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Abstract: 
Syftet med undersökningen är att utifrån kvalitativ fokusgruppintervju undersöka fyra 

gymnasielärares i svenska som andraspråks arbete med skönlitteratur och språkutveckling 

inom ämnet svenska som andraspråk. Lärarna arbetar på de nationella 

gymnasieprogrammens sva-kurser. I studien undersöks också hur lärarna förhåller sig till 

litterär kanon i undervisningen. Studiens metod är fokusgruppintervju och studiens 

teoretiska perspektiv är postkolonial litteraturteori, det vidgade textbegreppet samt litterär 

kanon. Resultatet visar att språkutveckling är en central del av lärarnas 

litteraturundervisning men att det språkutvecklande arbetet ser olika ut i lärarnas 

praktiker. Den explicit språkutvecklande undervisningen sker främst inom andra 

arbetsområden än skönlitteratur, såsom grammatik. Studiens informanter förhåller sig 

kritiskt till en litterär kanon i sin undervisning, centralt är istället att visa på olika aspekter 

av världslitteraturen och att undervisningen kretsar kring att främja demokrati och 

utveckling av elevernas identitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: litterär kanon, litteraturdidaktik, svenska som andraspråk, 
språkutveckling, skönlitteratur.   
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1.Inledning 

Svenska som andraspråk (sva) är ett relativt nytt ämne i gymnasieskolan, ämnet 

introducerades 1994 (Wiklund och Landmark, 2012). Ämnet utgår till stor del från 

liknande kursplaner som svenskämnet och ger samma behörighet för att söka sig mot 

högre studier (Economou, 2015:34). Skönlitteratur utgör en central del av ämnet sva 

såsom i ämnet svenska. Det som särskiljer sva-ämnet avseende området skönlitteratur 

är det språkutvecklande perspektivet som finns framskrivet i kursplanerna för sva. Då 

skönlitteratur utgör delar av gymnasiets samtliga sva-kurser, representeras 

litteraturdelen av ämnet i denna text av ett citat från kursen Svenska som andraspråk 2. 

I kursplanen för gymnasiekursen Svenska som andraspråk 2 står följande om 

litteraturläsning: ” Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor 

som män från olika kulturer och tider som ger underlag för att utveckla språket och 

samtala om berättarstrukturer, allmänmänskliga teman och vanliga litterära motiv.” 

(Skolverket, 2012). Formuleringen kring att utveckla språket saknas i motsvarande 

kursplan för kursen Svenska 2. Utifrån detta undersöks hur sva-lärare jobbar med 

skönlitteratur och språkutveckling samt hur de förhåller sig till vilken skönlitteratur som 

ska läsas. Används skönlitteratur som undervisningsmetod för språkinlärning? Ser 

lärarna på språket (grammatiska, fonologiska, lexikala aspekter) som något som 

utvecklas genom att läsa skönlitteratur? Hur förhåller sig lärarna i studien till 

skönlitteratur och litterär kanon i sva?   

 
Studiens relevans motiveras av att skönlitteratur inom sva-undervisningen är ett 

forskningsfält där mer forskning efterfrågas (Skar & Tengberg, 2014). Undersökningen 

kan ses som del av forskningen kring hur sva-undervisning ska bedrivas och vilken plats 

skönlitteratur kan ha i sva-ämnet. Detta utifrån Wiklund och Landmarks (2012) studier 

av andraspråksperspektiv på litteraturundervisning. De skriver att sva tenderar att 

kretsa kring språkvetenskap, fonetik och grammatik medan svenskämnet tenderar att 

kretsa kring skönlitteratur i olika former. Detta synliggörs bland annat inom 

lärarutbildningarna då det är möjligt att utbilda sig till gymnasielärare i sva utan att 

studera litteraturvetenskap (Wiklund & Landmark, 2012).  

 

Utgångspunkt för studien är också forskning om litterär kanon och den ideologi som 

kan tänkas ligga bakom att en viss utvald samling skönlitterära verk läses i skolan. 

Litterär kanon är en del av samhällsdebatten (Martinsson, 2017 s. 3) men också ett 

forskningsområde som är tämligen obeforskat (Economou, 2015 s. 34). Lärare har ofta 

lämnats fritt att själva tolka Skolverkets mål för hur skönlitteratur ska fungera 

språkutvecklande, detta gäller i synnerlighet sva-lärare, då sva-ämnet är relativt nytt och 

inte hunnit etablera sig i samma utsträckning som svenskämnet samt att forskningen 

säger mycket lite om hur litteraturundervisningen kan se ut (Economou, 2015 s. 34-36).  
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Studiens empiri består av kvalitativa fokusgruppintervjuer med fyra verksamma sva-

lärare som undervisar på nationella gymnasieprogram i sva-kurserna sva 1, sva 2 och 

sva 3.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med undersökningen är att undersöka fyra gymnasielärare i svenska som 
andraspråks syn på och arbete med skönlitteratur och språkutveckling inom ämnet 
svenska som andraspråk. Syfte är också att undersöka hur lärarna förhåller sig till litterär 
kanon i litteraturundervisningen i ämnet svenska som andraspråk. 
 
Hur ser litteraturundervisningen ut i sva-undervisningen?  
 
Hur jobbar lärarna språkutvecklande med skönlitteratur i sva-undervisningen?  
 
Vilket förhållningssätt har lärarna till litterär kanon i litteraturundervisningen i sva-
ämnet? 
 

2.Teoretiska utgångspunkter 
För att studera olika aspekter av skönlitteratur och vad som kan läsas i sva-ämnet 
kommer såväl litteraturdidaktiska samt postkoloniala teoribildningar utgöra studiens 
teoretiska grund. Utifrån studiens syfte gjordes valet att använda postkolonial 
litteraturteori samt forskning om litterär kanon som delar av studiens teori. Wiklund 
och Landmark (2012) skriver att postkolonial litteraturteori är intressant för de val av 
litteratur lärare gör. Val av skönlitteratur formar undervisningen och hur lärare tänker 
om detta kan styra samtal om det lästa samt starta lärprocesser som kan uppstå vid 
exempelvis litteratursamtal. Lärarnas tankar om vad som ska läsas och varför kan visa 
på hur de tänker ideologiskt kring litterär kanon och om läsningen bär spår av att 
integrera och utbilda elever i någon tänkt litteraturhistorisk kanon (Wiklund & 
Landmark 2012, Economou 2015). Då synen på skönlitteratur har breddats från att 
enbart innebära romaner, dikter och noveller till att idag innefatta en mängd texttyper, 
såsom film och olika typer av elektroniska texter utgör även det vidgade textbegreppet del 
av studiens teoretiska utgångspunkter (Olin-Scheller  2009).  
 
2.1 Litteraturläsning  

Judith Langer (2005) menar att läsarens förståelse och tolkning rör sig fram och tillbaka 
under läsprocessen. Läsningen kan sägas delas upp i faser och dessa faser utgör en 
ständigt pågående rörelse mellan läsare och text. Under dessa faser kan handling 
kopplas samman med egna erfarenheter och speglas mot egna tankar och 
världsuppfattningar. Slutligen distanserar sig läsaren från textens föreställningsvärld 
och kan reflektera över den. I denna fas kan kritisk värdering av texten uppstå och 
medvetenhet kring att texten är skapad av en författare och del av en fiktiv värld.  
 
Kathleen McCormicks (1994 s. 76) skriver att läsaren tar med sina egna kulturella och 
sociala värderingar och normer in i läsningen. Utifrån dessa erfarenheter meningsskapas 
texten för läsaren. Detta kallar hon textens allmänna repertoar och kan förklaras som 
läsarens förhållningssätt till texten. Även texten har en egen repertoar där de normer 
och konventioner som finns i texten kommer till uttryck. I skönlitterära texter finns 
också en litterär repertoar (McCormick, 1994 s. 81) där frågor om form och 
berättarteknik hör hemma. Båda dessa normer ger uttryck för omedvetna värderingar 
hos läsaren, men också hos författaren av det skönlitterära verket. 
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Economou (2015) menar att lässtrategier bör förstås som läsart, det vill säga formen av 
läsning, hur man läser. Hon menar att läsaren utgår från egna föreställningsvärldar och 
använder de bilder och begrepp som är tillgängliga vid given tidpunkt. Alltså är 
lässtrategier något som förändras och utvecklas. Läsarens litterära repertoar, tidigare 
läserfarenheter, finns med i läsningen och kan synliggöra ideologi och säga något om 
läsarens tidigare erfarenheter. Genom litteratursamtal kan dessa erfarenheter 
synliggöras och skapa miljöer där läsarna tillsammans kan vidareutveckla sina litterära 
repertoarer och nå fördjupad insikt om både sig själva och det lästa. 
 
2.2 Postkolonial litteraturteori  

Postkolonial litteraturteori har sina rötter i de teorier som växte fram och utgick ifrån 
sociologi och kritisk teori under 1980-talen. Postkolonial litteraturteori är inte en 
entydig teori utan snarare del av en tvärvetenskaplig mångfald. Grundläggande är dock 
ett intresse för möten, relationer och maktaspekter mellan människor och kulturer. 
Postkolonial litteraturteori kretsar kring vad konsekvenserna blev och är av 
kolonialismen. Peter Barry (2009 s. 192) har gjort en ansats att sammanfatta 
postkolonial litteraturteori. Han skriver att den avvisar synen på västerländska verk som 
kanoniska och synliggör representationer av andra kulturer än de västerländska i 
skönlitteratur. Vidare synliggör postkolonial litteraturteori hur litteraturen ofta förhåller 
sig tyst eller omedveten med avseende på kolonialism och imperialism. Postkolonial 
litteraturteori framhåller frågor kring kulturella skillnader och hur de kommer till utryck 
inom litteraturen, beaktar hybrider inom litteratur samt utvecklar perspektiv där 
avvikande normer från de stereotypt västerländska ses som intressanta och positiva.  

 

Ett centralt verk inom postkolonial litteraturteori är Orientalism av Edward Said (1978). 
I Orientalism kritiseras tendensen som ofta finns i västerländska länder att endast utgå 
från och studera den utomeuropeiska, främst arabisk-islamska världen, med en 
exotiserande blick. Said skriver att med denna blick manifesteras tankar om västerlandet 
som norm och österlandet befolkat av den andre, underlägsen och främmande från den 
västerländska normen. Enligt Said skapas, med konstruktioner kring den andre, bilder av 
österlandets befolkning som ociviliserade, annorlunda och magiska. En motidé till den 
civiliserade västerlänningen.  
 
Begreppet den andre är ett av de mest framträdande inom teoribildningen. Barry (2009) 
skriver att detta drag är en medvetenhet om representationen av det ickeeuropeiska 
som avvikande, exotiskt och omoraliskt. En central tanke är att den västerländska 
litteraturhistorien ses som den stora tidlösa litteraturen som är överlägsen övriga 
världens litteratur. Dessa skillnader belyser den postkoloniala litteraturteorin genom att 
sätta fokus på dominansförhållanden och marginaliseringen kring det icke 
västerländska.  
 
Lotta Brantefors (2011) undersökningar i en svensk kontext visar att tal och värderingar 
om kulturella skillnader i hög grad präglas av tal som definierar ett tydligt vi och dem. 
Hon skriver om en andrefieringens läroplan, med en inriktning mot konsensus och en 
neutral inställning mot sociala orättvisor. För att komma tillrätta med detta och kunna 
skapa en mer jämlik relation i skolan måste denna priviligierade maktposition omprövas 
och ifrågasättas, såväl av Skolverket som av lärare.  
 
Economou (2015) skriver om vikten av att inte använda läsning av skönlitteratur, 
litterär kanon eller liknande, som ett verktyg för assimilation. Försiktighet bör iakttas 
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när kulturell identitet och litterär kanon diskuteras, både i skolan och i samhället i stort. 
Skönlitteratur och identitetsskapande tar idag plats i samhällsdebatten och Economou 
(2015) skriver att detta är områden som kan vara intressanta att diskutera i relation till 
frågor om svenska som andraspråk, identitet och migration.    

 
2.3 Litterär kanon  

Frågan om kanon har alltid varit laddad, politiskt såväl som kulturellt (Larsson 2017). 
Argument har framförts kring att en litterär kanon skulle kunna inkludera nya svenskar 
i Sverige, men också automatiskt ökar elevers läsförståelse. Ett slags mirakelkur således. 
En diskussion om kanon är viktig, men vi bör tala mer om vad vi läser och varför 
snarare än att se kanon som en lösning på alla svensk- och sva-ämnenas problem 
(Larsson, 2017).  
 
Bergsten och Elleström (2004) skriver att kanon är de verk som oberoende av vad en 
enskild anser, utgör ett självklart arv för varje generation att föra vidare till nästa. Ett 
didaktiskt perspektiv där kanon blir något man tillgodogör sig för att sedan föra vidare 
i en bildningshistorisk tradition. 
 
Kanonbegreppet är ett trubbigt och problematiskt instrument för val av litteratur. Det 
ligger också i dess karaktär att urvalet alltid blir politiserat, skriver Martinsson (2017). 
Det är istället upp till den enskilde läraren att reflektera över vad man läser i 
undervisningen. Dock finns redan i svenskämnenas kursplaner incitament som pekar 
på användandet av en kanon i svenskundervisningen. Under senare år har det också 
gjorts politiska utspel om en litterär kanons absoluta nödvändighet för skolans 
undervisning.  
 
