statuerat där. Det sociokulturella perspektivet utgår ifrån 

att läraren synliggör elevens nästa zon för utveckling, eller som det också kallas den 

proximala utvecklingszonen. Förenklat handlar det om att bjuda in eleven i ett lärande som 

varken är för enkelt eller för avancerat. Utifrån det här utgångsläget ska läraren skapa 

förutsättningar för elevens nästa kunskapssteg.  I de här utvecklingszonerna används verktyg 

såsom språk och böcker. Det här grundantagandet kommer att löpa som en röd tråd genom 

hela studien.  
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2. Syfte 
 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur lärare väljer skönlitteratur utöver 

läroböcker i sin undervisning i ämnet svenska utifrån ett interkulturellt perspektiv. 

 

 

Syftet har konkretiserats med följande forskningsfrågor: 

 

 Hur påverkar lärares definition av begreppet mångfald deras val av skönlitteratur? 

 

 Hur påverkar elevernas bakgrund och erfarenheter lärarens val av skönlitteratur i 

undervisning? 

 

 Hur påverkas lärare av kollegor och skolbibliotekarier i val av skönlitteratur? 
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3. Bakgrund 
 

Under den här rubriken återfinns nationella och internationella implikationer samt 

styrdokument gällande interkulturella föresatser inom utbildningsväsendet. Valda delar av 

forskning kring interkulturalitet, skönlitteratur och skolbibliotek i relation till lärande knutet 

till utbildning finns också återgivet. Under rubrik 3.2 finns ett förtydligande och definitioner 

av begreppen mångkulturell, interkulturell och mångfald. De här begreppsförtydligandena är 

väsentliga för analyserna i studien. 

 

3.1 Internationella och nationella styrdokument  

 

EU-kommissionen framställde 2008 en så kallad Grönbok, Migration och rörlighet: 

utmaningar och möjligheter för EU: utbildningssystem, ett dokument som fungerar som en 

remiss inför framtida lagförslag inom medlemsstaterna, där frågan om hur utbildnings-

systemen inom EU ska hantera den ökade migrationen ur ett utbildningsperspektiv. 

Europeiska unionens kommission (2008, s. 8) framhåller interkulturell kompetens som en 

nödvändighet, jämsides med dialoger förda i en respektfull och tolerant ton, i en skola där 

migrationen kan skapa möjligheter till vidgade vyer för både elever och lärare.    

 

Skolinspektionen presenterade 2010 rapporten, Språk- och kunskapsutveckling - för barn och 

elever med annat modersmål än svenska. Där behandlades förskolans och skolans förmåga att 

förstå och tillgodose behovet av språk- och kunskapsuppfyllelse hos elever som har annat 

modersmål än svenska. Målet med rapporten och det den grundade sig i, var att finna på goda 

exempel på dylikt arbete. Resultaten visade på att det finns mycket kvar att önska rörande 

bland annat ett interkulturellt förhållnings- och arbetssätt i förskola och skola. Det visade sig, 

enligt Skolinspektionen (2010, s. 7), att personalen i många fall endast innehade en ytkunskap 

om elevernas bakgrund och fokuserade på det språk som eleven talade i stället för om en mer 

fördjupad kunskap om individen som helhet. Något som undersökningen även synliggjorde 

var att trots att personal och lärare hade ett intresse för elevens kulturella bakgrund så lät det 

inte visa sig genom en interkulturell implementering i det dagliga arbetet i förskola och skola. 

Vidare stod Svenska som andraspråk oftast väsenskilt ifrån skolans övriga undervisning. Det 

vill säga, det fanns inga kopplingar mellan skolans övriga ämnen och Svenska som 

andraspråk. Det blev i många fall enbart en slags färdighetsträning. Skolinspektionen (2010, s. 

8) befäste i rapporten vikten av att bland annat fördjupa kunskapen om elever med svenska 

som andraspråk utifrån ett individperspektiv, så att varje elev blir synliggjord i förskola och 

skola. En annan slutsats som drogs utifrån undersökningen var vikten av att arbeta 

meningsskapande med kunskaps- såväl som språkutveckling. 

 

I Lgr 11 (2011, ss.7) under rubriken, Skolans värdegrund och uppdrag, är det framskrivet att 

varje elev ska uppmuntras till att utforma sin egen särart. Elevens lärande ska ta avstamp i 

elevens bakgrund där förvärvade kunskaper, lärdomar och språkliga domäner ingår. Vidare 

ingår det i skolans uppdrag att tillhandahålla möjligheter till förståelse för sin nästa och 

därmed förskansa ett empatiskt sinnelag hos eleven. Det är också framskrivet att eleven ska få 

möjlighet att befästa sin kulturella identitet, samt finna tillhörighet i det gemensamma 

kulturararvet. Man pratar här om social och kulturell identitet som ska bottna i en respekt för 

olikheter och värderingar. Eleven ska också, enligt läroplanen, få utvecklas i samklang med 

sin bakgrund där språk och erfarenheter är två viktiga delar. Planläggning av undervisning 

ska, enligt Lgr 11 (20011, s. 15), läraren göra tillsammans med eleven. Läraren ska även, 
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enligt Lgr 11, ge eleven förutsättningar för att kunna agera gemensamt med andra i ett 

samhälle där demokrati råder. När det gäller skönlitterära inslag i undervisningen är det 

formulerat i enlighet med Lgr 11 (2011, s.222) att eleverna ska komma i kontakt med 

skönlitteratur från skilda delar av världen och via bland annat sådana texter finna en insikt i 

hur världen ser ut. 

 

3.2 Interkulturell, mångkulturell och mångfald – ord och innebörder 

 

Bergstedt & Lorentz (2006, ss.16) menar att begreppen mångkulturell och interkulturell är 

väsentliga inom ramen för den interkulturella pedagogiken. Begreppet multicultural förlorar 

delvis sin innebörd när det översätts till det svenska uttrycket mångkulturell. Det som händer 

är att det engelska ordet har en kvantitativ innebörd medan den svenska översättningen inte 

har det utan i stället beskriver tillstånd. Som exempel är en skola, där elever med många olika 

kulturella bakgrunder finns representerade, mångkulturell.  

 

Ordet interkulturell å andra sidan beskriver någonting föränderligt, det markerar en aktivitet i 

pedagogisk mening, en utveckling eller ett lärande om man så vill. Ett exempel är en skola 

som bedriver en medveten undervisning utifrån att det på skolan finns elever med många 

olika kulturella bakgrunder. Det kan handla om en förändring som leder till ett interkulturellt 

ledarskap eller en interkulturell undervisning. Det är det som gör att en central parameter 

inom ramen för interkulturell forskning är den sociala och kommunicerande faktorn. 

Författarna gör en distinktion mellan orden mångkulturell och interkulturell inom den 

interkulturella pedagogiken i hänseendet att mångkulturell utgör ett tillstånd medan 

interkulturell utgör en händelse. 

 

Eilard (2004, s.257) visar på hur begreppet mångfald har kommit att nyttjas i det 

mångkulturella samhället i syfte att defragmentera uppdelningar som leder till stereotyper, 

som i sin tur leder till ”vi-och-de attityder”. Det som händer i och med användandet av 

mångfaldsbegreppet, är att diskursen kommer att beröra och blanda in både svenskhet såväl 

som olikheter utifrån social relevans. 

 

3.3 Lärarens och kollegiets roll  

 

Lahdenperä (2010, ss.15) betonar hur samhället de senaste 30 åren har gått från att vara 

monokulturellt med en population präglad av en homogen sammansättning till att, som det ser 

ut idag, vara ett mångkulturellt samhälle med en internationell populationsbild. Hon 

framhåller hur den här förändringen också ställer krav på skolan och de lärare som arbetar där 

och att det kan vara så att lärare som arbetat i många år inte under sin utbildning tagit del av 

vad en mångkulturell skola kännetecknar. Författaren påvisar hur det i sådana fall kan 

förekomma att lärare saknar didaktiska grepp för att hantera ett interkulturellt arbetssätt. 

Något som kan göra att elever med en utländsk bakgrund missgynnas. Hägerfeldt (2011, s.15) 

hänvisar till den tidigare nämnda rapporten från Skolinspektionen, Språk- och 

kunskapsutveckling - för barn och elever med annat modersmål än svenska (2011), och 

betonar bland annat vikten av att läraren möter upp flerspråkiga elevers olika 

bakgrundserfarenheter i sammansättningen av undervisningen, i syfte att hos eleven skapa ett 

lärande som kan tillgodose elevens behov. Författaren pekar på att det inte är tillräckligt att 

använda sig av enskilda metoder, utan att ett mer mångfasetterat perspektiv på undervisning 
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krävs. En utmaning för lärare, menar författaren, är att uttröna huruvida undervisningen kan 

byggas kring elevernas diverserade kulturella erfarenheter. 

 

Reynolds och Vinterek (2013, ss.105) konstaterar att globaliseringen har lett till en ökad 

mångfald av erfarenheter bland elever i skolan. Klassrummet är idag, menar de, sammansatt 

av elever med skilda erfarenheter av världen som möts och skapar dialoger sinsemellan. 

Reynolds och Vinterek menar att lärarens roll i ett sådant klassrum är att planera för och vara 

mottagliga för kulturell mångfald. Enligt Grubers (2008, ss.18) studier om kopplingar mellan 

elevers etniska bakgrund och resultat i skolan, visar det sig att elever som har utländsk 

bakgrund inte alltför sällan blir bedömda utifrån stereotypa antaganden. Hon menar att de här 

stereotyperna kan härledas från det hon nämner som etnicitetskonstruktioner, vilket är ett 

slags inplaceringssystem av människor, där parametrar för indelning kan vara bland annat 

religion, kultur och utseende. Den här stigmatiseringen, menar hon, bottnar i en syn på att 

andra kulturer än den egna är ett problem och en belastning, vilket i slutänden drabbar elever i 

form av bland annat sämre skolresultat. Gruber (2008, ss. 52) påvisar även hur det 

interkulturella perspektivet koncentreras till separata tillfällen, istället för att genomströmma 

skolans dagliga arbete. Dessutom visar hon i sin studie på hur ansvaret för mångkulturella 

inslag i skolan blir en angelägenhet för några få lärare och personal på skolan. I de fallen är 

det lärare i svenska som andraspråk och assistenter med annan kulturell bakgrund än bara den 

svenska. Vad innebär det då att som lärare arbeta med ett interkulturellt perspektiv? 

Ljungberg (2011, ss.61) påtalar att ett interkulturellt förhållningssätt handlar om ett ständigt 

närvarande arbete med kulturella förtecken som genomströmmar en verksamhet och inte är 

isolerat till särskilda tillfällen såsom en specifik kulturdag. Ljungberg menar dock att det inte 

är ett helt okomplicerat arbete, då det inte handlar om läraren som enskild individ, utan 

samhället i stort och dess rådande diskurser som kan sätta käppar i hjulet för ett interkulturellt 

förhållningssätt.  

 

Att som lärare utgå ifrån ett interkulturellt arbetssätt gentemot sina elever är ett komplext 

arbete som kräver att man känner sina elever på en individnivå. På sätt och vis handlar det 

också om att lära känna sig själv som lärare, något som ett antal lärarstudenter i två olika 

utbytesprogram för blivande lärare erfarit. Värdländerna för de två programmen var Sverige 

och Frankrike och målet var att utbilda studenterna i global mångfald och pedagogik. Hadley 

Dunn, Dotson, Behm Cross, Kesner & Lundahl (2014, s.29l) drog bland annat slutsatsen efter 

sina erfarenheter som utbytesstudenter, att de hade fått en ökad förståelse och insikt i globala 

frågor och ett nytt sätt att betrakta sig själva som utbildare. Det var bland annat möjligheten 

att träda in i en ny kulturell gemenskap, att besöka skolor och omgivande samhällen, som 

gjorde stort intryck på lärarstudenterna i båda de två utbytesprogrammen. Studenterna 

framhöll också hur de på ett personligt plan utvecklades genom att utsätta sig för de 

kulturkrockar som det innebär att besöka ett främmande land och hur de utvecklade en 

fördjupad tvärkulturell medvetenhet och en lösningskompetens.  

 

Persson (2011, s.30) menar dock att det inte existerar ideologiskt förankrade diskussioner som 

berör inkluderingsdiskursen i samband med lärarutbildningen. Han pekar på en koppling 

mellan den avsaknaden och lärarutbildningens möjligheter att rusta sig för ett demokratiskt 

samhälles fodringar. Han belyser också hur den kunskapsfokuserade läroplanen skapar ett 

glapp mellan kunskap och värdegrundsfokuserade kontaktytor. Banks (2007, s.30) påpekar att 

lärarutbildningen bör hjälpa lärarstudenter att kritiskt analysera och ompröva sina antaganden 

om olika kulturer och etniciteter, samt utmana studenternas bilder av sig själva i ljuset av 

kultur och etnicitet. Han menar att när man helt bortser från olikheter så är det lätt att sätta sig 

själv i en priviligierad sits, där man faktiskt fråntar andra människor sina unika och 
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signifikanta identifieringspunkter som vilar i en kulturell identitet. Han menar att ett 

inkluderande förhållningssätt i de här frågorna är en förutsättning. Även Biesta (2011) pekar 

på hur värderingsdiskursen i skolan har hamnat i skymundan för effektivitets- och 

ansvarsfrågor. 

 

3.4 Läsning och interkulturalitet 

 

Angående eleven som läsare kan man inte bortse ifrån att eleven är en sammansatt individ 

vars historia och bakgrund påverkar läsningen. Elevens hela erfarenhetsspektra kommer till 

användning i det byggande av föreställningsvärldar som kan vara en konsekvens av läsningen. 

Man kan förstå sina elever som läsare genom att förstå dem i en bredare kontext än bara i 

ljuset av klassrummet. Hur de upplever läsningen utanför skolan är också en viktig del av 

vilka läsare de är. Här spelar allt ifrån kulturella till sociala olikheter in. Elever tillgodogör sig 

litterära upplevelser i de olika subkulturer de tillhör, som till exempel en kyrka som 

kontinuerligt besöks, det grannskap som elever rör sig i, vänskapskretsen eller i hemmiljö där 

samtal kring olika typer av texter och berättelser äger rum. En väl sammansatt syn på eleven 

som läsare utifrån en bred kontext gör att det blir lättare att bjuda in sina elever i läsning och 

samtal om texters innehåll. När eleverna resonerar kring det lästa kan läraren få en chans att 

vidare förstå elevernas tankegångar och resonemang och lära känna sina elever ytterligare. De 

avtryck som texterna lämnar hos eleven kan också bidra till att vidga elevens perspektiv 

(Langer, 2005, ss.54).  

