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Sammanfattning: I denna litteraturstudie undersöks litteraturens roll vid språkinlärning. Studien 

fokuserar på hur den skönlitterära läsningen inom engelskinlärning bidrar till ett utvecklat och 

tryggt ordförråd i de tidiga skolåren. Syftet med litteraturstudien var att undersöka effekterna 

som framkommer då läsning används i syfte att utveckla elevers språk. Vi har utgått från 

forskningsfrågan: Hur bidrar läsning till en ökad säkerhet gällande språkförmågan, med fokus 

på ett bredare ordförråd, för annat språk än modersmålet?  

Forskning som vi utgått ifrån samt våra studier svarar på den fråga som varit i fokus under 

studiens utveckling och lyft vikten av att involvera litteratur på olika sätt i undervisningen. Enligt 

vår studie är det fördelaktigt att använda litteratur i engelskundervisningen, då det kan öppna 

möjligheter för eleverna att använda sitt språk, utveckla det samt motiveras till en livslång 

läsglädje.  

Denna studie kan bidra till att lärare involverar skönlitteratur i engelskundervisningen där 

språkutveckling får vara i fokus. Eftersom vi, under arbetets gång, blev varse om att ett 

elevperspektiv saknades i artiklarnas resultat, hade det hade varit intressant att titta vidare på till 

exempel elevers inställning till litteraturläsning på engelska. Detta är något som kan vara i fokus 

vid framtida forskning.  
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Inledning 

 

Vid tidigare erfarenheter i skolan har vi upptäckt ett problemområde, där vi upptäckt att elever är 

osäkra när det gäller att använda det engelska språket. Osäkerheten kan visa sig då elever ska 

formulera sig på egen hand i tal och skrift. Något som skrivits gällande utbildning är att all 

läsning som är utmanande och obekant för eleverna bidrar till ökad språkförmåga (Nation, 2008). 

I vår litteraturstudie har vi undersökt vad forskningen säger gällande ökad språkförmåga där 

litteratur spelar in vid lärandet av ord i annat språk än modersmål. Vi valde att undersöka vad 

forskningen säger angående detta då vi under egna observationer i verksamheten inte sett elever 

läsa engelsk litteratur på egen hand.  

Något som upptäcktes under tidigare observationer i verksamheten då vi observerat var att när en 

lärare velat gå utanför ramarna startade hen en film där eleverna fick sitta bekvämt i klassrummet 

och titta på den. Här använder man sig av svensk undertext så att eleverna ständigt fick en 

översättning och lättare kunde förstå. Mediet film kan motivera eleverna då det många gånger är 

något de ser fram emot. Detta sätt att arbeta kan även återkopplas till syftet för 

engelskundervisningen då filmen ger eleverna chansen att möta det talade språket “I mötet med 

talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i 

relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.” (Skolverket, 2011 s. 30). Vi anser att 

litteratur inte nyttjas i den mån som behövs för elevers största möjliga språkinlärning. Film kan 

vara ett användbart arbetssätt vid syfte att motivera eleverna till att vilja utöva det engelska 

språket. Samtidigt är film inte något som ska stå för sig själv då eleverna behöver möta det talade 

samt det skrivna språket i många sammanhang.  

 

En stor del av språkinlärning är beroende av elevers vilja och självförtroende. Läraren kan därför 

bidra till att öka elevernas självförtroende (Skolverket, 2012b) genom att skapa en god 

lärandemiljö, vilket kan underlätta elevernas tro på sin förmåga och därmed vilja använda det 

engelska språket i större omfattning. Att redan i tidig ålder introducera språk för elever är viktigt 

då det motiverar lusten för lärande av språk. I Europa finns idag ett gemensamt mål som bygger 

på att öka språkkunskaper och flerspråkighet i ett kommunikativt syfte (Lundberg, 2011). Med 

stöd av läroplanen kan lärarna se till att dessa mål uppfylls då en del av syftet med 

engelskundervisning är att undervisning i årskurs 4-6 ska “stimulera elevers intresse för språk 

och kulturer och förmedla nyttan med språkkunskaper” (Skolverket, 2011 s.30). Det vi sett under 

våra observationer i verksamheten, är att en del lärare inte ställer krav på att eleverna ska ha 

förmågan att läsa självständigt när det gäller engelska. Den litteratur vi sett användas i 

engelskundervisning är lärarledda texter ur de läromedel som nyttjas. Genom att endast använda 

denna litteratur finns risken att eleverna får svårare att utveckla sin språkförmåga och därmed 

kan chansen minska att de ökar sitt ordförråd. Då eleverna endast får möta texter som är valda av 

läraren riskerar detta att motverka elevernas växande intresse för språket. Denna risk kan ske då 

de inte utmanas på egen hand utan blir styrda av lärarens användande av läromedlet. 

 

Vår litteraturstudie anser vi vara aktuell då det engelska språket finns i flera situationer i 

elevernas vardag som i film, spel och information på internet (Skolverket, 2012b). För eleverna 

underlättar det om de tidigt kan ha bred förståelse för det engelska språket då vi i dagens 

samhälle är mer internationella än förr.  
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I studien lyfter vi en viktig kunskap om att läsning är beroende av en bred vokabulär och att 

eleverna kan fördjupa sina kunskaper och träna sitt ordförråd genom enskild läsning. Enskild 

läsning behöver bli prioriterad för att detta ska ske. Följaktligen lyfter vi metoder för lärare att 

prioritera läsning, en av dessa metoder är att avsätta tid för enskild läsning där eleverna 

exempelvis valt litteratur utifrån sina intressen. 

  

Bakgrund  
 

Som vi skrev i inledningen är utmanande och obekant läsning bidragande till ökad språkförmåga 

(Nation, 2008). Tyvärr är inte det något vi själva observerat i verksamheten under vår tid i 

verksamheten. Ett vanligt förekommande arbetssätt är i stället att eleverna, i årskurs 4-6, till 

exempel vid glosinlärning radar upp glosor och skriver dem upprepade gånger för att befästa 

orden. Dessa glosor finner eleverna i den gemensamma text ur läromedlet som de läser högt 

tillsammans med läraren för att sedan översätta meningar (som förekommer i texten) enskilt eller 

i par. Enligt våra erfarenheter arbetar en del skolor idag inte med skönlitteratur i 

engelskundervisningen. Till viss del kan vi se att skönlitteratur används, i form av film. Syftet 

verkar dock inte vara lärande i en meningsfull kontext, utan syftet med film verkar mest vara ett 

sätt att höja motivationen hos eleverna. 

 

Förstapråksundervisningen har förr varit mer uppdelad där man antingen undervisade i litteratur 

eller i språk. Enligt Molloy (2002) har det tidigare, gällande skolundervisningens historia, funnits 

en grov uppdelning mellan språk och litteratur. Därav har skälen att läsa skönlitteratur varierat 

och även sättet att läsa den på. Förr var baktanken med skönlitterär läsning att eleverna skulle få 

en uppfattning kring den logiska tankegång som kan ses i litteratur. Samtidigt har många lärare 

idag uppfattningen att eleverna som läser på egen hand ska få en “läsglädje” som motiverar 

eleverna till att läsa och lära (Molloy, 2002). Läsningen på 1850-talet inom det svenska språket 

skedde endast av den anledning att eleverna skulle lära sig logik, retorik och grammatik. Att låta 

eleverna läsa litteratur av någon annan anledning hörde inte till svenskämnet (Molloy, 2002). Vår 

undersökning baserar sig inte på undervisning i svenskämnet men denna bakgrund har trots det 

haft inflytande på skolans och undervisningens uppbyggnad och metoder i många ämnen.  