Det finns en frestelse att i utbildningssammanhang använda sig av en kanon, eftersom 
den kan representera något som står över det för tiden moderna, skriver Martinsson 
(2017). I förlängningen går det att se litteratur som något gammalt och evigt, och den 
nya tekniken som en övergående trend i relation till den ”eviga” (åtminstone mycket 
äldre) skönlitteraturen. Synen på kanon som förenande är idag fortfarande vanlig. 
Martinsson menar att det finns synsätt likt att om alla får bekanta sig med en gemensam 
kanon suddas också gränser ut vad gäller kön och etnicitet. Litterär kanon som ett slags 
mirakelkur mot skolans alla problem.  
 
Litteraturhistoriska studier var ursprungligen en del i de nationella (nationalistiska) 
projekt som fick genomslag under romantiken. Syftet var att visa på ett gemensamt 
folk, språk och påvisa dess storhet genom litteraturen. Martinsson (2017) skriver utifrån 
detta att en kanon alltid blir politisk. En lärare ska hellre ägna sig åt ämnesdidaktiskt 
arbete, att utifrån styrdokument och kursplaner använda egna intressen, se till elevernas 
behov och utifrån detta skapa en relevant litteraturundervisning.  
 
Elever möter idag en ständig ström av populärkultur och andra texttyper än de som är 
vanligt förekommande i skolsammanhang (Molloy, 2002). Detta bör vara del av den 
didaktiska synen på kanon i dagens skola, förutsättningarna och tillgängligheten av 
texter har drastiskt förändrats som en konsekvens av digitaliseringen. Molloy 
förespråkar en litteraturundervisning där konflikter i samhället och det som utspelar sig 
i klassrummet är det man ska jobba med inom ramen för litteraturundervisningen, 
vilken form det som läses har är mindre intressant än de teman och motiv som frambärs 
av mediet. Hon menar att på så vis blir litteraturundervisning och svenska ett 
demokratiämne där litterära undervisningspraktiker stöttar och utvecklar elever att 
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tänka demokratiskt, tränar eleverna att se sin egen livssituation, men också andra 
människor på andra platser och tiders livsvärldar. Detta kan skönlitteraturen bidra med 
i undervisningen och med detta synsätt blir kanonbegreppet åsidosatt för vad verken 
som läses berättar för läsaren (Molloy, 2002).  
 
2.4 Det vidgade textbegreppet  

Ett sätt att tala om detta begrepp är genom semiotiken. Olin-Scheller (2009) skriver att 
inom semiotiken tolkas alla människans handlingar och symboler som text. Alltså är allt 
mänskligt uttryck i någon mån text. Det kan röra sig om allt från romaner, filmer, kläder 
och bilder. Detta synsätt bidrar till nya sätt att läsa. Läsaren interagerar med texten och 
skapar utifrån texten egna meningar och tolkningar. Läsaren sammanfogar olika 
element och skapar egna helheter. Läsningen, oavsett medie, innefattar en aktivitet där 
läsaren blir medskapare till texten (Olin-Sheller 2009).  
 
Populärkultur har historiskt sett haft låg status i skolans svenskämnen (Olin-Sheller, 
2009). Samtidigt finns det formuleringar kring att ta elevers kunskap och intresse för 
medieanvändning på allvar. Bergman (2007) har forskat om ungas läsvanor och kommit 
fram till att unga idag läser i högre utsträckning och i mer varierade former än vuxna. 
Läsandet sker ofta utanför skolan och är ofta en central del av ungdomars 
fritidsintressen, exempelvis datorspel. Bergman (2017) menar att elevernas läsvanor inte 
ska lämnas utanför skolan utan uppvärderas och användas i litteraturundervisningen. 
Detta definieras som ett tydligt syfte med svensk- och sva-undervisningen.  
 
Olsson (2015) skriver att litteraturens framtid inte definieras av boken som medie och 
att litteratur och medier är tätt sammankopplade i dagens digitala läsvärldar. Medier kan 
också innebära nya perspektiv på gamla texter och skapa nya tolkningar av klassiska 
kanoniserade verk. Det finns således ingen motsättning mot de ”gamla” skönlitterära 
verken och nyare texttyper som kan ha annan form än fysiska böcker.  

 

3.Bakgrund och tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras bakgrund samt forskningsresultat från tidigare studier om 
litteraturundervisning inom svenska som andraspråk. Då engelska som andraspråk är 
ett väletablerat fält med en mängd beröringspunkter till sva-forskningen utgör även 
forskningsresultat om litteraturundervisning inom ämnet engelska som andraspråk del 
av kapitlet. Detta kapitel syftar till att synliggöra koppling till studiens sva- och 
skönlitteratur-perspektiv och syftar till att bidra med kunskap som svarar mot studiens 
syfte och frågeställningar.  

 
3.1 Bakgrund  

Wiklund och Landmark (2012) skriver om villkoren och möjligheterna med 
litteraturundervisning och sva. Wiklund & Landmark (2012) skriver att sva blev ett 
skolämne så sent som 1994. Ämnet har ofta fått karaktären av att vara ett 
språkvetenskapligt ämne med fokus på exempelvis grammatik. De skriver att det är fullt 
möjligt att utbilda sig till sva-lärare på gymnasiet utan att ha läst någon 
litteraturvetenskap, så är ej fallet med svenskämnet. De pekar på gymnasieskolans 
ämnesplan för sva och identifierar det språkutvecklande momentet i sva-ämnet som 
särskiljande från svenskämnet. Det har funnits en lucka i sva-lärarutbildningen kring 
litteraturundervisningen som kan skapa vilsenhet hos läraren kring lärarrollen och hur 
undervisningen ska utformas.  
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Wiklund och Landmark (2012) skriver att traditioner kring hur svenskundervisningen 
tidigare sett ut ofta blir styrande kring vad som läses, då sva-ämnet ofta påverkats av 
vad som läses i svenskämnet. Vidare läses kanske det som främst finns till hands, som 
kan skapa ojämlikhet utifrån vad som finns tillgängligt på det lokala skolbiblioteket. De 
menar att skönlitteraturens roll för dagens sva-ämne formas utifrån hur 
medielandskapet ser ut idag. De betonar vikten av en gemensam referensram som löper 
över generations och kulturgränser, där skönlitteratur och klassiker kan utgöra en 
sådan. De pekar också på vikten av gediget utbildade lärare i sva som är insatta i 
litteraturteorier, inte endast genus och ideologiteorier, utan även postkolonial 
litteraturteori. Wiklund och Landmark (2012) menar att kunskap i postkolonial 
litteraturteori kan återerövra de litterära klassikerna och skapa interkulturella litterära 
samtal i klassrummen. De pekar på att ett paradigmskifte skett i skolan från nationell 
ideologi till ett multikulturellt samhälle. Det är centralt att andraspråkselever kan 
relatera sin egen bakgrund och världsuppfattning då de läser texter i skolan. Läsningen 
bör ske såväl på svenska som på modersmålet. Wiklund & Landmark (2012) landar i 
slutsatsen att de två olika svenskämnena förefaller representera två samhällen, ett 
svenskt och ett multikulturellt, snarare än att skolan är del av ett multikulturellt 
samhälle.   

 
3.2 Det litteraturdidaktiska svenska som andraspråksperspektivet   

Litteraturdidaktik ur andraspråksperspektiv är ett relativt obeforskat fält. I 
Vetenskapsrådets forskningsöversikt (2006, 2012) över litteraturdidaktik presenteras ingen 
studie om läsning av skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv varken 2006 eller 2012, 
de senaste åren då forskningsöversikten publicerats. De 13 litteraturdidaktiska 
avhandlingar som skrivits i Sverige under 2010-talen rör endast två ämnet svenska som 
andraspråk. Dessa avhandlingar är Hultins (2006) studie om litteratursamtal, samt ovan 
nämnda Economous (2015) avhandling som i detta bland annat berör frågor kring hur 
skönlitteratur kan användas i sva-undervisningen. Hultins avhandling sammanfattas i 
kommande kapitel och delar av Economous resultat som kan ses som intressanta för 
den här undersökningen presenteras i kapitlet om varför skönlitteratur ska läsas.   

 
3.3 Samtalsgenrer  

I Hutlins (2006) studie analyseras samtalsgenrer inom litteraturundervisningen för 
ämnena svenska och sva, hur dessa konstrueras samt vilken hemhörighet 
litteraturundervisningen har inom ämnena. Hultins studie har etnografin som 
huvudsaklig metod och studien har också läroplansteoretiska ansatser. Studien bygger 
på textanalyser av Skolverkets kursplaner för att studera och analysera de 
läroplansteoretiska delarna av studien såväl som etnografiska observationer av 
litteratursamtal i gymnasieskolans svensk och sva-undervisning.  
 
Hultins (2006) forskning utgår från vad sva-, svenskämnet och den didaktiska 
litteraturforskningen är. Didaktisk litteraturforskning kan historiskt inte knytas till ett 
svenskämne. Thavenius (1999) har skrivit att mål, metoder och innehåll alltid har 
varierat i den enskilde lärarens praktik och vokabulären i styrdokumenten kan ses som 
del av en selektiv tradition som alltid präglat svenskämnet. Således är det vanskligt att 
tala om ett svenskämne, detta redan innan sva-ämnet gjorde sin entré i Skolverkets 
styrdokument. Malmgren (1996) har i sin forskning urskilt tre olika svenskämnen, dessa 
är: svenska som färdighetsämne, litteraturhistoria och svenska som ett 
erfarenhetsämne. Det sista fokuserar på elevens upplevelse av sig själv och sin omvärld 
och kan beröra ämnen såsom demokrati och värderingar.  
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Hultin (2006) hade svårt att se gemensamma ideologiska drag i de båda svenskämnena, 
utan menar att tolkningen av ämnet både skapar svenskämnet samt definierar ämnet 
som ett färdighetsämne. Begreppen kulturarv och kulturell identitet kan ses som del av 
svenskämnenas litteraturhistoriska del, där det är upp till läraren att tillsammans med 
eleverna välja hur dessa begrepp ska tolkas samt hur undervisningen ska utformas. 
Även inom den erfarenhetspedagogiska delen av svenskämnena finns begreppet 
kulturarv med och kan laddas med olika innebörd i de båda svenskämnena. Hultins 
slutsats kring detta resonemang är att något entydigt svenskämne inte existerar, vad 
ämnet är skapas av lärare i samspel med elever, detta utifrån Skolverkets kursplaner i 
samspel med tolkningen av dessa i den egna praktiken. Detta gäller i lika stor grad för 
ämnet svenska som för sva (Hultin, 2006). 
 
3.4 Engelska som andraspråk  

Arthur Bradford (2006) har forskat om skönlitteraturens didaktik och kom fram till att 
lärare i engelska som andraspråk (ESL) använder skönlitteratur som metod för 
språkinlärning på tre vis. Skönlitteratur omskrivs alltså som en metod för 
språkinlärning, något som inte finns framskrivet i den svenska forskningen. 
Skönlitteratur kan hjälpa eleverna med utvidgning av ordförrådet. Eleverna blir också 
vanare vid grammatiska strukturer som är mer frekvent förekommande i skönlitteratur 
än i det talade språket. Skönlitteratur kan också användas för att förstå de samhällen 
där målspråket talas. Han menar att genom läsning av skönlitteratur kan eleven nå 
djupare psykologisk förståelse för de krafter som skapar beteenden och strukturer i de 
samhällen där målspråket talas.  

 
3.5 Varför läsa skönlitteratur?  

Forskning om främjande av ordförråd i samband med skönlitteratur och i 
förlängningen ökad förståelse för andraspråkselever är ett forskningsfält under 
uppbyggnad (Skar & Tengberg 2014). Dock är forskningen omfattande kring vikten av 
att läsa skönlitteratur och meningsskapande genom läsning (Economou 2015 s. 35). En 
tongivande svensk forskare inom fältet är Persson. Persson (2007) har forskat om hur 
det skrivs om skönlitteratur i skolans styrdokument och kursplaner vilket är relevant 
för studien språkutvecklingsaspekt av litteraturundervisningen som grundar sig på 
Skolverkets (2012) styrdokument. Persson (2007) menar att frågan hör samman med 
både moderna och äldre föreställningar om litteratur som bärare av kulturarv och 
nationell identitet. Skolverket har, som beskrivits tidigare, formuleringen om 
skönlitteratur som språkutvecklande i kursen Svenska som andraspråk 2 (Skolverket 
2012), men skönlitteratur tenderar också användas för att assimilera sva-elever in i ”den 
svenska kulturen”, samtidigt betonas också mångkulturens berikande effekter, något av 
ett paradoxalt synsätt (Persson, 2007). Motsägelsen belyser hur interkulturella frågor 
och meningsskapande kring dem kan vara en del av litteraturundervisningen, samtidigt 
som en svensk majoritetskultur kan pådyvlas eleverna genom läsningen.  

 

4. Metod 
Metod för datainsamling är kvalitativ fokusgruppintervju. Metodvalet motiveras av att 
syftet med undersökningen är kopplat till lärarnas arbete med språkutveckling genom 
skönlitteratur samt hur de förhåller sig till litterär kanon i sva-undervisningen. Detta 
kan synliggöras genom fokusgruppsintervjuer då informanternas egna erfarenheter kan 
sättas i relation till varandra genom interaktion och samtal informanterna emellan. 
Fokusintervjuer innebär att en liten grupp informanter förs samman för att undersöka 
känslor, uppfattningar och attityder inom ett ämnesområde (Denscombe, 2009). En 
sådan intervju har ett tydligt fokus där gruppdiskussionen utgår från en gemensam 
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erfarenhet som informanterna har. Stor vikt läggs vid interaktionen i gruppen och 
intervjuledarens roll är att underlätta interaktionen (Denscombe, 2009 s.  237).  
 