 

Men läsningen i klassrummet skiljer sig också från läsning utanför klassrummet. Gonçalves 

Matos (2011, s.5) skriver fram hur de förväntningar och konventioner för läsning som läraren 

i klassrummet skapar, styr den sorts läsare eleverna blir i skolan. Eleverna kommer dock till 

skolan med olika kulturella perspektiv och sätt att se på saker och ting på. Hon menar att det 

är viktigt att lyfta fram den kulturella heterogenitet som ett klassrum ofta består av i stället för 

att låtsas som om en kulturell homogenitet råder. Vidare framhåller Gonçalves Matos hur 

läraren och eleverna i skydd av klassrummet kan vidga en interkulturell förståelse av världen 

via läsning och resonemang. De kan få upplevelser via böcker som annars vore 

ogenomförbara. Sådana upplevelser menar hon är omöjliga om texten enbart betraktas som ett 

formellt verktyg. López-Varela Azcárate (2007, s.134) drar även hon slutsatsen att läsning är 

en kommunicerande upplevelse utanför tid och rum, inte bara mellan text och läsare, utan 

även mellan olika kulturer i ett dialogiserande och interagerande klassrum.  

 

Vad det gäller läraren som läsande förebild, menar Chambers (2014, ss. 115-122) att lärarens 

egna lässtrategier förs vidare till eleverna och att det är viktigt att revidera sig själv som 

läsare, för att därmed bli en god läsande förebild. Han pekar på att det först och främst handlar 

om att analysera sig själv som läsande individ och förstå sina styrkor och svagheter, samt 

vilken sorts böcker man föredrar, för att inte skapa ett ensidigt val av böcker till klassrummet. 

Genom att läsa mycket och prioritera det, menar Chambers att läraren har ett större urval att 

erbjuda sina elever i form av olika sorters böcker. Han framlägger svårigheten med att hinna 

med läsningen som lärare, men rekommenderar recensioner och bloggar, samt kollegialt stöd i 

form av boksamtal, studiecirklar och fortbildning och målformuleringar och dokumentation 

av lästa böcker som stöd för läraren i arbete med skönlitteratur. Chambers sammanfattar vad 

en lärare kan göra för att stödja eleven i sitt läsande utifrån fyra punkter. Den första är att som 

lärare skapa en tillgång till böcker för eleverna, samt platser att läsa dessa böcker på. Den 

andra är att läraren kan erbjuda eleven förutsättningar för att reflektera över sin läsning. Den 

tredje punkten handlar om att läraren kan agera som en läsande förebild för eleven, bland 



- 7 - 

 

annat i högläsningssituationer. Slutligen den fjärde handlar om att ge eleverna feedback i 

läsningen i olika gruppkonstellationer.  

3.5 Skolbibliotekets betydelse 

 

Med bakgrund av EU-kommissionens Grönbok, Migration och rörlighet: utmaningar och 

möjligheter för EU: utbildningssystem, som tidigare i den här studien har nämnts, har Pihl 

(2012, s.83) undersökt hur samband mellan undervisning och lärande står i relation till 

användande av skolbibliotekens resurser. Hennes forskningsfrågor har handlat om hur 

biblioteksresurser ser ut i skolan och om nyttjande av bibliotek kan öka interkulturellt arbete i 

skolan. Hon har fokuserat sin undersökning inom fälten för pedagogisk forskning och 

interkulturell forskning relaterad till grundskolan. Pihl konstaterar i sin litteraturstudie att det 

är väldigt lite forskat och skrivet om dels bibliotek och utbildning, samt om interkulturalitet 

och utbildning. När det gäller skolbibliotek menar hon att det kan ha att göra med en låg 

prioritering av resurser till skolbibliotek och hon visar på exempel från olika Europeiska 

länder. Pihl (2012, s.84) pekar på två olika projekt genomförda i grundskolan, ett gjort i 

Sverige och ett i Norge, där ett aktivt samarbete mellan skolbibliotek och lärare studerades. I 

exemplet från Sverige användes skönlitteratur i alla ämnen utom i matematik. Samarbetet 

mellan lärare, skolbibliotekarier och bibliotekarier på allmänna bibliotek, var aktivt. Projektet 

ägde rum på en grundskola i en av Stockholms förorter där befolkningen innehade en stor 

kulturell mångfald. Klassen där projektet ägde rum bestod av 24 elever och 12 olika språk, 

förutom svenska, fanns representerade i klassen. Ambitionen var att skapa en läsglädje i 

klassen och att fylla klassrummet till bredden med böcker. Man utgick ifrån antagandet att 

läsning av skönlitteratur av hög kvalitet kunde fånga upp eleverna på många plan, både 

intellektuellt och känslomässigt. Man menade också att ett kulturellt kapital kom på köpet i 

läsningen. Böckerna var på svenska, men samma böcker fanns på barnens olika modersmål 

också. Vid projektets slut visade det sig att eleverna i klassen presterade över medel vad det 

gällde ordförståelse, läsning av svenska texter och matematik.  

 

I Norge har ett liknande projekt genomförts där man ville undersöka litteraturbaserad 

undervisning och användandet av biblioteket som en lärandearena. Två skolor ingick i 

studien. I en av skolorna hade 75 % av eleverna annan språklig bakgrund än norska och i den 

andra skolan hade 11 % av eleverna annan språklig bakgrund än norska. Det visade sig att 75 

% av eleverna på båda skolorna blev engagerade läsare av böcker på norska, oberoende av 

modersmål. På skolan där 75 % av eleverna hade fler än ett språk använde 90 % av eleverna 

biblioteket för att läsa och låna böcker även efter att projektet avslutats. Det kan dras flera 

slutsatser kring vad man i skolan behöver arbeta med i relation till de två ovanstående 

studierna, utifrån ett stärkande av ett arbete genomströmmat av ett interkulturellt perspektiv. 

Bland annat att elever får tillgång till ett kulturellt kapital utifrån interkulturellt lärande med 

hjälp av mångsidig litteratur inom ämnena konst, so- och no-ämnena. Eleverna bör även få 

tillgång till samma böcker på såväl landets huvudspråk, som barnets ursprungsspråk. Ett 

aktivt arbete med att förstärka elevernas roll som användare av bibliotek, både på och efter 

skoltid, kan med fördel implementeras i verksamheten (Pihl, 2012, ss.83). 

3.6 Skönlitteratur och läsning utifrån olika perspektiv 

 

Eilard (2004, ss.258) har analyserat läseboken, Förstagluttarna B (2007), utifrån ett genus- 

och etnicitetsperspektiv. Hon beskriver hur boken utspelar sig på en skola där två barn, en 

flicka och en pojke, samspelar med andra elever som är tänkta att representera olika kulturer, 

etniciteter och sociala bakgrunder. Hon förklarar hur författaren till sagda läsebok menar att 
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det är en skönlitterärbok i kombination med en läsebok. En sak Eilard konstaterar är att hon 

uppfattar att boken på ytan har ett välmenande anslag, där etnisk mångfald och en 

genusordning i en bitvis nytänkande form presenteras. Dock menar hon att stereotypa bilder 

av etnicitet och genus lyser igenom och att det i mångt och mycket finns ett reproducerande 

mönster som genljuder från en historisk skolboksdiskurs. Vidare har hon bland annat funnit 

på hur invandrarbarnen i boken lyfts fram och exemplifieras utifrån stereotypa föreställningar 

varpå de svenska barnen symboliserar normen. 

 

Pihl & Skinstad van der Kooij (2015, ss.1) har utifrån det teoretiska ramverket Multiple 

literacies theory [MIT, i fortsättningen], intervjuat flerspråkiga elever angående deras 

läsupplevelser. Eleverna har deltagit i projektet, Mångfaldsprojektet, där förutsättningen för 

deltagandet var frivilligt läsande av skönlitteratur och användande av biblioteksresurser. MIT 

är inspirerat av filosofiska förtecken och fokus ligger i vad en läsupplevelse gör med läsaren. 

Två av förgrundsgestalterna som står bakom teorin, Gilles Deleuze och Félix Guattari, menar 

enligt författarna att The multiplicity concept [mångfaldskonceptet] är ett nytt koncept 

rörande skillnad. Enligt den här tankegången ligger skillnaden i sig själv. Det förklaras som 

att både de många och det enskilda innehåller en mångfald i sig. Becoming [tillblivelse] är en 

annan beståndsdel i MIT som innebär att processen av tillblivelse hos en individ fungerar som 

en rhizom [kan härledas till vissa växter och deras rotsystem som kan växa åt olika håll]. 

Alltså, det texten gör med individen kartläggs i ett organiseringsmönster, varpå analysen 

handlar om att komma åt själva kärnan av tillblivelsen. Pihl & Skinstad van der Kooij har 

utgått ifrån den här analysmodellen som på engelska heter rhizoanalysis. Elevernas uttalanden 

om sina läsupplevelser i form av texter har placerats i diagram där själva kärnan har 

analyserats. Målet med rhizoanalyzis i ovannämnda studie var att finna på vad läsningen gör 

med eleverna och hur elevernas tillblivelser kan härröras från läsningen. Projektet ägde rum i 

Norge mellan åren 2007-2011 och involverade elever på en skola i stadsmiljö med låg 

socioekonomisk status och låg utbildningsnivå bland föräldrar. I projektet involverades två 

skolor i samarbete med två lärarutbildningar och ett offentligt bibliotek. Lärarna, 

lärarutbildarna och bibliotekarierna samarbetade frekvent under projektets gång kring 

litteraturbaserad utbildning. En läskultur utvecklades på skolorna där lärare och elever delade 

sina läsupplevelser med varandra. Eleverna kanaliserade sina läsupplevelser i bland annat 

skapandet av teaterpjäser och konst, samt eget skrivande.  

 

Pihl & Skinstad van der Kooij (2015, ss.9) förklarar vidare hur de fokuserade på innehållet i 

elevernas berättelser om sitt läsande och den genomslagskraft som läsningen hade i elevernas 

förståelse för sig själva och för världen. Elevernas fria val av böcker var centralt, då det visat 

sig vara en avgörande faktor för att skapa engagemang för läsning. Det visade sig under 

projektets gång att eleverna valde böcker där innehållet ibland var överordnat 

svårighetsgraden i texten. Någonting som författarna framhåller som viktigt i diskussionen 

kring nivåreglerad läsning. De menar att det i många fall kan vara understimulerande för 

elever att läsa texter som har ett innehåll som inte intresserar dem. De menar att det är viktigt 

med ett brett utbud av böcker, både vad det gäller genrer och svårighetsgrader. De framhåller 

att kategorier inom nivåreglerade böcker som ”smart, medel och dålig läsare” inte fångar 

elever i den läsandeprocess av tillblivelse, som böcker som de väljer själva gör. Studien 

visade även att eleverna upptäcker och förstår sig själva i en hopkoppling med litteratur och 

den värld som den representerar. En konklusion av studien är enligt författarna att 

engagemang genom tillhandahållande av intressant litteratur i klassrumsbibliotek, 

skolbibliotek och offentliga bibliotek, frivillig läsning och delandet av läsupplevelser flyttade 

eleverna långt över gränserna för vad de normalt brukade prestera. Elever som skolor i 

vanliga fall dömer ut som svaga läsare. Pihl & Skinstad van der Kooijs intervjustudie visar 
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dessutom att det inte spelar någon roll om eleverna är mångspråkiga och fattiga, eller 

enspråkiga och rika. Alla har en möjlighet att bli läsare som kan öka sin förståelse för sig 

själva och för världen på oförutsedda vis. En viktig kombination i undervisningssammanhang 

för att uppnå framgångsrikt arbete med eleverna som läsare är, enligt författarna, att arbeta 

med mångfald, elevernas vilja och deras utvecklingsmöjligheter. Frykholm (2007, s.112) 

uttrycker behovet av att flerspråkiga och, det han nämner som flerkulturella, unga människor 

måste ses i ljuset av de unika kvalifikationer de besitter. Han menar att skolan lägger alltför 

mycket fokus på att agera kompensatoriskt utifrån antagandet att eleverna i fråga har brister i 

svenska språket och att det har en annan kultur. 

 

3.7 Sammanfattning och kritisk granskning av tidigare forskning 

 

Samhället i dag, är som Lahdenperä (2010) menar, mångkulturellt med en internationell 

populationsbild. För att ta tillvara på migrationens möjligheter och skapa vidgade vyer för 

elever och lärare, framhålls det i EU-kommissionens Grönbok, Migration och rörlighet: 

utmaningar och möjligheter för EU:s utbildningssystem (2008), att interkulturell kompetens är 

en nödvändighet. Dock visar Skolinspektionens rapport Språk- och kunskapsutveckling- för 

barn och elever med annat modersmål än Svenska (2010) på hur personal i skolan till stor del 

uppbär en fragmentarisk kunskap om elevens bakgrund, vilket i sin tur kan rendera en 

avsaknad av implementering av ett interkulturellt arbetssätt. Den här avsaknaden kan härledas 

till det Hägerfeldt (2011)  menar är en brist på ett mångfasetterat perspektiv på undervisning 

baserad på elevers kulturella erfarenheter. Såväl Ljungberg (2011) som Gruber (2008) menar 

att ett interkulturellt arbetssätt bygger på ett ständigt pågående arbete. Dock lyfter Ljungberg 

(2011) hur en rådande samhällelig diskurs kan sätta käppar i hjulet för lärare i ett sådant 

arbete. Om man tittar på de slutsatser som Hadley, Dunn, Dotson, Behm, Cross, Kesner & 

Lundahl (2014) gjort efter sina erfarenheter som utbytesstudenter, så menar de att de fick en 

ökad förståelse och insikt i globala frågor och ett nytt sätt att betrakta sig själva som utbildare, 

tack vare bland annat möjligheten att träda in i en ny kulturell gemenskap, att besöka skolor 

och omgivande samhällen. Det som gör att liknande resultat inte är helt översättningsbara i 

den svenska lärarutbildningskontexten är att utbytesstudenter är ett undantag snarare än en 

regel. Banks (2011) stärker dock argumenten för studien när han menar att lärarutbildningen 

bör hjälpa lärarstudenter att inte bara kritiskt analysera och ompröva sina antaganden om olika 

kulturer och etniciteter, utan också utmana studenternas bilder av sig själva i ljuset av kultur 

och etnicitet.  

