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Abstrakt 
 
Uppsatsens övergripande syfte är att åskådliggöra hur några gymnasielärare behöriga i 
svenska som andraspråk respektive svenska betraktar skönlitteraturens roll i ämnet svenska 
som andraspråk (SVA) och hur    det praktiska klassrumsarbetet med litteraturundervisning 
ser ut. I uppsatsen diskuteras även lärarnas syn på skönlitteraturen i SVA-ämnet i jämförelse 
med i svenskämnet i relation ämnes- och kursplanerna i Läroplan, examensmål och 
gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. För att uppnå syftet och besvara 
frågeställningarna har jag genomfört en kvalitativ studie där fyra lärare intervjuats, samtliga 
verksamma på nationella program. Av resultaten framkommer att lärarna starkt betonar 
skönlitteraturens betydelse i SVA-undervisningen. De viktigaste motiven för 
skönlitteraturen som lyfts fram är språkutveckling, identitetsutveckling, främjande av 
empatisk och demokratisk förmåga samt som förmedlare av svenska referensramar. Vid 
valen av litterära texter beaktar lärarna styrdokumentens skrivningar samt språkliga 
faktorer. Två arbetssätt som framhålls är boksamtal och tematiskt arbete. Det litterära 
samtalet framhävs som positivt för lärandet liksom läsande i en större kontext inom ett 
gemensamt tema. Lärarna understryker att skillnaderna i styrdokumenten mellan 
svenskämnena är alltför stora vad avser skrivningar om skönlitteratur och de anser att SVA 
borde likna svenskämnet mera vad gäller det litterära ämnesinnehållet.  
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1 Inledning  
 
Den svenska gymnasieskolan har två likvärdiga svenskämnen: svenska och svenska som 
andraspråk. Ämnena har varsin ämnesplan och uppdelas i tre kurser vardera om 100 poäng 
med separata kursplaner, varav samtliga tre kurser är obligatoriska för alla elever som följer 
ett studieförberedande program, medan endast den första kursen, Svenska 1 respektive 
Svenska som andraspråk 1, är obligatorisk för yrkesprogrammen.  
 
Vid en översiktlig jämförelse av gymnasieskolans ämnesplaner (Skolverket, 2011a) för 
svenska som andraspråk (SVA) och svenska (SVE) uppfattas måhända endast små 
olikheter. I en komparativ analys av ämnesplanerna i sammanläggningsavhandlingen I 
svenska två vågar jag prata mer och så (2015) av Catarina Economou, synliggjordes och 
problematiserades dock skillnaderna mellan ämnena. Skönlitteraturen befanns vara 
märkbart nedtonad i ämnesplanen för SVA i gymnasiet i jämförelse med SVE. Detta 
förhållande visade sig även reellt i undervisningen, vilket framgick av Economous empiriska 
material, som bestod av intervjuer med lärare, elever och skolledare, observationer i SVA-
klassrum och en enkät. I ämnesplanen för SVA, som återfinns i läroplanen GY11 
(Skolverket, 2011a), finns under syftesbeskrivningen en punkt av totalt åtta syftespunkter 
som relateras till skönlitteratur. Där anges att undervisningen skall syfta till att ge eleverna 
möjligheter att utveckla sin ”[f]örmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur i skilda 
former och från olika delar av världen” (Skolverket, 2011). I ämnet SVE däremot finns 
under syftesbeskrivningen sammanlagt nio punkter varav skönlitteratur åsyftas i tre av dem. 
Denna divergens finner Economou (2015) omotiverad utifrån resultaten av 
receptionsanalyserna vilka utgörs av delstudierna III och IV i avhandlingen. Av studierna, 
utförda i Economous egen praktik, framgick att andraspråkseleverna var kompetenta läsare 
med god förmåga till rörelse i texter, t.ex. att göra kopplingar mellan texten och dem själva 
och mellan texter, och de förmådde att inta vad Louise Rosenblatt (1995/2002) kallar en 
estetisk läsart. Att litteraturen ges litet utrymme i styrdokumenten för SVA kan med andra 
ord anses obefogat.  
 
Avstamp för föreliggande uppsats tas i Economous (2015) konstaterande att litteratur- och 
ämnesdidaktisk forskning med inriktning mot SVA alltjämt lyser med sin frånvaro. I 
Vetenskapsrådets forskningsöversikt om flerspråkighetsforskning i Sverige och 
internationellt (Hyltenstam, Axelsson & Lindberg, 2012) redovisas ingen forskningsstudie 
som berör litteraturundervisning med andraspråkselever. Economou (2015) finner i sin 
forskningsgenomgång endast en svensk avhandling där data från SVA-undervisning ingår i 
empirin: Samtalsgenrer i gymnasieskolans litteraturundervisning av Eva Hultin (2006). Det 
didaktiska fältet vad avser skönlitteratur i SVA-undervisningen är alltså tämligen 
obeforskat. Som en inriktning för framtida SVA-forskning föreslår Economou (2015) 
studier som åskådliggör SVA-lärares syn på skönlitteraturens betydelse i ämnet och hur 
litteraturundervisning utförs. Denna studie kan härvidlag utgöra ett litet bidrag. 
 
Svenska som andraspråk är ett eget ämne i svensk skola sedan 1995 (Se Hyltenstam, 
Axelsson, & Lindberg, 2012). Avsikten med SVA-studierna är för många studenter att bli 
lärare i ungdomsskolan. Wiklund och Landmark (2012) hävdar att litteraturvetenskap sällan 
ingår i lärosätenas kurser i universitetsämnet SVA, utan utbildningen omfattar vanligen 
endast språkvetenskapligt inriktade kurser. För en lärarstudent är det på många lärosäten 
möjligt att läsa SVA och kombinera det med valfritt annat ämne. Om inte lärarstudenten 
då väljer SVE är det sannolikt att studenten lämnar lärarutbildningen utan några formella 
kunskaper i litteraturvetenskap. Trots frånvaron av utbildning i litteraturvetenskap och 
litteraturdidaktik skall lärarna enligt styrdokumenten för SVA använda skönlitteratur i 
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undervisningen. Wiklund och Landmark (2012, s. 144) skriver: ”om man inte har fått 
relevant lärarutbildning för att möta vad som krävs, föreställer vi oss att man kommer att 
uppleva en vilsenhet i sin lärarroll – vilket gäller för lärare i svenska som andraspråk likväl 
som för lärare i svenska”. Vilken roll spelar således skönlitteraturen i svenska som 
andraspråksundervisningen på gymnasiet? Denna fråga är vad min uppsats främst avser 
diskutera. 

2 Syfte och frågeställningar  
 
Uppsatsens övergripande syfte är att beskriva och diskutera hur några behöriga 
gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk betraktar skönlitteraturens betydelse 
i gymnasiets SVA-kurser på nationella program och vilka didaktiska val lärarna gör vad 
gäller litteraturläsning och arbetssätt. Dessutom  diskuteras lärarnas syn på skönlitteraturen 
i SVA-ämnet i jämförelse med svenskämnet i relation ämnes- och kursplanerna. I 
förhållande till syftet har nedanstående frågeställningar formulerats:  
 

• Hur beskriver lärarna skönlitteraturens roll i SVA-
undervisningen? 

• Vilka motiv anger lärarna för att arbeta med skönlitteratur?  
• Hur motiverar lärarna sina skönlitterära val? 
• Hur beskriver lärarna att skönlitteraturen används i deras 

undervisning? 
• Hur resonerar lärarna kring skillnader mellan styrdokumenten 

i ämnena svenska och SVA med avseende på skönlitteratur? 

3 Metod och material 
 
Nedan redogörs för utgångspunkter vid val av metoder och dataproduktion i studien. De 
fyra deltagarna presenteras och tillika diskuteras de urvalsprinciper som ligger till grund för 
valen av deltagarna. En kort redogörelse för hur intervjuer genomfördes och bearbetades 
avslutar avsnittet. 

3.1 Utgångspunkter vid val av metod och dataproduktion 
 
Det empiriska material som ligger till grund för analysen är semistrukturerade kvalitativa 
intervjuer. Till skillnad mot observationer, där forskaren observerar vad informanterna gör, 
är forskningsintervjuer en form av självrapportering. Det innebär att intervjuer som 
dataproduktionsmetod kan liknas vid enkäter: informanterna beskriver vad de gör och vilka 
åsikter de säger att de har. Då undersökningssyftet är att beskriva några lärares 
uppfattningar och erfarenheter är forskningsintervjun en lämplig metod, därför att tillfälle 
medges för fördjupning och följdfrågor, snarare än redovisning av svar med ett fåtal ord 
som är vanligt i en enkät. Med intervjuer hoppades jag kunna nå bortom de svar en enkät 
kan ge vad gäller bl.a. beskrivningar av verksamheten; motiveringar till val; inställningar och 
attityder till ämnet; fördjupade förklaringar; problematiseringar av utmaningar och 
svårigheter etc., d.v.s. genom noggrann undersökning av intervjumaterialet nå syftet och 
besvara forskningsfrågorna för studien. Intervjumetoden valdes följaktligen då den 
bedömdes ge de utförliga svar undersökningen syftade till. 
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Anledningen till att inte någon kompletterande metod användes är främst de 
tidsförhållanden som uppsatsskrivandet skall inrymmas i. Då studien är liten och tiden kort 
medgavs inte ett tillvägagångssätt där metoder kombinerades för att belysa frågorna ur olika 
synvinklar.  
 
Intervjuer kan struktureras på olika sätt. De tre vanligaste varianterna är strukturerade, 
semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer, där klassifikationsgrunden utgörs av 
anpassbarheten i intervjuformatet (Denscombe, 2016). För datainsamlandet valde jag semi-
strukturerade intervjuer. Karaktäristiskt för denna typ är att intervjuaren använder en lista 
med ämnen och frågor men frågeguiden kan skifta något mellan intervjuerna. Intervjuer av 
semistrukturerad typ är mycket vanliga vid dataproduktion i kvalitativa undersökningar, 
eftersom deltagarna då tillåts föra fram synpunkter som de själva finner värdefulla 
(Denscombe, 2014). Denna struktur ger också möjlighet för forskaren att skjuta in 
följdfrågor. Jag fann därför att semistrukturerade intervjuer lämpade sig bäst för uppsatsens 
syfte.  
 
3.2 Deltagarna 
 
Antalet deltagare i en kvalitativ studie baserad på intervjuer bör enligt Trost (1993) 
begränsas till mycket få. Många intervjuer kan medföra att materialet blir svårhanterligt och 
svåröverblickat, varför fyra eller fem personer rekommenderas. Till denna uppsats utvaldes 
fyra deltagare. Deltagarna i undersökningen var samtliga mycket meddelsamma och 
intervjuerna resulterade i ett omfattande material. 
 
För studien intervjuades fyra yrkesverksamma gymnasielärare i SVA-lärare med behörighet 
också i svenska. De arbetar alla på nationella program i gymnasiekurserna och har 
erfarenhet från undervisning i båda svenskämnena. Lärarna gavs informationen att studien 
skulle handla om skönlitteraturens roll i SVA-undervisningen, innan de beslutade sig för att 
delta. Förutsättningarna för deltagarna att känna sig trygga att delge sina erfarenheter och 
synpunkter kan ha underlättats av att de bereddes möjlighet att förbereda sina svar, 
eftersom de delgavs huvudfrågorna i förväg. 
 
De fyra medverkande lärarna, som här kallas deltagare, valdes ut på tre olika sätt: två av 
dem var jag ytligt bekant med via sociala medier och dessa tillfrågades personligen; en 
informant rekryterades via Facebook-gruppen Svenska som andraspråk och anmälde själv sitt 
intresse att delta; den fjärde informanten tillfrågades av en bekant till mig. Rekryteringen 
via Facebook resulterade i fler intresserade personer än vad som behövdes i en mindre 
kvalitativ studie som denna. Därför gjordes ett urval. Vid urvalet beaktades kön, ålder, 
lärarnas yrkeserfarenhet samt geografisk spridning i syfte att få nyanserade perspektiv och 
en breddad representativitet (Alvesson, 2010). Deltagarna var samtliga lätt åtkomliga. När 
personer som finns till hands utväljs kallas det bekvämlighetsurval (Denscombe, 2016; Trost, 
1993). Urvalet är även subjektivt (Denscombe, 2016). Med det menas i detta fall att 
forskningssyftet fick styra urvalet av lärare. Lärarna valdes således med utgångspunkten att 
de kunde ha olika erfarenheter att tillföra: de två yngre lärarna har inte lång erfarenhet av 
yrket men däremot en närhet i tid till utbildningens teori och didaktik, medan den äldsta 
lärarens med sin omfattande erfarenhet kunde antas ha långa perspektiv på undervisning i 
ämnet att dela med sig av. En manlig lärare valdes ut bland de tillgängliga vilket bedömdes 
intressant ur ett genusperspektiv, då samtliga övriga var kvinnor.  
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Nedan presenteras de fyra deltagarna kortfattat. I syfte att avidentifiera deltagarna fingeras 
deras namn och deras ålder avrundas. Skolornas namn anges inte och inte heller den 
geografiska hemvisten. Alla citat i uppsatstexten återfinns i det empiriska materialet.  
 