I fokusgruppsintervjuer är det vanligt att samtalet betraktas som en helhet, snarare än 
att man fokuserar på de enskilda informanterna vilket möjliggör att en bred bild av de 
intervjuades sammanvägda berättelser kan bli synliga (Dalen 2008). Samtidigt finns det 
svårigheter med fokusgruppintervjuer. Bell (1993) skriver att respondenternas tolkning 
av intervjuarens frågor påverkar resultatet av intervjun. Det kan vara så att 
informanternas tolkning av intervjufrågorna inte tolkas som intervjuaren tänkt de 
skulle. Likaså ställer fokusgruppintervjuer höga krav på intervjuarens förmåga vad gäller 
flexibilitet och improvisation, detta då förloppet under fokusgruppintervjuer inte går 
att förutse.  
 
4.1 Urval 

Ofta brukar fokusgrupper bestå av mellan sex och nio deltagare, men i mindre 
undersökningar är grupper med tre till fyra deltagare vanligt (Denscombe 2009 s.  239). 
I den här undersökningen utgjordes underlaget av fyra informanter. Detta då den här 
undersökningen bör ses som en mindre undersökning men då antalet informanter, trots 
att de endast är fyra, förhoppningsvis kan utgöra en viss bred av perspektiv. Metoden 
syftar till att studera interaktionen informanterna emellan samt se hur deras utsagor 
möjligtvis utvecklas utifrån vad gruppen säger. Interaktion samt diskussion kan 
förhoppningsvis fånga studiens syfte och få informanterna att reflektera över sin egen 
praktik och varför den ser ut som den gör. Valet av antalet informanter begränsades till 
fyra då det var fyra informanter som tackade ja till att medverka, således var praktiska 
omständigheter därför en faktor till att fyra röster kommer till tals i denna 
undersökning. En större fokusgrupp hade kunnat bidra till att fler perspektiv och röster 
kom till tals och hade kunnat påverka samtalet i andra riktningar.  
 
Informanterna jobbar som lärare i svenska som andraspråk samt andra ämnen på 
kommunala gymnasieskolor i en mellanstor svensk stad. De undervisar i samtliga sva-
kurser på gymnasiet, Sva1, Sva2 och Sva3. Tre informanter är kvinnor, 35, 40 samt 63 
år gamla. En informant är man, 41 år gammal. Urvalet gjordes med avseende att få en 
bred spridning av yrkeslivserfarenhet bland informanterna. Detta också för att besvara 
undersökningens frågor utifrån fler perspektiv än om informanterna varit en mer 
erfarenhetshomogen grupp. Studiens syfte är formulerat att undersöka hur 
informanterna förhåller sig till hur litteraturundervisningen ser ut, hur de jobbar med 
skönlitteratur samt förhållningssättet kring litterär kanon. Andra perspektiv hade 
kunnat synliggöras genom att exempelvis använda genusteori eller andra perspektiv vid 
analys av informanternas utsagor. Dock begränsar studiens syfte analysen till att se på 
hur informanterna förhåller sig till de områden studiens syfte kretsar kring.  
 
Kriterierna för informanterna var att de är yrkesverksamma lärare på gymnasiet och 
undervisar i sva. Urvalet som gjordes av det informanterna sa i intervjun 
kategoriserades tematiskt utifrån studiens syfte och frågeställningar (Denscombe, 
2009).  
 
4.2 Intervjuguide  
När studiens intervjuguide utformades definierades centrala frågeområden och teman. 
Detta utifrån Dalen (2008 s. 31-33) som skriver att utformandet av en intervjuguide 
handlar om att forma om studiens övergripande problemformuleringar till tydliga 
teman med passande frågor. Viktigt är att alla teman och frågor är relevanta för 
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frågeställningen. En beprövad metod är att använda sig av områdesprincipen när en 
intervjuguide utformas (Ahrne & Svensson, 2015). Så är fallet i denna studie. Då 
intervjuguiden utformades togs det hänsyn till att frågor som syftar till att få 
informanten att känna sig avslappnade och trygga inleder intervjun. Sedan rör sig 
frågorna mer mot studiens frågeställningar. Frågor av beskrivande karaktär kan vara en 
god ingång i att få informanterna att öppna sig (Ahrne & Svensson, 2015). I Bilaga 1 
presenteras studiens intervjuguide. Frågeområdena kretsar kring fyra lärare i svenska 
som andraspråks syn på skönlitteratur och språkutveckling och förhållandet till litterär 
kanon.  
 
Vid arbete med fokusgruppintervjuer är det centralt att gå in i intervjusituationen med 
ett öppet sinne (Dalen, 2008 s. 33). Dynamiken i samtalet kan ta vägar intervjuaren 
kanske inte räknat med. Lyhördhet och flexibilitet är av stor vikt, därav fanns tankar 
kring vilka riktningar intervjun skulle kunna tänkas ta då intervjuguiden utformades 
(Ahrne & Svensson, 2015). Exempelvis huruvida frågorna är ledande eller ej och om 
de ger utrymme för informanterna att till fullo utrycka sina åsikter. 
 
4.3 Genomförande 

För att strukturerat redogöra för vad informanterna sa under intervjun har 
informanterna tilldelats fiktiva namn. De kommer hädanefter benämnas: Maria (kvinna, 
35 år, behörig gymnasielärare i svenska och sva), Anna (kvinna, 40 år, behörig 
gymnasielärare i svenska, sva och historia), Tina (kvinna, 63 år, behörig gymnasielärare 
i svenska, sva och tyska) och Samuel (man, 41 år, behörig gymnasielärare i svenska och 
filosofi, obehörig i sva).  
 
Intervjun spelades in på diktafon. Ljudupptagningar erbjuder en bestående och närmast 
fullständig dokumentation av det som sades vid intervjutillfället. Men ljudupptagning 
kan också vara hämmande för samtalet och göra att informanterna noga överväger vad 
de säger snarare än är spontana (Denscombe 2009). Även det faktum att teknik kan 
krångla togs hänsyn till. För att vara förberedd på eventuella tekniska problem var 
intervjuaren vid intervjutillfället utrustad med både diktafon samt mobiltelefon med 
inspelningsmöjlighet (Denscombe, 2009). 
 
Diskussionen i gruppen sattes igång av stimulus, vilket innebär att en förhoppningsvis 
gemensam erfarenhet hos informanterna introducerades (Denscombe, 2009). Stimulus 
vid intervjun var att de som intervjuades fick presentera sig och berätta om deras 
relation till skönlitteratur. Syftet var att tillhandahålla ett ämne gruppen är bekant med 
och att kanalisera diskussionen mot ämnesområden intervjun senare skulle kretsa kring. 
I intervjuformens natur ligger att deltagarna jämför och speglar egna erfarenheter i 
relation med gruppens erfarenheter. Detta ledde till samstämmighet inom gruppen och 
skapade en öppen atmosfär där intervjuaren upplevde att informanterna kunde slappna 
av och berätta om egna åsikter och känslor.  
 
Intervjun genomfördes under avtalad tid med samtliga informanter närvarande. 
Intervjun var planerad att ta en timme, men tiden flög iväg och informanternas svar 
ebbade ut efter ca en timme och 15 minuter. Inga oplanerade störningsmoment 
inträffade och diktafonen, som utgjorde huvudsaklig inspelningsutrustning, fungerade 
väl.  
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4.4 Validitet och reliabilitet 

Aspekter såsom metodologiska och teoretiska val styr naturligtvis studiens resultat. 
Dessa val har gjorts utifrån de metoder och teorier som främst används inom 
forskningsfältet kring skönlitteratur, svenska som andraspråk, språkutveckling och 
litterär kanon. Således är denna studie en mindre del av en diskurs inom forskningsfältet 
kring dessa områden. Andra teoretiska och metodologiska val hade kunnat visa på 
andra typer av resultat och synliggöra andra aspekter av informanternas berättelser 
(Bell, 1993).  
 
Förfrågan att delta i undersökningen gick ut till författarens nätverk i form av ett mail. 
Två av informanterna är kända av författaren sedan tidigare och de vidarebefordrade 
mailet till kolleger som uppnådde kriterierna för att delta i studien. Detta kan givetvis 
påverka resultatets generaliserbarhet. De andra informanterna utgör del av de kända 
informanternas nätverk. För att utgöra ett icke-generaliserbart underlag hade helt 
okända informanter, både för författaren och informanterna emellan varit önskvärt. Då 
hade generaliserbarheten reducerats och informanterna samt intervjuaren gått in i 
intervjun utan förutfattade meningar om varandra. Så blev dock inte fallet i denna 
undersökning, vilket lett till faktorer som kan påverka resultatet av studien 
(Denscombe, 2009).  
 
Trovärdighetsaspekten är central för kvalitativa intervjuer. Ett sätt att skapa 
trovärdighet är transparens, det vill säga att forskningen är möjlig att diskutera och 
kritisera. Ahrne och Svensson (2015 s. 16-25) skriver att ett sätt att skapa transparens 
är att tydligt redogöra för forskningsprocessen samt kritiskt diskutera metodval.  
 
Forskningens trovärdighet bör också ses i relation till generaliseringar. En 
generalisering skulle kunna vara att den studie som utförs i denna rapport säger något 
som går att applicera på alla lärare i svenska som andraspråks syn på skönlitteratur och 
språkutveckling (Ahrne & Svensson, 2015). Detta är inte fallet, utan den här 
undersökningen säger endas något om vad undersökningens informanter sagt vid 
intervjutillfället.  
 
Det är fullt möjligt att informanterna inte säger allt de har på hjärtat av någon anledning 
eller att de tänker vidare efter intervjun och landat i andra slutsatser och tankar. 
Fokusgruppintervjuer kan innebära att informanterna gör yttranden med syfte att inte 
stöta sig med andra informanter eller för att de inte vill sticka ut i gruppen. (Ahrne & 
Svensson, 2015).  
 
4.5 Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2018) skriver om fyra områden som berör etiska övervägningar vid 
användande av kvalitativa metoder. De utgår från samtycke, information till 
informanten kring hur empirin ska användas, krav på att informanten behandlas 
konfidentiellt, särskilt skydd för barn och särskild hänsyn gentemot svaga grupper i 
samhället. Det finns en fara att svaga och utsatta gruppers situation ytterligare kan 
stigmatiseras och förstärkas genom att deras berättelser synliggörs och påvisas som 
annorlunda eller avvikande. Därför bör forskaren iaktta största försiktighet kring och 
sträva efter vad vetenskapsrådet betonar i sina riktlinjer kring etik vid användandet av 
kvalitativa metoder; att forskningen bör syfta till att utsatta gruppers situation 
förbättras.  
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Studiens informanter har informerats om studiens syfte och frågeställningar (Bilaga 1). 
De har försäkrats om att de kommer att anonymiseras genom att ges fiktiva namn. De 
gav dock sitt samtycke att ålder och kön får vara synliga i undersökningen. De fyra krav 
som Vetenskapsrådet (2018) omskriver (informationskravet, samstyckeskravet, 
anonymitet samt att svaren enbart används för denna studie) presenterades för 
informanterna, både genom studiens informationsbrev (Bilaga 1) samt innan intervjun 
genomfördes.  
 
Genom deltagande i studien ges makt till författaren att tolka och använda 
informanternas svar i studien. Detta informerades informanterna om innan intervjun 
och samtliga gav sitt godkännande att deras svar användes av författaren för tolkning 
och analys (Vetenskapsrådet, 2018).  
 
Informanterna informerades också att de när de vill får avsluta intervjun och att 
deltagandet bygger på frivillighet. De informerades också om att studien har formen av 
en kandidatuppsats som ska skrivas vid Högskolan Dalarna (Vetenskapsrådet 2018).  
 
4.6 Databearbetning och analysmetod 

Transkriberingen gjordes genom att intervjun i sin helhet skrevs ned. Även pauser och 
ljud som inte är ord, såsom hummanden och liknande, togs med i transkriberingen. 
Transkriberat material tydliggör teman och underliggande meningar som kanske först 
inte träder fram då vid tillgodogörande av intervjumaterial (Rennstam & Wästerfors, 
2015). Då intervjun redovisas skrivs referat samt direkta citat från transkriberingen fram 
i redogörelsen (Bell, 1993).  

 

Intervjuerna placerades in i tre kategorier utifrån studiens syfte och frågeställningar. 
Rennstam och Wästerfors (2015 s. 234-235) skriver om hur forskare arbetar med att 
kategorisera och sortera det insamlade materialet för att finna svar på frågeställningar. 
Detta innebär inte att analysen finns i materialet, utan att analysen skapas genom 
kopplingen mellan tidigare forskning, teori och empiri.  
 
Materialet analyserades utifrån tre teman som utkristalliserades då det transkriberade 
materialet genomgåtts. Att tematisera intervjuresultat är en väl beprövad analysmetod 
som skapar struktur och överblick av ett större material (Rennstam & Wästerfors, 
2015). Genom att strukturera materialet och dela upp det som konkret handlar om 
litteraturundervisning i sva, språkutveckling och skönlitteratur och det som handlar om 
litterär kanon skapades struktur i materialet. Dessa teman är: Litteraturundervisning i 
sva, Språkutvecklande arbete utifrån skönlitteratur samt Litterär kanon.  

 
5. Resultat  
I detta avsnitt redogörs för studiens resultat utifrån den tematiska kategorisering som 
presenterats i metodkapitlet. Analys av materialet presenteras i kapitlet Diskussion, även 
analysen är tematiserad utifrån studiens tre teman.  
 