 

Lahdenperä (2010) lyfter fram att en avsaknad av ett interkulturellt perspektiv på 

lärarutbildningarna i frågan kan förekomma bland lärare som arbetat i många år, något som 

Persson (2011) menar alltjämt är ett problem då frågor om värderingar enligt honom hamnat 

långt ner på prioriteringslistan på lärarutbildningar till förmån för kunskapsfokusering i 

rådande läroplan, Lgr 11 (2011) . Även Biesta (2011) pekar på hur värderingsdiskursen har 

hamnat i skymundan i skolan då effektivitets- och ansvarsfrågor placerats i förgrunden. 

Utifrån Persson (2011) och Biestas (2011) resonemang där det framgår att både läroplanen 

och skolan i dag försvårar arbete med värdegrundsfrågor, kan man ställa sig frågande till Lgr 

11 (2011) och dess implikation att elever ska få möjlighet att befästa sin kulturella identitet 

vilket ska bottna i en respekt för olikheter och värderingar. 

 

Pihl (2012) har i Sverige och Norge undersökt hur användande av skolbibliotekens resurser 

kan öka interkulturellt arbete i skolan och kommit fram till att eleverna bland annat får 

tillgång till ett kulturellt kapital utifrån ett interkulturellt lärande med stöd av ett mångsidigt 
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litterärt utbud inom ämnen som konst, so- och no-ämnen. I en annan studie genomförd av Pihl 

& Skinstad van der Kooij (2015) framhålls vikten av att eleverna själva är delaktiga i val av 

skönlitteratur för att uppnå ett framgångsrikt arbete med eleverna som läsare. Dock påtalar 

Pihl hur lite forskat det är rörande frågor som bibliotek och utbildning, samt om 

interkulturalitet och utbildning, något hon menar kan ha att göra med att resurser till 

skolbibliotek är lågt prioriterat. Bristen på forskning vad det gäller de här frågorna kan i 

värsta fall skapa en onyanserad bild av verkligheten. Båda ovanstående forskningsprojekt 

bygger dessutom på enskilda skolor där enskilda insatser satts in för att stärka ett 

interkulturellt förhållningssätt. Sett ur ett perspektiv där inte alltid medel för liknande projekt 

finns tillgängliga, är inte de här studierna representativa för skolan i stort. Å andra sidan lyfter 

Frykholm (2007) fram hur det handlar om förhållningssätt gentemot eleverna och att skolan i 

många fall agerar utifrån elevers brister i svenska språket, i stället för att se på eleverna utifrån 

var och ens unika kvalifikationer. Även Gruber (2008) beskriver hur hon i sin forskning sett 

exempel på hur stereotypa antaganden som rör elevers etniska bakgrund kan ligga till grund 

för bedömning av elevers resultat i skolan.  

 

Gonçalves Matos (2011) och Reynolds & Vinterek (2013) visar på hur eleverna kommer till 

skolan med en rad olika kulturella perspektiv, något som även Langer (2005) framhåller när 

hon resonerar kring arbete med läsning och byggande av föreställningsvärldar och hur elever 

bär med sig alla de subkulturer de tillhör, såsom till exempel vänskapskretsar och hemmiljöer. 

Både Gonçalves Matos (2011) och Chambers (2014) pekar på hur läraren skapar 

förutsättningar för de läsare som eleverna blir i skolan. Gonçalves Matos (2011) och López-

Varela Azcárate (2007) visar på de möjligheter som läsning av skönlitteratur i klassrummet 

kan erbjuda, i form av upplevelser mellan olika kulturer med hjälp av dialog och interaktion, 

någonting som kan vidga en interkulturell förståelse av världen. Trots att ovanstående 

författare som här framhäver skönlitteraturens alla möjligheter, bör litteratur granskas, vilket 

Eilard (2004) påvisar i en analys hon gjort av läseboken, Förstagluttarna B (2007), där hon 

fann på stereotypa bilder av etnicitet och genus, oaktat ett på ytan välmenande anslag kring 

just etnicitet och genus. Här kan det vara viktigt att läraren, som Chambers (2014) visar på, är 

en aktiv läsare och har ett stort urval av böcker att erbjuda sina elever. Han belyser även 

vikten av kollegiala samtal kring böcker, vilket kan innebära att flera lärare granskar 

innehållet i böckerna och samtalar kring det. 
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4. Teori – det sociokulturella perspektivet 
 

Ett sätt att betrakta lärande på utifrån det sociokulturella perspektivet, är frågan om hur 

människor lär med hjälp av såväl fysiska som intellektuella resurser. Interaktionen mellan 

grupp och individ är central i sammanhanget. Frågan om hur kunskapen om ett samhälles 

differentierade kulturella innebörder reproduceras hos individen, är utmärkande för det 

sociokulturella perspektivet. I lärandeprocessen står tre sammanlänkande faktorer, nämligen 

de tankemässiga och språkliga verktyg som skapas och används, progression och nyttjande av 

fysiska artefakter, samt kommunicerande praktiker i en mängd olika verksamheter av 

kollektiv art (Säljö 2010a, ss.18). Bråten (1996, s.124) betonar det sociokulturella 

perspektivet där individen utifrån ett historisk och kulturell sammanhang står i fokus för 

utveckling, inte individen som en isolerad varelse. Strandberg (2009, .s10) förklarar det unika 

med Vygotskijs sociokulturella perspektiv med att synen på lärandeprocessen flyttades ut ur 

huvudet på den enskilda individen och in i samspelet mellan människor. Han förklarar vidare 

dialektiken i att det yttre, kommunikationen mellan människor, är preludiet till den 

lärandeprocess som sedan äger rum i den enskilda människan. Vygotsky & Luria (1994, s. 

116) pekar på social interaktion som den mest avgörande faktorn när det gäller barnets 

utvecklingsprocess och hur den vuxne är den som skapar bryggan mellan ting och förståelse 

hos barnet. 

 

4.1 Sociokulturella begrepp 

 

4.1.1 Den proximala utvecklingszonen - en zon av snart förestående 
möjligheter 

 

Den proximala utvecklingszonen är ett centralt begrepp i det sociokulturella perspektivet. Den 

har sitt ursprung hos den person som räknas som det sociokulturella perspektivets 

upphovsman, Lev S Vygotskij (1999, s.254) som själv benämnde det som, ”en zon av snart 

förestående möjligheter”, Vygotskij menade att det mellan barn och pedagog pågår ett 

samarbete som går ut på att barnet i sitt lärande, i samspel med pedagogen, så småningom 

utvecklar ett konkret uttryck utifrån det verbala uttrycket. En progression där vetenskapliga 

begrepp hos barnet försiggår jämsides med de vardagliga begreppen. Vygotskij menade att det 

vetenskapliga begreppets skörhet var att barnet saknade den konkretitionsförmåga som 

krävdes för att fullt ut greppa det vetenskapliga. När det gällde barnets möjlighet att förstå det 

vardagliga begreppet fanns en fälla med att barnet saknade abstraktionsförmåga för dito. Dock 

menade Vygotskij att det fanns en fördel att barnet kunde ordet, även om själva innebörden 

inte ännu var erövrad. Det var ett led i hela den process mellan elev och vuxen som han 

kallade just, ”en zon av snart förestående möjligheter”. Enligt Lindqvist (1999, s.80) 

refererade Vygotskij till tre avgörande faktorer som skulle vara i rörelse under 

lärandeprocessen nämligen eleven, läraren och den sociala omgivningen. Bråten (1996, s.33) 

belyser Vygotskijs idé om att den vuxne eller läraren använder de möjligheter som den sociala 

situationen erbjuder till att vägleda eleven i en kognitivt främjande utveckling. Det här 

poängterar han, kräver en kännedom om eleven och den sociala miljö de båda befinner sig i.  

 

Lindqvist (1999, s.279) förklarar och förtydligar Vygotskijs tankegångar om dialektiken 

mellan vetenskapliga och vardagliga begrepp som att elevens självmanta tänkande skulle 

stimuleras och blir mer omfattande av mötet med den vuxnes vetenskapliga begrepp. 
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Strandberg (2014, s. 54) resonerar kring förhållandet mellan konkreta och begreppsliga 

uttryck och menar att barnet och den vuxne har olika ord för att förklara samma sak och 

understryker vikten av att barnet tillåts att använda sig av sitt ordomfång. Han menar att det 

blir en slags meningsskapande och samförstånd, trots att vuxna och barn inte alltid använder 

sig av samma vokabulär. Den proximala utvecklingszonen innehar utifrån Strandbergs (2009, 

ss.74) tolkning, en dialektik mellan det barnet ännu inte kan och den kunskap den är på väg att 

förvärva. Han delar upp de två stegen i ”kan och kan-inte” och menar att det barnet inte kan, 

fungerar som en inträdesbiljett till det den inom en överskådlig framtid behärskar. Säljö 

(2010a, ss.122) betonar vikten av att fokus för lärandet i utvecklingszonen är den kunskap 

som ska erövras, den potentiella möjliga kunskaps-erövringen, inte den som redan innehas. 

Vidare förklarar Säljö att individen, som rör sig från det han kallar ”uppnådd kompetens till 

framtida kompetens” med hjälp av det sociokulturella spektrets olika delar, är högst aktiv i sitt 

eget lärande. Skolan, menar han, är en viktig plats idag som plattform för lärande i samspel 

och som en plats för möjlig utveckling.  

 

4.1.2 Mediering och medierande verktyg 

 

Lindqvist (1999) förklarar begreppet mediering som den process som uppstår när man lär sig 

något, när kunskap erövras. Strandberg (2009, s.11) resonerar kring mediering som att det är 

förhållande människa har till världen. Han förklarar vidare att vi genom verktyg, eller som 

han också kallar det, medierande artefakter sedan kan förstå världen. Verktygen kan vara 

fysiska men kan också bestå av olika tecken, han exemplifierar kartans betydelse för en 

person som orienterar, där kartan är ett medierande verktyg, ett verktyg som används för att 

förstå hur aktiviteten orientering ska bemästras. Även Säljö (2010b, s.10) resonerar kring 

begreppet mediering som det användande av verktyg vi människor nyttjar för att förstå saker i 

vår omvärld. Han exemplifierar genom att ta som exempel när vi använder våra fingrar att 

räkna med och att då fingrarna är medierande verktyg och att själva förståelsen av 

räkneprocessen är en form av mediering. Han lyfter även fram hur språket är ett medierande 

verktyg. Verktyg, eller artefakter inom den sociokulturella sfären, förklaras enligt Säljö 

(20010b, ss.28) som antingen rent fysiska och kan bestå av artefakter skapade av människan 

för att förstå en förekomst av någonting, som till exempel böcker. Han lyfter också fram en 

annan sorts verktyg som är uppbyggda av språk och inrymmer en annan form av 

kommunicerande förståelselänk för människan. Säljö påvisar hur människan i allt sitt 

handlande använder sig av någon form av verktyg, antingen fysiska eller språkliga. Vygotsky 

& Luria (1994, s.170) påvisade hur språket är ett avgörande verktyg i barnets utveckling 

utifrån att ordet i ett första skeende av utveckling står oberoende av handling. I slutet av 

utvecklingsprocessen har ordet blivit till handling. Ordet är det, menar de, som frigör 

människans handlingar. Språket i sin skrivna form är enligt Säljö (2010b, ss. 119) ett verktyg 

för att behålla och föra vidare kunskaper och färdigheter i ett samhälle. Text är enligt Säljö en 

länk till att förstå människor olika en själv och han menar att text kan vara bärare av en viktig 

kulturell explosivitet. Enligt Lindqvist (1999, s.183) var Vygotskij av den åsikten att de 

estetiska värdena var fundamentala i undervisningen och där var sagan en av dess bärare. Han 

menade, återger Lindqvist, att barnets upplevelser kunde processas med hjälp av sagans form. 

Det som var nyskapande med Vygotskijs tankar i det här sammanhanget var att han 

sammanlänkande känslo- och tankelivet. Han beredde plats för de estetiska värdena i relation 

till medvetandeprocessen. 

 

 



- 13 - 

 

5. Metod 
Under den här rubriken redogörs det för den metod som den här studien använts sig av. Den 

kvalitativa undersökningsmetoden redogörs för i stort. Intervjuprocessen skrivs fram, det 

hermeneutiska förhållningssättet förklaras, samt studiens urvalsprinciper beskrivs. Vidare 

redogörs för de etiska aspekter som tas hänsyn till i studien. Hur studien förhåller sig till 

begreppen validitet och reliabilitet skrivs fram, samt hur studien är genomförd och 

avslutningsvis hur materialet från studiens intervjuer analyserats och bearbetats. 

 

5.1 Kvalitativ undersökningsmetod 

 

Den här studien har som avsikt att undersöka hur lärare väljer skönlitteratur utöver läroböcker 

utifrån ett interkulturellt perspektiv. Den sociokulturella synen på lärande, där läraren skapar 

förutsättningar för elevens kunskapsförkovran med hjälp av kunskaper om eleven, interaktion 

med eleven samt med hjälp av verktyg som i det här fallet språket och böcker, speglar också 

den här studien. Det här låter sig göras genom att lyfta fram, tolka och analysera enskilda 

lärares erfarenheter. Kärnan i ett kvalitativt betraktelsesätt ligger enligt Stukát (2005, s.32) i 

tolkningar och en förståelse för resultatet. Den som bedriver en kvalitativ studie har som mål 

att ge gestalt åt någonting.  