Per är verksam i en medelstor kommun. Han är i 30-årsåldern och har varit verksam som 
SVA-lärare sedan 2009. Han har erfarenhet av undervisning från Komvux, SFI och 
gymnasieskolan. Hans lärarbehörighet är svenska, religionskunskap och SVA, det senare 
läste han in efter avslutad gymnasielärarutbildning. Gymnasiet han arbetar på består främst 
av studieförberedande program och är medelstor. Per har varit verksam där de senaste åren. 
 
Anita är i 50-årsåldern och har mycket lång yrkeserfarenhet och av att arbeta med SVA-
elever. Hennes ämneskombination är svenska, engelska och SVA. Hon arbetar i en större 
stad i Sverige. På skolan finns bara studieförberedande program och en klar majoritet av 
eleverna läser SVA.  
 
Carina är lärare på nationella program på en stor gymnasieskola med både 
studieförberedande program och yrkesprogram i en mindre kommun. Hon är i 45-årsåldern 
och har varit verksam som SVA-lärare i några år. Carina är också behörig i svenska. På 
skolan där hon är verksam har hon arbetat ett läsår. 
 
Vera är tämligen ny som gymnasielärare och har ämnesbehörigheten svenska och SVA. 
Hon är drygt 25 år gammal. Vera arbetar på en skola i en storstadsförort där det går cirka 
1000 elever. Skolan har såväl studieförberedande som yrkesinriktade program och ganska 
många elever läser SVA. Vera har varit verksam där i två år. 
 
I uppsatstexten har jag valt att låta de intervjuade lärarnas röster höras genom många och 
ganska långa intervjupassager, vilket bör ge läsaren större möjlighet att själv tolka svaren. 
 
3.3 Genomförandet av intervjuerna 
 
Deltagarna kontaktades via e-post och en tid för intervjun bestämdes. I ett e-
postmeddelande bifogades intervjufrågorna (se bilaga 2). Ett undertecknat informations-
brev (se bilaga 1) medsändes vilket deltagarna returnerade undertecknat.  
 
Jag valde att göra intervjuerna via Internet. Internetbaserade videointervjuer gav mig 
möjlighet att nå fler potentiella deltagare än om jag varit hänvisad till närområdets SVA-
lärare, vilka är få på gymnasienivå. En annan relevant faktor till beslutet om internetbase-
rade intervjuer var möjligheten till geografiskt spridning avseende deltagarnas arbetsplatser. 
Jag valde att inte intervjua SVA-lärare i min hemkommun också för att kunna förhålla mig 
mer objektiv, då jag inte har förutfattade meningar om lärare vilkas ämnessyn och 
undervisning jag inte är bekant med. 
 
Intervjutiden stipulerades till 45-60 minuter. Intervjuerna genomfördes med FaceTime och 
i något fall via Skype, (båda två är videosamtals- och IP-telefoniprogram) och både ljud och 
bild spelades in under intervjuerna. Bildskärmsinspelningen kompletterades med extern 
ljudinspelning som säkerhet. Deltagarna hade informerats om att datorskärmen skulle 
filmas, vilket gav fördelen att jag i stället för att föra manuella anteckningar kunde 
koncentrera mig på intervjupersonerna. Under intervjun avbröt jag deltagarna så lite som 
möjligt i syfte att låta dem tala till punkt. Vid behov av mer utvecklat svar, som inpass kring 
särskilt intressanta yttranden och för att få klargöranden, infogades då och då följdfrågor. 
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Varje frågeområde avslutades med att deltagarna tillfrågades om de hade något ytterligare 
att tillägga. 
 
3.4 Bearbetning av material 
 
Intervjuerna transkriberades ordagrant i avsikt att komma i närkontakt med innehållet. För 
att öka textens läsbarhet används i uppsatstexten skiljetecken som punkter och 
kommatecken i citaten. Eftersom talets form inte var det väsentliga utan innehållet återges 
talet i huvudsak skriftspråksenligt. Därför används endast tämligen vedertagna talspråkliga 
ordformer av typen nåt, nån, dom. I citaten markeras betoningar med kursiv och kortare 
pauser med tre punkter. Tre punkter inom hakparentes innebär att vissa delar av citatet är 
utelämnade. Det transkriberade materialet ordnades tematiskt efter det innehåll som 
motsvarade forskningsfrågorna.  
 
3.5 Etiska överväganden 
 
För de etiska övervägandena har jag i undersökningen dels använt mig av publikationen 
Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning utgiven av 
Vetenskapsrådet (2002), dels av Forskningsetiska anvisningar för examens- och uppsatsarbeten vid 
Högskolan Dalarna (2013).  
 
Vetenskapsrådet anger fyra allmänna huvudkrav för forskning: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Viktigt för att uppfylla 
informations- och samtyckeskraven är att undersökningsdeltagarna korrekt informeras om 
studiens syfte och om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas. Således efterfrågades 
deras samtycke i det informationsbrev som e-postades till deltagarna. Informationsbrevet 
(se bilaga 1) utformades i enlighet med den mall som Högskolan Dalarna tillhandahöll. 
Konfidentialitetskravet handlar om offentlighet och sekretess. Vetenskapsrådet skriver att 
det är angeläget att redovisa tänkbara risker för obehag och skada för deltagarna. Det är 
därför erforderligt att vidta lämpliga åtgärder för att försvåra för utomstående att identifiera 
enskilda personer. Därför avidentifierades deltagarna i uppsatstexten genom användning av 
fingerade namn och uppgifter som kunde göra deltagarna lättidentifierade undveks. 
Deltagarna gavs via informationsbrevet information om detta. Detta förfarande motsvarar 
de konfidentialitetskrav som en person som ställt upp på en intervju kan ställa (Cohen, 
Manion och Morrison, 2011). En av deltagarna ville läsa den transkriberade intervjun och 
denna önskan beviljades. Nyttjandekravet innebär i detta fall att deltagarna informerades 
om att de inspelade intervjuerna inte kommer att användas på annat sätt än i denna studie 
och att materialet kommer att hanteras konfidentiellt. Genom informationsbrevet 
försäkrades deltagarna om att insamlat material skall raderas efter avslutad studie.  
 
Relevant för mig att beakta var min bekantskap med två av deltagarna, om än ytlig och 
endast via sociala medier. Jag har en viss förförståelse om deras övergripande tankar om 
undervisning, vilket jag måste förhålla mig till i undersökningen. De har förvisso också viss 
kännedom om mig. Beroende på vem intervjuaren är svarar intervjupersoner olika, och 
faktorer som kön, ålder och etnicitet inverkar särskilt på den information man delar med 
sig av. Betydelsen av forskarens identitet är otvivelaktigt olika också beroende på vad 
intervjuämnet är. Vissa frågor kan göra intervjupersonerna besvärade, vilket kan medföra 
att svaren utformas för att passa forskaren, d.v.s. deltagarna svarar som de tror förväntas 
av dem (Denscombe, 2014). En viss risk finns att deltagarna kan ha anpassat svaren efter 
sina föreställningar om mig som lärare och person, särskilt de två jag var bekant med före 
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intervjun. Min avsikt var dock under att under hela intervjun förhålla mig neutralt engagerad 
för att inte värdera eller direkt kommentera svaren jag fick, vilket inte var helt enkelt.  

4 Teoretisk bakgrund 
 
I de följande avsnitten presenteras ett litet urval av svensk och internationell forskning vad 
avser elevers skönlitteraturläsning i skolan. Koncentrationen i framställningen ligger på 
läsningens legitimering, d.v.s. varför skönlitteratur skall läsas i skolan och hur läraren arbetar 
med läsning, med andra ord de didaktiska val läraren måste göra i litteraturundervisningen.  
 

4.1 Varför läsa skönlitteratur i skolan – några forskarsvar 
 
Nedan, i separata avsnitt, presenteras kort några forskares svar på varför skönlitteratur bör 
läsas i skolan: Louise Rosenblatt är en internationellt erkänd amerikansk litteraturdidaktiker 
vars synsätt har påverkat lärare och forskare över hela världen i mer än sjuttio år. Boken 
Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa (Rosenblatt, 1995/2002) har blivit en klassiker 
inom litteraturdidaktiken. Också Judith Langer är hemmahörande i den anglosachsiska 
forskningstraditionen, och hennes teorier om litteraturundervisning redovisas i Litterära 
föreställningsvärldar (Langer, 1995/2005). Gunilla Molloy är en svensk didaktikforskare som 
tagit intryck av Rosenblatt. Hennes bok Att läsa skönlitteratur med tonåringar (Molloy, 2003) 
har många svenska lärare kommit i kontakt med under lärarutbildningen eller som 
fortbildningslitteratur. Catarina Economou, som skrivit den hittills enda 
doktorsavhandlingen om skönlitteratur i SVA-undervisningen i gymnasieskolan, får avsluta 
sammanfattningen. 
 
4.1.1 Louise Rosenblatt: Litteraturen gör oss empatiska 
 
”En nestor inom det litteraturdidaktiska fältet” är Economous ord (2015, s. 46) för att 
beskriva Louise Rosenblatt. För Rosenblatt (1995/2002) är läsarens reception central i 
läsningen. Rosenblatt svar på frågan om varför skönlitteratur skall läsas är att den kan göra 
oss till empatiska och demokratiska människor, då litteraturen kan ge elever verktyg att fatta 
välgrundade etiska beslut. Rosenblatt (1995/2002) hävdar att skönlitteraturen kan påverka 
elever mer socialt än den kunskap teoretiska samhällsvetenskapliga kurser kan bidra med. 
De litterära verken erbjuder såväl estetiska värden som förhållningssätt till livet, och elever 
som påverkas av skönlitterära verk, kommer ofrånkomligen att fundera över rätt och orätt. 
Den elev som känner att den personliga upplevelsen av litteraturen får ha betydelse kommer 
att erfara att litteraturen inte är till bara för de invigda utan för alla. Genom den litterära 
upplevelsen kan elever ”förvärva den medkänsla och insikt, de kritiska attityder och den 
känsla för mänskliga värden, som krävs för skapandet av nya ideal och nya personliga mål” 
(Rosenblatt, 1995/2002, s. 211). 
 
4.1.2 Judith Langer: Litteratur för att utforska horisonter av möjligheter 
 
”Litteratur gör oss till bättre tänkare. […] Den får oss att begrunda hur sammanlänkade vi 
är med andra och hur mångsidig mening och innebörd kan vara; den får oss att bli mer 
mänskliga.” Citatet är de avslutande orden i Judith Langers välkända bok Litterära 
föreställningsvärldar (Langer, 1995/2005, s. 172). Langer ser litteraturen som en väg för 
eleverna att utforska sig själva, sina tankar, andras tankar, uppskatta olikheter och 
efterforska rättvisa. Genom litteraturen kan elever definiera och omdefiniera sig själva och 
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”utforska horisonter av möjligheter”(Langer, 1995/2005, s. 43). Den bästa 
litteraturupplevelsen är på samma gång både provocerande och humanistiskt vägledande 
genom att den ger många perspektiv på idéer, uppfattningar och handlingar. Langer vänder 
sig emot en uppdelning av litterära erfarenheter i subjektiva eller objektiva, icke-litterära 
eller litterära, efferenta eller estetiska. Hon ser ingen konflikt mellan läsarter utan 
presenterar en teori om föreställningsvärldar, vilka hon kallar faser, vilka läsaren använder för 
att skapa mening i läsprocessen. Läsprocessen är dynamisk och läsaren växlar mellan de 
fyra faserna hela tiden (Langer, 1995/2005). 
 
4.1.3 Gunilla Molloy: Litteratur som demokratisk fostran 
 
Gunilla Molloy (2003) menar likt Rosenblatt att litteraturläsning kan vara en del av den 
demokratiska fostran som skolan har till uppgift. Litteraturen kan hjälpa eleven att förstå 
sin omvärld. En del i detta kan vara att läraren betraktar sin läsning och förståelse av en 
text som en av många receptioner och låter också sin tolkning vara föremål för diskussion 
i klassrummet. Argument för läsning av skönlitteratur är enligt Molloy (2003) att den liksom 
medierna återspeglar samhällskonflikter. Genom skönlitteraturen kan eleverna lära om 
livets möjligheter och påfrestningar, vilka även avspeglas i klassrumsmiljön. Dessa 
konflikter skall synliggöras, erkännas och användas. På så sätt kan svenskämnet i skolan 
omformas i riktning mot ett demokratiämne (Molloy, 2003). 
 