5.1 Litteraturundervisning i sva  

Samtliga informanter sa att de jobbar med skönlitteratur i sva-undervisningen, men i 
olika utsträckning och på olika sätt. Maria berättade att hon främst jobbar med kortare 
texter, såsom noveller och romanutdrag. Hon berättar att hon är relativt nyexaminerad 
som lärare, hon tog examen för snart tre år sedan. Under sin tid som lärare har hon 
jobbat på endast en skola. Hon säger att hon har sva-utbildningen från lärarhögskolan 
färskt med sig i tanken och att hon försöker använda elevens modersmål så mycket 
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som möjligt i litteraturundervisningen, vilket var något som hon kommer ihåg 
betonades starkt under lärarutbildningen och ett arbetssätt hon även bestyrker med 
referenser till forskning. ”Även om teori och praktik inte är samma som på 
lärarhögskolan tror jag ja har mycket nytta av det jag fick med mig från utbildningen, 
jag tror på att ta med mig det jag lärt mig om undervisningsforskning i mitt lärarjobb” 
(Maria). 
  
Maria berättar att hon främst jobbar med kortare texter, då hon inte funnit någon 
fungerande form med att läsa litterära verk i sin helhet. ”Eleverna orkar inte läsa en hel 
bok och jag vet inte hur vi ska fånga upp vad de läst i klassrummet, de läser också olika 
snabbt och är väldigt olika motiverade” (Maria).  Maria uttrycker att hon vill jobba mer 
med skönlitteratur och att det är något hon verkligen tror är viktigt, både för att lära sig 
språket men också för att lära sig om och diskutera livsfrågor. Hon menar att detta är 
väldigt viktigt då man är tonåring, något hon själv minns från sin egen tonårstid. ”Att 
läsa romaner gav mig en trygghet i att andra kände som jag. Jag tror inte jag hade 
utbildar mig till lärare om jag inte upptäckt litteraturen som ung” (Maria).  
 
Anna berättar att skönlitteratur inte är hennes huvudsakliga område i undervisningen i 
varken svenska eller sva, som hon undervisar i. Hon säger att det kan ha att göra med 
att skönlitteratur inte är hennes främsta personliga intresse inom ämnet, något hon 
menar alltid, direkt eller indirekt påverkar hur läraren planerar kurser och lektioner. ”Jag 
har föredragit film och TV, jag tror jag som lärare har ett viktigt jobb med att visa 
eleverna att detta går att jobba med i skolan också, inte bara något kul man gör på 
fritiden” (Anna). Anna berättar att hon arbetar med olika typer av mediering i sin 
undervisning; hon har exempelvis jobbat med att elever skapar egna berättelser som de 
sen filmar. Hon säger att det har varit väldigt goda resultat av detta, dels har flera av 
filmerna och berättelserna blivit bra och eleverna har också uppskattat momentet. Det 
har tydligt framgått av de kursutvärderingar hon gjort med sina klasser. Anna säger att 
hon tror sig vara del av en ”ny tradition” (detta gestikulerades med händer) av svensk- 
och sva-lärare som inte läser skönlitteratur i första hand, utan snarare läser och 
undervisar utifrån andra texttyper. Anna säger att hon aldrig haft något särskilt intresse 
för skönlitteratur och romaner, litteraturvetenskapen under hennes lärarutbildning var 
mest en del som främst skulle avverkas, även om det ofta var intressant. Anna berättar 
att hon främst läst tidningar och hellre jobbar med ett bra reportage eller en 
debattartikel än en skönlitterär text. Anna säger: ”Det finns så många andra intressanta 
texter att jobba med som är mer tillgängliga och kan fånga eleverna, jag är väldigt 
förtjust i att jobba med olika tidningstexter, som till exempel reportage och krönikor 
detta i synnerlighet med sva-elever, som inte har samma kognitiva förmåga att ta till sig 
längre och kanske språkligt äldre texter än elever som läser svenska” (Anna).  
 
Här blir Anna avbruten av både Samuel och Tina. Tina säger att hon förstår att många 
lärare resonerar som Anna gör, men hon säger att för henne och i hennes undervisning 
har skönlitteraturen en given plats. Hon säger att hon har också lång erfarenhet av 
undervisning och har hittat metoder där skönlitteratur fungerar utmärkt inom sva-
undervisningen. ”Att eleverna kan olika mycket svenska kan vara en tillgång när vi 
jobbar med romaner och skönlitteratur, de kan förklara för varandra och hjälpa 
varandra med svåra nya ord” (Tina). Hon säger att skönlitteratur och sva passar väl 
samman, då man kan arbeta med teman som eleverna kanske kan relatera till och 
förenas i gemensamma erfarenheter kring. Till exempel har Tina jobbar med Sanning 
med modifikation av Sara Lövestam. En tämligen lättläst roman som handlar om teman 
som migration, sexuell identitet och kärlek. ”Den finns både som vanlig och lättläst 
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version, perfekt om man har elever som kommit olika långt i sin svenska” (Tina). Tina 
säger att många elever har känt igen sig i romanen och att den varit uppskattad genom 
åren. Hon berättar att nyckeln till skönlitteratur i sva-undervisningen handlar om att 
läraren är väl insatt i litteratur som kan passa elevgruppen och entusiastiskt kan 
presentera böcker för eleverna. Tina läser ständigt romaner hon tror kan passa i sva-
undervisningen för att kontinuerligt kunna förnya sin litteraturlista. ”Eleverna får läsa 
en skönlitterär roman och antingen skriva fyra läsloggar som är ca 1 A4 per läslogg, 
eller skriva ett prov på romanen” (Tina). Tina säger att hon då rättar både språk, 
grammatik och läsförståelse, men också ser om eleverna tänkt till och reflekterat själva 
om det de läst.  
 
Läsning av skönlitteratur på modersmål som antingen samläses eller jämförs med 
läsning på svenska är något samtliga av studiens informanter efterfrågar mer av. Frågan 
är dock hur detta ska gå till? Anna menar att samarbete med studiehandledare är guld 
värt i detta avseende. Hon har själv ett mycket gott samarbete med en somalisktalande 
studievägledare där de tillsammans har jobbat med läsning och filmanalys i 
klassrummet. ”En otrolig tillgång med en vuxen till i klassrummet som kan både 
svenska och somaliska och dessutom har lärarbakgrund. Jag önskar alla lärare hade den 
möjligheten, tänk så långt vi skulle kunna nå med sva-undervisningen” (Anna). Anna 
betonar sedan att denna typ av samarbeten och resurser inte är allas verklighet och säger 
att det är omöjligt för mig att jobba med arabiska eller persiska texter på mina lektioner 
då jag inte talar något av de språken, språk många av hennes elever talar som 
förstaspråk. Tina instämmer, hon har aldrig under sina år som lärare arbetat med 
studiehandledare, dock har det vid många tillfällen funnits motiverade elever som hjälpt 
andra elever och förklarat för dem på modersmålet, detta för de som inte kommit lika 
långt i sitt tillgodogörande av svenskan. ”Får du med dig elever som kan mer och som 
kan hjälpa andra växer både de eleverna och utvecklas och ett lärande kan ske i 
klassrummet” (Tina).  
 
Samuel har berört valet av skönlitteratur både som formande och problematiskt. Att 
göra ett urval som lärare vad jag tror eleverna ska respondera på är en omöjlig uppgift 
som i värsta fall kan falla platt, säger Samuel. Han berättar om ett undervisningsförsök 
han gjorde med hip hop-musik. Något som föll platt då det blev tydligt att eleverna 
kunde mycket mer än honom, det blev riktigt pinsamt. Berättar Samuel. Skratt och 
igenkännande blickar utbyts efter Samuel anekdot. ”Detta får mig att stärkas i åsikten 
att skolan ska peka på andra värden som inte finns så tydligt kanske i elevernas vardag” 
(Samuel).  
 
Anna pekar återigen på filmens och andra digitala mediers roll som en väg att finna 
elevernas intresse. Kanske har eleverna sett en film som bygger på en litterär förlaga? 
Det kan finnas teman i datorspel och mobilspel som knyter an till det eleverna läser på 
sin fritid, men kanske också andra mer ”skolaktiga” saker, säger Anna. Det viktiga är 
att finna ett intresse och teman som elever, sva-elever i synnerlighet, kan knyta an till, 
så kan ett intresse väckas menar Anna. Detta då många sva-elever kan bära med sig 
livshistorier som ibland kan vara väldigt tunga.  
 
Tina säger att hon inte har drivkraften längre att ”hänga med” i vad eleverna gör på 
fritiden. Tina utökar sin romanlista kontinuerligt och försöker erbjuda en rik variation 
av förslag på litteratur som berör teman som kan intressera eleverna. Hon säger sig ha 
byggt upp ett eget bibliotek av skönlitteratur. Skönlitteratur är också det medium hon 
använder sig av i undervisningen. Här skiljer sig informanterna tydligt åt. Samuel är 
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fokuserad mot skönlitteratur, Anna säger sig brinna för nya, ofta digitala medier och 
Maria försöker få med en variation av medier i sin undervisning.  
 
Att skönlitteraturen och läsning i alla dess former har en given plats i sva-
undervisningen var något samtliga informanter kan enas kring. Detta leder vidare till 
studiens andra tema som berör språkutvecklingsaspekten av skönlitteratur i sva-
undervisningen.  
 
5.2 Språkutvecklande arbete utifrån skönlitteratur 
Tina säger att språkutveckling är vad sva-ämnet handlar om, att lära sig och utveckla 
ett nytt språk. Tina jobbar främst med grammatik och skönlitteratur, det har varit 
hennes huvudfokus de senaste åren. På skolan där hon arbetar delar man upp sva-
undervisningen på så sätt att olika lärare ansvarar för olika moment i kurserna. En lärare 
jobbar med muntlighet, en med grammatik, en med läsförståelse osv. I en 
undervisningsgrupp är minst fem sva-lärare inblandade. Då Tina är den i sin lärargrupp 
som jobbar med skönlitteratur berättar hon att kombinationen skönlitteratur och 
grammatik gifter sig väl. ”Utmärkt att arbeta med en del av en text, sedan analysera 
grammatiken. Vart är verbet? Huvudsats eller bisats, såna saker” (Tina). Hon berättar 
att det är utmärkt att lägga upp en sida från en roman som läses gemensamt av klassen 
på projektorn och jobba med utdraget utifrån olika aspekter. Man kan tala om vad som 
står, fokusera på innehåll och läsförståelse och elevernas egna tolkningar av texten. 
Ibland tittar de också enbart grammatiskt på texten.  Det kan också vara utmärkt med 
dessa typer av övningar för att titta på genrespecifika drag, såsom talminus vid dialog, 
berättar Tina. Skönlitteratur som del av språkutvecklingen i sva-undervisningen är en 
självklar del till varför vi läser böcker i skolan, säger hon. ”Genrepedagogik och 
grammatik passar bra ihop, både med varandra och med att läsa skönlitteratur. Att 
eleverna förstår hur språket används i olika genrer och att de också ser hur grammatiken 
ser olika ut i olika genrer, på olika nivåer i enklare eller svårare texter” (Tina).  
 
Maria talar om liknande sätt att jobba, hon tackar också Tina som delat med sig av hur 
hon jobbar, något Maria gärna tar med sig in i sin egen undervisning. Maria berättar att 
hon bland annat undervisar i kursen Svenska som andraspråk 2, där en stor del av 
kursen utgörs av skönlitteratur. Hon säger att det inte alltid är lätt att få eleverna 
intresserade av äldre texter och klassiker, vilken hur man än ser på saken, utgör en stor 
del av kursen. Hon säger: ”Jag försöker vara öppen, ta in romaner jag tror eleverna kan 
gilla, romaner från olika länder, tider och av olika typer av författare, men det är svårt 
att fånga eleverna, allt känns lite påtvingat” (Maria). Hon säger att denna situation 
resulterat i att det känns svårt att jobba språkutvecklande med skönlitteratur då mycket 
av hennes energi och kraft går åt att försöka locka fram elevernas intresse för att läsa 
romaner. Hon säger att språkutvecklingen kommer mer naturligt i hennes undervisning 
då de jobbar med fritt skrivande, ordlekar eller kanske diskussioner. ”Jag känner ett 
motstånd mot att jobba med hela böcker, jag vet faktiskt inte hur jag ska kunna planera 
ett sånt arbete i en grupp där eleverna är på olika nivå. Några skulle klara att läsa en 
roman, andra är inte alls där språkligt” (Maria). Maria utrycker en stark lust att utveckla 
detta område i sin undervisning och samtalet fortsätter med att hon frågar övriga 
informanter om hur de jobbar med skönlitteratur och språkutveckling. 
 
Samuel säger att skönlitteratur är det han brinner mest för, både inom sva och 
svenskämnet. Det var studier inom litteraturvetenskap och kulturvetenskap som 
småningom ledde honom in mot läraryrket. Samuel säger sig ha en väl utarbetad 
struktur för arbete med skönlitteratur i undervisningen som bygger på samläsning, 
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föreläsningar, läsloggar och gruppdiskussioner. Men han ställer frågan vad 
språkutveckling egentligen innebär? ”Jag är själv obehörig som sva-lärare och har nog 
jobbat ungefär som i svenskan med skönlitteratur. Kört på med ungefär samma 
upplägg. Jag tycker mig ha märkt att många elever fångat upp mycket av grammatik och 
nya ord av att läsa mer komplicerad skönlitteratur än vad de är vana vid” (Samuel). Det 
uppstår en diskussion kring detta, sammanfattningsvis är det inte helt självklart vad som 
menas med språkutveckling eller hur man ska jobba med detta. Tina säger att det sätt 
Samuel beskriver att han jobbar med skönlitteratur i svenskundervisningen i allra högsta 
grad måste ses som språkutvecklande. Hon säger att arbetsmetoderna hon beskrev 
kanske är mer specifika och inriktade mot språkinlärning, men är inte allt arbete med 
skönlitteratur språkutvecklande? Maria och Anna håller med Tina. Vad språkutveckling 
innebär blir väldigt mycket upp till vad den enskilda läraren lägger in i begreppet säger 
Anna. Hon berättar att hon jobbat med film på liknande sätt som Tina beskrev hon 
jobbat med skönlitteratur på. Anna berättar att de sett en kort sekvens av en svensk 
film med undertext, pausat, pratat om vad som hänt i filmen. Sammanfattat karaktärer 
och handling gemensamt på tavlan samt skrivit upp och förklarat nya ord för eleverna 
från filmen. Ett språkutvecklande arbetssätt utifrån filmmediet i allra högsta grad enas 
informanterna kring. Anna säger: ”Film, romaner eller dikter tror jag inte spelar så himla 
stor roll. Det viktiga är vad vi lärare gör med det och att vi får med oss eleverna i temat, 
ämnet vi jobbar med” (Anna).  
 