 

Intentionen är att skapa intervjutillfällen där en nyfikenhet för den enskilde lärarens arbetssätt 

och tankar kring mångfald och skönlitteratur är centrala. Lahdenperä (1999, s.52) menar att 

det finns tyst kunskap som lärare, i det hon kallar mångkulturella skolor, innehar. Den 

kunskapen som är baserad på praktiskt arbete, menar hon, är intressant för forskningen att få 

fatt i. Lahdenperä betonar dock vikten av ett tillåtande och icke-dömande samtalsklimat 

mellan forskare och lärare inom ramen för interkulturell forskning. Har man som avsikt att få 

fram enskilda personers skilda åsikter, kan det enligt Holme & Solvang (1997, s.99) vara 

befogat att göra en kvalitativ studie. De menar att det i det fallet handlar om att först och 

främst komma åt informantens tankar. Den här studiens avsikt är just att få en inblick i de 

intervjuade lärarnas resonemang och tankegångar. Thurén (2007, ss.39) understryker det 

faktum att en av avsikterna med en kvalitativ studie är just det att undersöka hur det ser ut i 

verkligheten. Han förklarar vidare att undersökningsområdet ofta är begränsat till förmån för 

en möjlighet till en fördjupad studie. 

 

5.2 Intervjuer  

 

Intervjuerna är semistrukturerade och utgår från en intervjuguide (se bilaga 1). Stukát (2005, 

s.39) beskriver en semistrukturerad intervju utifrån att man har ett antal grundfrågor som 

ställs till samtliga informanter utifrån någon form av intervjuguide. Den som gör intervjun är i 

den här formen fri att i övrigt ställa följdfrågor till var och en av de som intervjuas utifrån ett 

samspel som präglas av en anpassning till rådande situation och person. Den här typen av 

intervju har förutsättningar att blir ingående i sin relativt fria form, då den som intervjuar har 

möjlighet att följa upp svaren. Innan den formella intervjustudien genomfördes, prövades 

frågorna på ett antal lärare i form av en pilotstudie. Efter pilotstudien konstaterades att 

frågorna spretade åt för många olika håll, samt att de var för många. Frågorna reviderades och 

i några fall formulerades de om.  
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Det var viktigt att få den enskilde lärarens tankar kring ämnet. Därför genomfördes 

intervjuerna med en lärare i taget. Jag lade stor vikt vid att för informanterna förklara mitt 

genuina intresse för var och ens svar utifrån min nyfikenhet i ämnet. Jag var också tydlig med 

att förklara mitt syfte med intervjuerna, varför jag valt det ämne jag valt och att min tanke 

med studien är att väcka tankar kring hur man i skolan arbetar med elevers olikheter. Enligt 

Patel & Davidson (2003, ss.70) är det av största vikt att etablera en god relation med personen 

som man ska intervjua och vara tydlig med studiens avsikt, samt den intervjuades del i 

studien.  

 

Intervjuerna färgades av ett hermeneutiskt förhållningssätt, vilket innebär att intervjuaren 

skapar ett identifierande samtalsklimat i samspel med informanten. Under intervjuerna ville 

jag nå fram till informantens berättelse. Därför var jag mån om att bejaka med uttryck som till 

exempel, ”vad spännande” och ”kan du berätta mer om det”. Vid några tillfällen när 

informanten avbröt sig själv och började prata om något annat, upprepade jag det 

informanterna sagt för att ge utrymme åt informanten att förtydliga och fördjupa sitt svar. 

Patel & Davidson (2003, s.81) påtalar dock att gränsen mellan äkta och spelad medkänsla är 

hårfin och viktig att förhålla sig till i intervjusituationen. De menar också att det ibland kan 

vara nödvändigt att upprepa svar för att få till stånd ett förtydligande. Intervjuerna spelades in 

på en mobiltelefon istället för att svaren skrevs ner för hand då jag ville behålla kontakten 

med informanten och inte titta ner på pappret. Jag hade med mig laddare och 

förlängningssladd till telefonen för att undvika problem med avstånd till eluttag om telefonen 

behövde laddas. En annan anledning till inspelningarna var att jag inte ville missa någonting i 

svaren. Varje intervju genomfördes på respektive informants skola och i olika rum som var 

avskilda för att inte några störande moment skulle avbryta intervjuerna. Stukát (2005, ss.39-

40) belyser det positiva med att genomföra intervjuerna på en plats där informanten känner 

sig trygg. Han menar också att det är viktigt att den tekniska apparaturen ska fungera utan 

bekymmer. 

 

Jag var också väldigt noga med att i ett tidigt skeende i intervjuerna låta informanternas 

definition av ordet mångfald genomsyra återstoden av intervjun och återkomma till var och 

ens definition. För, som Lahdenperä (2010, s.16) menar, är det ingen självklarhet att lärare 

som arbetat ett antal år i skolan, själva har erövrat den samhälleliga förändringen från mono- 

till mångkulturell och vad det innebär i klassrumssituationen. En del av den här studien 

eftersöker hur lärare tolkar begreppet mångfald, hur de förvaltar sina egna tolkningar och hur 

det i slutändan påverkar, i det här fallet, deras val av skönlitteratur i ämnet svenska. 

 

Jag valde att använda ordet mångfald under intervjuerna för att undvika laddade ord och 

uttryck. Ljungberg (2011, ss.57) menar att begreppet mångfald inte är lika politiskt laddat 

som orden mångkultur och mångkulturalism. Ett annat begrepp som är närbesläktade med 

ordet mångfald är interkulturalism. Då interkulturalism, som, tidigare nämnts utifrån 

Bergstedts & Lorentz (2006, ss.16) definition, snarare betecknar ett skeende än ett tillstånd 

som orden mångkultur och mångfald betecknar och själva tillståndet kan symboliseras av 

ordet mångfald, var mångfald det ord jag använde mig av under intervjuerna.  

 

Intervjuernas två inledande frågor handlade om vilken sorts utbildning personen i fråga hade, 

samt vad som styrt yrkesvalet. Den avslutande frågan handlade om huruvida informanten 

hade någonting mer att tillägga utifrån det vi anhandlat under intervjun. Patel & Davidson 

(2003, s.73) åsyftar att ett antal neutrala frågor som inte direkt härleder till studiens syfte är 

vanligt förekommande i intervjusituationer, samt att avslutningen på en intervju kan lämnas 

med en fråga där eventuella tillägg från informantens sida är möjliga. 
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5.3 Hermeneutiskt förhållningssätt 

 

Hermeneutik är en vetenskaplig inriktning där kärnförutsättningarna för människors varande 

studeras utifrån ett kvalitativt perspektiv. Forskarrollen inom den hermeneutiska genren kan 

sägas vara inkännande och lyssnande med ett personligt och engagerat tolkningsföreträde. 

Inom hermeneutiken tolkar man utsagor och mänskligt görande utifrån ett helhetsperspektiv. 

Dess motsats torde vara det positivistiska synsättet där företeelser förklaras stegvis och 

forskaren intar en objektiv och icke-synlig roll (Patel & Davidsson 2003, ss.28). Sjöström 

(1994, ss.75) beskriver, inom ramen för den hermeneutiska inriktningen, synen på människan 

som en varelse som agerar utifrån en intention. Det finns en orsak till varför en viss handling 

utförs på ett visst sätt. Det handlar enligt Stensmo (2002, s.113) om att tyda personers 

återgivande av livserfarenheter. Den prägel som det hermeneutiska förhållningssättet har satt 

på studien är viljan att förstå och tolka lärares användning av skönlitteratur utifrån ett inter- 

och sociokulturellt perspektiv. 

 

5.4 Urval 

 

Jag genomförde studien i en stor kommun i södra Sverige, som i det här arbetet nämns som 

stad X. Jag valde den kommunen därför att det finns flera skolor där med elever med många 

olika kulturella bakgrunder representerade. Urvalsgrunden stämde väl överens med mitt syfte, 

som innebär att utforska hur lärare arbetar med att välja skönlitteratur i ämnet svenska utöver 

läroböcker, utifrån ett interkulturellt perspektiv. Båda skolorna visade sig vara f-9 skolor, men 

det var ingenting som påverkade mitt urval. Tre lärare på vardera skolan intervjuades. 

Samtliga lärare arbetar i någon av årskurserna 1-3. Båda skolorna har en språkutvecklande 

profil och aktiva skolbibliotekarier.  

 

Nedan kommer en presentation av informanterna: 

 

 Lärare 1 är utbildad lärare i matematik, no, svenska och so från förskoleklass till 

årskurs 6. Hon har undervisat i årskurserna F- 9, samt arbetat på fritidshem. 

Hon är nu klasslärare i en årskurs 1. 

 

 Lärare 2 är utbildad förskolelärare samt grundskollärare för årskurserna 1-7. 

Hon har undervisat i årskurserna 1 till 3.  

Hon är nu klasslärare i en årskurs 2. 

 

 Lärare 3 är utbildad lärare i svenska och so i årskurserna 1-7, med idrott som tillval.  

Hon har undervisat i årskurserna 1-5. 

Hon är nu klasslärare i en årskurs 2. 

 

 Lärare 4 är utbildad lärare i matematik, svenska och no i årskurserna 1-6. 

Hon har undervisat i årskurserna 1-6. 

Hon är nu klasslärare i en årskurs 4. 
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 Lärare 5 är utbildad lärare i matematik, no med engelska som tillval i årskurserna 1-7. 

Hon har även full behörighet i årskurs 1-3 i svenska och även behörig att undervisa i 

ämnena musik, bild och idrott.  

Hon har undervisat i årskurserna 1-6.  

Hon är nu klasslärare i en årskurs 1. 

 

 Lärare 6 är utbildad lärare i matematik och no behörig i årskurserna 1-7 och behörig i 

alla ämnen i årskurserna 1-3. 

Hon har undervisat i årskurserna 1-4 och samarbetat med förskoleklasser. 

Hon är nu klasslärare i en årskurs 3.  

 

5.5 Etik 

 

Med bakgrund av hur det i forskningens namn bedrivits studier som resulterat i kränkande 

behandling av människor, i till exempel koncentrationsläger och på fängelser, har det 

formulerats forskningsetiska regler som stipulerar hur forskning skall bedrivas (Hermerèn 

2011, s.45). Informations-, samtyckes-, konfidentialitets-, och nyttjandekravet är fyra olika 

begrepp som man som forskare ska ta hänsyn till i sitt arbete.  

 

När det gäller informationskravet så handlar det i stora drag om att samtliga inblandade i ett 

forskningsarbete ska delges information rörande de forskningsetiska principer som forskarens 

arbete grundar sig på. Det som står i fokus gällande informationskravet är det faktum att det är 

fullkomligt frivilligt att delta i forskningsprojekt (Vetenskapsrådet 2002, s.7). Med hänsyn till 

samtyckeskravet ska den som bedriver forskningen få de inblandades medgivande vad det 

gäller delaktighet i respektive studie. Det är särskilt viktigt om deltagaren är under 15 år och 

då krävs även ett medgivande av deltagande i studien ifrån vårdnadshavare (Vetenskapsrådet 

2002, s.9). Forskaren har i enlighet med konfidentialitetskravet tystnadsplikt gentemot de som 

deltar i en studie (Vetenskapsrådet 2002, s.12). Enligt nyttjandekravet ska allt material som 

samlats in för studiens syfte förvaras och användas på ett sådant sätt att det inte kommer i 

orätta händer. Forskningsdata får under inga omständigheter användas i andra syften än det 

ursprungligen var tänkt att användas till (Vetenskapsrådet 2002, s.14). 

 

Vid de olika tillfällena när jag var i kontakt med berörda deltagare i studien, informerade jag 

om syftet med studien. Innan varje intervju informerade jag om de forskningsetiska 

principerna och premisserna för studien. Jag förklarade att det inspelade resultatet av 

respektive intervju endast används inom ramen för mitt examensarbete, samt att de inspelade 

intervjuerna kommer att raderas när arbetet med examensarbetet är färdigt. Vidare underströk 

jag varje informants anonymitet i studien. Jag avslutade informationen med att förklara att 

informanten när som helst har rätt att avbryta sin medverkan i studien/ intervjun. 

 

5.6 Validitet och reliabilitet 

 

Enligt Bryman (2011, s.50) bör man i en studie förhålla sig följdriktig gentemot syftet och låta 

en röd tråd löpa genom hela arbetet för att säkerställa en hög validitet. Sentensen av 

validiteten kan utläsas i hur väl forskaren har hållit fast vid själva forskningsansatsen. För att i 

möjligaste mån hålla en hög validitet studien igenom har jag återkommit till syfte och 

frågeställningar kontinuerligt. Jag har vinnlagt mig om att intervjufrågorna följt arbetets röda 
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tråd. Thurén (2007, s.34) skriver fram hur viktigt det är att forskaren verkligen undersöker det 

som är sagt att undersökas. Allt för att hålla en hög validitet. 

 

Om forskningsresultaten har förutsättningar för kompatibilitet med en liknande studie innehar 

studien en hög reliabilitet. Det vill säga om resultaten skulle kunna uppnås i en likartad 

undersökning. Den här studien kan inte garantera en hög reliabilitet då den innehåller alltför 

många faktorer som inte kan upprepas i en liknande studie. Då den här studien eftersträvar att 

undersöka enskilda lärares tankar kring valda delar av sin undervisning är det inte möjligt att 

resultaten skulle blir likartade om den genomförders ännu en gång med andra informanter. 

Det faktum att intervjuerna dessutom var semistrukturerade och eftersträvade varje informants 

personliga prägel och tankar på intervjun, gör även det att reliabiliteten i studien är låg. 

Magne-Holme & Krohn-Solvang (1997, s.94) menar dessutom att en kvalitativ studie inte 

eftersträvar hög reliabilitet per se. 

 

5.7 Genomförande 

 

Jag började med att sammanställa en intervjuguide (se bilaga 1), utifrån syfte och 

frågeställningar. Sedan ringade jag till den valda kommunens växel och berättade vem jag var 

och förklarade mitt ärende. Jag blev kopplad till kommunens kulturutvecklare och förklarade 

återigen mitt ärende. På begäran mailade jag henne mina kontaktuppgifter, syftet med min 

undersökning samt förutsättningarna för intervjuerna. Hon mailade mig några dagar senare 

och tipsade om att jag skulle ta kontakt med kommunens språkutvecklare. Jag ringde dem och 

fick tips på fyra skolor som arbetar språkutvecklande och som har aktiva skolbibliotek. De 

gav mig även namn på en lärare på vardera skolan som jag kunde kontakta. Jag ringde lärarna 

och mailade ut information om undersökningen, samt förutsättningar för intervjuerna. Jag fick 

svar från tre av skolor att de kunde ställa upp med tre informanter vardera. Jag svarade dem i 

tur och ordning och tackade nej till intervjuerna på den sista skolan som svarade då jag redan 

bokat in de sex intervjuer jag avsett att göra. Intervjuerna genomfördes på de respektive 

skolorna. En lärare åt gången intervjuades och intervjuerna spelades in med hjälp av en 

mobiltelefon. 