 

Det har tidigare forskats kring hur elever med svårigheter i skolan visat minskade svårigheter för 

läsning när deras vokabulär utökades. Det finns en stor skillnad i läsförståelsen hos elever och 30 

procent av detta beror på svaghet i den muntliga vokabulären. Då alla elever har olika bakgrund 

och inte har samma förförståelse är det viktigt att läraren i engelskundervisningen lägger en 

likvärdig grund för samtliga (Biemiller, 2003). Här kan noga utvald litteratur vara en metod för 

detta. En bred vokabulär är inte en kapacitet som är medfödd, istället är det något som influeras 

av hemmiljön i samband med skolundervisningen. Barn lär sig genom att härma och det är i 

första hand från familjen det grundläggande ordförrådet kommer (Biemiller, 2003). Även 

Lindberg (2014) förespråkar ordförrådets vikt för att läsning ska fungera. När eleverna läser på 

egen hand och inte förstår orden kan konsekvenserna bli avgörande för elevernas fortsatta vilja 

till lärande.  
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Jönsson (2007) menar att om elever bara använder böcker (bänkbok som det ofta kallas) som ska 

läsas då det finns tid över, finns det en risk att vissa elever aldrig läser böcker i skolan. 

Skolarbete kräver mer tid för vissa elever vilket leder till att tiden för bänkboken inte 

förekommer för dessa. Jönsson (2007) menar även att vikten ligger i hur läsning framställs för 

elever. Om böcker endast läses vid tid över finns en risk att elever uppfattar läsning som 

lågprioriterat och oväsentligt, det är därav betydelsefullt att avsätta tid för läsning för samtliga 

elever (Jönsson, 2007). Av den anledning har vi valt att undersöka hur läsning kan utveckla en 

bredare vokabulär, för att belysa litteraturens roll i elevers språkinlärning. 

 

Reichenberg (2008) skriver att då en elev inte förstår vad den läser bidrar detta till ett sämre 

ordförråd och språk, vilket bekräftar vårt problemområde. Garan och DeVoogd (2008) menar att 

många lärare är osäkra om skönlitterär läsning i skolan verkligen hjälper elever att öka sin 

läsförmåga och att uppskatta läsningens värde. Omfattande läsning kan endast ske om cirka 95 

procent av orden i texten redan är kända av läsaren sedan tidigare (Nation, 2008). Vokabulär har 

sedan en tid erkänts spela en stark roll i framgång inom läsning (Biemiller, 2003). Genom att läsa 

och diskutera sitt läsande förbättrar eleverna sitt ordförråd. Eleverna förbättrar även förståelsen 

för de begrepp som de använder (Langer, 2005). Detta visar att det inte är tillräckligt för eleverna 

att enbart läsa självständigt, det måste även ske ett lärarlett arbete kring boken för att gynna 

elevers språkinlärning och då genom att utveckla deras ordförråd. Ewald (2002) lyfter vikten av 

läsning då hon menar att böcker för barn och unga kan, i undervisningssyfte, utgöra en central 

kunskapskälla för barns läroprocesser.  

 

Lundberg (2011) menar att, när det gäller läsning av engelska texter, är det viktigare att kunna ta 

till sig innehållet i en text än att veta vad alla ord betyder. Detta anser vi riskerar att bli ett 

problem då ett bredare ordförråd öppnar möjligheten att ge eleverna avancerade texter och 

uppgifter. I skolan idag finns det många olika sorters texter som ska bearbetas, gärna så effektivt 

som möjligt, och detta gör eleverna via olika lästekniker. Läroplanen (Skolverket, 2011) tar upp 

att eleverna behöver lära sig olika strategier för att läsa olika sorters texter. Skolverket (2012a) är 

av samma åsikt att eleverna inte behöver förstå alla ord i vissa texter för att klara av uppgifter. 

Vidare menar de att fokus inte alltid ligger i att alla ord ska förstås. Det vi uppfattar av dagens 

textbearbetning i skolan är att fokus inte är att läsa mer avancerad litteratur och skapa en 

förståelse för allt man läser. Istället fokuseras det på att elever ska kunna använda olika tekniker 

vid läsning för att förstå olika texter. Langer (2005) bekräftar problemet vi upptäckt då elever 

ofta lyfter frågor utan att ha varken begrepp eller ord för att kunna formulera dem. Läroplanen 

(Skolverket, 2011) förespråkar att eleverna behöver utveckla förmågorna att kommunicera i tal 

och skrift. 

 

Problemformulering 

 

I engelskundervisningen idag förekommer glosinlärning utan kontexter eller vidare arbete med 

orden. För att lära sig orden repeterar eleverna endast det svenska ordet mot det engelska. 

Eleverna behöver finna egna tekniker för läsning i sin språkinlärning vilket läraren behöver stötta 

dem i. Vi upplever att elever idag är otrygga i sin språkliga förmåga i engelska, vilket leder till 

mindre kommunikation i och utanför klassrummet. Det är även så att det i skolan idag finns 

elever som inte har svenska som modersmål vilket leder till att engelskan i skolan då blir ett 
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tredje eller till och med fjärde språk, vad säger forskningen angående hur alla elever kan få stöd i 

sin språkinlärning? Av den orsaken vill vi undersöka forskningen gällande hur den enskilda 

läsningen inom engelska bidrar till ett utvecklat och tryggt ordförråd inom språkinlärning i 

grundskolans tidigare år.  

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka hur man kan använda sig av engelsk läsning så att 

det, enligt forskningen, ökar elevers språkutveckling. I forskningen ville vi söka lämpliga 

metoder som gynnar eleverna i deras språkliga förmåga.  

 

Vi ställde oss frågan: Hur bidrar läsning till en ökad säkerhet gällande språkförmågan, med 

fokus på ett bredare ordförråd, för annat språk än modersmålet?  
 

Metod 

 

Vi har i detta arbete utfört en systematisk litteraturstudie där vi arbetat stegvis från en 

problemformulering fram till slutsatser kring vår studie. Under vår litteraturstudie har vi funnit 

relevanta artiklar som hjälpt oss att få en vidare uppfattning gällande läsningens roll vid 

språkinlärning. Studier söktes på nätet med hjälp av Halmstad Högskola biblioteks hemsida där 

vi sedan kunde gå vidare in i olika databaser. Vi startade vår sökning med ordet 

“ordförrådsutveckling”, som gav fem träffar. Artiklarna lästes igenom och det togs hjälp av deras 

referenslitteratur där vi fann fler förslag på sökbegrepp. När det gäller redovisning av resultat har 

vi funnit gemensamma kategorier som upptäckts i artiklarna och sedan jämfört och analyserat 

utifrån dessa.  

 

Under valen av artiklar krävdes en kvalitetsgranskning av dessa. Vår kvalitetsgranskning 

grundades på Eriksson Barajas m.fl. (2013) frågor kring värderingen av en studies kvalitet. Dessa 

frågor innefattade att författaren skulle vara forskare, artikeln skulle vara publicerad i en 

vetenskaplig tidskrift samt att forskningen inte skulle vara politiskt finansierad, då finns risken 

att forskningen blir partisk. 