Samuel återgår till att tala om sin praktik och formuleringen kring språkutveckling i 
kursplanerna (Skolverket 2014). Han menar att dessa typer av öppna formuleringar, 
som kursplanerna är fulla med, öppnar fritt för läraren att tolka vad som ska läggas in i 
begreppen. Han säger att detta både är en styrka och en svaghet med kursplanerna och 
dess formuleringar. ”Begreppen är luddiga och öppna för tolkning. Det pågår hela tiden 
en diskussion om hur kriterier och innehåll ska värderas. Både hos lärare, elever och 
föräldrar. Det blir väldigt mycket upp till mig själv vad som läggs in i de olika 
begreppen” (Samuel). Har eleverna fått en dedikerad och engagerad lärare finns det 
ingen gräns för hur mycket språkutveckling sva-undervisningen kan innehålla med 
avseende på skönlitteratur. Möjligheterna är oändliga, och som tidigare sagts, allt arbete 
med skönlitteratur är att betrakta som språkutvecklande, säger han. Han understryker 
vikten av att alla svensklärare har god kunskap och utbildning om skönlitteratur, detta 
för att kunna ge eleverna både en god relation till skönlitteratur, men också 
språkutvecklande undervisning inom fältet. Han pekar också på paradoxen i att han 
själv inte är behörig sva-lärare, men kan se hur det kanske också kan vara bra att komma 
in i sva-undervisningen med ”svensklärarögon”. Han säger skämtsamt att han skulle 
behöver mer kunskaper i grammatik och fonetik från de andra lärarna i rummet.  
 
Anna, som vid denna punkt vill revidera att hon enbart jobbar med andra medier än 
skönlitteratur, säger att hon har upplevt att hon bedrivit en undervisning om 
skönlitteratur som eleverna responderat väl på då hon arbetat med romanutdrag och 
noveller från olika läromedel. Anna säger: ”Jag jobbar nog mer språkutvecklande med 
litteratur än jag har bilden av, men det är korta utdrag och ofta dikter. Mer tillgängligt 
och mer effektivt att planera undervisning av” (Anna). Anna utvecklar detta att hon 
också gärna jobbar med adaptioner av litterära texter i film eller andra medier. Hon 
talar om att hon ibland stött på en kultur på olika skolor där läromedel är något som 
ses på med skeptiska ögon. Hon säger att det kan vara svårt att som lärare ständigt hitta 
nya texter som ska vara relevanta för och tilltala eleverna, här kan ett läromedel fylla en 
funktion. Ofta finns texter med teman som kan passa tonåringar och ämnen såsom 
kultur, migration, ämnen som kan passa sva-elever finns utvalda. Det uppstår en 
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diskussion om läromedel och konstateras snabbt att läromedel ofta kanske betraktas 
som något lite fult inom både svenska och sva-undervisningen. ”Det finns helt klart en 
sån tradition, det känner jag väl till. En duktig lärare skapar sitt eget material som man 
också gärna håller lite på” (Tina). Hon har själv en lång erfarenhet och har byggt upp 
en bank av material som hon haft många år på sig att förfina. Hon utvecklar ständigt 
sin litteraturlista, men har med erfarenheten lärt sig hur hon jobbar språkutvecklande 
och vilka romaner som kan passa eleverna. Maria, som är relativt nyexaminerad lärare, 
säger att hon de närmsta åren ska försöka jobba mer med läromedel. Det finns så många 
bra läromedel där läromedelsförfattarna utarbetat metoder för språkutveckling och 
skönlitteratur i sva-ämnet, säger hon.  

 

Anna säger att språkutveckling och skönlitteratur är mycket upp till lärarens intresse 
och insats för hur undervisningen faller ut. Om läraren engagerat jobbar med 
skönlitteratur och är kreativ finns inga gränser för hur långt man kan nå med avseende 
på språkutveckling för eleverna. Samuel instämmer, han säger att skönlitteratur är en 
skatt han vill att hans elever ska finna, oavsett om de är svensk eller sva-elever. Absolut 
utmärkt att jobba språkutvecklande med, men kanske framförallt viktigt för att eleverna 
får en god bildning, kulturellt och historiskt, samt att de genom andras ord och tankar 
kan se på sig själva och världen på nya sätt. Han säger att skönlitteratur i skolan kan 
fylla alla dessa funktioner.  
 
Samtliga informanter säger att de vill arbeta språkutvecklande och de språkutvecklande 
aspekter som särskiljer sva-undervisningen främst är ordförståelse, grammatiska 
strukturer i texter men också samtal om ämnesområden med mer ”sva-karaktär”, som 
Tina sammanfattar det. Ämnen som migration och kulturell identitet. Anna betonar 
hur användandet av läromedel kunnat bidra till ett språkutvecklande perspektiv på 
undervisningen i sva, men den svaga gränsdragningen ämnena emellan och 
informanternas tidigare erfarenheter av undervisning i de båda ämnena spelar en viss 
roll kring deras syn på ämnena och dess olika roller. ”Sva-böckerna vi har på vår skola 
tycker jag har fungerat väldigt bra. Inland blir det lite krystat, men jag kommer aldrig 
glömma en lektion i en gymnasieetta när vi läste en text som en muslims tjej som var 
kär i en kristen kille. Stämningen i klassrummet gick att ta på. Jag fick gåshud, helt rätt 
text för eleverna” (Anna).  
 
Samuel säger att han nog blivit lite ”fördärvad”. Han utbildade sig till lärare med 
bakgrund i kulturvetenskap och litteraturvetenskap. Egna positiva erfarenheter från den 
egna skolgångens gymnasieundervisning var viktig för hans yrkesval och svenska var 
det primära ämnesvalet för honom. Sva-undervisning kom till honom, var inget han 
själv sökt sig till. ”Det är så vanlig, inte optimalt alls. Jag undrar vad konsekvensen blir 
av alla sva-elever som haft en lärare som inte riktigt haft koll på ämnet. Kanske går det 
jättebra ibland, kanske inte alltid” (Samuel). Han säger att han nu kan se att behovet var 
skriande och att det handlade om att eleverna fick undervisning över huvud taget. Detta 
har dock gjort att sva-ämnet för honom kanske tenderat att behandlats lite 
styvmoderligt, vilket säkert påverkat undervisningen. Samuel talar om att han identitet 
främst är som svensklärare och att sva-lärare mer ses som ”bonus”. Han är under 
utbildning i sva, och säger sig också se att utbildningen skapat ett ökat intresse för 
ämnet även om det kommer ta många år innan han uppnår behörighet. Han talar också 
om den samhällsnyttiga aspekten av sva-undervisningen, något som Maria berört 
tidigare.  
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Anna, som valde att vidareutbilda sig till sva-lärare, efter ett antal år som yrkesverksam 
svensk och historielärare, bidrar med ytterligare perspektiv. Anna talar om den 
nytändning det innebär att vidareutbilda sig efter att arbetat ett antal år som lärare. Hon 
fick nya perspektiv under sva-utbildningen som kanske främst resulterat i ett mer 
elevnära arbetssätt i undervisningen. Hon berättar att en stor skillnad för henne då det 
kommer till sva är att eleverna tenderar att vara mer delaktiga i undervisningen. De är 
med och skriver på tavlan, ställer frågor, ett mer ”bubbligt” klassrum, säger Anna. ”Att 
jobba med peppiga språkelever kan ge så mycket mer energi och vara roligt som lärare. 
Går inte att generalisera för mycket, men så kan jag faktiskt känna det. Jag är jätteglad 
att jag tog tiden och energin att läsa in sva” (Anna). Hon säger att svenskundervisningen 
mer kan tendera att hon undervisar i skrivande i olika genrer och ger analysverktyg till 
eleverna. Sva-undervisningen handlar främst om att ge eleverna användbara strategier 
för att använda sitt andraspråk. Hon säger också att hennes skola har mindre grupper 
för sva-undervisningen än för svenskundervisningen. Något som kanske också 
påverkat hur hon utformat sva-undervisningen och jobbar med litteratur (i olika 
former) och språkutveckling.  
 
Tinas perspektiv är tydligt språkutvecklande och grammatikinriktat då det kommer till 
sva och skönlitteratur. Hon säger att innehållet i kurserna är så snarlikt, men här ska 
eleverna få in partikelverben och ordföljden, exempelvis. Litteraturen är viktig, 
utvecklande och rolig att jobba med. Men hennes primära fokus är att rusta eleverna 
språkligt. Tina säger att detta har varit en utveckling som kommit med tiden, hon har 
hittat en metod som passar henne och som hon upplever även fungerar för eleverna. 
”Jag har nästan svårt att peka på hur jag tänker annorlunda, jag tror efter mina 
erfarenheter att det viktigaste är hur jag jobbar med eleverna som människor, ser dem 
och behandlar dem med respekt” (Tina). Hon jobbar ofta med en tydlig planering på 
sina lektioner och kanske inte släpper eleverna så fritt i eget arbete eller i diskussioner. 
”Lärarrollen är tydlig, stoffet välvalt, jag känner mig väldigt trygg i mitt uppdrag” (Tina).  

 
5.3 Litterär kanon 

Frågan om litterär kanon och vad som ska läsas engagerar informanterna. Samuel säger 
att han ser sig som en progressiv öppensinnad person i de flesta frågor, men när det 
kommer till skönlitteratur har han börjat tänka på sig själv som mer konservativ. Han 
säger att litteratur och den litterära historien har ett värde i sig och är en del av en 
bildningstradition alla elever har rätt att ta del av. Kanske i synnerhet sva-elever som en 
del av att tillgodogöra sig en ny kultur och historia och kunna göra den till sin egen. 
”Litteraturhistorien kan vara en väg in i det nya samhället och skapa intressanta och 
givande samtal där olika kulturella och historiska aspekter kan diskuteras” (Samuel). 
Litteraturen har alltså ett egenvärde, men däremot är det inte alls självklar vad som ska 
läsas. Samuel vänder sig emot en litterär kanon som är fast, särskilt för sva-elever som 
kanske har med sig helt andra kulturella referenser in i läsningen, han säger att han ser 
olikheter och olika erfarenheter som styrkor, inte som svagheter. Läsning och 
jämförelser på elevens modersmål hade varit det optimala, detta är också i enighet med 
vad forskningen säger, menar han. Likaså att utmana normer kring vad som ska läsas 
utifrån kön, sexualitet och identitet. Samuel säger att detta är områden som är utmärkta 
att jobba med när det kommer till sva och skönlitteratur. Samuel talade vidare om ett 
bildningsuppdrag som både svensk- och sva-lärare har. ”Vår uppgift är att visa på andra 
kulturella uttryck än vad eleverna stöter på under sin fritid” (Samuel). Samtidigt betonar 
Samuel att de olika uttrycksformer en text innebär inte ska värderas som sämre eller 
bättre, men skolan kan visa på andra uttrycksformer än vad eleverna möter på fritiden. 
”Detta kan gälla sva-elever då många kan tillhöra arbetarklass som kanske inte möter 
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högre kulturella uttryck. Det vidgade textbegreppet är väletablerat i styrdokument och 
arbetet med det, och källkritik, tror jag kommer utgöra kärnan i framtidens 
svenskämne”(Samuel).  
 
Maria har invändningar mot detta och menar att det inte går att anta att sva-elever skulle 
vara arbetarklass och inte komma från hem där det exempelvis lyssnas på opera och 
läses klassiker. ”Livsfarligt att som lärare generalisera och ha fördomar på detta sätt” 
(Maria). Samuel replikerar med att så menade han inte, bara att det kanske är ännu 
viktigare ”att sprida det kulturella evangeliet” till sva-elever. Det finns klassaspekter i 
detta, säger Samuel. Som lärare han vi ett bildningsuppdrag och det kan se väldigt olika 
ut om du undervisar i en högpresterande naturklass, en klass med främst nyanlända 
elever eller en klass på byggprogrammet.  
 
Maria säger att hon starkt vänder sig emot tanken på en litterär kanon. Hon säger att 
sådana konstruktioner ofta tenderar att vara en vit, manlig norm där kvinnor och andra 
grupper ofta inte fått synas. Hon säger att det är av största vikt att lärare hela tiden är 
medvetna om genusperspektiv, maktrelationer och vem som kommer till tals. ”Jag 
försöker medvetet arbeta mot fördomar och vill med min undervisning få mina elever 
att ifrågasätta normer och invanda värderingar. Det tror jag är det viktigaste vi kan 
uppnå med skönlitteratur i skolan är” (Maria). Maria säger vidare att litteratur kan vara 
ett utmärkt sätt att diskutera frågor om normer och jämställdhet. Hon säger: 
”språkutveckling och bildning är såklart jätteviktigt i min undervisning och när jag 
planerar ett arbetsområde och så, men det viktigaste tycker jag är att få eleverna att 
tänka själva, hitta sig själva och sin plats i världen. Det betydde jättemycket för mig när 
jag var i deras ålder” (Maria).  
 