4.1.4 Catarina Economou: Litteratur som väg mot interkulturell förståelse 
 
Catarina Economou (2015) redogör i sin avhandling för några anledningar till varför 
andraspråkselever skall läsa skönlitteratur. Ett motiv är estetiskt språkligt: genom att lära 
sig litterära begrepp kan eleverna bli medvetna om textstrukturer, språk, stil och 
komposition. Ett annat syfte med litteraturläsning är att betrakta den som ett redskap i 
exempelvis temaläsningar. Texten får då fungera som språngbräda för egna reflektioner 
kring såväl det egna livet som samhällslivet. När eleverna vågar engagera sig känslomässigt 
vill de också investera av sig själva. Precis som Molloy och Rosenblatt framhåller 
Economou (2015) att litterära texter kan bidra till demokratisk fostran genom diskussioner 
i anslutning. Hon understryker skönlitteraturens roll som medierande verktyg för vår 
interkulturella kompetens. ”I möten med olika litterära texter kan elever lära känna det 
främmande och samtidigt bli mer medvetna om sina egna värderingar och normer” 
(Economou, 2015, s. 95). 
 

4.2 Hur kan vi tolka skönlitteratur - några litteraturdidaktiska 
angreppssätt och teorier 
 
I det följande skisserar jag översiktligt tre centrala litteraturdidaktiska ansatser, nykritiken 
(New Criticism), receptionsteori (Reader-Response) och kritisk litteracitet (Critical 
Literacy), vilka har betydelse för uppsatsen, därför att didaktiska beröringspunkter med 
dessa finns i den undervisning lärarna i studien beskriver. Nykritiken finns med främst för 
att förtydliga det kontrasterande perspektivet mot responsteorin. 
 
4.2.1 Nykritiken 
 
Nykritiken uppstod i USA efter första världskriget. Grundläggande i teorin är att meningen 
finns i den litterära texten och externa faktorer, som läsarens respons och den sociala, 
historiska och kulturella kontexten som texten tillkom i liksom författarens biografi, ses 
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som irrelevanta när den litterära texten skall tolkas. Texten ses som autonom. 
Litteraturdidaktiskt är nykritiken formalistiskt inriktad: koncentrationen i studiet av 
litteratur ligger på form och litterära verkningsmedel som metaforer, liknelser, symboler 
och tematik. Inom nykritiken används företrädesvis kanoniserad litteratur (Van, 2009). 
 
4.2.2 Receptionsteorin 
 
Avgörande i receptionsteorin är den aktiva roll läsaren tilldelas i läsningen av en text. Enligt 
Rosenblatt finns ingen ”allmän läsare eller någon allmän tolkning utan enbart en rad olika 
relationer mellan läsare och texter” (Rosenblatt, 1995/2002, s. 235). Rosenblatt 
(1995/2002) talar om två läsarter: efferent och estetisk läsning. Med det förstnämnda 
begreppet menas en opersonligt präglad informationsläsning där fokus ligger på 
kunskapsinhämtningen och då känslomässiga och kreativa aspekter undertrycks. Den 
estetiska läsningen innebär att läsaren i stället uppmärksammar sina erfarenheter, 
associationer, känslor och tankar. Ett dikotomiskt förhållande finns dock inte mellan 
läsarterna utan såväl kognitiva som emotionella perspektiv finns i all läsning. Undervisning 
uppmuntrar eleverna att utgå från sina egna erfarenheter och åsikter (Van, 2009). Mellan 
läsaren och texten finns en ömsesidighet och genom begreppet transaktion betonar 
Rosenblatt (1995/2002) både text och läsare, vilket markerar en skillnad mot teorier som 
främst betonar endera.  
 
4.2.3 Kritisk litteracitet  
 
Kritisk litteracitet har sin grund i flera teorier som utbildningssociologi och feminism och 
är inte specifikt utvecklat som litteraturdidaktisk metod. Huvudfokus för angreppssättet är 
sambandet mellan språkanvändning och sociala maktförhållanden (Van, 2009). Jim 
Cummins (2001) stryker under att relationen mellan lärare och elev är grundläggande för 
elevers studieengagemang och eftersträvansvärt är att eleverna uppmuntras att dela med sig 
av sina erfarenheter och kunskaper. Interaktionen bör präglas av respekt och bekräftelse, 
inte minst för att motivera andraspråkselever. I klassrummet skall undervisningen 
orienteras mot demokratiska ideal, social rättvisa och ge flerspråkiga elever de verktyg de 
behöver för att fullt ut delta i samhället. Några komponenter i den pedagogik som Cummins 
(2000) kallar transformativ pedagogik är att undervisningen dels förhåller sig till elevernas 
erfarenheter och intressen, dels ger förutsättningar för kritiska frågor som: Vilka fattar 
besluten och vilka lämnas utanför? Vem definierar vad som är viktigt att kunna? Hur 
produceras och reproduceras makt? Läraren intar själv en lärande position i relation till 
elever med annan kulturell bakgrund. Den transformativa pedagogiken, som är en kritisk 
teori, avser att transformera samhället och individerna mot social rättvisa och demokrati 
(se Cummins, 2000).  
 

4.4 Styrdokumenten om skönlitteratur i SVA 
 
I sin avhandling har Economou (2015) noggrant belyst skillnader mellan läroplaner och 
kursplaner i SVE och SVA. I framställningen nedan redovisar jag skrivningar i 
styrdokumenten för SVA i gymnasieskolan som har betydelse för undervisning i och om 
skönlitteratur. 
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4.4.1 Ämnesplanen 
 
Ämnesplanen för SVA (Skolverket 2011a) innehåller under rubriken syfte en uppräkning i 
åtta punkter. Av dessa är endast en direkt relaterad till läsning av skönlitteratur. 
Formuleringen lyder: ”Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande: […] 6. Förmåga att läsa och reflektera över 
skönlitteratur i skilda former och från olika delar av världen” (Skolverket 2011a, s. 182). 
Syftestexten skall kopplas till samtliga kurser i ämnet.  
 
4.4.2 Kursplanerna 
 
I ämnets kursplaner (Skolverket, 2011a) finner man det centrala innehållet, d.v.s. en 
punktuppräkning om vad undervisningen skall behandla. För kursen Svenska som 
andraspråk 1 (kursen benämns hädanefter SVA1) anges följande innehåll vad gäller 
skönlitteratur: ”Läsning av och samtal om modern skönlitteratur författad av såväl kvinnor 
som män som ger inblick i olika kulturer, allmänmänskliga teman och svenska 
referensramar.” (Skolverket 2011a, s. 184). I kursen Svenska som andraspråk 2 (kursen 
benämns hädanefter SVA2) läggs en formulering om språkutveckling och 
litteraturvetenskap till: ”underlag för att utveckla språket och samtala om berättarstrukturer, 
allmänmänskliga teman och vanliga litterära motiv” (Skolverket 2011a, s. 190). I den tredje 
kursen Svenska som andraspråk 3 (kursen benämns hädanefter SVA3) formulerar 
Skolverket det skönlitterära innehållet på följande sätt: ”Läsning av och samtal om 
skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider, med tonvikt 
på att sammanfatta, tolka, värdera och referera till texterna” (Skolverket 2011a, s. 196). 

 
Några skillnader mellan kurserna att som kan noteras är att i SVA1 skall eleverna läsa och 
samtala om modern skönlitteratur. I SVA2 har ordet ”modern” tagits bort och där talas det 
i stället om ”olika kulturer och tider”, vilket också är ordvalet i SVA3. Sannolikt tolkar lärare 
ordet ”tider” så att den andra och tredje kursen skall innefatta även äldre litteratur. En 
annan skillnad mellan SVA1 och SVA2 är dels en mer språklig fokusering, dels en mer 
litteraturvetenskaplig, då begrepp som ”berättarstrukturer” och ”litterära motiv” nämns i 
SVA2. I kursen SVA3 kan en inriktning mot metakunskaper och metaspråk noteras genom 
betoningen av tolkning och värdering. Med Langers (1995/2005) begrepp kan man 
måhända tala om att eleverna i den tredje kursen skall behärska fas fyra, då de kan stiga ur 
och objektifiera sin läsupplevelse. Langer menar att i fas fyra distanserar sig läsaren från 
föreställningsvärlden och begrundar, analyserar och värderar den. Författarens hantverk är 
centralt och läsaren blir i denna fas en kritiker. (Langer 1995/2005). Även om kursplanerna 
nämner litterära motiv och berättarstrukturer kan man inte påstå att SVA utifrån 
Malmgrens (1996) ämneskonceptioner kan klassificeras som ett litteraturhistoriskt 
bildningsämne, dels därför att litteraturen inte kan sägas stå i centrum, dels därför att 
skrivningar som uttryckligen relaterar till kulturarvet saknas. 
 
4.4.3 Kommentarmaterialet 

 
I kommentarmaterialet till ämneskurserna (Skolverket, 2011b) specificerar Skolverket hur 
vi skall förstå begrepp i det centrala innehållet. Egentligen är det först i kommentarmater-
ialet som syftet med litteraturläsning i SVA utvecklas något. Skolverket (2011b, s. 1) 
skriver:  

Litteraturläsningen i ämnet svenska som andraspråk relateras inte 
främst till litteraturhistoriska studier, utan ses i första hand som 
redskap för språkinlärning och träning av den analytiska förmågan. 
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Dessutom är läsningen ett redskap för personlig utveckling och för 
att utveckla förståelse för andra människor och kulturer. 

 
Skolverkets syn på SVA-ämnet som främst språkligt inriktat och på litteraturläsning i första 
hand som källa till språklig utveckling torde stå klar utifrån denna formulering i 
kommentarmaterialet. Skönlitteratur som ”redskap för personlig utveckling” poängteras 
även, medan det intressant nog är formuleringar kring språklig identitet som ämnesplanen 
särskilt understryker. 
 
Med ”inblick i olika kulturer” åsyftas att eleverna skall få möjlighet att läsa ”översatt 
litteratur … skriven på deras modersmål”, men också möjlighet att läsa verk författade på 
språk som klasskamrater talar. Avsikten med läsningen är att eleverna får ”nya perspektiv 
och … förståelse för andra människor” (Skolverket 2011b, s. 4). Skolverket kommenterar 
likaså vad man menar med ”allmänmänskliga teman”. Dessa är teman som alla människor 
kan intressera sig för, såsom existentiella frågor om ”död, kärlek, relationer, sorg, 
utanförskap”. När frågor som alla människor kan dela lyfts fram låter Skolverket förstå att 
det ”bidrar till en förståelse för att likheterna mellan människor är större än skillnaderna.” 
(Skolverket 2011b, s. 4-5). 
 
Skolverket förtydligar även vad man menar med ”svenska referensramar”. Genom läsning 
av svensk litteratur blir eleverna erbjudna ”en väg in i det svenska samhället”. Litteraturen 
framhäver de svenska referensramarna och skapar förståelse för ”olika företeelser i 
Sverige”. Man betonar däremot starkt att detta inte innebär att undervisningen skall syssla 
med definitioner av svenskhet, däremot problematisera begrepp som svenskhet i samband 
med att Sverigebilden, som den förmedlas genom skönlitteraturen, diskuteras (Skolverket 
2011b, s. 5).   Kommentarmaterialet ger vägledning om att skönlitteraturen i SVA kan 
betraktas främst som språkligt motiverad. Någon kanon antyds knappast, om än en viss 
styrning förmärks inom vilka ramar det pedagogiska frirummet i lärares val av skönlitterära 
texter kan verka. Däremot märks tydligt ett mål för litteraturen att gestalta allmänmänskliga 
teman och erfarenheter, de svenska referensramarna och ge kännedom om skilda kulturer. 
Viktiga mål med läsningen är att elevernas förståelse för andra människor ökar och tillika 
insikten om att skillnaderna är färre än likheterna. 
 
4.4.4 Kunskapskraven 
 
Beträffande betygsättningen är skönlitteraturen inte betonad i kunskapskraven. I SVA1 är 
enligt (Skolverket, 2011a) förmågan att redogöra översiktligt för skönlitterära texters 
innehåll allt vad eleven behöver visa för att få E. På A-nivå krävs också att eleven kan 
”relatera innehållet till egna erfarenheter och allmänmänskliga och samhälleliga 
förhållanden” (Skolverket, 2011a, s. 186) I SVA2 skall ett par enkla aspekter av elevens 
litteraturvetenskapliga kunnande vara föremål för bedömningen. För E krävs att eleven kan 
den ”grundläggande berättarstrukturen i skönlitterära texter” och därutöver ge ”exempel 
på några centrala teman och motiv.”  För att få A måste dessutom centrala motiv och teman 
kunna ”diskuteras utförligt”(Skolverket, 2011a, s.191).  I SVA3 krävs utöver kraven i de 
tidigare kurserna att eleven kan hantera ”längre texter” (Skolverket, 2011a, s. 197). 

4.5 Skönlitteratur i andraspråksklassrummet 
 
I det följande avsnittet åskådliggör jag några förhållningssätt till litteraturundervisning med 
flerspråkiga elever i både svensk och utländsk kontext. Litteratururvalet nedan omfattar 
dels teoretiska resonemang om didaktik och didaktiska val, dels konkreta metoder för 
klassrumsarbetet. Med urvalet vill jag visa något av den didaktiska bredd som finns vad 



 

	 16	

gäller litteraturundervisning med andraspråkselever, och jag hoppas att urvalet kan tjäna 
som inspiration för SVA-lärare. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de viktigaste 
aspekterna som framkommer i delkapitlen nedan.  
 