 

Vi valde artiklar och avhandlingar där vårt inklusionskriterium innefattar att de skulle vara peer-

reviewed, vilket innebär att den blivit granskad innan den publicerats (Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström, 2013). Vi valde även att artiklarna skulle fokusera på ”primary school”, 

”middle school” och esl (english as a second language). I urvalet bestämde vi oss för att sålla 

bort sådana artiklar som blivit publicerade tidigare än år 2000. Vi valde att göra denna 

avgränsning, gällande publiceringsår, då vi ville ha relevanta och aktuella forskningsresultat. 

 

Arbetet har vi fördelat jämt mellan oss båda då vi tillsammans sökt i de olika databaserna. Efter 

sökningen fördelade vi artiklarna mellan oss för läsning samt granskning utifrån våra 

inklusionskriterium om de skulle användas eller ej. När det sedan blev dags för skrivandet var vi 

båda lika delaktiga genom hela arbetet.  

 

Datainsamling 
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I sökandet av studier, innan vi fann relevanta sökbegrepp såsom ”vocabulary”, fann vi miljoner 

träffar och fick fram internationella artiklar, böcker, avhandlingar och rapporter. Här gällde det 

att veta vad vi letade efter och vi har av denna anledning tagit hjälp av Eriksson Barajas m. fl.s 

(2013) sökstruktur var vi kom fram till våra inklusions- och exklusionskriterier.  

 

Under artikelsökningen användes databaserna ERIC, LIBRIS, SwePub och Google Scholar. I 

dessa databaser utgick vi ifrån relevanta begrepp/sökord såsom: develop*, vocabulary, 

“independent reading”, “middle school”, reading och “building vocabulary”. Dessa begrepp 

söktes antingen tillsammans eller var för sig i olika sammansättningar för att få fram lämpliga 

artiklar gällande vår frågeställning. Vi använde dessa sökord både som fritextord och ämnesord 

för att få fram breda sökresultat. Vid sökningar där inte tillräckligt med resultat framkom 

använde vi oss av metoden trunkering i en del begrepp. Trunkering innebär att man sätter en 

asterisk i början eller efter ett begrepp, för att få fram samtliga ord som involverar det begrepp 

som söks, till exempel develop* (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Nedan 

presenteras tabell 1 som visar hur sökningen gått till. 

 

Tabell 1. Sökning 

Datum Databas Sökord Begränsningar Träffar Relevant 

forskning 

17-11-14 LIBRIS Läsning i skolan Avhandlingar 14 3 till 

bakgrunden 

20-11-14 ERIC Vocabulary AND “middle 

school”AND reading  

år 2000, full-

text,peer-

reviewed, 

academic 

journals 

44 2  

21-11-14 Google 

scholar 

Building vocabulary År 2000 Ca 400 

000  

1  

24-11-13 ERIC ”Develop vocabulary” AND 

”middle school”AND 

reading 

år 2000, full-

text,peer-

reviewed, 

1 1 

25-11-14  

 

 

ERIC Method AND 

develop*AND 

“independent 

reading” 

år 2000, peer- 

reviewed, full- 

text 

10  1 

27-11-14 Google 

Scholar  

reading, AND, develop, 

AND vocabulary  

år 2000-2014 269000 1  

27-11-14 ERIC storybook*, 

reading, vocabulary, 

NOT kindergarten,  

NOT preschool  

år 2000, full-

text, peer-

reviewed 

12 1  
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29-11-14 Google 

Scholar 

vocabulary, AND reading, 

AND develop, AND 

"primary school", AND esl 

år 2000-2014 6660 1  

1-12-14 ERIC vocabulary, AND reading, 

AND develop*, AND 

"primary school",  

år 2000, full-

text, peer-

reviewed 

10 2  

1-12-14 ERIC  Reading AND vocabulary 

AND develop  

År 2000, full-

text, peer-

reviewed  

76 1  

4-12-14 Google 

Scholar  

literature, AND vocabulary, 

AND esl, AND "primary 

school" 

År 2000-2014 5860 3  

 

Då inklusionkriterier för sökningarna fastställdes valdes följande kriterier: peer-reviewed, full 

text och publicerat tidigast år 2000. Sedan sållades en del artiklar bort baserat på rubrikerna. De 

artiklar som verkade intressanta för vår studie undersöktes mer grundligt genom att dessa 

artiklarnas abstract lästes igenom där det avgjordes om dessa skulle undersökas vidare. Eftersom 

vårt fokus var artiklar som berörde på språkinlärning tillsammans med ordförråd som 

förespråkade bland annat enskild läsning med stöttning från läraren före och efter läsningen 

istället för under läsningen. Vi valde även att ha fokus på elever i åldrarna 8-12 år. Därför valde 

vi bort artiklar utifrån följande exlusionskriterier: artiklar vars forskning främst handlade om 

yngre barn i åldrarna 1-5 år. Även artiklar som handlat om elever på gymnasienivå och vuxnas 

läsning uteslöts då vår frågeställning fokuserat på elever i årskurs 4-6. Något som även uteslöts 

var artiklar som specificerade sig på högläsning vilket vår forskningsfråga inte fokuserat på. 

Högläsning kräver mycket av lärare då de behöver förbereda sig inför högläsningen samt på egen 

hand finna ord som kan vara otydliga för eleverna. Under högläsning får eleverna inte se orden 

framför sig samtidigt som högläsning kräver hög koncentration för en del elever. Flera av de 

artiklar vi funnit har mestadels handlat om läsförståelse där vi anser att det finns tillräcklig 

forskning kring och ville av den orsaken inte inkludera detta, av den anledningen valde vi istället  

att arbeta utifrån hur eleverna får en bredare vokabulär med hjälp av skönlitteratur . 

 

Sökordet ESL har inneburit att engelska har varit det andra språket oberoende av modersmålet. 

Vi har till exempel funnit artiklar där iranska elever lär sig engelska (Khatib, Derakhshan & 

Rezaei, 2011) men även artiklar där läsning överhuvudtaget gynnar inlärning i det engelska 

språket, även för dem som lär sig engelska som förstaspråk. 

 

Databearbetning 
 

Metasyntes har genomförts vilket innebar att vi sammanställde utvalda kvalitativa studier och 

läste in oss på teman och kategorier som berörts i artiklarna. Sedan identifierades nyckelord och 

begrepp för att slutligen hitta de gemensamma nämnare som vi fann gemensamt förekommande i 

artiklarna och sedan analyserades deras innehåll (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 

2013). De gemensamma teman vi fann blev senare de underrubriker som syns i resultatet. 

 

Under databearbetningen läste vi först artiklarna var för sig där vi sedan fann relevanta 
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gemensamma teman utifrån vår frågeställning. Vi fann då gemensamma faktorer i majoriteten av 

artiklarna och använder oss därför av dessa teman som underrubriker i vårt resultat nedan. 

Likheter man kunde finna i artiklarna var att läsning är en bidragande faktor till en utveckling vid 

lärandet av språk medan andra artiklar såg det som att man behövde en stark kunskap i det  

aktuella språket sedan tidigare för att läsningen ska bli meningsfull. Trots dessa olika 

påståendena gick studierna in i varandra där de är överens om att läsningen är en grundsten för 

lärandet av språk.  

Se artikelöversikt i bilaga A. 

 

Under läsningen av artiklarna markerades betydelsefullt innehåll utifrån följande aspekter:  

 

 Varför läsning? 

 Lärandet i fokus för elever med särskilda behov 

 Att stänga klyftan mellan starka och svaga läsare  

 Metoder och förhållningssätt kring uppbyggnaden av ordförråd. 

 

Resultat 
 

Varför läsning?  
 