 

5.8  Analys/ bearbetning 

 

När intervjuerna var genomförda gjordes en ordagrann transkribering av det inspelade 

materialet. För att markera när informanterna tog längre pauser under intervjuerna markerade 

jag med tre punkter (…) i det transkriberade materialet. Jag sorterade därefter upp materialet i 

olika kategorier utifrån mitt syfte och mina forskningsfrågor: 

 

 Mångfald som begrepp. 

 Arbete med skönlitteratur. 

 Val av skönlitteratur. 

 Skolbibliotekets betydelse. 

 Kollegialt samarbete. 

 

I slutet av varje stycke under ovanstående rubriker i resultatdelen har jag lagt in mina 

analyser. Stensmo (2002, ss.36) beskriver hur man kan bearbeta kvalitativ hårddata såsom 

transkriberade intervjuer genom att först läsa igenom materialet och sortera upp det utifrån 
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parametrar som gör att materialet blir sorteringsbart, något han benämner som 

referenskodning.  Patel & Davidsson (2003, s.120) förklarar hur en kvalitativt bearbetad 

slutprodukt med fördel får bestå av en balanserad avvägning mellan kommentarer och citat. 

De menar att det finns en risk att texten blir oengagerande och att analysen överlämnas till 

läsaren om andelen citat är för många. Dock menar de på att citat i rimlig mån är nödvändiga 

för att bibehålla studiens trovärdighet. De framhäver också vikten av att texten är framskriven 

på ett sätt som gör den är möjlig för läsaren att förstå. I enlighet med ovanstående har jag varit 

noggrann med att finna en god balans mellan citat och kommentarer i resultatdelen. 

 

5.9 Tillämpning av det sociokulturella perspektivet i studien 

I den här fasen av analysen tittade jag på materialet utifrån ett sociokulturellt perspektiv och 

analyserade förekomsten av hur läraren skapar förutsättningar för elevens kunskapsförkovran 

med hjälp av kunskaper om eleven, interaktion med eleven, samt med hjälp av verktyg, som i 

det här fallet språket och böcker.  

 

Kvale & Brinkmann (2009, s.231) förklarar användandet av en teoretisk ram som ett filter 

över någonting som är sagt. De framhåller hur det mest troligt är så att liknande analyser 

ligger bortanför informantens tankar kring det sagda. Som avslutning på analysdelen skapade 

jag en sammanhängande berättelse utifrån det kategoriserade och analyserade 

intervjumaterialet.  

 

I studien tillämpas det sociokulturella perspektivet där den proximala utvecklingszonen är 

central. Den handlar om hur läraren utmanar varje elev till nästa kunskapssteg. I studien 

undersöks hur lärare möjliggör elevers lärande inom ramen för den proximala 

utvecklingszonen. Mediering är kunskapserövringen och medierande verktyg är de verktyg 

som används för att erövra kunskap. En bok kan vara ett medierande verktyg för att förstå en 

företeelse, erövra ny kunskap. Språk är enligt det sociokulturella perspektivet ett verktyg i 

förståelsen för människor olika en själv I studien undersöks hur lärare använder skönlitteratur 

som ett medierande verktyg utifrån ett interkulturellt perspektiv. 
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6. Resultat 

 
6.1 Mångfald som begrepp 
 

En stor del av frågorna kring temat mångfald behandlade lärares definition av begreppet, samt 

hur de beskriver sin nuvarande klass utifrån sin definition av mångfaldsbegreppet.  

 

Av de sex informanterna uppfattar en av informanterna, Lärare 1, som kom till Sverige som 

vuxen, att mångfald är ett begrepp som används i Sverige för att dela upp människor i 

grupper. Hon menar att det i hennes hemland inte var någonting man pratade om, det var 

ingen aktiv diskurs. Människors olikheter var bara någonting som fanns där som en naturlig 

del.  
 

Lärare 1 säger:  

 
Jag vet att man ofta här i Sverige syftar på mångfald mot immigranter och födda svenskar 

och så. Men för mig är det lite mer än så, förenklat.     

 
Jag kanske skulle studera själv vad mångfald är. 

 
Så att jag ser inget liksom, jag tänker inte så mångfald, det är antagligen mer  

en sådan vardag för mig. 

 

Det här perspektivet kan tolkas som att vi i Sverige problematiserar frågan om mångfald i 

relation till de erfarenheter informanten har från sitt hemland.  

Hälften av informanterna refererar till att mångfald har att göra med föräldrars ursprung. Ett 

exempel är lärare 2 som säger: 

 
Oj, alltså det första man tänker på är ju det här med att vi är olika människor och att vi, om 

man tänker på kulturer, att vi har olika kultur, vi kommer från olika delar av världen.  

 

Det kan tolkas som att de upplever att mångfald ligger i den kulturella bakgrund elevens 

familj har. I det här fallet finns en begränsning av mångfaldsbegreppet, då det knyts enbart till 

familjens kulturella bakgrund. 

 

Lärare 2 säger: 

 
Sedan pratar de [eleverna] jättebra svenska. Föräldrarna känns väldigt, alltså att de  

har kommit in i samhället, de pratar [informanten nämner staden X dialekt], de jobbar.  

Alltså jag känner att de är precis som vilken annan svensk medborgare, känner jag (…) 

 

Lärare 4 säger: 

 
Vi har ju barn, alla i min klass kallar sig svenskar, men de har ju föräldrar med ett annat  

ursprung, så de har ju en annan kulturell, ett annat kulturellt klimat hemma. Annars är  

det en rätt så, en ganska så, tycker jag, homogen grupp. 

 

Min analys är att dessa lärare uttrycker en åsikt att det är det svenska som är normen och det 

är positivt och något som efterstävas. Några informanter tar också upp olikheter som 

studievana eller inte, funktionsnedsättning, familjekonstellationer, genus och jämställdhet 

samt olika personligheter som mångfald. 
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Lärare 5 säger: 

 
Sen finns det andra variationer här också som, jag har en flicka som, hon har bara en mamma  

i familjen. Hon har ingen pappa helt enkelt utan det är tillverkat på den vägen, ja. Och sånt är 

också spännande.    

 

Lärare 3 säger: 

 
Att det kan vara givetvis språklig mångfald, men att det också kan handla om en mångfald i  

personlighet och att det kan handla om en mångfald, ja på olika plan, så det inte bara rent var 

man kommer ifrån så att säga. 

 

Lärare 3 beskriver sin klass: 

 
Den har en stor och rik mångfald på alla plan. Det är inte jättemånga barn som har alltså,  

en annan språklig bakgrund, men det är oerhört många barn med olika personligheter.  

Många barn som har olika funktionsnedsättningar, vilket också bidrar till en mångfald som  

jag ser det. Stor spridning i rent liksom när det gäller förmågor, kunskaper, vilket också  

bidrar till en mångfald i ett positivt, på ett positivt sätt.  

 

Min analys av informanternas svar är att begreppet mångfald är ett komplicerat begrepp, som 

för informanterna har olika betydelser och värderingar i både positiv och negativ bemärkelse. 

Någon tydlig samsyn kring mångfaldsbegreppet finns inte. Jag tolkar det här som om det finns 

en avsaknad av kunskap kring begreppet mångfald, och att det inte diskuteras bland lärarna. 

 

6.2 Arbete med skönlitteratur 
 

Under det här temat rörde sig frågorna kring hur lärarna arbetar med skönlitteratur såväl i 

klassrummet som i skolbiblioteket. Planering, läsning och olika konstellationer i arbetet ingår 

också. I vilken grad lärarna läser skönlitteratur för barn är också en parameter. 

 

Samtliga informanter uppger att det arbetar med skönlitteratur men i olika hög grad. Av de 

sex informanterna är det tre som inte själva läser skönlitteratur för barn. Lärare 3 och Lärare 5 

uppger att orsaken är tidsbrist och Lärare 6 anger att hon vill att läsupplevelsen ska vara äkta 

både för henne och för eleverna samtidigt: 

 
Det är inte att jag berättar nåt som jag redan vet, utan det är äkta att det här händer för oss  

alla samtidigt så att säga. 

 

Samtidigt reflekterar Lärare 6 över att det har medfört problem vid några tillfällen: 

 
Nån gång ibland har jag väl tänkt så när jag har läst: ”Oh, jag borde ha läst det här innan  

för att veta liksom vad man ska å så här, ja.  

 

Min analys av det faktum att fyra av sex lärare inte själva läser skönlitteratur för barn blir att 

det inte är aktiva i sina skönlitterära val. Tre av lärarna arbetar med läsförståelsekonceptet, En 

läsande klass, som metod i arbetet med skönlitteratur. Två av lärarna benämner läseboken, 

Förstagluttarna, som skönlitteratur.  Det här tydliggör att även begreppet skönlitteratur är 

svårdefinierat för några av lärarna. En slutsats som kan dras av ovanstående resonemang är att 

en del av informanterna i studien inte arbetar aktivt med skönlitteratur.  

 

6.3 Val av skönlitteratur 
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En stor del av intervjuerna behandlade frågor om lärares val av skönlitteratur, hur de väljer 

skönlitterära texter, samt vilka aspekter som påverkar dessa val. Ett särskilt fokus i 

intervjuerna var förekomsten av icke-europeisk skönlitteratur i undervisningen. 

 
Ja, det finns ju en massa historier från Afrika och sådana berättelser och fabler  

och grejer så visst ibland tar man ju in sådant också. Men för det mesta blir det  

nog ändå det här vanliga svenska tyvärr.  

 
Det kan nog vara viktigt men jag vet inte. Det vet jag inte riktigt. Det har jag inte 

tänkt på. Jag tänker på vad det är vi läser, det är mest svenska författare faktiskt.  

Nej, jag vet inte. Jag har inte tänkt på… 

 
Ja, och det kan det säkert vara ibland utan att jag kanske tänker på det ibland,  

alltså just att översatta böcker. Jag har jobbat en del med bilderböcker mer så,  

sagor som har, ja, sagor från Afrika eller andra delar av världen. Det gjorde vi  

en del i ettan men det är inget medvetet val jag gör så. Det är det inte utan det  

är nog egentligen ganska mycket svenska författare. 

 

(…) jag vet att i vår läsebok, läsinlärningsboken där, där tar de ju in lite olika  

kulturer mellanåt. Inte så mycket, men litegrann i alla fall, att man nuddar  

vid det och det kommer liksom lite begrepp och man kan diskutera det och  

då är det flera av mina elever här som kan förklara det bättre än vad jag själv  

kan liksom nästan.  

 
Men när jag, när vi går upp och lånar böcker eller jag går och lånar  

högläsningsböcker så har jag inte tänkt på det perspektivet så mycket faktiskt, 

utan det handlar ju om för mig väldigt mycket om barn och vad som stimulerar  

dem och… mm, nej, det kanske blir mer viktigt nu när de blir lite äldre och så. 

 
Nej det har jag aldrig, nej… alltså det var, men det var ju inte, ja vi jobbade  

med men det blir ju lite såna här afrikanska, du har skapelsemyter och det här.  

Det blir ju lite annat och när du pratar diktformer, alltså så det blir också  

lite annat tänk men inte skönlitterära, nej, nej. Det har jag nog aldrig läst, nej. 

 

 

Ovanstående citat från intervjuerna analyserar jag som att det inte görs medvetna val av icke-

europeisk skönlitteratur för barn. Lärare 1 väljer skönlitterära böcker utifrån ett varierat 

innehåll och att hon vill förmedla ett visst budskap till eleverna, till exempel ett 

värdegrundsarbete. Lärare 2 gör inte så många egna aktiva val av skönlitteratur utan hänvisar 

till bland annat hur en fritidspedagog går med halva klassen till skolbiblioteket och till 

författarbesök som styr valen av böcker. Hon resonerar så här: 

 
Ofta var det en svensk bok som var översatt till arabiska, men de finns både på svenska och  

arabiska, så man kan titta samtidigt eller se liksom och lära sig och se på båda språken. 

  

 

Lärare 3 låter eleverna själva välja böcker via biblioteket och gör själv inga aktiva val. 

Läseboken Förstagluttarna använder informanten som skönlitteratur. 

 
Så mångfald i den, nja, de är väl liksom det här klassiska att man har valt att nåt barn har  

En annan hudfärg, ett annat namn, men jag vet inte egentligen hur mångfald just i den (…) 

 

En analys är att informanten använder en bok vars innehåll inte motsvarar hennes krav. 
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Lärare 4 gör aktiva val dels nivågrupperat efter svårighetsgrad men också utifrån böckernas 

innehåll, framför allt inom jämställdhets- och värdegrundsfrågor. Så här uttalar sig Lärare 4 

om en bok som utspelar sig i Frankrike och som de läst i klassen: 

 
(…) där var ju mycket som man inte känner igen när man inte, när man bor i Sverige, även om  

det är i Europa. Men där var mycket att diskutera i den ändå. Nej, det vet jag faktiskt inte men 

det är säkert viktigt att få in kände jag när jag läste den här bara det skiljde sig så här lite. 

 

Ja, jag tänkte bland annat på det där, den handlar om en pojke som är väldigt speciell och  

som inte får gå ut för sin mormor. Han lever med sin mormor och känner inte till, han har  

aldrig varit i affärer och det är ju många barn, inte som jag har haft i denna klassen, men i  

andra klasser som har liksom kommer från ett land där man inte har upplevt så mycket,  

där man inte har sett snö och hela den biten, så att det var mycket kopplingar man  

kunde göra och kopplingar till andra böcker vi har läst om med flyktingbarn och så här  

som har kommit så att som man kunde göra paralleller med.  

 

 

Lärare 5 gör inga aktiva val av skönlitteratur och hänvisar till tidsbrist. Lärare 6 arbetar med 

färdiga läroböcker och koncept för läsinlärning. 