4.5.1 Skönlitteratur som motor i tanke- och språkutveckling 
 
I en artikel för Symposium 2000 redogör Lena Bråbäck & Lena Sjöqvist (2001) för varför 
och hur de arbetar med litteratur med andraspråkselever. I stället för läromedel använder 
de skönlitteratur, vilket de motiverar dels med den läslust och det engagemang den kan 
skapa, dels med de utmaningar och meningsfulla sammanhang som den kan ge. Om 
texterna är väl valda och eleverna ges den tid de behöver för språklig bearbetning kan de 
flerspråkiga eleverna ha mod att försöka uttrycka sig och precisera sina tankar. Med 
hänvisning till Cummins förklarar Bråbäck & Sjökvist vikten av kognitiva utmaningar för 
språkutveckling. I stället för fylleriövningar bör meningsfulla sammanhang utgöra grunden 
för skolarbete. För att andraspråkseleverna skall motiveras att utföra det hårda arbete som 
det innebär att erövra språket och lära sig de språkliga nyanser och det ordförråd som såväl 
skriftlig och muntlig framställning kräver måste de uppfatta träningen som meningsfull. I 
detta hjälper skönlitteraturen till. Genom att diskussioner och argumentationer i 
klassrummet är kognitivt krävande kan förståelsen fördjupas, menar Bråbäck & Sjöqvist 
(2001). 
 
Högläsning spelar en viktig roll i undervisningen. När andraspråkseleverna både kan läsa 
och lyssna till texten kan det underlätta språkinlärningen. I klassrummet arbetar Bråbäck & 
Sjöqvist konkret med skrivuppgifter till det lästa. Eleverna får t.ex. konstruera egna frågor 
om innehållet som sedan diskuteras gemensamt. När eleverna tillåts samtala om sina 
funderingar sänds signaler till eleverna om att deras tankar är betydelsefulla, vilket är en 
viktig pedagogisk poäng (se Bråbäck & Sjöqvist, 2001).  
 
4.5.2 Läsa klassiker på nya sätt med interkulturella förtecken 
 
Den enda fackbok på svenska som jag funnit som utgår både från andraspråksforskning 
och litteraturvetenskap är Litteraturen, språket, världen (2012) av Inger Wiklund och Dan 
Landmark. Någon litterär kanon finns inte skriver de, men det betyder inte att litterära 
klassiker inte längre bör läsas. Tvärtom, eleverna bör läsa mer i skolan och framför allt läsa 
mer avancerat och på nya sätt. Den moderna litteraturvetenskapen med inriktningar som 
genusteori, postkolonialism och diskursanalys medger nya angreppssätt och frågor för 
vidgade perspektiv. Shakespeares pjäser har de senaste decennierna tilldragit sig ny 
uppmärksamhet, bl.a. i antologin Post-Colonial Shakespeare. Hur kolonialismen speglas i såväl 
äldre klassiker som samtida postkolonial litteratur kan vara motiverat att studera med 
andraspråkselever, eftersom många av dem har sitt ursprung i länder som varit koloniserade 
av europeiska nationer. Inom ramen för ett ämnesövergripande samarbete med t.ex. 
historia och samhällskunskap kan skönlitteraturen ge eleverna möjlighet till inlevelse i de 
historiska skeendena. Migration som samhällsfenomen kan  belysas bl.a. genom läsning av 
och arbete med Mobergs utvandrarserie. Genom inlevelse i huvudpersonernas liv och öden 
kan elever som själva upplevt förtryck och hinder uppleva igenkännande. Utifrån tid, rum, 
situation och läsare kan fiktionstexter tolkas olika; hur litteratur kan förstås härrör ur således 
ur kontexten (se Wiklund & Landmark, 2012). 
 
Ett annat litteraturdidaktiskt angreppssätt som Wiklund och Landmark (2012) tar upp är 
att skolan bör arbeta med problematisering av identiteter utifrån skönlitteratur. I det 
postmoderna och postkoloniala samhället kan inte majoritetselevernas erfarenheter längre 
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tillåtas dominera på minoritetselevernas bekostnad. I stället för tal om en svensk litterär 
kanon för Wiklund och Landmark fram idén om en universell kanon, där de flerspråkiga 
eleverna kan erfara att deras erfarenheter har ett värde och tas på allvar (se Wiklund & 
Landmark, 2012).  
 
4.5.3 Romeo och Julia med trettonåriga minoritetselever 
 
I en artikel införd i Journal of English for Academic Purposes argumenterar Jennifer Hammond 
(2006) för en språkbaserad litteraturundervisning med höga förväntningar och effektiv 
stöttning. Litteraturläraren i den australiska klassen som Hammond studerade utgick från 
sociokulturell teori och systemisk-funktionell lingvistik (SFL) i arbetet med Shakespeares 
drama Romeo och Julia. Eleverna var trettonåriga flerspråkiga elever, samtliga pojkar. För 
läraren innebar den teoretiska ansatsen att undervisningen i engelsk litteratur betraktades 
som oskiljaktig från undervisningen om och i ämnesspråket i engelsk litteratur. I 
klassrummet arbetade man med pjäsen Romeo och Julia, för att eleverna skulle lära känna 
innehållet. Läraren undervisade om och analyserade tillsammans med eleverna genrer och 
språkliga särdrag. Eleverna skrev dessutom egna texter utifrån Romeo och Julia vilka de 
diskuterade med varandra. (Hammond, 2006.)  
 
I den presenterade undersökningen (se Hammond, 2006) var läraren en entusiastisk 
förespråkare av dramatik i undervisningen. Användningen av dramaaktiviteter i arbetet med 
Romeo och Julia hade ett tydligt pedagogiskt syfte och utformades för att underlätta elevernas 
engagemang i det litteraturhistoriska ämnesinnehållet. Ett sådant exempel var alter ego- 
övningen. Den var utformad för att hjälpa eleverna att läsa mellan raderna i pjäsen och 
formulera vad huvudpersonerna verkligen tänkte men inte uttalade. I denna aktivitet satt 
tre elever längst fram i klassrummet medan tre andra elever placerade sig bakom dem. De 
sittande eleverna läste sina karaktärers repliker ur någon scen i pjäsen, medan personernas 
alter-ego, eleverna som stod bakom, med egna ord skulle formulera vad karaktärerna 
verkligen tänkte. Hammond (2006) hävdar att dramatiseringarna möjliggjorde en 
förändring i roller och relationer mellan lärare och elever, vilket gav utrymme för eleverna 
att inta annorlunda och mer aktiva roller i klassrummet. Hennes slutsats blir att lärarens 
integration av språk och ämne skapade både en intellektuell push-effekt och gav den 
nödvändiga stöttningen så att eleverna kunde lyckas väl. Arbetssättet gav följaktligen 
eleverna den nödvändiga grunden för en rättvis och full delaktighet i den vanliga kursplanen 
utan att innehållet förenklades. (se Hammond, 2006.)  
 
4.5.4 Litteraturläsning i SVA-klassrummet 
 
I sin avhandling analyserar Economou (2015) bl.a. skönlitteraturens roll för flerspråkiga 
elever inom ramen för gymnasieämnet SVA. Hon rekommenderar att eleverna tillåts delta 
i valet av litteratur och anser att en stark styrning av samtalen bör undvikas. Däremot är 
relevant stöttning förvisso angelägen. Economou definierar den litteraturundervisning hon 
föredrar på följande sätt: ”En interkulturell och varierad litteraturundervisning med elevers 
röster i centrum” (Economou, 2015, s. 93). 
 
Studien (se Economou, 2015) analyserar bl.a. hur en grupp SVA-elever tolkade två 
romaner, en klassiker och en modern. Klassrumsarbetet med den samtida romanen, Kalla 
det vad fan du vill, undersöktes utifrån forskningsfrågor kring läsarter och elevernas förmåga 
att interagera med texter och varandra i förhållande till det lästa. Av studien dras bl.a. 
slutsatsen att eleverna var kompetenta läsare av skönlitteratur. De skapade gemensamt 
förståelse genom att tillsammans reda ut oklarheter, de reflekterade över teman nära deras 
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egna liv och deras egna uppfattningar och erfarenheter fick stå i centrum. Läraren 
(Economou själv) kunde förhålla sig lyssnande eftersom eleverna självständigt styrde 
samtalen. Något utrymme för formell litterär textanalys blev inte aktuellt då eleverna inte 
förde det på tal. Således kan man hävda att Economous elever själva valde ett 
receptionsinriktat angreppssätt i sina boksamtal. Detta torde inte ha förvånat Rosenblatt 
(1995/2002) som gör gällande att identitetsperspektivet, där människans personliga 
utveckling sätts i relation till kulturen, inte nämnvärt erbjuds eleverna i skolundervisningen. 
Därför menar hon att endast litteraturen kan bli den källa till reflektion och insikter om 
identitetsutvecklingen som står till buds för eleven.  
 
I samtalen om den äldre romanen, Doktor Glas, tog eleverna mer hjälp av läraren och 
lärarfrågor. Trots ett ålderdomligare språk kunde eleverna med hjälp av varandra diskutera 
sig fram till förståelse. De visade förmåga till distans från texten. Med lärarens hjälp kunde 
de använda ett litterärt metaspråk och tala om specifikt litteraturvetenskapliga begrepp 
(Economou, 2015).  
 
4.5.5 Sociokulturellt lärande genom ungdomsromaner 
 
Wu (2008) avhandlar i en artikel fördelar med och strategier för att använda 
ungdomslitteratur för att hos unga vuxna andraspråkselever utveckla litteracitet samt som 
introduktion till kulturella och samhälleliga fenomen i det amerikanska samhället.  
 
Lärare kan via ungdomsböcker skapa underlag för gruppdiskussioner, läsecirklar och 
reflekterande skrivning för att hjälpa andraspråkseleverna att utveckla en djup, men ändå 
personlig, insikt om sociokulturella frågor. Ungdomsböcker är populära och vanligt 
förekommande bland elever och lärare i skolor i USA, då ungdomsromaner talar personligt 
till eleverna genom att sätta in verkliga situationer i en enklare sammanhang. De handlar 
om situationer och omständigheter som är relevanta för unga vuxna, såsom utveckling, 
relationer, mognad och självinsikt, och berättarperspektivet är ofta en äldre tonårings. De 
är oftast skrivna i första person med modernt språk och följer linjär berättarstruktur, vilket 
gör dem lättillgängliga. Ungdomsböcker innehåller varierade slags berättelser och beskriver 
händelser, samtida såväl som historiska. De erbjuder flerspråkiga ungdomar möjligheter att 
se omständigheter och existentiella frågor ur flera synvinklar, vilket de kanhända annars 
inte haft tillgång till i sina egna liv. Därigenom blir ungdomsböcker en mycket annorlunda 
upplevelse från att läsa förklarande texter, enligt Wu (2008) den vanligaste texttypen i 
andraspråkselevers läsning. En ungdomsroman av god kvalitet lär inte bara 
andraspråkseleverna om situationen och utvecklingen av en händelse; den inkluderar också 
läsaren i historien och ger en inblick i stället för en översikt av kulturen och samhället, 
särskilt om sådant som nära berör unga människor. Ännu viktigare, poängterar Wu (2008), 
är att vissa ungdomsböcker är intressanta för andraspråkselever, eftersom de är skrivna av 
författare som delar liknande erfarenheter och ibland själva varit invandrare i USA. 
Skönlitteraturen framhålls som en rik resurs till språk- och kunskapsutveckling och med 
hänvisning till Cummins lyfts fram att lärande inom ett område aktiverar annan 
kunskapsutveckling (Wu, 2008) 
 
Wu (2008) beskriver ett didaktiskt upplägg där de flerspråkiga eleverna med utgångspunkt 
ur skräckberättelser utforskade den amerikanska kulturen och dess kulturella klichéer som 
rädsla för svarta katter, föreställningar om Storfot, och mörka djupa garderober. Genom 
att koppla till religiösa föreställningar, vidskepelse och folksagor, lotsades eleverna att 
undersöka dolda aspekter av amerikansk kultur. Elever från olika kulturer delades in 
läsecirklar, ungefär fem elever per grupp. Genom att dela sina läsupplevelser insåg eleverna 
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att människor tar till sig och reagerar på olika sätt på samma historia. Eleverna uppmanas 
sedan att reflektera över sina egen kulturer för att leta efter paralleller. En skrivuppgift gavs 
avslutningsvis då eleverna fick undersöka och utveckla kunskap om de bakomliggande 
sociala och historiska omständigheterna till fenomenen. (se Wu, 2008) 
 
4.6 Sammanfattning  
 
Bråbäck och Sjöquist (2001) använder skönlitteratur i stället för läromedel i SVA-
undervisningen. De motiverar detta med det engagemang den kan skapa, men också med 
de utmaningar och meningsfulla sammanhang som den kan ge. De skönlitterära texterna 
används med andra ord därför att de är kognitivt utmanande. Wiklund och Landmark 
(2012) pläderar för att lärare inte bör välja bort klassiska verk p.g.a. komplexiteten, utan i 
stället undervisa om dessa på sätt som kan engagera elever från andra kulturer. Modern 
litteraturvetenskaplig teori omfattar bl.a. postkolonialism och diskursanalys, vilket är 
angreppssätt som kan intressera elever som t.ex. själva migrerat eller vars föräldrar har 
ursprung i stater som tidigare varit europeiska kolonier (Wiklund & Landmark, 2012). De 
höga förväntningarna är likaledes påtagliga i Hammonds (2006) artikel om hur en 
litteraturlärare i Australien förmår trettonåriga flerspråkiga pojkar att ta till sig Shakespeare. 
Med hjälp av sin kunskap i systemisk-funktionell lingvistik och explicit språkundervisning 
integrerat med ämneskunskap i litteraturvetenskap är läraren i stånd att utan att förenkla 
ämnesinnehållet engagera pojkarna i ett språkligt och litterärt komplext ämne som 
Shakespeares dramatik. Eleverna får agera självständigt och påverka undervisningen genom 
de dramatikövningar som genomförs. Deras röster efterfrågas och lyssnas till. 
 