Litteratur är betydelsefullt då läsning på egen hand i skolan, såväl som hemma, kan bidra till 

framgång i skolämnena. Läsning leder till ökad läsförståelse och en bredare vokabulär (Sanacore 

& Palumbo, 2010), men också till en djupare förståelse för texters budskap (Ghosn, 2002). 

Skönlitteratur innehåller även många praktiska och kulturella exempel som inte finns i andra 

texter (Khatib, Derakhshan & Rezaei, 2011). Skönlitterär läsning leder även till motivation och 

meningsfull språkinlärning eftersom barn dras till berättelser (Ghosn, 2002). 

 

Sanacore och Palumbo (2010) talar för att alla elever förtjänar en rättvis och likvärdig chans när 

det gäller läsning. En metod för att ge denna chans till alla är att avsätta tid för läsning (Sanacore 

& Palumbo, 2010). Det finns många fördelar med läsning och om eleverna får tid till detta blir de 

exponerade för en rikare vokabulär och läsning i skolan kan bidra till en livslång vana av läsning 

(Palumbo & Sanacore, 2009). Litteratur kan fylla många skilda funktioner och en del forskning 

visar att man blir smartare av att läsa (Sanacore & Palumbo, 2010). Människan har även ett 

universellt behov av berättelser. Det är i berättelser människan minns, lär sig lösa problem, 

tänker, lär sig förstå och bli förstådd. Barnlitteratur har ett naturligt berättande som går att 

involvera i undervisningen av språk på ett passande sätt (Ghosn, 2002).  

 

Läsningen riskerar att hamna i skymundan i skolämnena då lärare upplever en press att hinna gå 

igenom allt som tas upp i läroplanen. Dock menar Palumbo och Sanacore (2009) att om skolan är 

flexibel och villig kan organisationen öka schemalagd tid för läsning. Med en bred och varierad 

vokabulär får eleverna bättre flyt i sin läsning och ökad förståelse för texter, tack vare detta kan 

eleverna läsa med mer vällust (Lawrence, White & Snow, 2010). Berättelser kan skapa en 

nyfikenhet som leder till diskussioner i klassrummet som aktiverar eleverna mer än de texter som 

förekommer i läromedel. Genom dessa samtal ges eleverna även möjlighet att få direkt respons 
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gällande sitt språk och samtalet kan i grupp formas (Ghosn, 2002). Shanahan m.fl. (2012) menar 

att om vi skulle fråga eleverna varför läsning är svårt skulle eleverna säga att det är ordens fel 

och att det är de som är svåra. Shanahan (2012) menar att eleverna har rätt i det de säger 

eftersom vokabulären har stor betydelse i texten, då författaren avsiktligt uttryckt sig på det vis 

för att skapa en mening i sin berättelse. 

 

Ett långsiktigt mål med att eleverna ska utveckla en trygghet gällande sitt ordförråd är att 

eleverna behöver möta nya ord i en meningsfull kontext, istället för att bara slå upp orden i ett 

uppslagsverk (Lawrence, White & Snow, 2010). Här kan det vara effektivt att använda 

skönlitteratur som verktyg eftersom den, som tidigare nämnts, bidrar till att eleverna får en 

tydligare bild av texters budskap och deras mening (Ghosn, 2002). 

  

Elever är ofta väl medvetna om presens som tempus, berättelser spelar här en viktig roll då 

eleverna även får upptäcka övriga tempus såsom imperfekt och futurum (Ghosn, 2002). Futurum 

möter eleverna inte i många andra sammanhang då de flesta texter i övriga läromedel står i 

imperfekt och presens. Skönlitteratur kan ge eleverna en bredd av språkliga uttryck, som kan 

hjälpa dem i deras utveckling gällande kommunikation och innehåller även många språkliga 

exempel från vardagliga situationer (Ghosn, 2002 och Khatib, Derakhshan & Rezaei, 2011). 

 

I samband med läsning är det viktigt att läraren behandlar de aktuella orden genom att ge 

exempel på relaterade ord för att därigenom vidga elevernas förståelse för orden och dess 

betydelser (Lawrence, White & Snow, 2010). För att detta ska fungera krävs det att läraren 

ständigt arbetar med pågående glosinstruktioner för att hjälpa eleverna att läsa och förstå 

utmanade och nya texter (Shanahan, Fisher & Frey, 2012). Skönlitteratur är inte bara intressant 

för eleverna utan är även ett verktyg för övergripande språkinlärning (Ghosn, 2002). Lawrence 

m.fl. (2010) menar att denna språkinlärning sker om elever möter ett ord tolv gånger innan de har 

full kunskap för ordet. Elever som endast stött på ett ord fyra gånger visar svårigheter att förstå 

det i ett sammanhang då ett ord kan ha varierade betydelser i olika sammanhang. 

 

Varför används då inte litteratur i den mängd som forskning säger? Khatib, Derakhshan och 

Rezaei (2011) lyfter nackdelarna med litteratur i undervisningen, där de bland annat menar att 

litteratur kan försvåra och förvirra elever då de lär sig ett nytt språk. Om det är för svår 

grammatik och svåra ord i litteraturen bidrar det marginellt till att elever blir självständiga 

användare av det engelska språket. Det kan även vara så att litteratur innehåller ord som tillhör 

den äldre engelskan och som numera inte används, detta bidrar till att läsningen riskerar att ge 

negativ effekt (Khatib, Derakhshan & Rezaei, 2011). Som tidigare nämnts är det essentiellt att 

läraren väljer ut litteratur som kan passa eleven. Här lyfter Khatib, Derakhshan och Rezaei 

(2011) svårigheten med att hitta rätt bok till eleverna eftersom eleverna måste befinna sig i ett 

specifikt sinnesstadie för att kunna ta till sig litteraturens budskap.  

 

Lärandet i fokus för elever med speciella behov  
 

Scarborough (2005) menar att majoriteten av de unga elever som utvecklar lässvårigheter under 

skolåren har i sina tidiga år visat en svaghet främst inom det fonologiska, det vill säga legat efter 

i sin utveckling med att tala. Därmed inte sagt att den fonologiska färdigheten är den bästa eller 
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enda prediktoren för framtida läsframgångar. Om eleverna senare visar svårigheter inom läsning 

får eleverna svårt att välja böcker på egen hand. Sanacore och Palumbo (2010) menar att läraren 

kan stötta dessa elever genom att ha ett förberett bibliotek av skönlitteratur i klassrummet med 

ett avgränsat urval. I detta urval ska läraren ha haft elevernas intressen i åtanke. Deras forskning 

tyder på att elever som har lättare för att på egen hand hitta litteratur kommer läsa fler böcker.  

 

Då läraren väljer ut litteratur till sina elever finns det kriterier som Ghosn (2002) anser är viktiga 

att gå efter, dessa kriterier är: tema, handling, språk och illustrationer. Då tema väljs är det viktigt 

att se till allmänna teman som elever kan relatera till, till exempel kärlek, hopp och rädsla. Vid 

val av handling bör fokus vara en lättförståelig handling som inte är för dramatisk. Litteratur som 

håller hög kvalitet är även den som kan tillfredsställa olika åldrar så att berättelsen kan tolkas på 

olika sätt. När litteratur väljs är det viktigt att se till vilket språk som används. Ett språk som är 

underhållande och som upprepar grammatisk struktur samt ger exempel på synonymer är att 

föredra. Illustrationer kan även vara en effektiv aspekt om de är estetiskt tillfredsställande och 

förtydligar texten. Detta kan leda till diskussioner där eleverna får använda sin förmåga att 

kommunicera (Ghosn, 2002).  