Perspektivet med en vithetsnorm och ett västerländskt fokus väcker vidare diskussion 
i fokusgruppen. Tina delar Marias tankegångar med att det ofta är män som syns i 
litteraturen, främst i äldre texter, säger hon. Hon pekar dock på den grekiska antiken 
som lite av ett undantag: ”Här finns det många starka kvinnor, både bland diktarna och 
karaktärerna. Den grekiska antiken är otvivelaktigt grunden för den västerländska 
litteraturen, men också del av många andra länders kultur” (Tina). Därav uppfattar Tina 
den grekiska antiken fungera väl i undervisningen, hon menar att den är exempel på 
något tidlöst, men också gränsöverskridande. ”Elever från Syrien och Sverige, ja väldigt 
många länder, känner igen handlingen och personerna i de grekiska berättelserna. 
Därför har jag som lärare väldigt mycket att vinna på att vi jobbar med den, finns 
mycket spännande att göra, vi brukar försöka gå på teater också om det går något som 
passar” (Tina). Hon berättar också om hur hon brukar koppla den grekiska antiken till 
den nordiska mytologin, en undervisningsmetod hon funnit framgångsrik hos sina sva-
elever. Hon säger att eleverna genom detta får göra jämförelser och kopplingar mellan 
olika kulturer. De får också läsa olika texttyper och kanske se nya sammanhang. Hon 
har själv inte arbetat med film kopplat till ämnesområdet, men säger att det finns stora 
möjligheter med multimodalitet här. Tina säger sig också vilja stäva efter en större bredd 
av perspektiv inom det som läses, men hon säger att det är svårt att kunna ett så brett 
område som världslitteratur och att man som lärare ofta använder det som man vet 
fungerar i undervisningen och vad eleverna brukar respondera väl på. Tina återknyter 
till Sanning med modifikation som tar upp migration, relationer och könsidentitet. Hon 
säger att eleverna formulerat många intressanta tankar om romanen och att hon 
upplever att undervisningen om romanen och dess teman varit givande, både för 
eleverna och för henne som lärare.  
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Anna blir engagerad då Tina talar om antiken, film och dess möjligheter. Hon ger också 
ett kanonperspektiv och jämställdhetsperspektiv på film och digitala medier. 
Exempelvis berättar hon att dataspelsvärlden har varit närmast totalt mansdominerad 
och haft problem med sexism, men att detta är något som håller på att förändras. Anna 
säger att det exempelvis inom dataspelsvärlden också finns en kanon med de spel som 
anses vara historiskt viktiga och centrala för spelens vidareutveckling. Hon säger att 
maktaspekten och vad som ska läsas är jätteviktigt för vilka värderingar vi undervisar 
eleverna i. Anna, som också är historielärare, menar att det är viktigt att inte tvätta bort 
vår historia och inte visa de delar vi kanske är mindre stolta över för eleverna, utan 
snarare ha en diskussion om rasistiska stereotyper, könsförtryck och annat som trots 
allt är en del av vår historia. Hon tror att samtal är vägen framåt, inte gömma undan 
det som kan kännas obekvämt. ”Vi måste våga prata om allt med eleverna, det är en så 
viktig del av undervisningen. Till exempel har vi diskuterat nyhetstexter skrivna av 
journalister med olika åsikter, det har blivit jättespännande samtal och är också ett bra 
sätt att jobba med källkritik” (Anna). Anna säger att eleverna ibland kan ha åsikter och 
värderingar med sig som skiljer sig helt från samhällsnormerna i Sverige. Det kan handla 
om synen på homosexualitet och jämställdhet exempelvis, säger hon. Här får Anna 
medhåll av samtliga informanter och en diskussion utbryter om hur man som lärare ska 
hantera dessa situationer. Samuel menar att det är viktigt att vara tydlig och markera 
mot all diskriminering, samtidigt måste man se att en ungdom är en produkt av sin 
miljö och fått värderingar och livsåskådningar med sig utifrån tidigare erfarenheter. Det 
är en verklighet de flesta lärare möter, säger han, och här kan kanske valet av litteratur 
fylla en liten funktion i alla fall.  
 
Samuel säger att han eftersträvar att hans elever ska få en god utbildning i 
litteraturhistoria, känna till centrala författare och verk. Det handlar om demokrati och 
att alla medborgare ges samma rättigheter till kunskap, säger han. Det stoff han 
undervisar sina elever i är givetvis ett urval han själv gjort. Här spelar egna intressen, 
åsikter och värderingar givetvis in. ”Alla ungdomar ska ha rätt till en kulturell bildning, 
oavsett om man är arbetare eller överklass. Det är en av skolans viktigaste funktioner, 
att låta alla i alla fall få chansen att ta del av de stora verken som format oss och vår 
historia” (Samuel). Tina instämmer, hon säger att med den erfarenhet som finns runt 
detta bord kan det inte vara omöjligt att göra ett gott, representativt urval av litteratur 
för eleverna. Ibland blir det platt fall, med det är inte värre än att det går att välja något 
annat nästa gång, säger hon.  
 
Samuel och Maria instämmer och säger att en litterär kanon är svårfångad och alltid blir 
olika beroende på vem som sammanställer den. Maria säger att hennes version av 
litterär kanon säkerligen ser väldigt annorlunda ut än Samuels. Men så måste det vara 
säger hon. ”Om vi lärare inte fick vara oss själva och välja själva, skulle lärarjobbet vara 
världens tråkigaste jobb” (Maria).  
 
Anna tar avslutningsvis upp det politiska utspel Kristdemokraternas partiledare Ebba 
Bush Thor gjorde för några år sedan. Hennes parti hade föreslagit att alla elever ska läsa 
en litterär kanon och undervisas i den svenska litteraturhistorien. Under en intervju på 
SVT blev hon konfrontera med titlar på tre kända svenska romaner, författade av såväl 
kvinnor som män och från skilda tidsepoker, så som det står i kursplanen, säger hon 
skämtsamt. Bush Thor kunder inte namnge en enda av författarna. Anna säger att detta 
är mycket tänkvärt. ”Det finns så mycket tankar om vad som är bra, nyttigt och rentav 
lösningen på skolans problem idag. Det här visar på hur svårfångat det är och vilka krav 
och förväntningar som finns på elever, bara de läser och gör vissa saker som 
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vuxenvärlden tror är bra för dem” (Anna). Anna säger att lärarna, som är experter på 
dessa områden, borde ges frihet och förtroende att själva styra vad som ska läsas. Hon 
får medhåll, samtidigt som Samuel understryker vikten av att alla elever ges samma 
möjligheter och förutsättningar till kunskap, och i förlängningen växa och utvecklas. 
 

6. Diskussion  
Studiens syfte och frågeställningar är att undersöka hur fyra lärare jobbar med 
språkutveckling genom skönlitteratur i sva-ämnet samt lärarnas förhållningssätt till 
litterär kanon i sva-undervisningen. I följande kapitel diskuteras resultaten utifrån 
samma indelning i resultatkategorier som användes i studiens resultatkapitel. 
Diskussionen är således kategoriserad på följande sätt: Litteraturundervisning i sva, 
Språkutvecklande arbete utifrån skönlitteratur i sva samt Litterär kanon.  
 
6.1 Litteraturundervisning i sva  

Litteraturläsningens centrala plats i sva-undervisningen är tydligt uttalad hos 
informanterna. Dock varierar synen till viss del kring skönlitteraturens roll i relation till 
andra medier. Utifrån Olin Schellers (2009) forskning om det vidgade textbegreppet ses alla 
människors handlingar som text. Detta sätt att läsa syns främst hos informanten Anna 
som medvetet experimenterar med olika medier och försöker möta eleverna utifrån 
medier de är bekanta med, exempelvis datorspel. Annas arbetssätt är i linje med 
Bergmans (2009) forskning om att elevers läsvanor och medieanvändning inte bör 
lämnas utanför skolan. Informanten Maria talade om liknande sätt att arbeta med andra 
texttyper än skönlitteratur. Utifrån Olssons (2015) forskning kan de arbetssätt 
informanterna beskrev ses som en del av sva-, och även svenskundervisningens, 
framtid. Detta då nya medier kommer utgöra förlängningar av och skapa nya perspektiv 
på äldre texter (Bergman, 2009). Samuel och Tina representerar ett något skilt 
förhållningssätt till nya medier än de perspektiv Maria och Annas gav utryck för. Samuel 
och Tina ser skönlitteratur ha en särställning i undervisningen, att den i egenskap av sig 
självt har ett värde, litteraturen som viktig i egenskap av att vara just litteratur i form av 
fysiska böcker. Lärarna arbetar på olika sätt med skönlitteratur i sva-undervisningen 
och även synen på medier och formen av skönlitteratur ser olika ut. Dessa olikheter 
skulle kunna innebära konflikter kring hur litteraturundervisningen i sva ska bedrivas, 
men kan också bli en styrka då olika synsätt möts kring att forma en 
litteraturundervisning där lärarnas samlade erfarenheter utgör utgångspunkter för hur 
undervisningen ska planeras, struktureras och bedrivas.  
 
Litteraturundervisningen i sva ser, utifrån informanternas utsagor, annorlunda ut än 
vad de gör i ämnet svenska. Samuel var tydlig med att bildningstanken är central i de 
båda svenskämnena men att litteraturundervisningen i sva också är inriktad mot att lära 
sig svenska. Detta kan ses i linje med Skolverkets formulering kring språkutveckling i 
sva-ämnet, en formulering som inte finns i svenskämnenas kursplaner (Skolverket, 
2014). Wiklund och Landmark (2012) menar att historiskt har ungefär samma texter 
lästs i sva och svenskämnet, men detta har förändrats under senare år. 
Medielandskapets omvandling har påverkat detta, men också praktiska saker såsom hur 
väl fungerande det lokala skolbiblioteket är och ekonomiska resurser på skolorna. Även 
en ökan utgivning av romaner och texter som är skrivna på svenska som andraspråk 
kan tänkas utgöra del av detta. Lärarna utryckte entusiasm kring att diskutera deras olika 
arbetssätt, kanske hade dessa större samtal kunnat breddas till att både sva- och 
svensklärare diskuterade hur de arbetar med skönlitteratur och språkutveckling. 
Kunnandet är stort inom lärarkåren, men som Tina sa under intervjun, lärare kan 
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tendera att hålla inne på eget material och forum för didaktiska samtal kan ofta saknas 
då tidsbrist bland lärare och avsaknad av fortbildningstid är ett faktum lärare lever med.  
 
Wiklund och Landmark (2012) pekar på vikten av att sva-lärare är välutbildade inom 
postkolonial litteraturteori. Kompetens inom detta område kan skapa interkulturella 
samtal i litteraturundervisningen och sva-ämnet kan tydligare samspela med det 
multikulturella samhälle Sverige idag är. Synen på litteraturhistorien som eurocentristisk 
och föremål för ifrågasättande och omförhandlande syns tydligt i Anna och Marias 
berättelser. De arbetar explicit med att andra röster och perspektiv ska synliggöras i det 
som läses än den manliga, vita blick som ofta är dominerande i det som traditionellt 
ofta läses i svensk/sva-undervisningen. Detta i linje med Barrys (1994) syn på 
postkolonial litteratur som representant för andra litterära maktförhållanden än den 
traditionellt eurocentristiska synen på litteratur och litteraturhistoria. Samtliga 
informanter gav utryck för att de har reflekterat över aspekter som kan kopplas till 
postkolonial teori. Här kan elevernas förstaspråk lyftas fram i litteraturundervisningen 
genom att verk från deras hemländer får ta plats i undervisningen. Detta skulle dels 
kunna vara exempel på hur postkoloniala strukturer kan synliggöras, men arbetat med 
flerspråkighet och skönlitteratur skulle också kunna utgöra del av det språkutvecklande 
arbetet med skönlitteratur. Möjligheterna är stora men kunskap om både nya och gamla 
texter krävs och med fördel även välutbildade studiehandledare som kan bidra med 
kunskapar i elevernas modersmål som en del av litteraturundervisningen i sva.  
 
Tinas arbete med den grekiska litteraturen är intressant utifrån postkolonial 
litteraturteori. Den grekiska antiken utgör grund för den västerländska kulturen, men 
är också del av andra icke europeiska litterära traditioner. Tina pekar på kopplingar 
mellan den grekiska antiken och den nordiska mytologin och kanske även myter och 
berättelser elever har med sig från sina hemländer. Här kan begreppet vi och dem 
synliggöras och kritiskt diskuteras i undervisningen och genom detta kan elever som 
inte har europeiskt ursprungs litterära historia synliggöras och uppvärderas.  
 
Anna talar om att ifrågasätta invanda maktrelationer inom litteraturen genom att 
ifrågasätta de medier som används i undervisningen. Maria pekar på genus och 
maktaspekter utifrån dessa perspektiv. Samuel har främst ett bildningsperspektiv på det 
som läses. Han försöker bredda vad denna bildning innefattar och säger sig vara öppen 
för att få in fler perspektiv än de traditionella. Dock pekar han på att ingen motsättning 
dem emellan behöver finnas. Detta kan tänkas vara del av litteraturundervisningens 
framtid, gamla och nya medier tar plats jämlikt i undervisningen och de teman och 
motiv som framträder kan förena det gamla och nya snarare än att skapa motsättningar 
och konflikter. Att använda elevers läsning av nya medier kan också tänkas utgöra 
grund för litteraturundervisningen i sva då elever kan utbyta kulturella  erfarenheter och 
lärare kan bidra med perspektiv som eleverna kanske inte möter i sitt eget 
tillgodogörande av både nya och gamla texttyper.  
 