Betydelsen av utmaningar och stöttningens roll för en utvecklande undervisning med och 
om skönlitteratur tydliggörs av Economou (2015). Romanen Doktor Glas av Hjalmar 
Söderberg utkom 1905. Språkligt sett är den inte komplicerad men språket är förvisso 
ålderdomligt i synnerhet för ungdomar. Andraspråkseleverna kan med hjälp av stöttande 
samtal i smågrupper, lärarfrågor och aktiv medverkan från lärarens sida ta till sig romanen 
(Economou, 2015). Det sociokulturellt stöttande klassrumsarbetet spelar en viktig roll  även 
i Wus (2008) amerikanska kontext, där de flerspråkiga eleverna tillsammans i smågrupper 
arbetar med kulturella aspekter av den amerikanska kulturen, som sedan relateras till 
elevernas egna erfarenheter och kulturella bakgrund. Interkulturella jämförelser och 
diskussioner bygger därmed på elevernas förkunskaper och fördjupar lärandet. 
 
En viktig slutsats om andraspråkselevers skönlitterära läsning som  kan dras utifrån 
resonemangen ovan är att litteraturval, klassrumsaktiviteter och övningar i samtliga 
beskrivningar präglas av höga förväntningar och hög grad av stöttning. 

5 Resultat: Skönlitteratur i gymnasieskolans SVA-
undervisning 
 
Nedan avhandlas intervjumaterialet utifrån de forskningsfrågor som ställdes i inledningen. 
Detta sätt att organisera analysen är enligt Cohen m.fl. (2011) användbart, eftersom allt 
relevant material för att besvara forskningsfrågorna samlas på ett ställe och därmed kan 
säcken knytas ihop. Avsikten är dels att redovisa deltagarnas svar, dels återknyta till 
uppsatsens syfte och forskningsfrågor och i möjligaste mån besvara dessa. Kapitlet avslutas 
med en sammanfattning av de viktigaste resultaten. 
 



 

	 20	

5.1 Hur beskriver lärarna skönlitteraturens roll i SVA-
undervisningen? 
 
Den första forskningsfrågan kan kort besvaras. Av materialet framgår att lärarna är överens 
om litteraturundervisningens viktiga och framskjutna roll i deras klassrum. 
 
Per säger att han ser litteraturen som självklar i SVA precis som i svenska. Enligt honom är 
skönlitteraturen en källa till debatt eftersom den skapar insikter och tankar. Efter en kort 
fundering säger Per ”Man… skulle ju kunna lägga upp hela kursen kring skönlitteratur. Det 
skulle man egentligen kunna göra…” han betonar därefter att skönlitteraturen har en 
”jättestor roll”. Per fortsätter sitt resonemang med en tanke som kan kopplas till 
Economous (2015) avhandling:  

 
Jag vet ju att det finns, jag har ju själv skrivit uppsatser i det här ämnet i 
svenska som andraspråk ... att det finns ju diskussioner att den har en 
undanskymd roll och så, men det beror ju helt på hur mycket man lägger 
in. Och tolkar det centrala innehållet, för det centrala innehållet i kurserna, 
det står ju inte hur mycket och hur lite ... man ska ta upp av det. 

 
Det är läraren som själv prioriterar, säger Per, och han själv har stort fokus på skönlitteratur 
genom samtliga SVA-kurser. Av undersökningsmaterialet kan slutsatsen dras att även de 
övriga informanterna verkar anse att skönlitteraturens betydelse i undervisningen är en 
fråga för den enskilde läraren att ta ställning till. 
 
På frågan om skönlitteraturens roll i SVA svarar Vera att hon avsiktligt inte försöker göra 
skillnad på SVA och SVE i detta avseende. Skönlitteraturen får alltså samma plats i hennes 
undervisning i bägge ämnena. Anledningen till detta är att hon själv tycker att skönlitteratur 
är så roligt men också därför att det är givande för eleverna. Vera säger att hon tillsammans 
med en kollega inför nästa läsår planerar att låta all undervisning utgå från skönlitteraturen 
som ”ett avstamp i allt vi gör för det finns så mycket att hämta!” 
 
Anita anknyter till sin långa lärarerfarenhet redan i den första frågan om skönlitteraturens 
roll i SVA. Hon säger att hon varit med om flera skolreformer och arbetat med flerspråkiga 
elever länge. När hon förklarar hur hon ser på litteraturundervisning i SVA är svaren 
genomtänkta. Jag tolkar henne som om hon under sin karriär kommit att utveckla en klar 
uppfattning om varför skönlitteratur behövs i SVA-ämnet. Två aspekter framhåller Anita: 
litteraturen som bildning och litteraturen som språkutveckling. Anita formulerar sina tankar 
så här:  

För det ena är ju liksom att ge dom [eleverna] ett bildningskapital men den 
viktigaste frågan där är ju... och det gäller inte bara SVA-elever, att... att 
skönlitteraturen är för mig den mest naturliga vägen in i språket och för 
språkutveckling, överhuvudtaget, därför att den har med dialogen att göra. 
Den framkallar dialogen. Och dialogen hjälper det kognitiva att utvecklas. 
Eh... och hela det relationella som uppstår när man har dialoger om 
skönlitteratur med elever främjar språkutveckling därför att det främjar 
känslolivet och tankarna. Sen får vi en massa bonus, t.ex. ett ökat 
ordförråd... och en naturlig språkutveckling. 

 
Carina betonar i samtalets inledning att hon tycker skönlitteraturens roll är särskilt 
angelägen i SVA. Hon motiverar det med att eleverna inte har kommit i kontakt med så 
mycket svensk skönlitteratur. Att de flerspråkiga eleverna ges möjlighet att lära sig mer om 
Sverige och de svenska referensramarna genom fiktionslitteratur tycker hon är viktigt. 
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Dessutom är skönlitteraturen bra för utvecklingen av ordförrådet. Hon har upplevt att 
eleverna är intresserade av de svenska referensramarna och att innehållet i en del böcker 
blir svårt att förstå när de saknar den kunskapen. 
 
För samtliga fyra intervjuade lärare är skönlitteraturens betydelse i undervisningen av 
andraspråkselever påtagligt stor. Både Per och Carina säger att de skulle kunna planera all 
undervisning utifrån skönlitteraturen. Vera använder inte läromedel alls utan hon utgår från 
skönlitteratur och andra texter. Vera är kritisk till SVA-läromedlen som hon uppfattar som 
generellt alltför enkla för andraspråkselever som har kommit långt i sin språkutveckling. Att 
Anitas skönlitterära inriktning är framträdande i undervisningen framgår inte minst av 
antalet hela romaner, fyra stycken, eleverna får i uppgift att läsa i varje kurs. 
 

5.2 Vilka motiv anger lärarna för att arbeta med skönlitteratur? 
 
Vilka motiv anger då lärarna för skönlitteraturen i ämnet? Några gemensamma skäl kan 
skönjas. I det följande avsnittet presenteras under fyra underrubriker lärarnas svar på vilka 
motiv de ser för skönlitteratur i SVA-undervisningen. Därigenom besvaras den andra 
forskningsfrågan. 
 
5.2.1 Skönlitteraturen är språkutvecklande 
 
Litteraturen som mönster och inspiration för språkutvecklingen anges av alla fyra som ett 
viktigt motiv. Per förklarar att han är mån om att de skönlitterära texterna är 
språkutvecklande vilket han menar är SVA-ämnets fokus. Genom att medvetet välja olika 
texter med olika språk och stil kan läraren ge eleverna varierade exempel de kan prata om, 
menar han. I ungdomsromanerna finns ungdomsspråket och om Per vill diskutera 
språkhistoriska skillnader använder han texter som passar för det:. Han resonerar så här: 
 

Jag kan väl säga såhär att jag väljer oftast skönlitteratur för att skapa 
diskussioner om språk på olika sätt. Det är ju såklart innehåll också ... men 
ett viktigt motiv för mig är att dom ska komma vidare i sitt språk. 

 
Carina berättar att hon har arbetat med kontrasterande texter för att eleverna skulle få syn 
på språkliga drag och andra stilistiska skillnader. Hon säger att Petters bok 16 rader, har 
fungerat bra. I klassrumsarbetet lät hon eleverna jämföra Cornelis Vreeswijks Balladen om 
herr Fredrik Åkare och den söta fröken Cecilia Lind med Petters version om Fredrik Snortare och 
Cecilia Synd. Nedan förklarar Carina metoden: 

 
Jag gjorde så här att jag kopierade upp Fredrik Åkare och Petters version 
heter ju då Fredrik Snortare. Och så fick dom lyssna på dom här två med 
text. Eh... och sen diskuterade vi då. Och det tar ju tid för att... det är ju 
en massa ord: loge och Brännö i bara den första Fredrik Åkare (…) den 
andra då, där det dessutom är en massa slang. Och sen fick dom jämföra 
dom och analysera dom och det blev också väldigt, väldigt lyckat. Måste 
jag säga. Jag tror att eleverna uppskattade det också. 

 
Den som beskriver sitt språkarbete med utgångspunkt ur litteraturen tydligast är Anita, som 
förklarar utarbetat en återkommande metod för ordkunskap kring de skönlitterära 
böckerna. Hon lyfter fram skönlitteraturen som ”den naturliga vägen till språket” och 
klargör att kommunikationsaspekten är avgörande. Skönlitteraturen ”framkallar dialogen” 
säger hon. I SVA1 förklarar Anita att hon brukar dela ett dokument med eleverna som hon 
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kallar Ord-jobb, som eleverna skall behålla under sina tre gymnasieår. Dokumentet är tänkt 
som stöttning för eleverna kring hur de skall arbeta med ordförrådet när de gemensamt 
läser skönlitterära böcker. ”På gammaldagsvis” som hon säger, anger Anita ungefär trettio 
sidor av romanen som eleverna skall lära sig intensivt; de skall känna till ordens betydelse, ge 
synonymer, kunna böja dem och använda dem. I ordträningen ingår också värdeladdade 
ord och nyckelord. Arbetet följs alltid upp med ett ordkunskapsprov. Eleverna känner 
trygghet med det återkommande arbetssättet, säger Anita, och hon berättar att elever i 
årskurs tre, som ansett ordkunskapen omotiverad, på högskoleprovet känt sig säkra. 
 
5.2.2 Skönlitteraturen förmedlar de svenska referensramarna 
 
Att ge eleverna kunskaper om de svenska referensramarna är ett annat motiv för den 
skönlitterära läsningen. Både Carina och Per är tydliga med att eleverna efterfrågar detta 
och Carina framhåller att det är viktigt att eleverna får läsa svensk skönlitteratur. Hon säger 
att hon har upplevt att eleverna är intresserade av de svenska referensramarna men att 
innehållet i en del böcker blir svårt att förstå när de saknar den kunskapen. Vera anser också 
att de svenska referensramarna är viktiga och hon påpekar att det också nämns i kursplanen 
för SVA1. Hon påtalar samma svårigheter som Carina och hon berättar att hon fick avbryta 
en klassläsning av Mig äger ingen, en roman med handlingen förlagd till svenskt sextiotal i 
arbetarmiljö, eftersom eleverna inte fick flyt i läsningen.  
 

Dom liksom, dom kunde inte ta till sig sextitalet och arbetarrörelsen. Jag 
tror att på de första två-tre sidorna, då är dom hos pappans mamma och 
dom pratar mat, och eleverna är så här: dom behövde googla allting och det 
gick liksom... Det gick inte för majoriteten av eleverna och det var ju dom 
som hade varit relativt nyanlända. Så då sa jag: det är frivilligt att läsa ut 
boken. Men sen så såg vi filmen och då var det några som läste boken och 
då förstod dom den bättre. Eh... så att det tror jag som lärare, och speciellt 
som SVA-lärare, att man får inte vara rädd och säga nej men det här gick 
inte. Det är… då får man testa nåt annat och sen testa om och testa nytt 
och utvärdera vad var det som inte gick. 