 

För att motivera elever till läsning krävs det att de kan relatera till det som läses (Sanacore & 

Palumbo, 2010 och Khatib, Derakhshan & Rezaei, 2011). Samtidigt menar Sanacore och 

Palumbo (2010) att ett klassbibliotek och litteratur som elever kan relatera till inte är enda 

metoden för att underlätta elevers svårigheter men det är en bra grund att utgå ifrån. 

 

I Scarboroughs (2005) studie menar hon att ungdomar med dyslexi har svårt för avkodning, 

känna igen ord och stavning, motsatt för vad man tidigare trott om att dyslexi skulle handla om 

svårigheter främst inom läsförståelse. Studien visar även att många av de elever som mötte 

kriterierna för lässvårigheter visade på svårigheter för ord. Många elevers svårigheter hade blivit 

upptäckta redan i förskoleklass och deras lässvårighet förblev långvarig, dock hade en tredjedel 

av de undersökta eleverna ett eller två år tidigare visat lämplig prestation utifrån årskursens mål.  

 

Att stänga klyftan mellan starka och svaga läsare 
 

Det är språklärarens ansvar att hjälpa eleverna att nå sin främsta potential för att slutligen bli 

kommunikativt skickliga. Detta kan läraren inte göra på endast ett vis varpå Khatib m.fl. (2011) 

menar att litteratur kan underlätta denna process. Vidare menar de att en del lärare avskräcks från 

att använda litteratur i klassrummet just för dess komplexitet. Om texten blir för svår för eleverna 

kan det istället vara skadligt för språkinlärningen (Khatib, Derakhshan & Rezaei, 2011). Ghosn 

(2002) menar att samtidigt som de traditionella och välbeprövade material kan vara lämpligt i 

vissa fall. Då målet är att berika eleverna, bör läraren inte alltid förlita sig på tidigare utövade 

metoder då det riskerar att inte bidra till förberedelser för att uppnå mål ur läroplanen.  

 

En konflikt förekom mellan forskare varpå de inte kom överens om att det muntliga språket var 

relaterat till läsning. Viss forskning tydde på att det muntliga språket var det som var mest 

avgörande för framgång i läsning. Ny forskning visade att om den fonologiska förmågan är svag 

blir även läsningen hos denna individ drabbad (Scarborough, 2005). Även Biemiller (i Sanacore 

& Palumbo, 2009) talar för denna teori då han förespråkar vikten av att undervisa i uttal, rötter 
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och betydelsen av ämnesspecifika ord då en kunskap i detta krävs för att ha en chans till att 

utveckla sin läsförståelse.  

 

Klyftan mellan starka och svaga läsare vidgas även på grund av orsaker utanför skolans 

verksamhet såsom skilsmässor och befolkningsförändringar (Palumbo & Sanacore, 2009). 

Minoriteter såsom nyanlända börjar ofta skolan med en undermålig grund i sitt vokabulär vilket 

leder till att de får svårare att följa med när utmaningarna blir allt mer komplicerade i högre 

årskurser (Palumbo & Sanacore). Vidare menar Palumbo och Sanacore (2009) att denna klyfta 

går att rädda då barns kognitiva förmåga ökar under sen barndom och tidig ungdom. Detta sker 

då i samband med mellanstadiet vilket kan ge eleverna en chans till en lärorik läsande framtid. 

Litteratur med kortare meningar är något läraren bör titta efter i början då de inte kräver lika 

mycket av läsarens korttidsminne (Shanahan, Fisher & Frey, 2012).  

 

Metoder och förhållningssätt kring uppbyggnaden av ordförråd  
 

För att utveckling av ordförråd ska ske genom läsning krävs det att eleverna har schemalagd 

läsning i skolan. Enligt Allington (2006, i Sanacore & Palumbo, 2010) är 90 minuter om dagen 

det mest optimala för att läsning ska bidra till optimal språkinlärning. Sanacore och Palumbo 

(2010) tar i sin studie upp ett exempel där lärare har avsatt en dag i veckan åt enskild läsning. 

Denna metod kunde fungera på skolan då verksamma lärare använde litteraturen som ett 

ämnesövergripande samarbete. 

 

Samtidigt som ordförrådet är av vikt vid läsning är det även nödvändigt att läraren belyser 

avsikten med metoden och undervisningen. Utan förståelse för varför eleverna behöver en 

kunskap finns inte heller motivationen till att lära (Shanahan, Fisher & Frey, 2012). Detta gäller 

även när man som lärare ska presentera en uppgift och eleverna inte har fått full förståelse för 

vad den går ut på. Eleverna riskerar då att tappa fokus och uppmärksammar inte vad de läser.  

 

En annan metod för att motivera eleverna till att läsa är att som lärare visa sitt personliga 

engagemang för läsning och dess effekter. Tiden som avsätts för den enskilda läsningen blir 

effektiv då eleverna observerar att läraren är uppmuntrande och inspirerande och därför ska 

läraren visa ett genuint intresse för det material eleverna valt att läsa (Sanacore & Palumbo, 

2010). Konklusionen av detta blir att läraren behöver vara närvarande och aktiv i klassrummet 

även då eleverna läser på egen hand. För att eleverna ska lära sig nya ord och andra färdigheter 

av sin läsning krävs det att läraren lyfter elevernas erfarenheter och planerar lektioner utifrån 

dessa. Här menar Lawrence, White och Snow (2010) istället att det viktiga är fokus på orden 

samt att planera utifrån vilka ord eleverna behöver kunna i slutet av den veckan. Det optimala 

enligt dem hade varit fem till sju nya ord per vecka och att eleverna får möta dessa ord i olika 

situationer under veckan och i framtida undervisning. 

 

En annan viktig faktor i läsningen är att eleverna får rätt text. Eleverna behöver utmanas för att 

motiveras och det gör de genom att läraren väljer precis rätt svårighetsgrad på texterna eleverna 

ska läsa. Om vokabulären är för utmanande i en text eller meningarna är för långa och komplexa 

tappar eleverna lätt motivationen till läsning och läsningen får då inte önskad effekt. 

Svårighetsgraden på en text beror inte endast på längden på meningar och hur många stavelser 
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som förekommet, den beror även på bland annat hur texten är organiserad och hur 

sammanhanget ser ut (Shanahan, Fisher & Frey, 2012). 

 

I senare årskurser när eleverna har grunderna för läsning kan en del av den avsatta tiden för 

läsning i klassrummet förflyttas till hemmen. I hemmen får eleverna möjlighet att ta eget ansvar, 

samtidigt som de visar sin motivation för läsning (Sanacore & Palumbo, 2010).  

Till stöd för den enskilda läsningen kan en ordlista vara ett effektivt verktyg där eleverna på egen 

hand kan skapa förståelse för det de läser och samla dessa ord för att befästa kunskapen. Till stöd 

för läraren finns det hemsidor som hjälper läraren att identifiera de mest frekventa ord som 

förekommer i det engelska språket (Lawrence, White & Snow, 2010). Detta kan hjälpa läraren 

vid planering av lektioner för att skapa en förståelse för vilka ord som eleverna antagligen 

kommer möta dagligen.  
 

Diskussion 

 

Hur vi har gått tillväga i denna studie har vi besvarat under rubriken metod men nedan diskuterar 

vi samt värderar våra metoder och tillvägagångssätt. I vår resultatdiskussion har vi valt att lyfta 

en del lärdomar vi fått ut av studien samt diskussioner kring hur en del metoder kan befästas och 

användas ute i verksamheten.  