Economou (2015) menar att skönlitteratur inte ska användas assimilerande i sva-
undervisningen. Försiktighet är ett ledord då kulturell identitet diskuteras. Maria tänker 
i liknande banor och har en tydlig forskningsförankring i sin litteraturundervisning. 
Tina styr tydligt innehållet i litteraturundervisningen och har skapat ett eget bibliotek 
av romaner hon upplever har fungerat tidigare i hennes undervisning. Syftet är inte att 
socialisera elever in i en svensk kultur utan förhoppningsvis erbjuda romaner med 
teman och motiv som kan tilltala elever med olika kulturella identiteter och som berör 
teman och motiv som kan vara intressanta för elever med olika kulturella bakgrunder. 
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Teman som kretsar kring allmänmänskliga områden finns representerat i alla former av 
litteratur. Arbete med att analysera dessa teman från olika kulturella perspektiv kan 
skapa en inkluderande litteraturundervisning i sva där elevernas kulturella bakgrund 
uppvärderas och därmed kan öka elevernas inkludering, detta då allmänmänskliga 
teman är det av att vara människa, oavsett kulturell och språklig bakgrund.  
 
Postkoloniala perspektiv är frånvarande i styrdokumenten (Skolverket, 2012), men 
begreppet identitet finns med. Lärarna verkar samtliga måna om att arbeta med att leda 
elever mot att finna egna identiteter. Samuel och Tina arbetar mer uttalat styrande och 
inom tydligare ramar med litteraturlistor och innehåll, Maria och Anna försöker finna 
vägar till att nå eleverna genom olika medier och ett mindre traditionellt innehåll kring 
vad som läses. Ordet identitet kan sägas sammanfatta informanternas tankar kring sva 
och skönlitteratur, vägen mot identitetssökande för eleverna ser dock olika ut utifrån 
lärarnas undervisningsmetoder. Utifrån Tinas berättelse kan lärare själva skapa den 
erfarenhet och fingertoppskänsla som behövs för att finna litteratur som utvecklar 
eleven och dennes identitet.  Anna pekar snarare på val av medie som del av detta. 
Lärarna tolkar således styrdokumenten olika men samtliga har ett elevperspektiv på 
arbetet med skönlitteratur, oavsett vilken form den har, som den mest centrala delen 
av hur de bedriver litteraturundervisningen i sva.  
 
6.2 Språkutvecklande arbete utifrån skönlitteratur  

Litteraturundervisningen i sva kretsar, enligt informanterna, inte bara utifrån förståelse 
och tolkning, utan ska också fungera språkutvecklande. Langer (2005) menar att läsning 
är en handling som kopplas till egna erfarenheter och skapar dörrar till fiktiva världar. 
Dessa fiktiva världar, där läsaren tillsammans med författaren blir medskapare till texten 
har en ytterligare dimension i sva-ämnet. Detta då lässtrategierna, och möjligheten att 
medskapa text, förändras i takt med att analysförmågan och den språkiga nivån 
utvecklas (Economou 2015). Litteraturläsning i sva kan språkutveckla eleven samtligt 
som dess läsvärld och världsbild också utvecklas. Dessa delar kan verka jämsides. Tina 
talade om språkutveckling som utvecklande för eleven, i sva i synnerlighet då ett språk 
ska läras in, men kanske också då eleven ska skolas in i ett nytt skolsystem och samhälle.  
 
Samtliga informanter var överens om litteraturens och läsningen roll för 
språkutveckling, men strategierna såg olika ut. Tina arbetade tydlig grammatiskt med 
skönlitteratur genom att ta upp textutdrag i helklass och analysera dem utifrån 
grammatiska strukturer. Anna lät eleverna skapa egna texter med hjälp av nya medier. 
Samuel talade om att kulturellt bilda eleverna genom litteratur och menande att mer ett 
mer avancerat språk som finns i skönlitteratur skapar utmaningar som kan leda till 
språkutveckling hos eleverna. Detta kan tänkas bero på att Samuel inte är utbildad sva-
lärare utan att han bakgrund som svensklärare slår igenom i hans litteraturundervisning 
i sva. Maria hade en tydlig teoretisk koppling i sitt arbete och utgick från 
språkutvecklande teorier hon fått under sin utbildning, exempelvis vikten av att 
förstaspråket finns med vid utvecklandet av ett andraspråk.  
 
Lärarna tolkar också kursplanerna olika utifrån intressen och vad de upplever fungerar 
för att nå elevernas intresse. Litteraturens plats är dock given hos dem alla. Detta kan 
tänkas vara ett resultat av svag klassificering av hur språkutveckling och skönlitteratur 
ska hänga samman i sva-undervisningen. I styrdokumenten (Skolverket 2012) står det 
tydligt att litteraturundervisningen ska fungera språkutvecklande, men både den tidigare 
forskning som presenterats i denna text samt informanternas egna berättelser visar att 
ett tydligare didaktiskt innehåll och former för hur den språkutvecklande 
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undervisningen genom skönlitteratur kan se ut behöver tydliggöras och tydligare 
definieras. Detta är, utifrån informanternas berättelser, ett område som skulle kunna 
bearbetas explicit i lärarutbildningen. Maria berättade att detta inte var något som 
undervisats om eller bearbetades explicit i hennes utbildning. Utifrån vad 
informanterna sa så ser undervisningen olika ut och eleverna får därmed olika 
utbildningar inom områdena skönlitteratur och språkutveckling. Informanternas samtal 
i fokusgruppen kan ses som ett erfarenhetsutbyte kring dessa områden, informanterna 
uttryckte att samtalet var givande i det avseendet. Samtal och erfarenhetsutbyte lärare 
emellan kring hur man arbetar med dessa områden kan också tänkas vara ett sätt att 
utveckla undervisningen kring språkutveckling och skönlitteratur.  
 

 

Bradford (2006) menar att skönlitteratur är främjande för ordförrådet, skapar förståelse 
för andra samhällen och kan bidra till djupare psykologisk förståelse hos den som läser. 
Förståelse för samhället och personlig utveckling var områden som informanterna 
berörde under samtalen om sva och skönlitteratur, men tydligt tal om ordinlärning 
kopplat till läsning var inte en aspekt som informanterna direkt kopplade till 
skönlitteratur. Utifrån detta går det att se att lärarna i undersökningen främst verkar 
koppla språkutveckling till grammatik och språkliga strategier, inte uttalat till inlärning 
av nya ord eller exempelvis skönlitteraturen som berättande källa där stilistik och 
språkliga drag lyfts fram i undervisningen. Detta ses i ljuset av vad Wiklund och 
Landmark (2012) skriver om att sva-ämnet ofta tenderat ha en lingvistisk inriktning där 
grammatik och pragmatik varit fokus, snarare än fokus på litteratur, detta kan utifrån 
informanternas berättelser kanske också tänkas gälla språkutveckling genom 
skönlitteratur.  
 
Utbildade lärare som är skolade i språkvetenskap såväl som litterära analysmetoder 
(Wiklund & Landmark, 2012) visar forskningen på som avgörande för fungerande sva-
undervisning. Undersökningen visade tydligt på välutbildade lärare med en stor önskan 
att utveckla sva-undervisningen och den egna kompetensen då det kommer till 
litteraturundervisning och sva. Maria, som är tämligen nyexaminerad, hade inte läst 
några specifika litteraturkurser kopplade till sva i sin utbildning. Dock talade Samuel 
och Anna om hur de läst postkolonial teori som varit till nytta för dem i sva-
undervisningen. Maria pekade på genusteorier som centrala för henne i hennes 
undervisning. Litterära teorier som kan tänkas ligga utanför många sva-utbildningar 
(Wiklund & Landmark, 2012). Tina pekade främst på lång erfarenhet som en tillgång, 
erfarenhet som gett henne kunskaper om olika teman i skönlitteratur och som hon 
upplever fungerar i hennes sva-undervisning. Utifrån detta skulle språkutveckling 
genom skönlitteratur kunna beforskas mer och få en tydligare plats i sva-
lärarutbildningen. Utbyte och samverkan skulle kunna ske mellan litteraturvetenskapen, 
svenskämnet, lärarutbildningen och sva-utbildningen. Områden där samlad expertis 
inom språkutveckling och skönlitteratur skulle kunna tänkas finnas.  
 
Forskningen pekar på (Wiklund & Landmark, 2012, Economou, 2015) att det funnits 
en svag roll för litteraturundervisning i sva-ämnet och att mer forskning inom 
ämnesområdet efterfrågas. Detta har skapat en vilsenhet kring sva-lärarrollen och hur 
litteraturundervisningen ska utformas. Informanterna bekräftar till viss del denna bild. 
Maria har tydligt aktivt valt sva och kan tänkas utgöra en bild av en tidsenlig sva-lärare. 
Detta då sva-ämnet hunnit etablera sig på lärarutbildningar och som universitetsämne. 
De övriga informanterna kan tänkas utgöra en bild av hur det sett ut de senaste 
decennierna då lärare ombetts undervisa i eller styrts mot sva-ämnet av skolledning och 
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huvudmän. Utifrån vad informanterna sa har denna vilsenhet kunnat skapa en svagare 
identitet som sva-lärare än exempelvis för svensklärare eller lärare i historiskt mer 
etablerade ämnen. Maria kan ses exemplifiera sva-läraren med en tydligare identitet. 
Dock är de övriga informanterna tydliga med ett stort ämnesintresse och mycket 
engagerad i uppdraget i att vara sva-lärare. Den svaga roll som sva-ämnet historiskt haft 
verkar, utifrån denna undersökning och forskningen i bredare perspektiv vara en bild 
som över tid förändrats (Wiklund & Landmark, 2012, Economou, 2015).  
 
Hutlin (2006) skriver att tolkningen av ämnesplanerna skapar de båda svenskämnena. 
Mycket av ämnets praktiska innehåll styrs av lärare. Hon drar slutsatsen att inget 
entydigt svenskämne finns. Den slutsatsen stämmer väl med bilden som dröjer sig kvar 
efter intervjuerna. Samtliga fyra lärares praktik skiljer sig år, trots gemensamma 
styrdokument. Personliga intressen, bakgrund och vad man upplever fungerar i 
undervisningen styr innehållet och utförandet av informanternas undervisning. 
Gemensamt är dock synen på skönlitteratur som språkutvecklande men hur det 
språkutvecklande arbetet ser ut varierar. En så bred formulering som 
”språkutvecklande” kan också i sig själv ses som inbjudande till tolkning. Lärarna i 
denna studie tog med egna erfarenheter och intressen även i denna aspekt, 
fokusgruppintervjun blev ett tillfälle då lärarna utbytte erfarenheter om hur de jobbar 
språkutvecklande med skönlitteratur. Detta är intressant då det pekar på hur olika lärare 
ser på vad språkutvecklande arbete är och hur man jobbar med det konkret i sin 
undervisning.  
 
6.3 Litterär kanon  

Informanterna har samtliga reflekterat över frågor som berör litterär kanon. Deras 
utgångspunkter varierar dock. Anna ifrågasatte kanonisering främst utifrån medier och 
elevers läsintressen. Hon utryckte inget egenvärde med en litterär kanon, snarare ser 
hon på sva-ämnet som en möjlighet att omförhandla vad en litterär kanon kan 
innehålla. Samuel har en tydlig tanke kring vikten av litterär kanon och den 
bildningsmöjlighet en kanoniserad litteraturundervisning kan innebära. Han är dock 
tydlig med att förhandling kring vad denna kanon består av är i ständigt förändring är 
pågående beroende exempelvis på migration och digitalisering. Anna och Samuel får 
utifrån denna redogörelse representera två sidor av synen på litterär kanon. Samuels 
mer traditionella inställning står i stor kontrast till Annas som närmast medvetet rör sig 
bort från klassiska verk och aktivt arbetar med andra medier än fysiska böcker. Utifrån 
detta kan kanon också innebära mediering, fysiska böcker (romaner) samt digitala 
texttyper. Kanonbegreppet blir redan på denna nivå svårfångat. Då digitaliseringen 
erbjudit nya texttyper och hybrider av gamla och nya texter kan vad kanon är mer än 
någonsin tidigare tänkas ligga i betraktarens ögon. Kanon blir utifrån det förändrade 
medielandskapet inte bara en fråga om vilka texter kanon ska innehålla utan också en 
fråga vilka medier den ska bestå utav.   
 
Vid analys av de båda perspektiven går det att tänka de olika perspektiven som olika 
traditioner men som utgår från liknande tankemönster. Martinsson (2017) menar att en 
kanon till syvende sist är upp till den enskilda läraren att konstruera i sin egen 
undervisning, alltså en icke-statisk process. Samuels kanoniserade verk är en 
egenkonstruktion, även om den vilar på lång tradition. Det samma går att tänka Annas 
kanonisering av nya texttyper. Det hade varit intressant att diskutera kanonisering om 
ett antal decennier och då utvärderat vad som setts som nya medier och hur synen på 
vad som lär litterär kanon förändrats.  
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Litteraturhistorien är skapad utifrån nationalistiska diskurser (Martinsson, 2017) och 
hade till syfte att skapa en nationalistisk identitet utifrån ett gemensamt kulturarv. I 
ljuset av postkolonial teori och informanternas berättelser om den ambivalens som 
finns kring vad som ska läsas och hur läsningen ska ske är kanonbegreppet 
problematiskt. Marias utsaga om elevers olika kulturella bakgrunder och de 
kanoniserade verk de har med sig bör lyftas fram i en mångkulturell skola. Tina ser 
paralleller från grekiska antiken till andra epoker och låter den litterära kanonen utgöra 
en brygga mot andra författarskap och litterära världar. Utifrån studien är kanon i 
ständig förändring och en eventuell kanon inom sva-ämnet kan också präglas av de 
erfarenheterna eleverna kan tänkas ha med sig från andra kulturer. Lärarna styr själva 
innehållet och deras skilda inställning till litterär kanon påverkar de val av litteratur de 
gör i sin undervisning, en aspekt av detta är också den individualitet som konstruktioner 
av en litterär kanon alltid tycks innebära. Kanon kan alltså tänkas vara en konstruktion 
som tendrar att förändras och formas utifrån individuella intressen och synsätt.  
 