 
I Pers svar kan möjligen tanken om litteraturen som kulturarv märkas, när han säger att han 
vill ge eleverna lite av den stora svenska litteraturen. Han fastslår lite skämtsamt att ”ingen 
kommer undan Tomas Tranströmer!” Och eleverna vill lära sig om de stora svenska 
författarna, påpekar Per. Han modulerar med rösten för att illustrera hur eleverna frågar 
kring Astrid Lindgren:  
 

”Jamen vi vill ju veta ... vi vill ju lära oss vad ... Astrid Lindgren, vem var 
hon egentligen, hur stor är hon?” Det är ju självklarhet för dom att dom 
också vill veta det typiskt svenska, för att bli en del av Sverige men också 
med sitt bagage såklart. Så det tänker jag nog också lite på, jamen att ingen 
kommer undan Tomas Tranströmer! 
 

Det verkar följaktligen viktigt för Per att alla elever, både de som läser SVE och 
andraspråkseleverna som valt SVA, får ta del av de mest prominenta författarna i den 
svenska litteraturhistorien. Av svaret kan också utläsas att SVA-eleverna inte heller är 
ovilliga.  
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5.2.3 Skönlitteraturen är identitetsutvecklande 
 
När lärarna i studien tillfrågas om litteraturens roll för den personliga identiteten har de 
mycket att säga. Jag drar därför slutsatsen att de finner skönlitteraturen vara en riklig källa 
till undervisning utifrån olika identitetsperspektiv. Deras åsikter kontrasterar mot 
ämnesplanen för SVA (Skolverket, 2011a) som endast mycket kortfattat i ämnets syfte 
berör litteraturens roll för identitetsutvecklingen.   
 
Per berättar att många andraspråkselever som han undervisar ställer höga krav på sig själva 
och kan bli stressade över att förväntas läsa en hel roman. Då brukar Per bemöta det med 
att förklara för eleverna att litteraturundervisningen kommer att handla om ”dig […]  i 
förhållande till den här romanen. Vem är du som läste den här texten?” När man kopplar 
ihop de skönlitterära texterna med elevernas förståelse av dem själva ”vinner man 
eleverna”, enligt Per. Hans svar kan tolkas så att när eleverna inser att fiktionstexterna kan 
säga dem något viktigt om dem själva, något av betydelse för dem som enskilda unga 
individer, så är läsningen inte svårmotiverad.  
 
I ett temaarbete om människor på flykt diskuterade Per och eleverna mycket kring 
identitetsfrågor som migranter kan fundera över. I samtalen lyftes tankar om att identiteten 
och gruppkänslan stärks i minoritet. Kulturers för- och nackdelar, gruppkänsla och 
minoritetsproblematik engagerar eleverna, säger Per, och han har läst såväl Utvandrarna som 
Kallifatides dikt Mitt språk och jag i detta sammanhang.  
 
Anita tar också upp minoritetsgruppens problematik som ett ämne eleverna kan känna igen 
sig i. Hon problematiserar frågorna kring identitet och hur den definieras och konstrueras 
när hon berättar om vissa andraspråkselevers negativa reaktioner på Jonas Gardells 
homosexualitet men att samma elever uppskattat hans böcker. Hon har även mött kritik 
från föräldrar som ansett hennes bokval Älskaren som moraliskt förkastligt. Hon berättar: 
 

Nu låter jag lite fördomsfull här och det är inte min mening. Eh ... men 
det beror ju på vad du läser för bok, och jag fick som sagt 
föräldrareaktioner i höstas och vintras när jag läste Marguerite Duras. Och 
det kan bero på religiösa, kulturella... saker i familjen, kanske att dom har 
en väldigt stark religiös... att dom ser på den här typen av 
problematiseringar som fanns i den boken som moraliskt förkastliga. Och 
det var speciellt då en pappa som tyckte att jag kunde absolut inte läsa den 
här typen av texter med 17-åringar. Och det där har ju hänt flera gånger. 
Att elever själva har reagerat på... ja, Jonas Gardell t.ex., har jag ju läst med 
SVA-elever. Och böckerna är inte så ... dom fungerar, men när dom får 
reda på biografin om Jonas Gardell så blir dom ju, det vänder sig i vissa, 
särskilt i vissa pojkar måste jag säga. 

 
Carina belyser skönlitteraturen som underlag för normkritiska diskussioner. Hon menar att 
i litteraturen kan eleverna möta människor som tänker och agerar som dem själva vilket ger 
igenkänning. I citatet nedan förklarar hon hur hon menar: 
 

Om då normen är att man är heterosexuell och […] gifta sig, bilda familj 
och det här, då tror jag att skönlitteratur kan vara väldigt, väldigt bra för 
att, som jag nämnde tidigare, man kan se att jag är inte ensam, det finns 
andra människor som tänker på det här viset. Och jag tror ju att en 
tonåring generellt har otroligt mycket funderingar kring livet... Och man 
kanske tänker kring olika fenomen utan att man egentligen alls är 
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intresserad av att förverkliga det. Alltså, det här ... att kunna ha fantasier 
men det behöver inte alltid omsättas i verklighet, liksom. 

 
Även Carinas pedagogiska upplägg kring novellen ”Den första kärleken” av Tage 
Danielsson kan betraktas ur ett identitetsperspektiv. Novellen handlar om ett äldre förälskat 
par som sitter i en syrenberså i maj. Paret reser sig och går, för de har fått instruktionen att 
de måste vara hemma klockan tio. Att det handlar om åldringar får dock inte läsaren veta 
förrän i den sista raden då ålderdomshemmet nämns. Carina förklarar att hon brukar ta 
bort den sista raden och diskutera med eleverna om vilka personer de tror att novellen 
handlar om. Nästan alla andraspråkseleverna säger, med hänvisning till att personerna 
måste vara hemma så tidigt, att det måste vara invandrarungdomar. Carina brukar då berätta 
att också hennes barn ofta måste vara hemma klockan tio. Utifrån Carinas elevers 
föreställningar om svenskar verkar tidig hemkomst inte gälla svenskfödda ungdomar. 
Diskussionerna kring texten brukar bli väldigt bra, säger Carina.  
 
Med Teskedsordens Inte en främling har Vera arbetat kring teman identitet, rasism och 
fördomar som introduktion till årskurs ett. Hon beskriver sitt upplägg så här: 
 

Och då jobbade vi jättemycket med identitet, rasism och fördomar, just 
dom tre orden, som vi fick som... Vi läste mycket berättelser i i boken som 
handlade just om dom. Eleverna fick berätta om, jamen sina egna 
upplevelser om dom tre. Vi kollade på olika tal och vi liksom jobbade 
verkligen med Inte en främling. Och samtidigt så läste vi. I den ena klassen 
så läste vi Stjärnlösa nätter och i den andra klassen så läste vi Sven Hammeds 
journaler, och båda dom är ju väldigt mycket... Just Sven Hammeds journaler 
är ju jättemycket identitet, vi och dom och fördomar, som mamman i 
boken har mot Sven Hammed och rasism och... Så att ... det, jag tror att 
eleverna tar emot böckerna på ett mycket bättre sätt när man har ett 
upplägg, för sen när man har ett boksamtal så kan dom ... koppla ihop sig 
själva, boken och sen Timbuktus tal […] så dom kan liksom få ihop det. 
Och då ser dom att skönlitteraturen är en så stor del av... allt.  

 
Vera framhåller att det numera finns gott om skönlitterära böcker där huvudpersonerna 
inte är etniska svenskar. Hennes uppfattning är emellertid att risken finns att vi-och-dom -
perspektiven kan förstärkas om läraren inte problematiserar och tillsammans med eleverna 
diskuterar stereotyperna.  
 

Man kan absolut läsa såna böcker. Men man måste ha en diskussion då 
[…] låta dom komma till tals och så att man inte bara såhär: ”Nu ska ni 
läsa den här boken, här är frågorna!” och sen är det färdigt. Utan dom 
måste kunna få kommentera det här på gott och ont. Att sådär är det 
absolut inte i min familj. Jag har slöja men jag får åka skridskor för min 
pappa. Samma sak med Sven Hammed så finns det också i den. Hans 
pappa är ju väldigt aggressiv och jobbar på torget och säljer blommor och 
vill inte lära sig svenska. Men då måste man problematisera det. Man måste 
liksom prata om varför är det så. 

 
5.2.4 Skönlitteraturen främjar empati och demokrati 
 
En betydelsefull anledning till läsning för Carina är att den ger eleverna verktyg att förbättra 
språket och därigenom lättare kunna ta aktiv del i den svenska demokratin. Hon menar att 
avsaknaden av språket på sikt kan utgöra en fara för demokratin, vilket framgår av citatet 
nedan:  
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Om du inte är språkligt rik, så i förlängningen så blir ju det en fara för vår 
demokrati. Och många av våra elever, har ju antingen själva eller via sina 
föräldrar valt att komma till vårt land just på grund av att vi är en 
demokrati. Och för mig blir det så ohyggligt viktigt att dom får redskap 
och verktyg, för att kunna uttrycka sig. Eh... och det dom känner och 
tänker och tycker, för att kunna va med och påverka och... 

 
Per motiverar vad som gör litteraturen unik som läromedel i SVA genom att lyfta fram den 
möjlighet till utveckling av den empatiska förmågan som skönlitteraturen inrymmer. Han 
beskriver målande hur en historisk roman kan ge eleverna möjlighet att öva sin 
inlevelseförmåga i andra människors liv, tankar och erfarenheter i olika tider och skilda 
kulturer: 

Ja, eh... alltså det är ju så att i en skönlitterär text så måste man ju ha 
inlevelseförmåga på ett helt annat sätt än vad man behöver ha… det är 
klart det ska man ju ha när man läser facklitteratur också. Men det är inte 
samma lässtrategier som krävs. Eh, så det är väl egentligen det: man får 
träna som elev på att leva sig in och tänka som en annan person. Sätta sig 
in i ett öde, sätta sig in i en människas liv. Sätta sig in i hur det är att vara 
kvinna på 1800-talet. Och det är ju jätteviktig funktion, för många elever 
idag. Alltså, vi lever i en jag-centrerad kultur. Där jag ska synas och det är, 
det är selfies (skratt i rösten) och så vidare och... men här tvingas dom att 
träna upp nån slags empatisk förmåga. Eh, det är ju att verkligen sätta sig 
in i öden, andra människors livserfarenheter och sen få kunskap om sig 
själv i förhållande till skönlitteraturen. Och det kan ingen annan text 
förmedla. Man kan läsa om dom i historia, så, men att få vara inne i en 
historisk roman, och verkligen va där, känna stanken, se dom här förfallna 
och uteliggarna. Det... det finns ingen annanstans, så det blir ju, det blir ju 
resor. 

 

5.3 Hur motiverar lärarna sina skönlitterära val?  
 
I texten nedan besvaras den tredje forskningsfrågan, d.v.s. hur lärarna i studien tänker kring 
valen av skönlitteratur. 
 
Kursplanerna för SVA (Skolverket, 2011a) betonar att skönlitteratur skall läsas från skilda 
kulturer och av författare av bägge könen, vilket kan förstås ur ett demokratiperspektiv. 
Lärarna i undersökningen verkar väl införstådda med vad styrdokumenten för SVA 
föreskriver avseende skönlitteratur. Ett par av lärarna uppger att de styr urvalet av 
skönlitteratur ganska mycket, men när vi talar vidare om det visar det sig att tämligen stora 
möjligheter finns för eleverna att påverka.  
 
Både Per och Vera betonar att de alltid har ett jämställdhetsperspektiv för ögonen när de 
gör sina bokval och de ser till att både män och kvinnor blir jämnt representerade bland 
författarna. De är också tydliga med sin strävan att ”få in världen i klassrummet”, som Vera 
säger, d.v.s. läsa texter från olika kulturer och tider. Ett värde som Per ser med detta är att 
eleverna blir medvetna om att skillnader finns men att det som är grundläggande viktigt för 
människor är samma ”allmänmänskliga teman som går igen.” Anita säger att hon har 
kommit till insikt om svårigheten att finna böcker som speglar elevernas kulturer, eftersom 
inte mycket finns översatt till svenska. 
 
Per hävdar att han vill att eleverna får inflytande över kurserna vad gäller innehåll, arbetssätt 
och metoder, vilket naturligtvis också omfattar litteraturvalen. Han exemplifierar med hur 
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det kan gå till när han och eleverna skall välja bok för romanläsning: Per väljer ut tio titlar, 
pratar om handlingen, temat och läser upp valda delar. Han berättar också något om sin 
egen upplevelse av att läsa boken: ”så att man liksom fungerar som nåt slags förebild, 
och när jag läste den här boken första gången, det kan ju vara till och med när jag gick på 
gymnasiet!” Därefter låter Per eleverna gå runt i klassrummet och ”nosa” på böckerna och 
sedan röstar man fram en bok. Ibland väljer man att läsa flera, kanske fem olika romaner i 
grupper. Böckerna Per väljer ut vill han skall inspirera. ”Det ska inspirera till olika tankar, 
det kan ... inspirera till att hålla ett argumenterande tal. Det kan inspirera till att skriva en 
krönika om nåt ämne.” Att ordet modern finns i centralt innehåll för SVA1 är Per medveten 
om och han betonar att det är anledningen till valet av moderna ungdomsromaner. Per 
nämner författare som Johanna Nilsson, Katarina von Bredow och Johanna Tydell.  
 