  

Metoddiskussion 
 

Sökord och Sökstrategi 

Ett antal försök krävdes innan vi insåg hur sökning efter forskning fungerade och vad vi ville få 

ut av de sökord som användes. Detta kan vi i efterhand se inte var en optimal fördelning av 

värdefull arbetstid. Trots att våra sökstrategier inte var optimala kom vi till slut fram till effektiva 

sökord som resulterade i givande sökresultat, dock inga kvantitativa studier som hade kunnat 

bidra till vår litteraturstudie och då gett ett bredare perspektiv. De artiklar vi till slut använt oss 

av är grundade i sökord som liknade varandra. Sökningen var tidskrävande då vi fick göra ett 

flertal försök samt lägga tid på att ha orden i olika sammansättningar, detta ledde till att fler 

sökningar krävdes för att få fram våra artiklar istället för att hitta samtliga artiklar inom en 

sökning. 

 

Många artiklar vi hittade verkade först vara precis vad vi behövde men som vi sedan fick utesluta 

då olika kriterier, såsom ålder på eleverna och fokus för forskningen, inte uppfylldes.  

De artiklar vi till slut valde anser vi var relevanta och gav oss nyttiga lärdomar samtidigt som de 

var internationella. Det är inte bara i Sverige vi lär oss engelska i grundskolan och det syntes 

direkt på resultaten när vi sökte i de olika portalerna.  

 

Val av artiklar 

I våra artiklar kunde vi få fram en del resultat som stödde våra tidigare observationer medan 

andra artiklar gav oss nya uppfattningar och lärdomar som lyfts under rubriken 

”resultatdiskussion”. En av de artiklar vi använde oss av kan man i efterhand anse som unik då 

denna studie var den enda som fokuserade på och belyste den fonologiska förmågan hos små 

barn och hur denna förmågan spelade roll vid framtida läsning i skolan. Detta bidrog till att det 
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blev svårt att sammanväva den med resultaten ur resterande artiklar. Vi har även reflekterat över 

att en del artiklar vi använt inte gällt engelska som andraspråk då dessa handlar om inlärning via 

läsning för elever med engelska som modersmål. Samtidigt anser vi att vid inlärning av språk 

använder man ofta samma eller liknande metoder. Just i vår studie som handlat om litteraturen 

som hjälpmedel anser vi att detta är relevant oavsett i vilken ordning du lär dig engelska. Många 

av dessa metoder går att applicera på samtlig språkinlärning.  

 

Bearbetning 

Vi har reflekterat över om resultatet hade blivit annorlunda vid annan bearbetning av artiklarna. 

Det vi kom fram till var att vi ansåg att denna studie kan göras igen och få liknande resultat då vi 

sökt samt bearbetat artiklar metodiskt.  

Bearbetningen av datan anser vi kan följas metodiskt från sökning till resultat. Angående hur 

artiklarna kategoriserats och analyserats anser vi framkommit under rubriken metod men vi kan 

inte räkna med att alla har samma förförståelse och utgångspunkt som vi hade då vi läste 

studierna. Vår bearbetning har gett oss svar på vår frågeställning och ny kunskap har belysts. 

Bearbetningen har även gett oss lärdomen att det är viktigt att ha ett tydligt mål för sökningen för 

att få fram givande sökresultat och kunna sortera mer explicit bland resultaten.  

 

Den vetenskapliga kvalitén 

Till varje studie vi bestämde oss för att använda gjordes en kvalitetsgranskning som innebar att 

vi kontrollerade författarna och deras bakgrund som forskare samt vilket institut de forskat för. 

Forskarens bakgrund har vi granskat genom att söka på forskaren i databasen ERIC där det sedan 

framkommit tidigare publikationer samt var forskaren arbetar, och hur länge denne har haft sin 

titel. Vi var redan i vår sökning noggranna med att de artiklar vi fick fram skulle vara granskade 

innan publicering. Det vi i efterhand borde kontrollerat var hur vetenskapliga de publikationer 

som artiklarna fanns med i var. Alla publikationer som finns på de databaser vi sökt i är inte 

forskning, en del räknas istället som populärvetenskap, vilket inte får användas i litteraturstudier. 

Populärvetenskap är forskning som återpublicerats av annan forskare än den som framställt 

resultatet. 

  

Resultatdiskussion 
 

Nation (2008) samt Sanacore och Palumbo (2010) är alla överens om att läsning leder till en 

bredare vokabulär och att det stärker elevernas språkinlärning. De tidigare nämnda stärker det vi 

tidigare upptäckt i verksamheten som blev ett tydligt fokus under vår litteraturstudie. I resultatet 

har vi lyft strategin att ge eleverna möjlighet att möta ord i olika kontexter. Skolverket (2012b) 

bekräftar även denna metod då det skrivs att elever lättare lär sig nya ord om de får arbeta 

kreativt och aktivt med orden samt “processa” dem. Reichenberg (2008) menar att en hel lektion 

kan gå åt för att förklara och gå igenom svåra nya ord tillsammans med eleverna men det kan 

istället sluta med att eleverna inte befäster kunskapen trots lärarens insatser. Hon menar även att 

svaga läsare har ett begränsat ordförråd och de saknar bra strategier för att utveckla detta 

(Reichenberg, 2008). Om syftet med lektionen är att eleverna ska läsa själva är det viktigt att 

eleverna lyfter svåra ord genom att till exempel skriva upp ord de möter på tavlan. Vi ser detta 

som en metod som kan fungera för den elev som stött på ordet i sin litteratur, men vi undrar hur 

man gör för att resten av eleverna i klassen som endast sett ordet på tavlan och inte i någon 
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kontext ska befästa ordet. 

 

Skolverket (2012b) lyfter att det är viktigt att eleverna får möta ord i sammanhang då det annars 

finns stor risk för att orden glöms. Detta ställer vi oss kritiskt till då vi upplever att om alla ord 

som finns och som ska läras bör mötas i sammanhang kommer detta ta lång tid vilket kan leda 

till att vissa ord försvinner i mängden. Dessa ord kan även vara svåra att sätta in i ett givande 

sammanhang. Vi håller med om att orden behöver mötas i olika kontexter för att befästas men ser 

det som ett problem på grund av tidsbrist. Biemiller (2003) menar att ett brett ordförråd är viktigt 

för att läsningen ska bli givande, medan Lundberg (2011) istället anser att innehållet i texten är 

viktigare än att förstå orden. Skolverket (2012b) lyfter också att läraren bör göra det självklart för 

eleverna att det inte alltid är viktigt att förstå alla ord i en text. En uppgift kan klaras av trots att 

eleverna inte besitter alla ord. Vi anser att du behöver kunna orden för att förstå kontexten vilket 

vi även får bekräftat i litteraturstudiens resultatdel.  

 

Jönsson (2007) lyfter vikten av att eleverna får gott om tid på sig när de läser och detta styrks 

även av Allington (i Sanacore & Palumbo, 2010) som menar att 90 minuter per dag bör avsättas 

för att läsning ska ge bästa effekt. Vi ställer oss kritiskt till detta och funderar över hur vi skulle 

hinna med detta i klassrummet. Sanacore och Palumbo (2010) ger ett exempel där en lärare 

avsatt en dag i veckan åt läsning. Vi anser att detta inte skulle fungera i praktiken av olika skäl 

såsom: eleverna riskerar att bli rastlösa under dagen och då försvinner fokus och intresse hos 

dem. Även alla ämnen har en tidsram och dessa kan inte hållas om en dag i veckan försvinner åt 

läsning. Palumbo och Sanacore (2009) menar att om en organisation är flexibel kan schemat 

anpassas för mer tid till läsning. Detta anser vi inte är hållbart i längden då vi förmodar att för 

många ämnen blir lidande. I skolan ska alla ämnen samexistera och ha sin del av den 

schemalagda skoltiden. Detta är inte ett schema som utan svårigheter kan vara flexibelt och 

läggas om. 