 

Tydligt är att informanterna arbetar väldigt olika i sina val av skönlitteratur. Begreppet 

mångfald nämns inte överhuvudtaget av de informanter som uppger att de aktivt väljer 

skönlitteratur. En tolkning av det här kan vara att i och med att informanterna inte har en 

tydlig bild av vad mångfald innebär, så blir det därmed svårt att välja skönlitteratur utifrån ett 

mångfaldsperspektiv. Ingen av informanterna väljer medvetet icke-europeisk skönlitteratur. 

Min analys är att trots att nationella och internationella styrdokument påvisar vikten av ett 

interkulturellt arbetssätt i skolan, så visar resultatet av den här studien att det saknas.  

 

6.4 Skolbibliotekets betydelse 
 

Under det här temat berörs frågor som är knutna till skolbibliotekets roll rörande lärarnas val 

av skönlitteratur. Bokbeståndens beskaffenhet omnämns samt skolbibliotekariens roll på de 

olika skolorna. 

 

Lärare 1 berättar hur bibliotekarien som också är ansvarig för kulturutbudet från stad X 

erbjuder kombinationer mellan skönlitterära böcker och uppföljningar temamässigt med att 

eleverna bland annat får se olika teaterföreställningar. Bibliotekarien tipsar också om böcker. 

Hon påtalar att bristande ekonomi gör att det inte är så lätt att önska böcker för inköp. Men 

hon menar ändå att det är bra med det utbud som finns, både på skol- och stadsbiblioteket dit 

hon tar med sina elever när de går i årskurs 2. 

 

Lärare 2 och skolbibliotekarien upptäckte gemensamt att det fanns lite rolig och ny litteratur, 

varpå skolbibliotekarien förnyade bokbeståndet en aning. Det köps in ny skönlitteratur både 

på svenska och på andra språk, men att det såklart är ekonomin som styr. 

 

Lärare 3 anser att både lärare och elever har möjlighet att påverka skolbibliotekets inköp av 

böcker. Hon berättar att det också finns tillgång till klassuppsättningar av böcker via 

biblioteket. Skolbibliotekarien går också aktivt ut i klasserna på skolan och delar med sig av 

sin kunskap i bland annat källkritik. Läraren berättar om utbudet på skolbiblioteket utifrån ett 

mångfaldsperspektiv: 

 
Ja, det gör de ju väldigt bra alltså, jag tänker att där har vi en stor bredd just utifrån att  
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också kunna liksom beröra många olika elever och i olika ämnen. Allt från om man  

har en annan kulturell bakgrund eller att man har nån funktionsnedsättning, olika intressen,  

olika kön. Det är en stor bredd tycker jag. 

 

Lärare 4 anser att både hon och eleverna nyttjar skolbiblioteket väldigt väl. Hon får hjälp av 

skolbibliotekarien i val av skönlitteratur. På frågan hur hon betraktar skolbiblioteket utifrån ett 

mångfaldsperspektiv säger hon:   

 
Alltså vi har ett jättebra utbud och har vi inte böckerna där, så går det ju att beställa från  

övriga [informanten nämner staden X], så det går liksom alltid att fixa, oftast i alla fall,  

det man vill ha tycker jag. 

 

Lärare 5 stämmer ibland av med skolbibliotekarien kring böcker som hon läst om på nätet. 

Hon resonerar kring om det finns en mångfald representerad bland böckerna på 

skolbiblioteket: 

 
Ja, det har jag lite svårt att sätta fingret på faktiskt. Jag tror att det är ganska bra därför  

att vi tar in nya böcker hela tiden vad jag förstår alltså. Hon är väldigt aktiv hon som  

jobbar däruppe [informanten syftar på skolbibliotekarien]. 

 

Hon beskriver hur hon upplever att alla elever får låna de böcker de vill och att eleverna 

ställer sig på kö för böcker och blir glada när de får dem. Därav tror hon att det finns en 

mångfald bland intressen i böckerna. Just genom att alla elever får de böcker de vill ha. 

 

Lärare 6 berättar att hon gärna frågar skolbibliotekarien om tips på bra högläsningsböcker. 

Ofta väljer hon den bok hon får rekommenderad för sig. Ibland önskar hon en bok inom ett 

visst tema från bibliotekarien. Hon menar att hon inte riktig har koll på vilka böcker hon ska 

välja och förlitar sig i många fall på hjälp ifrån bibliotekarien.  

 

Samtliga lärare i studien framhäver skolbiblioteket och skolbibliotekariens betydelse vad det 

gäller arbete med skönlitteratur. Min analys visar att lärarna i hög grad förlitar sig på 

skolbibliotekariens expertis och kunnande kring skönlitteratur, varav många av informanterna 

helt eller delvis går helt på deras rekommendationer. En tolkning av att lärarna säger att de i 

många fall låter skolbibliotekarien välja skönlitteratur åt dem är att de helt och hållet avsäger 

sig ansvaret. Ordet mångfald nämns inte i sammanhanget. Två av lärarna uppger att bristande 

ekonomi hindrar inköp av önskade böcker. En analys kan vara att inköp av skönlitteratur inte 

är ett prioriterat område inom ramen för skolans budget. 

 

6.5 Kollegialt samarbete 
 

En del av intervjuerna behandlade kollegiets betydelse för arbete med och val av 

skönlitteratur. 

 

Lärare 1 framhåller vikten av att bli inspirerad och att inspirera, men att tid för kollegiala 

samtal är begränsad. Hon beskriver att det är ett ganska ensamt arbete: 
 

Jag hade velat att man hade mer tid och lite mer utrymme för det, just de här samtalen  

och utbyte och just nu har man ett bra samarbete med biblioteket. Så är det ju en  

bibliotekarie som är väldigt engagerad och det hjälper ju ganska mycket. Annars är  

man väldigt själv, det finns inte mycket diskussioner, tyvärr. Jag saknar det. 
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Lärare 2 upplever inte att det finns någon aktiv diskussion runt litteratur, men att det kan 

hända att någon av kollegorna sinsemellan frågar varandra om tips på böcker. Hon sitter med i 

något som heter kultur- och biblioteksrådet, där det är meningen att det som samtalas om där 

ska tas vidare till arbetslaget, men läraren uttrycker inte att det är en koppling där. 

 

Lärare 3 berättar att de på hennes skola har många kollegiala diskussioner kring skönlitteratur 

och tipsar varandra om böcker. Hon anser att de hjälps åt väldigt mycket när det gäller val av 

skönlitteratur till undervisningen.  

 

Lärare 4 menar att de inom kollegiet tipsar varandra om böcker som de arbetat med tidigare 

utifrån olika teman eller mål. Det är på hennes skola någonting som sker frekvent. 

 

Lärare 5 berättar att hon emellanåt frågar kollegor om råd gällande skönlitteratur som hon har 

fått tips om på nätet. Annars kan spontana tips dyka upp bland lärarna. 

 

Lärare 6 menar att kollegialt samarbete spelar stor roll för henne i val av skönlitteratur, då hon 

själv känner sig osäker. Hur det fungerar beroende på vilken kollega hon för tillfället har och 

hur samarbetet dem emellan ser ut 

 

Min analys av ovanstående svar är att alla lärare i studien önskar ha ett gott samarbete med 

kollegor. Det handlar i några fall om hur den egna osäkerheten på och bristen i kunskap om 

skönlitteratur för barn påkallar den önskan. Dock påtalar två av informanterna att de saknar 

det kollegiala samarbetet och samtal kring skönlitteratur och en informant uppger att det är 

brist på tid för kollegiala samtal. Det kan tolkas som att samarbete inte prioriteras. Min analys 

är att det inte alltid finns ett organiserat arbete kollegor emellan och i de fall där det finns 

projekt, som kultur- och biblioteksråd, så fungerar det inte så bra.  

 

 

6.5.1 Sociokulturellt perspektiv 
 

Min analys visar på hur lärarna i studien inte själva förstår begreppet mångfald. En slutsats 

baserad på det sociokulturella perspektivet där språket är bärare och förmedlare av kunskap är 

då att eleverna inte heller får kunskap om begreppet mångfald. 

 

Analysen av intervjuerna visar att några av lärarna varken läser skönlitteratur för barn eller 

aktivt väljer skönlitteratur för barn. När man inte läser skönlitteratur för barn så har man inte 

heller förmåga att välja böcker att anpassa för sina elever. Om man betraktar skönlitteratur 

som medierande verktyg som eleven kan förstå världen och varandra via, är det en 

förutsättning att lärare har vilja och kunskap att aktivt välja. Att i stället läsa om Emil i 

snickarboa i en mångkulturell klass är inte optimalt. 
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7. Diskussion 
 

Under den här rubriken återfinns en resultatdiskussion där tidigare forskning och studiens 

teoretiska grund knyts samman med studiens resultat. I vissa fall nämns lärarna utifrån lärare 

1-6 i andra fall som en grupp, i ytterligare fall som delar av en grupp. Valda citat från 

intervjuerna lyfts in för att förtydliga och förstärka konklusioner dragna av studien. En 

metoddiskussion är också framskriven samt de didaktiska konsekvenser som kan dras utifrån 

studiens resultat. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

 

Bråten (1996, s.124) förklarar individens roll i det sociokulturella perspektivet genom att 

framhålla att individen står i fokus för utveckling utifrån ett historiskt och kulturellt 

sammanhang. Men vilket är då de kulturella sammanhang som idag står i fokus? Lahdenperä 

(2010, ss.15) menar att vi idag lever i ett mångkulturellt samhälle med en internationell 

populationsbild. Hon resonerar också kring att det ställer krav på lärare att placera in eleverna 

i den mångkulturella kontexten, något hon menar kan vara svårt om man som lärare saknar 

nödvändiga didaktiska grepp. Föreliggande studie visar att mångfaldsbegreppet hos de 

intervjuade lärarna bjöd på en mängd olika infallsvinklar. Jag valde att fråga informanterna 

hur de definierade ordet mångfald för att undvika laddade ord som till exempel mångkultur, 

ett ord som Ljungberg (2011, s.57) menar har en förhållandevis politisk laddning i 

sammanhanget. Eilard (2004, s.257) påtalar dessutom hur begreppet mångfald används inom 

ramen för det mångkulturella samhället för att förebygga användande av ”vi-och-de-

attityder”. Hon menar att mångfaldsbegreppet visar på en diskurs där både svenskhet och 

socialt relevanta skillnader återfinns. De här tankarna kring det vidgade mångfaldsbegreppet 

återfinns i studien. Några av lärarnas kommentararer till begreppet följer här: 

 
Att det kan vara givetvis språklig mångfald men att det också kan handla om en mångfald i  

personlighet och att det kan handla om en mångfald, ja, på olika plan så det inte bara rent  

var man kommer ifrån så att säga. 

 
Jag kanske skulle studera själv vad mångfald är.  

 
Jag vet att man ofta här i Sverige syftar på mångfald mot immigranter och födda svenskar 

och så. Men för mig är det lite mer än så, förenklat. 

 

Enligt Lahdenperä (2010, ss.16) kan ett resonemang som den här läraren för, förklaras med att 

lärare som arbetet många år i skolan inte riktigt har erövrat den förändring som samhället har 

genomgått från mono- till mångkulturellt och den påverkan som det har på arbetet i 

klassrummet. En tolkning av ovanstående citat, är att tanken på att definiera mångfald utifrån 

enbart sina elever är en orimlig och icke-produktiv definition. Resonerar man enbart kring de 

elever man arbetar med i klassrummet, utan att placera sig i en bredare global kontext, så 

arbetar man inte utifrån ett interkulturellt förhållningssätt. Sett från det sociokulturella 

perspektivet, där kunskapen om samhällets kulturella beskaffenhet enligt Säljö (2010a, ss.18) 

ska kommuniceras vidare till individen, finns här också brister då samhället och världen mest 

troligt inte kommer in i ett klassrum där läraren begränsar sin definition av mångfald till de 

individer som befinner sig där. Trots allt är det så att även om den enskilde läraren inte har 

greppat den samhälleliga förändringen, är det svårt att blunda för att vi lever i ett 

mångkulturellt samhälle idag, där eleverna, precis som Reynolds & Vinterek (2013, ss.105) 
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påpekar, i olika utsträckning bär med sig erfarenheter utifrån ett globalt perspektiv. Gonçalves 

Matos (2011, s.5) visar även hon på hur eleverna kommer till skolan med olika kulturella 

perspektiv och betraktelsesätt.  
 

Att lärarna själva fick definiera begreppet var också ett val utifrån att jag ville förstå hur var 

och en resonerade. Vidare ville jag att deras egna definitioner skulle löpa som en röd tråd 

genom intervjun, så att var och ens tolkning fick slå an tonen i övriga frågor. Ett 

konstaterande av studiens resultat är att samtliga lärare återkom flertalet gånger till sina 

definitioner av just begreppet mångfald. Många uttryckte en osäkerhet inför begreppet. Då 

begreppet återkom under intervjuerna så blev det än tydligare att informanterna inte själva 

hade en tydlig definition av begreppet. Jag ställer mig undrande till hur lärarna ska kunna 

vidarebefordra ett begrepp som de inte själva fullt ut behärskar. I det sociokulturella 

perspektivet är språket centralt och Vygotsky & Luria (1994, s.170) menar att ord frigör 

människans handlingar. Utifrån det resonemanget så är en möjlig tolkning att eleverna i 

slutändan inte lär sig vad mångfald är och agerar utifrån det, något som, enligt Eilard (2004, 

s.257), kan det medföra i en uppdelning i stereotyper och att ”vi-och-de attityder” förvärvas.  

 

Det kan tolkas som att frågan väckte en osäkerhet och som flera av informanterna också 

påtalade, var det ett begrepp de inte funderat så mycket på. Det kan tyda på att ordet har en 

viss laddning. När begreppen är otydligt formulerade för en själv, är ett antagande att det kan 

innebära svårigheter att arbeta med ett interkulturellt förhållningssätt i undervisningen. Ordet 

interkulturell indikerar en form av rörelse och förändring som sker i samband med någon 

form av interaktion (Bergstedt & Lorentz 2006, s.16). En förutsättning i sammanhanget är att 

man bör förstå det man vill förändra.  