Anita är den av lärarna som tydligast framhåller den litterära bildningen som ett viktigt skäl 
till att läsa skönlitteratur med andraspråkseleverna. Hon förklarar att hon lägger en del tid 
på läsning av klassiker men också på att undervisa om vad som gör litteratur klassisk. Om 
valet av skönlitteratur säger Anita att gymnasieelevernas kunskapsnivåer numera är väldigt 
varierande också inom samma klass, vilket innebär att hon får producera arbetsuppgifter 
på flera olika nivåer. Hon anser att det är viktigt att ibland läsa något gemensamt men säger 
att hon också arrangerar gruppläsningar. Att eleverna får göra helt fria litterära val är hon 
inte förespråkare för. Eleverna accepterar hennes val, säger Anita. När de får välja böcker 
från en lista tycker eleverna enligt Anita att valfriheten räcker. Hon motiverar sin aktiva del 
i litteraturvalen så här: 
 

Jag är inte så hiskeligt demokratisk för jag låter dom inte välja helt och 
hållet valfria böcker. Utan jag har förklarat för dom att jag måste ha läst 
böckerna för att vi ska kunna jobba med dom. På det sättet som jag vet 
att vi behöver. 
 

För Carina språket i texterna och böckernas längd några utgångspunkter vid litteraturvalen. 
Boken får gärna vara filmatiserad. Hon tycker även att filmen kan vara intressant som 
diskussionsämne för gestaltning av personer och händelser ”för vi bildar ju egna roller i 
huvudet och hur det ser ut och... Eh... och att det är okej att man tycker olika, liksom.” 
Arkan Asaads bok Stjärnlösa nätter har fungerat bra. En framgångsfaktor tror Carina kan 
vara att huvudpersonen är man och att killens perspektiv i hedersproblematiken fokuseras. 
Killars känslor uppmärksammas inte så mycket, tycker Carina. Boken introducerades 
genom att eleverna fick lyssna på en del av Asaads Sommar-program på radio. Eleverna 
engagerades och det blev därmed lätt att presentera romanen. I arbetet med boken har hon 
använt det kostnadsfria material som finns att beställa. Det finns så mycket att diskutera i 
den boken, anser Carina. 
 
Beträffande bokvalen säger Vera att hon har några beprövade böcker som hon vet fungerar. 
I likhet med Carina nämner hon Stjärnlösa nätter som är en bok hon läst med flera 
elevgrupper med mycket gott resultat. Hon konstaterar:  

 
Jag har läst den med... sju klasser nu och det är inte nån som har: ”Åh, vad 
är det här för tråkigt?” utan det är just en sån bok där jag liksom får slänga 
ut eleverna ur klassrummet, för nu kommer snart nästa gäng. Så den 
funkar för alla. 

 
Vera berättar att i SVA1 får eleverna välja en biografi själva. I SVA2 får eleverna välja en 
bok för självständig läsning och rösta mellan fyra olika klassiker. Styrningen motiveras med 
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att hon vill ha läst litteraturen själv. Hennes framgångskoncept för att öka elevernas 
läsmotivation beskriver hon så här:  
 

Men framför allt tror jag att jag säljer in böckerna bäst genom att 
visa min kärlek till böcker och hur viktigt jag tycker att det är, och liksom... 
så. Och sen så får jag dom på kroken väldigt lätt i årskurs 1 just med 
Stjärnlösa nätter, för då får dom nåt slags tillit till mig och att jag inte bara 
väljer... Dom brukar ta Brott och straff... 

 

5.4 Hur beskriver lärarna att skönlitteraturen används i deras 
undervisning?  
 
En av intervjufrågorna behandlade exempel på lyckade planeringar och 
undervisningsupplägg. Nedan lyfter jag fram ett par av de arbetssätt som lärarna i min 
undersökning prövat med framgång. Några egentliga nackdelar med fiktionstexter i SVA-
undervisningen, utöver vissa svårigheter med texter alltför innehållsligt dekontextualiserade 
från de nyanlända flerspråkiga eleverna, har inte framkommit i mitt material. Fokus i 
framställningen nedan ligger på litteratursamtal och tematiskt arbete. Därigenom besvaras 
den fjärde forskningsfrågan, närmare bestämt hur deltagarna i studien beskriver den 
didaktiska användningen av skönlitteraturen. 
 
5.4.1 Litteratursamtal i andraspråksklassrummet 
 
I styrdokumenten för SVA framhävs samtal och reflektion i anslutning till skönlitteraturen. 
För att nå C-nivå i SVA1 krävs att eleven ”översiktligt kan redogöra för innehållet” i 
texterna men för att nå A-nivå höjs kraven. Då fordras att eleven kan relatera det lästa till 
egna erfarenheter men också utifrån texterna förhålla sig till ”allmänmänskliga och 
samhälleliga förhållanden.” Ingenstans framgår det i formuleringarna för SVA-ämnet att 
eleverna skall skriva om skönlitteraturen de har läst. Detta har Per tagit fasta på. Han säger 
att han som ny lärare var mer skriftligt inriktad i sin undervisning kring litteratur, men att 
han nu använder samtal i olika former i arbetsprocessen och i examinationerna. 
 
Pers entusiasm över boksamtalen går inte att ta miste på. Han berättar att han organiserar 
dem så att fyra till fem elever utgör en grupp där Per också vanligen deltar. Ibland får 
eleverna sköta samtalet själva och spela in sina diskussioner. Trots den tid samtalen tar 
menar han att de måste prioriteras på grund av kvaliteten. Man kan utläsa av Pers svar att 
de små grupperna är viktiga för att samtalen skall bli givande.  
 

Och det tar ju lite lektionstid men det blir jättebra kvalité. Och man lär 
känna eleverna på ett helt annat sätt och man ser hur dom interagerar med 
varandra och får idéer när nån annan säger nånting och en elev sa: ”Men 
det är ju först nu jag förstår boken!” (småskratt) Efter samtalet. 

 
I likhet med Per säger Vera att hon bygger upp mycket av undervisningen om litterära texter 
utifrån samtal. Hon verkar ha ett tydligt och genomtänkt syfte och en klart uttalad 
progression i boksamtalen. Första gången låter hon elever genomföra ett boksamtal som 
övning, eftersom hennes erfarenhet är att eleverna inte är vana från tidigare undervisning 
att samtala om böcker. Grupperna brukar bestå av sex elever. Hon förklarar att hon oftast 
använder Aidan Chambers formulär1, och eleverna använder det medan de läser. Inför det 

                                                
1 Formuläret finns i Aidan Chambers bok Böckerna inom och omkring oss, utgiven i reviderad form 2014. 
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första samtalet får de läsa ungefär halva boken och när de träffas tillsammans med Vera 
samtalar de cirka 45 minuter. Under samtalet utgår de från vinjettorden gillar, ogillar, mönster 
och frågetecken, d.v.s. Chambers huvudpunkter. De förutspår sedan vad som kommer att 
hända. Efter ungefär tre veckor möts gruppen igen, och då är samtalet examinerande. 
Eleverna har med sig alla anteckningar, sitt ifyllda formulär och sin bok. Övriga elever har 
annat arbete som de gör under det att grupperna har boksamtal. Vera berättar att i elevernas 
utvärderingar av boksamtalen samtliga varit positiva. Hon beskriver nedan utförligt sitt 
förhållningssätt som lärare i samtalen: 
 

Och dom tycker det är ganska skönt att jag håller mig liksom lite i 
bakgrunden, det är liksom inte jag som ställer frågorna utan det är jag som 
försöker få dom, att det är dom som ska hålla samtalet och jag håller mig 
lite, jag sitter inte i ringen utan jag sitter lite utanför just för att dom ska ... 
känna att det är dom som... Att det är dom som står i centrum och deras 
tankar och så.  
 
Och sen så är jag väldigt noga med, att man behöver inte tycka om böcker 
när jag väljer, men man ska ska kunna motivera varför man inte gör det 
och vad det är man inte tycker om. Så det är inte såhär att nu måste ni 
älska den här boken för att jag gör det. Och har jag inte läst boken, så säger 
jag det: jag kommer att läsa den här boken samtidigt som er, så jag vet inte 
heller ... hur den är, utan vi får liksom ta oss an den tillsammans. 

 
5.4.2 Tematiskt arbete 
 
Flera av deltagarna i studien anser att tematiskt arbete med skönlitteratur är ett givande 
arbetssätt. Vera omnämner att temaarbete passar bra för exempelvis identitetsfrågor då 
eleverna i ett större sammanhang kan koppla ihop och se samband. Hon betonar att hennes 
strävan är alltid att läsa böcker i en kontext. Per förklarar att tematiskt arbete ”genomsyrar” 
hans undervisning. Teman väljer han gärna utifrån litterära motiv, vilket är ett begrepp för 
eleverna att behärska enligt styrdokumenten för SVA. Vanligen sätter han samman ett 
texthäfte åt eleverna, där han har valt ut texter från olika kulturer och av män och kvinnor, 
vilka på olika sätt representerar temat. Inom temat kan eleverna i olika texter 
uppmärksammas på att människor trots vissa olikheter främst har mycket gemensamt. Per 
säger: 

Och i det här temat då så kan dom ju direkt se: aha, i Sverige, i mitt 
hemland, det finns olika regler men människorna, vad som var viktigt i 
tanken och familjen, det är egentligen samma saker. Att det är 
allmänmänskliga teman som går igen. 
 

Att koppla läsningen till aktuella händelser lyfts av Per fram som ett sätt att entusiasmera 
eleverna. Han berättar om ett yttrandefrihetstema där han utöver texter från upplysningen 
behandlat exilförfattare och debattartiklar. Som religionslärare märker Per att religion och 
livsfrågor fängslar eleverna, vilket framgår av nedanstående citat: 
 

Nu är jag ju religionslärare också men eleverna går ju igång på 
religionsfrågor, det är ju identitet, det är kultur, det är meningsskapande. 
och det är ju där, det finns ju inte en roman som inte, och skönlitterär text 
som inte handlar om dessa frågor! Liv och död och meningsfullhet. Eller 
meningslöshet. 

 
Anita knyter i ett av sina didaktiska exempel Niemis roman Populärmusik från Vittula till ett 
språkinriktat arbetsområde om minoritetsspråk och dialekter. Hennes exempel kan 
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illustrera att skönlitteraturen även kan samsas med språkliga och andra arbetsområden och 
ämnen. Anita har även viss erfarenhet av ämnesövergripande samarbete, berättar hon. Med 
biologiläraren har hon samverkat kring Huxleys roman A Brave New World, bl.a. kring frågor 
om kloning. Hon menar dock att planeringen för ämnessamverkan med SVA-grupper är 
organisatoriskt komplicerad eftersom eleverna kommer från flera olika klasser med olika 
ämneslärare.  
 
Som ett återkommande tema i sina SVA-klasser har Anita skönlitterära klassiker. Hon 
påpekar att hon brukar läsa en klassiker per årskurs med sina SVA-elever. Som nämnt 
tidigare läste hennes SVA1-grupp i vintras Marguerite Duras moderna klassiker Älskaren. 
Trots att boken är tunn menar Anita att det finns ”en oerhörd täthet i den texten och 
mycket, mycket mellan raderna.” Eleverna arbetade tillsammans och enskilt med uppgifter 
till romanen. Eleverna fick arbeta med språkutvecklande uppgifter men också tolka 
innehållet. Anita ger flera exempel på ämnen som behandlades: 
 

Så jag hade börjat och presentera den och göra uppgifter, sen fyllde 
vi på den powerpointen tillsammans. Så att dom fick fylla i, i vissa 
avsnitt t.ex. vad dom hade lärt sig om båtar eller vad dom hade lärt 
sig om Vietnam som gammal koloni.  Eller vad dom tycke och 
kände kring att hon var ihop med en så pass mycket äldre man. Eller 
... sina erfarenheter av familjerelationer och syskonskap och den här 
oron för när någon i familjen inte mår bra, vilket ju hennes 
drogmissbrukande bror inte gör, och så. 