 

Sanacore och Palumbo (2010) anser att det är viktigt att läraren har ett bibliotek i klassrummet 

som eleverna har tillgång till och där böcker är utvalda efter elevers intresse så de på egen hand 

hittar böcker som de vill läsa. Även Jönsson (2007) har lyft detta när det gäller både elevernas 

intresse och böcker i klassrummet. Vi anser att det kan bli ett problem att ha ett bibliotek i 

klassrummet eftersom det bara kommer kunna erbjudas ett begränsat urval och en begränsad 

mängd då klassrummet inte kan ha ett brett urval böcker, men ett bibliotek kan. Då många elever 

eventuellt har liknande intresse för en bok kommer inte alla kunna läsa denna samtidigt och det 

blir då svårt att uppfylla deras intresse.  

 

I läroplanen (Skolverket, 2011) framgår det i centralt innehåll att elever i årskurs 4-6 ska lära sig 

olika strategier för att förstå texter. Som tidigare nämnts har vi en uppfattning om att 

engelskundervisning idag av den anledningen fokuserar mer på att lära ut olika tekniker för att 

bearbeta texter hastigt. Att arbeta med texter på olika nivåer för att utveckla eleverna med språk 

som fokus framgår inte specifikt i läroplanen, det är istället något läraren får tolka ur syftet och 

de övergripande målen. I de övergripande målen framgår det att ”Genom rika möjligheter att 

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

få tilltro till sin språkliga förmåga” (Skolverket, 2011, s9). Enligt läroplanen ska lärare även 

arbeta för att eleverna i mötet med talat språk och texter ska ges möjlighet att utveckla förmågan 
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att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen (Skolverket 2011, 

s30). Därför undrar vi varför den skönlitterära läsningen inte sker i större omfattning vid 

språkundervisning då vi anser att skönlitteratur kan vara ett lämpligt verktyg för att uppnå dessa 

mål. 

 

Vi har i vårt resultat valt att lyfta många anledningar till att läsning bör förekomma och Langer 

(2008) styrker vår undersökning där vikten kring läsning framgår då hon menar att det litterära 

språket och begreppen framgår i nästintill alla diskussioner där eleverna skapar och utforskar 

egna tolkningar av en litterär erfarenhet. Många lärare har antagligen kunskapen kring att 

litteraturen spelar en stor roll men hur visar vi det för eleverna? Som tidigare nämnts har 

“bänkböcker” många faror (Jönsson, 2007) och detta är kanske inte rätt metod när man som 

lärare vill visa på betydelsen av litterär läsning. Den behöver kompletteras med att läsning ibland 

får vara fokuset på en del lektioner.  

 

I bilaga B visas hur våra resultat hänger samman. Vi har valt att redovisa detta i form av en 

kedja. Med stöd från lärare kan läsning involveras i undervisningen. Då elever läser tränas deras 

språkförmåga på ett effektivt sätt. Detta leder senare till att de lär sig nya ord och begrepp. Med 

hjälp av de nya orden får eleverna en bredare vokabulär inom det aktuella språket och då en elev 

har tillgång till många ord och känner sig trygg med dessa bidrar det till att eleven motiveras och 

engageras i undervisningen.  

 

Trots det problem vi upptäckt finns det aktuell statistik som visar att osäkerheten eventuellt inte 

syns när det gäller elevernas resultat. Elever i Sverige var bäst enligt internationella språkstudien 

2011 (Skolverket, 2012a) där en stor andel niondeklassare hamnade i topp när det gällde 

läsförmågan i engelska. Sverige hade något högre resultat i den internationella språkstudien än 

Malta vilka har engelska som ett officiellt språk (Skolverket, 2012a). Undersökningen visade att 

en hög andel av eleverna hade en förmåga i den engelska läsningen som innebar att de var 

skickliga självständiga användare av det engelska språket. I de nationella proven i engelska blev 

90 procent av sjätteklassarna godkända i läsning och hörförståelse (Skolverket, 2014). Detta är 

något vi, som blivande lärare, gläds åt då svenska elever verkar bli starka i ämnet engelska i 

senare skolår när det gäller läsförståelse.  

  

Konklusion och implikation 

 

Frågeställningen vi forskat kring var: Hur bidrar läsning till en ökad säkerhet gällande 

språkförmågan, med fokus på ett bredare ordförråd, för annat språk än modersmålet? 

Svaret fann vi utifrån de artiklar vi valde som till slut kom överens om samma sak- att läsningen 

inte fungerar utan en bred vokabulär men genom att läsa och förstå det du läser utvecklar du 

även ditt språk, möter nya ord och kan utveckla ett större intresse för språk. Det behöver även 

ske ett arbete kring den litteratur som läses, här finns det flera olika varianter och en del av 

artiklarna tar upp några metoder som, av artiklarnas författare, anses effektiva.  

 

Med stöd i det resultat vi tar upp under rubriken: ”Metoder och förhållningssätt kring 

uppbyggnad av ordförråd”  har vi upptäckt att man som lärare behöver handleda eleverna i 

början av deras språkinlärning och sedan ge eleverna mer och mer frihet till att arbeta och 
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utforska språket på egen hand (Sanacore & Palumbo, 2010). Artiklarna har främst gett oss 

lärdomen att motivationen är den primära byggsten viktigast när det kommer till att skapa 

förutsättningar för läsning. Vi har tidigare nämnt att mediet film kan motivera eleverna inför 

framtida intresse för ett språk och detta anser vi att lärare kan fortsätta med. Det är även viktigt 

att lärare utmanar elever samt sig själva genom att utforska andra möjligheter i undervisningen.  

 

Det vi insett utifrån denna studie är att om vi i svenska skolor vill få in litteratur i 

engelskundervisningen kan man som lärare bland annat ersätta klassikern bänkboken till engelsk 

skönlitteratur där eleverna får möjlighet att läsa kontinuerligt på avsatt lektionstid. Användandet 

av bänkbok bör ej ske vid extra tid som vi tidigare nämnt, den ska vara prioriterad och läsas 

under ordnade former där lärare samt andra hjälpmedel behöver finnas till hands. Vi menar att 

undervisning där litteratur används i syftet att utveckla elevers språk är mer effektiv än 

undervisning där litteraturen inte får ta plats i klassrummet.  

 

Vidare forskning kan undersöka hur denna undervisning gynnar eleverna när de senare ska 

använda språket utanför skolan. Vi har,som tidigare nämnts, upptäckt att elever senare visar på 

goda förmågor inom det engelska språket. Av den anledning tror vi att vidare forskning som 

undersöker vilka metoder som bidragit till dessa goda resultat kan vara lärorik. Under arbetets 

gång upptäckte vi att ett elevperspektiv saknades i artiklarnas resultat. Vi tror att det hade varit 

intressant att titta vidare på till exempel elevers inställning till skönlitterär engelsk läsning. 
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Bilaga A1- Artikelöversikt 

 
Publikatio-

nsår/utgivar

e 

Databas/sök

-

ord/kriterier

/inklusions- 

och 

exklusionskr

iterier 

Författare Titel Syfte Metod Urval Slutsats/resulta

t 

1. 2002, 

 ELT 

Journal 

Google 

Scholar 

 

 vocabulary, 

AND 

reading, 

AND 

develop, 

AND 

"primary 

school", 

AND esl 

 

År 2000-

2014 

Irma K. 