 

Den här studien bekräftar delar av det Skolinspektionen (2010, s.7) kom fram till i sin rapport, 

Språk- och kunskapsutveckling - för barn och elever med annat modersmål än svenska, vad 

det gäller bristen på interkulturell implementering i skolans dagliga arbete. Rapporten visade 

dock på att det fanns en god vilja hos lärare att intressera sig för elevens kulturella bakgrund, 

vilket även den här studien visar. Samtliga lärare i den här studien uttrycker ett intresse för 

och kunskap om sina elever. Men som Lahdenperä (2010, ss. 16) menar, kan det förekomma 

att lärare saknar didaktiska grepp för att hantera ett interkulturellt arbetssätt och att detta beror 

på att den utbildning man genomgått saknat ett interkulturellt förhållningssätt. Problematiserar 

man frågan ytterligare så visar Hägerfeldt (2011, s.15) att det inte är tillräckligt att använda 

sig av enskilda metoder, utan att ett mer mångfasetterat perspektiv på undervisning krävs. En 

utmaning för lärare, menar författaren, är att utröna huruvida undervisningen kan byggas 

kring elevernas diverserade kulturella erfarenheter. Ljungberg (2011, ss.61) menar dessutom 

att ett interkulturellt förhållningssätt handlar om ett ständigt närvarande arbete med kulturella 

förtecken som genomströmmar en verksamhet och inte är isolerat till särskilda tillfällen såsom 

en specifik kulturdag. Ljungberg hävdar även att det inte är ett helt okomplicerat arbete, då 

det inte enbart handlar om läraren som enskild individ, utan samhället i stort och dess rådande 

diskurser som kan sätta käppar i hjulet för ett interkulturellt förhållningssätt. 

 

En annan aspekt på mångfaldsbegreppet är hur två av lärarna uttrycker det svenska som 

normen och det som eftersträvas. En tolkning av de två nedanstående citaten kan vara att om 

man eftersträvar homogenitet finns det ingen möjlighet att arbeta interkulturellt. Då finns inte 

ens en vilja att göra det.  

 
Sedan pratar de [eleverna] jättebra svenska. Föräldrarna känns väldigt, alltså att de  

har kommit in i samhället, de pratar [informanten nämner staden X dialekt], de jobbar.  

Alltså jag känner att de är precis som vilken annan svensk medborgare, känner jag (…) 



- 27 - 

 

 
Vi har ju barn, alla i min klass kallar sig svenskar, men de har ju föräldrar med ett annat  

ursprung, så de har ju en annan kulturell, ett annat kulturellt klimat hemma. Annars är  

det en rätt så, en ganska så, tycker jag, homogen grupp. 

 

En tolkning av de två ovanstående citaten utifrån ett sociokulturellt perspektiv är att eleverna 

socialiseras in i en diskurs där homogeniteten är eftersträvansvärd och alla elever som inte 

passar in i den blir avvikare. Säljö (2010a, ss. 122) menar att skolan är en viktig plats idag 

som plattform för lärande i samspel och som en plats för möjlig utveckling. Eleven lär, som 

Säljö (2010a, ss.18) menar, samhälles kulturella innebörder via bland annat språk och sociala 

gemenskaper.  

 

Studien visar hur informanterna resonerar kring förekomsten av icke-europeisk skönlitteratur 

för barn genom de här citaten: 

 
Ja, det finns ju en massa historier från Afrika och sådana berättelser och fabler  

och grejer så visst ibland tar man ju in sådant också. Men för det mesta blir det  

nog ändå det här vanliga svenska tyvärr.  

 
Det kan nog vara viktigt men jag vet inte. Det vet jag inte riktigt. Det har jag inte 

tänkt på. Jag tänker på vad det är vi läser, det är mest svenska författare faktiskt.  

Nej, jag vet inte. Jag har inte tänkt på… 

 
Ja, och det kan det säkert vara ibland utan att jag kanske tänker på det ibland,  

alltså just att översatta böcker. Jag har jobbat en del med bilderböcker mer så,  

sagor som har, ja, sagor från Afrika eller andra delar av världen. Det gjorde vi  

en del i ettan men det är inget medvetet val jag gör så. Det är det inte utan det  

är nog egentligen ganska mycket svenska författare. 

 

(…) jag vet att i vår läsebok, läsinlärningsboken där, där tar de ju in lite olika  

kulturer mellanåt. Inte så mycket, men litegrann i alla fall, att man nuddar  

vid det och det kommer liksom lite begrepp och man kan diskutera det och  

då är det flera av mina elever här som kan förklara det bättre än vad jag själv  

kan liksom nästan.  

 
Men när jag, när vi går upp och lånar böcker eller jag går och lånar  

högläsningsböcker så har jag inte tänkt på det perspektivet så mycket faktiskt, 

utan det handlar ju om för mig väldigt mycket om barn och vad som stimulerar  

dem och… mm, nej, det kanske blir mer viktigt nu när de blir lite äldre och så. 

 
Nej det har jag aldrig, nej… alltså det var, men det var ju inte, ja vi jobbade  

med men det blir ju lite såna här afrikanska, du har skapelsemyter och det här.  

Det blir ju lite annat och när du pratar diktformer, alltså så det blir också  

lite annat tänk men inte skönlitterära, nej, nej. Det har jag nog aldrig läst, nej. 

 

Symtomatisk med alla ovanstående citat är att icke-europeisk skönlitteratur för barn är ett 

outforskat område för lärarna i studien och att det existerar en kännbar avsaknad av icke-

europeisk skönlitteratur i lärarnas arbete med skönlitteratur. Av följande resultat kan man 

konstatera att ett interkulturellt förhållningssätt till val av skönlitteratur i ämnet svenska är 

näst intill obefintligt bland lärarna i studien. Det finns skillnader mellan den här studiens 

resultat och den föresats som är framskriven i läroplanen Lgr 11 (2011, s.222), där det är 

formulerat att eleverna ska komma i kontakt med skönlitteratur från skilda delar av världen i 

syfte att finna en ökad insikt i hur världen fungerar. Jag valde att ha med frågor om icke-

europeisk skönlitteratur för barn, för att exemplifiera arbete med skönlitteratur inom ramen 

för ett interkulturellt arbetssätt i ämnet svenska. Dock hittade jag ingen bakgrundslitteratur i 
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ämnet, vilket på sätt och vis konstituerar den framskrivna studiens angelägenhetsgrad. I 

avsaknaden av bakgrundslitteratur har jag funnit argument för vikten av att välja skönlitteratur 

som stärker elevers kulturella identiteter. Bland annat Gonçalves Matos (2011, s.5), lägger 

fram tankar kring hur lärare och elever tillsammans i klassrummet kan vidga en interkulturell 

förståelse av världen via läsning och samtal om det lästa. Jag utgår i sammanhanget ifrån att 

elever i den svenska skolan idag inte bara representerar ett europeiskt spektra, redan för åtta år 

sedan fanns det enligt Hällgren, Granstedt & Weiner (2007, s.14) människor från 203 nationer 

representerade i Sverige. Därav mitt antagande om vikten av icke-europeisk skönlitteratur för 

barn. Några av informanterna visade intresse för frågorna som rörde icke-europeisk 

skönlitteratur för barn och menade att jag genom att väcka frågan sått ett frö hos dem. Det här 

ser jag som en positiv effekt av förelagda studie. Om en omedvetenhet finns i val av 

skönlitteratur måste frågan väckas någonstans. 

 

När lärare 1 beskriver hur hon väljer böcker till undervisningen och hur eleverna väljer böcker 

när de har bibliotekstid, beskriver hon en diskrepans mellan två olika lärandearenor inom 

ramen för elevens skoltid. Man kan ställa sig undrande inför det faktum att elever och lärare i 

det här fallet står väsensskilda från varandra i urvalstillfällena. I klassrummet är inte eleven 

delaktig i val av skönlitteratur, men i biblioteket står valet fritt för eleven. Enligt Vygotskij 

(1999, s.254) pågår ett samarbete mellan pedagog och barn, en dialektik där både parter är 

nödvändiga för att kunskapsutveckling hos barnet skall äga rum. Ytterligare en anledning för 

läraren att välja skönlitteratur tillsammans med eleven påtalar Langer (2005, ss.54) när hon 

belyser vikten av att ta hänsyn till elevens bakgrund, samt de olika subkulturer som eleven rör 

sig i, för att eleven ska få ut mesta möjliga av läsningen och byggandet av föreställnings- 

världar som skönlitterär läsning kan ge upphov till. Det är inte svårt att tänka sig att eleven 

behöver navigeringshjälp i biblioteket. Kanske är det så att lärare 1 är behjälplig då, men det 

framkom inte av intervjusvaren. 

 

Lärare 2 berättar om hur hon i halvklass har matematik medan en fritidspedagog tar med 

andra halvan av klassen till biblioteket där fritidspedagogen har planerat arbete med 

skönlitteratur. Utifrån de här kan man dra slutsatsen att läraren missar delar av elevernas 

samtal kring skönlitteratur. Langer (2005, ss.54) visar på hur liknande resonemang och samtal 

kring skönlitteratur kan erbjuda läraren en djupare förståelse för sina elever. Lärare 2 

uttrycker dessutom en svårighet i att välja skönlitterära böcker till sin undervisning. Vid flera 

tillfällen uttrycker hon hur hon väljer skönlitteratur som ska tillgodose hela klassen. Langer 

(2005, ss.54) menar att elevernas resonemang kring det lästa kan ge läraren en chans att 

vidare förstå elevernas tankegångar och resonemang och lära känna sina elever ytterligare. 

Understrykas bör att interaktionens betydelse för lärande är någonting som Vygotskij & Luria 

(1996, s.116) framhåller som den absolut viktigaste och mest avgörande faktorn för barnets 

utvecklingsprocess.  

 

Generellt går att utläsa att lärarna litar helt och fullt på respektive skolbibliotekarie, vilket i 

sin tur gör att man kan ställa sig undrande inför det faktum att det är läraren som känner sin 

klass och sina elever, men ändå på något sätt läggs ansvaret inför val av böcker på 

skolbibliotekarien, som trots allt får man förmoda, inte har samma insyn i de enskilda 

elevernas bakgrund och erfarenheter. Tittar man på hur Ljungberg (2011, ss. 61) resonerar 

kring hur ett arbete med interkulturella perspektiv är ett ständigt närvarande arbete, kan man 

fråga sig hur det skulle se ut om läraren hade större delaktighet i det samlade skönlitterära 

utbud som eleven tog del av. Å ena sidan skulle det här arbetet i sin tur kräva mera av 

respektive lärare, någonting som flera informanter påtalar är tid som inte finns.  
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Å andra sidan skulle det, om läraren vinnlade sig om att hitta skönlitteratur i syfte att stärka 

elevernas kulturella identiteter och globala medvetenhet, kunna innebära, precis som Pihl & 

Skinstad vad der Kooij (2015, ss.9) påvisar, en möjlighet att stärka elever lång över sina 

gränser, elever som i vanliga fall döms ut som svaga läsare. Allt enligt de exempel som Pihl & 

Skinstad vad der Kooij lyfter fram.  

 

En analys av studien visar att samtliga informanter lyfter fram skolbiblioteket och 

skolbibliotekariens betydelse i val av skönlitteratur, samt i undervisningssituationer. Något 

som Pihl (2012, ss.83) framhåller som någonting positivt utifrån studier gjorda både i Sverige 

och i Norge, som visar på vikten av att arbeta aktivt med skolbiblioteket i undervisningen 

utifrån ett interkulturellt perspektiv. I båda studierna fanns tillgång till en viss del av 

böckerna, på både huvudspråket i landet såväl som på elevernas olika modersmål. Elevernas 

tillgång till böcker understöddes både med hjälp av en rik tillgång till böcker i klassrummet, 

såväl som flitiga besök på skolbiblioteken. Eleverna blev dessutom i hög utsträckning 

biblioteksbesökare även utanför skoltid efter de avslutade projekten. Studieresultat i 

ordförståelse, läsning och matematik höjdes också, tack vare det medvetna arbetet med 

skönlitteratur. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är platsen för lärande en viktig och central 

del i lärandeprocessen. Strandberg (2009, ss.11) förklarar det specifika begreppet, situerad, 

utifrån exemplet att läsande är en aktivitet som bäst utövas i en miljö där texter finns.  

Vygotskij (1994, ss.348) betonar också platsens betydelse, genom att förklara att ett barn 

utvecklas optimalt på en plats där hela processen för utvecklingen finns tillgänglig från allra 

första början. Både Strandberg och Vygotskij placerar här in biblioteket som en 

betydelsebärande, eller som man säger i den sociokulturella sfären, situerad plats, för elever 

att utöva läsning på. 

 

Lärare 4 är den enda av lärarna som berättar att hon aktivt läser skönlitterära böcker för barn. 

Så här för hon ett resonemang om en bok hon precis har läst och ska arbeta med i klassen: 
 

Ja, jag tänkte bland annat på det där, den handlar om en pojke som är väldigt speciell och  

som inte får gå ut för sin mormor. Han lever med sin mormor och känner inte till, han har  

aldrig varit i affärer och det är ju många barn, inte som jag har haft i denna klassen, men i  

andra klasser som har liksom kommer från ett land där man inte har upplevt så mycket,  

där man inte har sett snö och hela den biten, så att det var mycket kopplingar man  

kunde göra och kopplingar till andra böcker vi har läst om med flyktingbarn och så här  

som har kommit så att som man kunde göra paralleller med.  