Molloy (2002) menar att såväl svenska som sva är demokratiämnen där undervisningen 
och stoffet ska utveckla eleven och skapa demokratiska samtal där olikheter och fler 
kulturella perspektiv får plats. Synen på kanon må variera, men användningen och 
omförhandlingen av den är utifrån undersökningen mer centralt än att pådyvla ett 
kulturarv, som otvivelaktigt har haft fundamental betydelse för samhället idag, men 
som ständigt utvecklas genom att kanonbegreppet är i ständig förändring och 
omförhandling. Utifrån Anna och Samuels skilda uppfattningar om hur lärare ska 
förhålla sig till kanon går tankarna till Martinsson (2017) som skriver att lärare bör se 
till egna intressen, kursplaner, men också elevernas behov, och utifrån dessa aspekter 
bedriva litteraturundervisning.  
 
En västerländsk kanon kan uppfattas ha en inkluderande struktur men de 
underliggande intressena och personliga aspekterna som påverkar utformningen av 
kanon blir politiserade och kan snarare belysa olikheter än vara inkluderande 
(Martinsson, 2017). Detta då kanon visar på historisk makt och tenderar att värdera 
litteratur och kulturella utryck från olika kulturer och tider olika. Inom sva-ämnet kan 
angelägenheten att ta med elevernas kulturella erfarenheter och litteraturhistoria vara 
högst angelägen och utgöra en mer demokratisk syna på kulturella utrycka och därmed 
bidra till en mer välfungerande litteraturundervisning.  

 
6.4 Metoddiskussion 

Metodval och teoretiska val har påverkat de resultat som framkommit och som 
presenterats i denna text. Med andra teoretiska och metodologiska val hade andra 
aspekter och perspektiv kunna lyfts fram och analyserats. Hade studien utgått från 
exempelvis ordinlärning eller andra litteraturteoretiska perspektiv hade andra aspekter 
av informanternas berättelser synliggjorts. Detta var inte studiens syfte, således hade ett 
annat syfte påverkat vad informanterna lyft fram i sina utsagor. Hur intervjufrågorna 
utformades och formulerades vid intervjutillfället samt hur intervjuaren agerade och 
ställde frågor är också faktorer som påverkat samtalet. Då intervjuaren interagerade i 
samtalet genom stimuli och genom att ställa frågor påverkar det resultat som sedan 
uppkom. Målsättningen var att låta informanterna tala fritt, men frågorna ställdes av 
intervjuaren i en viss ordning och med ett kroppsspråk som kan ha bekräftat eller 
hämmat informanterna i vad de sa. Informanterna kan ha påverkats av varandra och 
kan också tänktas hålla inne med åsikter och information för att inte påverka 
stämningen i någon känslomässig riktning under intervjun.  
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Anledningen till valet av fokusgruppintervju som metod var inte bara att höra de 
enskilda informanternas berättelser utan också att fånga samspelet och interaktionen 
emellan lärarna samt se hur de resonerade och responderade på det de andra i gruppen 
sa. Förhoppningen var att se vad lärarna tänkte vid intervjutillfället för att få en bild av 
hur lärarna kan tänkas resonera kring studiens frågeområden. Anledningarna till de 
teoretiska valen gjordes utifrån studiens övergripande frågeområde kring skönlitteratur 
och sva. Inom dessa områden är postkolonial litteraturteori en tydlig del av den 
forskning som hittills bedrivits kring fältet och ett fält som kan synliggöra lärarnas 
värderingar och tankar då det kommer till hur de jobbar med skönlitteratur i sva. Likaså 
utgjorde forskning om litterär kanon och litteraturläsning del av studiens teoretiska 
utgångspunkter, teoretiska områden med direkt koppling till studiens syfte.  
 
Informanterna ska i första hand representera sig själva som individer, detta då de 
intervjuades upplevelser och tankar är unika utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper 
(Denscombe, 2009). De tematiska delar studien delas upp i synliggjordes först efter 
intervjun genomförts och är ett resultat av den uppfattning som fåtts av att studera och 
transkribera intervjuerna. En annan författare hade kunnat uppmärksamma andra drag 
i berättelserna och således sett andra kategorier att dela upp dem i. Likaså hade andra 
metodval kunnat ge andra typer av resultat. Det är också möjligt att intervjuaren samt 
sammansättningen av informanter påverkat studiens material. Studiens slutsatser säger 
inget generellt om hur lärare tänker kring studiens syfte, men väl något om hur 
informanterna ser på dessa områden. Resultatet av intervjuerna kan ses som ett bidrag 
till en större bild där lärares erfarenheter och tankar om sva och skönlitteratur kan 
framträda.  

 

 
7. Slutsatser och vidare forskning 
 
Slutsatser av studien presenteras sammanfattad i punktform.  
 

• Lärarna arbetar med språkutveckling och skönlitteratur i sva, men gör det 
utifrån olika metoder. Samtliga betonar dock vikten och vinsterna med att 
arbeta språkutvecklande genom skönlitteratur. Främst arbetar de 
språkutvecklande genom grammatik, tolkning och samtal kring det lästa. De 
kan tänkas utgöra delar av olika traditioner eller pedagogiska modeller, vilket 
påverkar hur och i vilken utsträckning de arbetar med språkutveckling och 
skönlitteratur.  

• Lärarna pekar på att läsa texter som eleverna kan knyta an till som en väg att 
arbeta språkutvecklande, detta utifrån teman i det som läses. Två av 
informanterna arbetar med mediering och ett vidgat textbegrepp, de två andra 
arbetar främst med skönlitteratur i fysisk form. Det nya medielandskapet 
påverkar och kommer förmodligen till viss del förändra 
litteraturundervisningen över tid.  

• Litterär kanon var något alla informanterna förhöll sig till och hade reflekterat 
kring. De arbetade i olika utsträckning med kanoniserade texter och använde 
även här olika typer av medier. Gemensamt dem emellan var att syftet med 
litteraturundervisningen är att stärka eleverna i deras väg mot en egen identitet. 
Demokrati och inkluderingsaspekten var centrala bland lärarnas berättelser om 
syftet med kanon, oavsett om det rörde sig om den grekiska antiken eller 
datorspel.  
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Vidare studier hade med fördel kunnat utvecklas mot att elevperspektivet synliggörs. 
Hur ser sva-elever på sitt eget läsande? Hur tänker de kring litterär kanon? Vidare hade 
i förlängningen studien även kunnat breddas till att utgöra interventionsstudier på två 
eller fler större skolor med fokus på skönlitteratur och ordinlärning. Enkätfrågor om 
litterär förståelse hade kunnat få plats i undersökningen. Undersökningen hade kunnat 
utgå från hypotesen att skönlitteratur främjar byggandet av ordförråd och därmed 
skapar förståelse. Alltså inte utgå från skönlitteratur som kunskapskälla i första hand, 
utan ha ett lingvistiskt språkutvecklande perspektiv på skönlitteratur i 
andraspråksundervisningen.  
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Bilaga 1  
 
Intervjuguide  
 
Inledning 
Återkoppling till det informationsbrev informanterna fått innan intervjuerna. 
Förtydligande av det anonymitetsskydd som omskrivits i informationsbrevet gås 
igenom. Se bilaga 2.  
Antyda vad jag är intresserad av att få reda på. 
 
Öppningsfrågor 
Beskriv er lärarbakgrund och vad ni jobbar med idag.  
 
Upplevelser av hur ni arbetar med språkutveckling med hjälp av skönlitteratur inom svenska som 
andraspråk 
Jobbar ni konkret med skönlitteratur kopplat till språkutveckling i er undervisning? 
Om, i så fall hur? 
Hur jobbar ni med skönlitteratur kopplat till läsförståelse? Vilket material använder 
ni?  
Hur upplever ni att eleverna tar till sig skönlitteratur? Ser det olika ut berorende på 
vilket medie som används? Hur ser ni på skönlitteratur som källa till språkutveckling? 
Vilka mätinstrument kan användas för att se på språkutveckling?  
 
Hur hanteras detta? 
Hur jobbar ni rent konkret under lektionerna med språkutveckling med hjälp av 
skönlitteratur? 
 
Hur arbetar ni med skönlitteratur med andraspråkselever jämfört med elever som läser ämnet 
svenska? 
Tänker ni annorlunda omkring hur ni jobbar med skönlitteratur då ni arbetar med 
andraspråkselever?  
Om ni gör det, har ni konkreta exempel på hur ni jobbar? 
Har ni teoretiska perspektiv på hur ni jobbar med detta?  
 
Nationell identitet och litteraturundervisning 
Hur tänker ni kring litterär kanon? Vilken roll har en sådan för sva-undervisningen? 
Hur tänker ni kring mångkultur i litteraturundervisningen? Vad vill in uppnå med 
skönlitteratur i sva? Hur göra urval av skönlitteratur? 
Hur tänker ni kring begrepp som migration då ni väljer skönlitteratur? Hur tänker ni 
kring val av skönlitteratur i de båda svenskämnena?  
  
Avslutande reflektioner 
”Hur har detta samtal fått er att tänka kring språkutveckling med hjälp av 
skönlitteratur inom svenska som andraspråkämnet?” 
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Bilaga 2  
 
Information inför fokusgruppintervju för studie som 
handlar om områdena svenska som andraspråk, 
svenska och skönlitteratur 
 

Du tillfrågas härmed om deltagande i en undersökning som kommer ligga till grund 
för en studie om svenska och svenska som andraspråkslärares syn på skönlitteratur, 
språkutveckling samt val av skönlitteratur i undervisningen.  
 
Syftet med undersökningen är att utifrån kvalitativ fokusgruppintervju undersöka hur 
en grupp svenska som andraspråks- och svensklärare, verksamma inom 
gymnasieskolan, arbetar med och tänker kring skönlitteratur och språkutveckling, hur 
de ser på de båda svenskämnena samt vad och hur de tänker kring litterär kanon och 
vilken skönlitteratur undervisningen ska bestå av. Studien är tänkt att bidra till 
forskningen om svenska som andraspråk och skönlitteratur. Ett fält där mer 
forskning behövs och där dina tankar är viktiga och intressanta för att visa för hur 
lärare tänker kring dessa områden.  
 
Praktiskt genomförande  
 
Undersökningen består av en fokusgruppintervju med fyra informanter som 
kontaktats för att tillfrågas om medverkan. Urvalet har gjorts utifrån att 
informanterna arbetar som lärare i svenska som andraspråk och svenska, har 
erfarenhet av undervisning på gymnasiet och representerar en viss spridning avseende 
kön och ålder. Detta för att skapa ett så brett underlag som möjligt.  
 
Intervjumetod för studien är fokusgruppintervju. Intervjun är planerad att ta 
maximalt en timme i anspråk. Genom att tacka ja till att medverka i studien kommer 
således ca en timme av er tid gå åt till fokusgruppintervjun.  
 
Frågeområdena i studien kretsar kring teman som er läkarpraktik, er syn på era ämnen 
och tankar om språkutveckling, skönlitteratur och litterär kanon. Alltså är studiens 
karaktär professionell och inte personlig, och bör därför inte innebära något 
personligt obehag för studiens informanter. Om någon av studiens deltagare skulle 
uppleva obehag eller av annan anledning vill avbryta sin medverkan är detta en 
självklar rättighet.  
 
Studien beräknas vara sammanställd i mitten av juni 2019 i form av en uppsats vid 
Högskolan Dalarna. Ni kommer då bli kontaktade via e-mail och få den färdigställda 
studien bifogad i mailet. Om ni inte önskar bli kontaktade kommer ni tillfrågas om 
det vid intervjutillfället.  
 
Studiens informanter kommer att anonymiseras genom att ges fiktiva namn samt den 
information om arbetsplats och den stad man är verksam i inte kommer inte att 
framgå av studien. Önskas även att ålder anonymiseras kommer informanterna 
tillfrågas om detta i samband med intervjun. Jag som genomför studien har 
tystnadsplikt och kommer inte på något sätt föra vidare någon information om 
studiens informanter.  
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Intervjun kommer spelas in på mobiltelefon för att sedan transkriberas. När 
transkriberingen är färdigställd kommer inspelningen raderas. När studien är 
färdigställd kommer även transkriberingarna raderas och makuleras. Således kommer 
ingen utom jag som genomför studien ha tillgång till det inspelade och det 
transkriberade materialet under själva arbetet med studien.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering.  
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  
Norrköping 2019-05-13 
 
 
Ansvarig för undersökningen är Andreas Lagerlöf  
Kontaktinformation: 0735-311981, aee.andersson@gmail.com 
 
 
Handledare: Eva Lindström, Högskolan Dalarna 
Kontaktinformation: elt@du.se 
 
 
 
 
Vänliga hälsningar  
Andreas Lagerlöf 
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