Ghosn 

Four 

good 

reasons 

to use 

literature 

in 

primary 

school 

ELT 

Hur 

skönlitterat

ur bidrar 

till 

språkinlärn

ing för 

engelska 

som 

andraspråk 

samt 

användbar

a metoder 

kring hur 

läsningen 

kan 

användas. 

Kritiserar 

IKT och 

visar 

effekter av 

skönlittera

tur och 

refererar 

till andra 

forskares 

material 

Områden 

i barns 

utvecklin

g där 

litteratur 

har stor 

betydelse 

Skönlitteratur 

kan användas 

som ett 

komplement till 

det traditionella 

läromedlet och 

därmed utveckla 

elevers språk, 

motivation, 

världsuppfattnin

g och 

akademiska 

språk. 

2. 2011, 

Internation

al Journal 

of English 

Linguistics 

Google 

Scholar  

 

literature, 

AND 

vocabulary, 

AND esl, 

AND 

"primary 

school" 

 

År 2000-

2014 

Mohammed 

Khatib, Ali 

Derakhshan

, Saeed 

Rezaei 

Why 

and why 

not 

literature

: A task-

based 

approac

h to 

teaching 

literature 

Lyfta både 

fördelar 

och 

nackdelar 

med 

användbar

heten av 

litteratur i 

undervisni

ng av 

engelska 

som 

andraspråk 

via 

övningar. 

Utgår ifrån 

egen 

erfarenhet 

och 

kopplar 

sina tankar 

till andra 

forskares 

resultat 

inom 

området, 

iranska 

elever som 

ska lära 

sig 

engelska 

Forsknin

g som är 

baserad 

på 

nyckelor

den: 

literature

, 

language 

teaching 

och task-

based 

approach 

Litteratur kan 

användas 

effektivt i 

klassrummet 

med hjälp av 

genomtänkt 

didaktik.Det kan 

bland annat 

bidra till 

språkinlärning. 
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3. 2010, 

 Education-

al 

Leadership 

ERIC 

 

Vocabulary, 

“middle 

school”, 

reading 

 

 

 Full-

text,peer-

reviewed, 

academic 

journals, år 

2000-2014 

Joshua F. 

Lawrence, 

Claire 

White, 

Catherine 

E. Snow 

The 

Words 

Students 

Need 

Lyfta hur 

lärare lär 

ut de 

viktigaste 

orden i det 

engelska 

språket 

och vikten 

av det.   

Utgår ifrån 

hemsidor 

som tar 

upp de 

vanligaste 

orden och 

lyfter 

forsknings

resultat 

som tar 

upp vikten 

av att 

bredda 

elevers 

ordförråd 

Använde

r olika 

hemsidor 

med 

ordlistor 

och 

sammans

täller 

forsknin

gsresulta

t som 

talar för 

samma 

sak 

Elever behöver 

ett rikare 

ordförråd för att 

kunna utveckla 

sin läsförståelse 

och eleverna 

behöver möta 

nya ord i flera 

olika situationer 

för att förstå 

dem, lärare kan 

ta hjälp av 

hemsidor för att 

veta vilka ord 

deras 

lektionsplanerin

g bör fokusera 

på. 
4. 2005, 

Haskins 

Laboratorie

rs 

 Hollis S. 

Scarboroug

h 

Develop

mental 

Relation

ships 

between 

Languag

e and 

Reading: 

Reconcil

ing a 

Beautifu

l 

Hypothe

sis with 

Some 

Ugly 

Facts 

Lyfta 

forskares 

och lärares 

fördomar 

kring 

läsningens 

roll för 

elever. 

Lyfter 

relevant 

forskning 

kring hur 

ordförråde

t bidrar till 

språklig 

förmåga 

samt 

jämför 

dessa. 

 En del av 

lärarnas och 

forskares 

fördomar kring 

läsning 

bekräftades 

samtidigt som 

övriga fördomar 

kräver 

ytterligare 

forskning. 
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5. 2009, 

 Heldref 

Publications 

ERIC 

 

 vocabulary, 

AND 

reading, 

AND 

develop*, 

AND 

"primary 

school" 

 

Full-text, 

peer-

reviewed, år 

2000-2014 

Anthony 

Palumbo 

and Joseph 

Sanacore 

Helping 

Struggli

ng 

Middle 

School 

Literacy 

Learners 

Achieve 

Success 

Minoritete

n i skolan, 

såsom 

nyanlända 

eller elever 

med 

svårigheter

, lyfts i 

denna 

artikel 

kring hur 

man som 

lärare gör 

för att 

hjälpa 

dessa i sin 

språkinlärn

ing 

Sammanst

äller egna 

forsknings

resultat 

sedan 

tidigare 

tillsamman

s med 

andra 

forskares 

resultat 

inom det 

aktuella 

ämnet 

Forsknin

g som 

fokuserar 

på 

nyckelor

den: 

achieve

ment 

gap, 

middle-

level 

learners, 

spiral 

curriculu

m, 

strugglin

g readers 

Det är lärarens 

uppdrag att hitta 

material som 

motiverar 

eleverna så 

läsning blir 

intressant. 

Motivation 

bidrar sedan till 

meningsfull 

inlärning. 

6. 2010, 

The 

Clearing 

House 

ERIC 

 

Vocabulary, 

“middle 

school”, 

reading 

 

 

 Full-

text,peer-

reviewed, 

academic 

journals, år 

2000-2014 

Joseph 

Sanacore 

and 

Anthony 

Palumbo 

Middle 

School 

Students 

Need 

More 

Opportu

nities to 

Read 

Across 

the 

Curricul

um 

Anledning

ar till 

individuell 

läsning 

och 

prioriterad 

schemaläg

gning av 

läsning 

Lyfter 

andra 

forskares 

resultat 

samt viss 

egen 

forskning 

som 

existerar 

inom det 

aktuella 

ämnet 

Har valt 

ut 

forksnin

g som 

fokuserat

s på: text 

variety, 

classroo

m 

library, 

drama-

based 

activities

, 

building 

and 

activatin

g 

vocabula

ry 

Läsning är en 

viktig del av 

elevers 

avancerande av 

deras språk för 

att utveckla 

ordförrådet och 

elever behöver 

få tid till att läsa 

och sätta sig in i 

litteratur för 

bästa resultat. 

7. 2012, 

Educational 

leadership 

ERIC 

 

“building 

vocabulary

” AND 

reading 

full-text, 

peer-

reviewed, år 

2000-2014 
 

Shanahan, 

Timothy; 

Fisher, 

Douglas; 

Frey, Nancy 

The 

challeng

e of 

challeng

ing texts 

Belysa 

syftet med 

att ständigt 

utmana 

eleverna 

och 

använda 

utmanande 

texter samt 

hur man 

hittar 

dessa. 

Strategiskt 

resonerat 

sina 

strategier 

kring 

läsning 

inom olika 

områden. 

Författar

na har 

valt att 

lyfta 

relevanta 

punkter 

som 

krävs av 

eleverna 

när det 

gäller 

läsning. 

Läraren kan på 

egen hand 

bedöma en texts 

svårighet samt 

bedöma om 

denna är bra för 

eleverna 
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