 

Av ovanstående citat framgår att lärare 4 tack vare att hon läst boken också kan planera sin 

undervisning utifrån sin elevgrupp och hitta kopplingar mellan eleverna och texten. Chambers 

(2014, ss.118) styrker ett sådant arbetssätt, då han menar att läraren genom sin egen aktiva 

läsning har ett större urval att erbjuda sina elever på i form av olika sorters böcker. Han menar 

också att det är lärarens ansvar att utbilda eleverna till läsare, vilket enligt honom, förutsätter 

att läraren själv är en aktiv läsare. Han framhåller hur lärarens egna lässtrategier förs vidare 

till eleverna, varpå han menar att det är viktigt att revidera sig själv som läsare för att därmed 

bli en god läsande förebild. Han menar att det först och främst handlar om analysera sig själv 

som läsande individ och förstå sina styrkor och svagheter samt vilken sorts böcker man 

föredrar, för att inte skapa ett ensidigt val av böcker till klassrummet. Någonting annat som 

Chambers resonerar kring som en svårighet, är det faktum att lärare inte alltid hinner med 

läsning av skönlitteratur. Ett flertal av lärarna i studien berättar om en liknande tidsbrist. En 

annan likhet mellan Chambers tankar kring lärare och läsning av skönlitteratur, är samtliga 

lärare i studiens resonemang rörande vikten av kollegialt samarbete vad gäller skönlitterärt 

arbete i skolan. Ett annat bekymmer som kan hindra ett kollegialt samarbete ur ett 

interkulturellt perspektiv kan vara det som Gruber (2008, ss.52) påpekar vad det gäller att det 
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mångkulturella inslagen på en skola blir en angelägenhet för några få lärare och annan 

personal. Hon menar också att det interkulturella perspektivet koncentreras till separata 

tillfällen, istället för att genomströmma skolans dagliga arbete. I studien framkom det att 

lärarna visade på just förekomsten av enskilda tillfällen i arbetet med det mångkulturella. 

Dock utvecklade inte informanterna frågorna som rörde kollegialt samarbete kring 

skönlitteratur i någon högre utsträckning, mer än att det var önskvärt och i vissa fall fanns 

som en del av vardagen. 

 

Lärare 3 resonerar kring läsläran de arbetar med på skolan, Förstagluttarna, och den är enligt 

henne inte särskilt representativ utifrån ett mångfaldsperspektiv:  

 
Så mångfald i den, nja, de är väl liksom det här klassiska att man har valt att nåt barn har  

En annan hudfärg, ett annat namn, men jag vet inte egentligen hur mångfald just i den (…) 

 

Här framgår det hur läraren i fråga uttrycker att läseboken saknar ett mångfaldsperspektiv, 

trots det så används den i undervisningen. I det här fallet handlar det inte om ett omedvetet 

val, vilket i mina ögon är obegripligt. Tittar man på Langers (2005, ss.54) resonemang om hur 

texter som eleven läser lämnar avtryck och som hon menar kan vidga elevens perspektiv, så 

torde ovanstående exempel lämna stereotypa avtryck hos eleven. Det här bekräftas av Eilards 

(2004, ss.258) analys av sagda läsebok, som hon menar lyser igenom av stereotypa bilder av 

etnicitet och genus och att det i mångt och mycket finns ett reproducerande mönster som 

genljuder från en historisk skolboksdiskurs i läseboken, Förstagluttarna B. I en vidare 

tolkning, så kan användandet av texter med stereotyper leda till att elever, enligt Gruber 

(2008, ss.18), drabbas av sämre skolresultat. Det här bottnar, enligt henne, i att stereotyper har 

sin grund i en syn på att andra kulturer än den egna är ett problem och en belastning. 

 

7.2 Metoddiskussion 

 

Den kvalitativa undersökningsmetoden där det, enligt Stukát (2005, s.32), handlar om att tyda 

och avkoda det undersökta, är en metod som i den här studien fungerade bra, då det var de 

enskilda informanternas resonemang kring val av skönlitteratur i ämnet svenska ur ett 

interkulturellt perspektiv som stod i centrum. Intervjuguiden som utformades, reviderades 

efter att pilotstudien utförts där frågorna prövats på två lärare. Det gjorde att intervjuguiden 

tydligare hörde ihop med syfte och frågeställningar, vilket stärkte studiens validitet. Enligt 

Bryman (2011, s.50) är det viktigt att hålla sig nära syftet under hela arbetet för att en hög 

validitet ska hållas. Thurén (2007, s.34) påvisar även han vikten av att undersöka det som är 

sagt att undersöka. 

 

Det hermeneutiska förhållningssättet som Patel & Davidsson (2003, ss.28) beskriver som en 

vetenskaplig inriktning, där människors varande studeras genom ett kvalitativt perspektiv, har 

varit en god metod i den här studien, då utgångspunkten var att undersöka lärares resonemang 

kring sin praktik. Tittar man på Stensmos (2002, s.113) tankegångar om att det även handlar 

om ett återgivande av en människas livserfarenheter, har även det här förhållningssättet 

fungerat bra i studien, då det till viss del även handlade om lärares syn på begreppet 

mångfald, en fråga där hela individens erfarenhetsspektra torde komma till uttryck. Holme & 

Solvang (1997, s.99) visar också på hur en kvalitativ studie är befogad, om avsikten är att få 

fram enskilda människors åsikter. 

 

Ytterligare ett argument som stärker valet av en kvalitativ metod i föreliggande studie, påvisar  
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Lahdenperä (1999, s.52), när hon framhåller att det finns tyst kunskap som lärare i det hon 

kallar mångkulturella skolor innehar. Den kunskapen, menar hon, är baserad på praktiskt 

arbete och är intressant för forskningen att få fatt i. Lahdenperä betonar vikten av ett tillåtande 

och icke-dömande samtalsklimat mellan forskare och lärare inom ramen för interkulturell 

forskning. Även Thurén (2007, ss.39) understryker det faktum att en av avsikterna med en 

kvalitativ studie, är just det att en företeelse undersöks på djupet. En kvantitativ studie hade 

förvisso kunnat nå ut till fler informanter då själva insamlandet av data hade varit mindre 

tidskrävande, men då hade mötena med informanterna uteblivit. Risken med exempelvis en 

enkätundersökning hade kunna bli att informanterna svarat på ett sätt som upplevts som det 

politiskt korrekta, dock finns även den risken i en intervju. Å andra sidan är en av riskerna 

med en enkät enligt Stukát (2005, s.43) svårigheten att veta om informanterna förstått 

frågeställningarna. Vid intervjuer däremot, har man en möjlighet att ställa om frågor och 

omformulera. 

 

Studien har visat hur svårdefinierat begreppet mångfald är. Men den dialogiska form som en 

semistrukturerad intervju har, underlättade informanternas möjligheter att förklara och 

resonera på ett friare sätt än vad en enkätundersökning hade kunnat erbjuda.  Det är svårt att 

mäta människors definitioner av ett begrepp och som Patel & Davidsson (2003, s.14) menar, 

är själva definitionen av kvantitativ forskning att mäta insamlad data. 

 

Trots att det var en hel del arbete med att hitta informanter till studien, eftersom jag valde att 

förlägga studien i en för mig tidigare okänd kommun, anser jag att det förstärkte studiens 

trovärdighet på grund av att kommunen där studien utfördes i har en stor andel elever med fler 

kulturella bakgrunder än den svenska. Sagda kommun arbetar även aktivt med 

språkutveckling i skolorna utifrån bland annat det perspektiv att de har en stor diversitet av 

kulturer närvarande. Det var en starkt bidragande orsak till varför jag förlade studien dit och 

ville utforska lärares arbete just där. Dessutom har de skolor där intervjuerna ägde rum aktiva 

skolbibliotekarier med språkutvecklande profil, vilket också var något som jag i studien 

ämnade undersöka. 

 

Den semistrukturerade intervjuformen med en intervjuguide som utgångspunkt beskriver 

Stukát (2005, s.39) utifrån att man har ett antal grundfrågor som ställs till samtliga 

informanter utifrån någon form av intervjuguide. Den som gör intervjun är i den här formen 

fri att i övrigt ställa följdfrågor till var och en av de som intervjuas utifrån ett samspel som 

präglas av en anpassning till rådande situation och person. Han beskriver det som att den här 

typen av intervju har förutsättningar att blir ingående i sin relativt fria form, då den som 

intervjuar har möjlighet att följa upp svaren. I den här studien fungerade den här 

intervjuformen utmärkt, då den gav en handlingsfrihet att kunna ställa individuella följdfrågor 

till var och en av informanterna, vilket gjorde att var och ens tankar synliggjordes. Om 

intervjuerna hade genomförts i form av strukturerade intervjuer som Stukát (2005, s.38) 

beskriver, som bygger på intervjuscheman som följs i ordning med i princip slutna frågor och 

resulterar i en rad predestinerade svarstyper, hade inte intervjuerna i samma utsträckning 

färgats av informanternas personliga syn. 

 

Sorterade av materialet utifrån nedanstående kategorier förenklade arbetet med att vara 

konsekvent gentemot mitt syfte och mina frågeställningar.  

 

 Mångfald som begrepp. 

 Arbete med skönlitteratur. 

 Val av skönlitteratur. 
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 Skolbibliotekets betydelse. 

 Kollegialt samarbete. 

 

Jag har försökt att hitta en bra balans mellan analyser och citat i resultatdelen. I enlighet med 

det Patel & Davidsson (2003, s.120) förklarar när de beskriver hur en kvalitativt bearbetad 

slutprodukt med fördel får bestå av en balanserad avvägning mellan kommentarer och citat. 

De menar att det finns en risk att texten blir oengagerande och att analysen överlämnas till 

läsaren om andelen citat är för många. Dock menar de på att citat i rimlig mån är nödvändiga 

för att bibehålla studiens trovärdighet. De framhäver också vikten av att texten är framskriven 

på ett sätt som gör den är möjlig för läsaren att förstå. I enlighet med ovanstående har jag varit 

noggrann med att finna en god balans mellan citat och kommentarer i resultatdelen. 

 

7.3 Didaktiska konsekvenser 

 

För att som lärare kunna arbeta med ett interkulturellt perspektiv, drar jag slutsatsen efter 

genomförd studie, att man behöver formulera för sig själv vad mångfald, mångkulturalitet och 

interkulturalitet innebär. Vidare behöver dessa begrepp sättas in i en skolkontext. Eftersom 

informanterna hade svårigheter med att definiera begreppet mångfald, saknar de i 

förlängningen verktygen till att lära ut det till sina elever. 

 

Även om framskrivna studie handlade om skönlitteratur i ämnet svenska, berör det 

interkulturella perspektivet inte bara ett enskilt ämne, utan hela undervisningen. Ljungberg 

(2011, ss.61) påtalar det faktum att ett interkulturellt förhållningssätt är ett ständigt 

närvarande arbete med kulturella förtecken som genomströmmar en verksamhet Det går inte 

att bortse från att vårt samhälle idag är, som Lahdenperä (2010, ss.15) påvisar, mångkulturellt 

med en internationell populationsbild. Sedan är det inte bara upp till den enskilda läraren, hela 

utbildningsväsendet bör anta ett interkulturellt perspektiv, något som faktiskt är formulerat 

såväl via Europeiska kommissionens Grönbok Migration och rörlighet: utmaningar och 

möjligheter för EU: utbildningssystem (2008), som via Skolverket i läroplanen. Det handlar 

också om hur lärarutbildningarna förbereder lärarstudenter för ett interkulturellt 

förhållningssätt och tolkningar av till exempel följande citat från läroplanen: 

 
”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nations- 

gränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden  

Som ligger i en kulturell mångfald.” (Skolverket 2011, s.7) 

 

Banks (2007, s.30) menar att lärarstudenter måste ges hjälp att kritiskt granska och ompröva 

sina antaganden om kulturer och etniciteter, samt låta dem utmana de bilder de har av sig själv 

i ljuset av just kultur och etnicitet. Det här är något som bör framhållas i en tid då en brist på 

ideologiskt förankrade diskussioner som berör inkluderingsdiskursen i samband med 

lärarutbildningen, är någonting som, enligt Persson (2011, s.30), saknas. Han menar också att 

rådande läroplan har en kunskapsfokusering som skapar ett glapp mellan kunskap och 

värdegrundsfokuserade kontaktytor. Värderingdiskursen i skolan har, påpekar Biesta (2011), 

hamnat i skymundan för effektivitets- och ansvarsfrågor.  

 

I slutänden är skolan till för eleverna och bakom alla kunskapsmål och all forskning väntar 

elever som inte vill annat än att lära sig. De har rätt att få lära sig hur världen är beskaffad. De 

har rätt att ges verktyg för att kunna agera i ett demokratiskt samhälle. Det är en del av 

skolans uppdrag: 
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”Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett  

Globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för  

ett samhälle med  täta kontakter över kultur och nationsgränser. Det internationella  

perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden  

inom landet.” (Skolverket 2011, s.9) 
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8. Tack 
 

Jag vill börja med att rikta ett stort och varmt tack till de fantastiska informanter som gjorde 

den här studien möjlig, utan er hade det inte blivit någonting. Tack, min fantastiska 

handledare, Anna Norrström, för ditt stora engagemang, stöd och inspirerande samtal. Tack 

Frida Marklund för att du gav mig av din tid och var mitt bollplank i uppstarten. Tack min 

man, Alf Algestam, för ditt oändliga tålamod och all tid du lagt ner på att lyssna, läsa och 

kommentera. Sist men inte minst, vill jag tacka min mamma, Eva Nordlund, för många och 

långa pedagogiska diskussioner och ditt oförtröttliga påhejande.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

Allmänna frågor 

 

Vad har du för utbildning? 

Varför valde du att bli lärare? 

I vilka årskurser har du undervisat? 

Hur ser din tjänst ut i dagsläget? 

 

Mångfaldsbegreppet 

 

Beskriv hur du ser på begreppet mångfald. 

Hur ser din klass ut utifrån din definition av mångfaldsbegreppet?  

 

Skönlitteratur 

 

Hur resonerar du när du väljer skönlitteratur till din undervisning? 

Vilken skönlitteratur i ämnet svenska väljer du? Varför? 

Vilken skönlitteratur i ämnet svenska väljer du bort? Varför? 

Är det lätt eller svårt att välja skönlitteratur? Varför? 

Vad väljer du att lyfta i skönlitterära boksamtal? 

Berätta om hur du tänker kring elevernas bakgrund och erfarenheter när du väljer 

skönlitteratur i ämnet svenska. 

Hur tänker du kring icke-europeisk skönlitteratur för barn? 

 

Kollegial diskussion 

I vilken grad spelar kollegiala diskussioner in i ditt val av skönlitteratur i ämnet svenska? 

 

Skolbibliotekets betydelse 

Hur utnyttjar du skolbiblioteket? 

Hur ser utbudet på ert skolbibliotek ut utifrån ett mångfaldsperspektiv? Hur ser du på det? 
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