 
Per beskriver ett arbetssätt i ett lyckat temaarbete om hemlandsförfattare. Uppgiften Pers 
elever hade var att läsa något skönlitterärt av sin hemlandsförfattare. Vissa elever prövade 
översätta dikter till svenska och kunde då fastslå att översättning av lyrik inte var så enkelt. 
Per menar att det skapade bra diskussioner. Elevernas uppgift var att läsa på om författaren 
via relevanta faktatexter, och de uppmuntrades att söka på bloggar och efter nyhetsartiklar 
om författaren. Bibliotekarien anlitades och eleverna fick lära sig om litteratursök och om 
fjärrlån. Per hävdar att eleverna på detta sätt blev inskolade i hur vetenskapligt arbete går 
till, fast på ett elevanpassat sätt. Temat kom att utveckla sig till ett stort projekt som 
inkluderade musik, bild och texter. Han säger att skälet till att detta föll så väl ut förmodligen 
var att eleverna fick fördjupa sig i sina egna identiteter och att hemmet och släktingar kunde 
bli engagerade i projektet, vilket jag tolkar som om arbetet stärkte den personliga och 
kulturella identiteten. Att det blev så lyckat tror Per också berodde på att projektet blev 
autentiskt och att eleverna fick känna sig stolta över prestationerna. Per reflekterar över 
orsakerna nedan: 
 

Det här blev så lyckat, för det blev inte konstruerat för mig, som lärare. 
Eh, det blev en verklig situation. Dom fick engagera hemmet i detta. Det 
kom klasskompisar från andra kurser dom hade och var med. Dom blev 
stolta och fick stå där och berätta. Vi kopplade ihop läsning, både 
skönlitteratur, facklitteratur, att skriva ett författarporträtt, jobba med bild, 
budskap och så att dom fick stå där muntligt också, berätta om vad dom 
har gjort, och så. 
 

5.5 Hur resonerar lärarna om skillnaderna i styrdokumenten mellan 
SVE och SVA med avseende på skönlitteratur? 
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Den sista av mina forskningsfrågor syftade till att undersöka de fyra lärarnas syn på 
skönlitteraturen i SVA utifrån ett jämförande perspektiv i relation till SVE. Jag intresserade 
mig för att finna ut om deltagarna observerat skillnader i styrdokumenten beträffande 
skönlitteratur och hur de i så fall resonerade kring dessa.  

 
Vera uttrycker inte att hon saknar något angående skönlitteratur i styrdokumenten i SVA 
jämfört med i SVE. Där skiljer hon sig från de övriga tre som har en hel del invändningar. 
Å andra sidan understryker just Vera att hon mycket medvetet ger litteraturen lika stor plats 
i undervisningen i bägge ämnena. Hon är också den som starkast påtalar brister i 
högskoleutbildningen i SVA utifrån ett skönlitterärt perspektiv. Anita menar att 
skönlitteraturens plats i bägge ämnena är nedtonad i GY11 i förhållande till GY2000. Både 
Anita och Carina är positiva till en litterär kanon. Nedan motiverar Anita sin syn: 
 

A: Ja, jag saknar fler formuleringar om skönlitteratur överhuvudtaget. Och 
det gör jag inte bara i SVA-dokumenten utan i SVE-dokumenten. Det är, 
för mig är det själva grunden till språket. 
 
AC: Går det att exemplifiera tänker jag, vad som man borde ha haft med, 
som saknas då? 
 
A: (…) Tidigare har jag varit emot kanon. Nu känner jag mera att det är 
nån form av likvärdighetstanke i att man faktiskt, att man läser X antal 
verk med elever under en utbildning som är teoretiskt förberedande. 
Högskoleförberedande. Kanske inte att man ska, att det ska stå exakt vad 
man ska läsa, men att man ska läsa mer än det står att man ska göra. 
 

Anitas nyvunna intresse för kanon kan möjligtvis tolkas så att hon känner en viss oro för 
att andraspråkseleverna inte annars kommer att få ta del av det litterära kulturarvet på 
liknande sätt som elever som läser svenska. Även Carina verkar mena att likvärdigheten i 
skolan kan påverkas negativt av att andraspråkseleverna inte läser och lär sig så mycket om 
och genom skönlitteratur. Hon berättar att hon läst om en kommun där man löst 
kanonfrågan genom att sätta samman en egen: 
 

Alltså det var lärare, bibliotekarier, litteraturvetare som hade satt ihop en 
egen kanon, just på grund av att man... För att få en gemensam 
referensram. För det är ju mycket det här med att vi refererar till Emil och 
vi refererar till Madicken och Alfons och... just SVA-elever kanske inte 
alltid har... delar den erfarenheten med oss. Men om du har en litterär 
kanon så vet jag att, jamen dom har kommit i kontakt med... ja, diverse 
böcker, när jag får dom på gymnasiet, så då kan jag referera till det. 
 

Carina reflekterar vidare över hur hon uppfattar styrdokumenten i SVA och SVE och 
hennes analys är att det går att urskilja en underskattning av andraspråkseleverna. Att hon 
anser att SVA och svenska skiljer sig åt på delvis fel grunder framgår likaså av följande citat: 

 
Alltså, när man jämför svenska och svenska som andraspråk så känns, det 
känns fortfarande som att SVA, ursäkta uttrycket, är lite fördummande. 
Jag skulle nog vilja att vi strävade mer efter att det blev jämnare, alltså att 
ämnesplanerna var mer jämbördiga men att fortfarande bedömnings… 
[…] hur vi bedömer eleverna, att det är det som särskiljer. 
 

Även Per har begrundat skillnaderna mellan styrdokumentens skrivningar i SVE och i SVA. 
Det faktum att skrivande utifrån skönlitteratur finns nämnt i SVE men inte i SVA tycker 
Per är begripligt. Hans invändning berör den litteraturvetenskapliga delen. Att inte SVA-
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eleverna anses behöva lära sig litteraturvetenskapliga begrepp verkar förbrylla honom, vilket 
kan utläsas av nedanstående citat:  
 

… det är liksom att man tänker att SVA-eleverna inte ... ska kunna använda 
litteraturvetenskapliga begrepp och det kan dom ju, för det kan vi lära dom 
och ge exempel. Det är inte där som skillnaden ska vara tycker jag ... 

 
Per tycks i likhet med Carina tolka in en underskattning av SVA-eleverna i styrdokumenten, 
då de till skillnad mot svenskeleverna inte förväntas lära sig litteraturvetenskapliga begrepp. 
De anser denna skillnad opåkallad utifrån sin ämnessyn och kännedom om 
andraspråkselevernas generella förmågor. Lärarna i studien är rörande överens om att SVA 
borde likna SVE betydligt mer vad gäller det litterära ämnesinnehållet. Det är inte kring 
frågan om mer eller mindre litteratur som ämnena bör skilja sig åt, utan i stöttning från 
läraren och i bedömningen av elevernas kunskaper, menar de deltagande lärarna.  
 

5.6 Sammanfattning av resultaten från lärarintervjuerna 
 
Av undersökningsmaterialet kan konstateras att deltagarna i undersökningen i stort sett 
uteslutande understryker fördelar med skönlitterära texter i SVA-undervisningen i 
gymnasiekurserna. Alla fyra lärarna framhåller skönlitteraturens roll som helt central i deras 
undervisning. I resultatet framträder särskilt fyra motiv till varför deltagarna använder 
litterära texter:  
 
För det första menar deltagarna att skönlitteraturen är språkutvecklande: lärarna anser att 
med hjälp av skönlitteratur kan de flerspråkiga eleverna utveckla kompetensen i det svenska 
språket. Texterna kan användas som mönstertexter, och skönlitterära texter från olika tider 
och olika stilistiska sammanhang kan jämföras i undervisningen. För det andra anser 
deltagarna att skönlitteraturen förmedlar de svenska referensramarna d.v.s. värdet av 
skönlitteraturen som utgångspunkt för resonemang om de svenska referensramarna 
uppfattas som relevant. Lärarna i undersökningen framhåller även skönlitteraturens 
identitetsutvecklande egenskaper, d.v.s. undervisning utifrån olika identitetsperspektiv lyfts 
av deltagarna i undersökningen fram som ytterligare motiv för skönlitteratur i SVA-
undervisningen. Såväl personlig identitetsutveckling som minoritetsgruppens roll i 
majoritetssamhället är tacksamma utgångspunkter för diskussion, menar lärarna. Det fjärde 
motivet för skönlitterära texter är att de främjar empati och demokrati: ett par av deltagarna 
tar upp skönlitteraturens möjlighet att påverka läsaren i empatisk riktning genom inlevelse 
i fiktiva personers öden och levnadsvillkor. Den demokratiska förmågan kan fördjupas 
genom ökad språklig kompetens. 
 
Deltagarnas didaktiska urval avseende vilken litteratur som läses tar avstamp i 
styrdokumentens formuleringar kring skönlitteratur. Viktiga utgångspunkter för lärarna i 
studien när undervisningen planeras är en varierad läsning av verk författade av såväl 
kvinnor som män från skilda tider och kulturer, modern litteratur avsedd för unga 
människor samt bildningens roll som manifesterar sig via val av klassisk litteratur. Av 
materialet framgår att lärarna ofta bestämmer över de litterära valen. Eleverna har dock 
möjlighet att påverka vad som skall läsas. 
 
Två arbetssätt som fungerat bra i litteraturundervisningen med SVA-elever är boksamtal 
och tematiskt arbete. Per och Vera redogör utförligt för sina positiva erfarenheter av 
litteratursamtal medan Anita och Carina inte nämner boksamtal explicit. En fördel med 
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boksamtalen som understryks är att elevernas interaktion underlättas av smågruppsdiskuss-
ioner. En annan vinst som påpekas att läraren kan inta en mer tillbakadragen roll och 
därigenom låta elevernas åsikter och röster stå i centrum. Tre av lärarna anser att 
temaarbeten är ett konstruktivt sätt att utforma litteraturundervisning kring och argument 
för detta är exempelvis den kontextualisering som tematiskt arbete kan medföra.  
 
Samtliga fyra deltagande lärare menar att SVA-ämnet bör likna SVE mera vad gäller det 
skönlitterära ämnesinnehållet. Per och Carina beskriver en underskattning av 
andraspråkseleverna i det att de två svenskämnena skiljer sig åt på fel grunder. Anita 
uttrycker missnöje med att skönlitteraturen inte accentueras mer i styrdokumenten. Vera 
ifrågasätter starkt bristen på litteraturvetenskapligt fokus i lärosätenas lärarutbildning av 
SVA-lärare. 

6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Slutsatser 
 
I separata avsnitt nedan diskuteras de resultat undersökningen givit relaterade till teori och 
tidigare forskning. Avsnittet struktureras utifrån de fem forskningsfrågor som preciserar 
uppsatsens övergripande syfte. Analysavsnittet avslutas med en diskussion utifrån 
resultaten samt en metoddiskussion. 
 
6.1.1 Hur beskriver lärarna skönlitteraturens roll i SVA-undervisningen? 
 
Lärarna i studien framhåller flera motiv till varför skönlitteraturen bör ges en framskjuten 
plats i undervisningen med alla elever, vilket självfallet inkluderar SVA-eleverna. Nedan 
presenteras dessa motiv med koppling till relevant teori. 
 
6.1.2 Vilka motiv anger lärarna för att arbeta med skönlitteratur? 
 
Det första motivet för skönlitteratur i SVA-undervisningen som nämns av samtliga 
deltagare är den språkutvecklande aspekten. Denna infallsvinkel för litteraturläsning i SVA-
ämnet är också Skolverkets (2011a) primära, vilket formuleringarna i styrdokumenten 
(ämnes- och kursplaner samt kommentarmaterialet för SVA) tydligt betonar. Språkliga 
synpunkter förs fram av lärarna i olika sammanhang i intervjuerna. Per säger att han 
diskuterar språk i mönstertexter, Carina säger att hon låter eleverna göra stilistiska 
komparativa analyser av språkexempel, och Anita har utarbetat en återkommande modell 
för språkarbete som eleverna använder till alla litterära texter. Lärarna påpekar också att 
språkliga aspekter vägs in när skönlitteratur för gemensam läsning väljs ut. 
 
Vad gäller de svenska referensramarna understryker flera av deltagarna att det finns ett värde i 
att med SVA-elever läsa svensk litteratur, eftersom den kan erbjuda de flerspråkiga eleverna 
kunskaper om Sverige, svenska förhållanden, traditioner och kulturella yttringar. Enligt 
kommentarmaterialet (2011b) till ämnesplanen i SVA är det ett krav att bland annan 
litteratur också läsa svensk skönlitteratur med avsikten att den kan synliggöra svenska 
referensramar. Begrepp som svensk och svenskhet bör problematiseras (Skolverket, 
2011b). Vera ger också exempel på läsning som p.g.a. de nyanlända elevernas begränsade 
kunskaper om svensk historia och svenska förhållanden påtagligt försvårade deras 
möjligheter att förstå och uppskatta boken. I detta sammanhang hjälpte filmatiseringen av 
boken elevernas förståelse. I skrivningar som ”[s]vensk litteratur kan erbjuda en väg in i det 
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svenska samhället och ge förståelse för olika företeelser i Sverige” (Skolverket 2011b, s.5) 
framgår klarttydligt intentionen att litteraturen skall bli inkörsport för förståelsen av det 
svenska samhället och den svenska kulturen (Skolverket, 2011b). Andraspråkseleverna 
avses alltså via läsningen bättre förstå Sverige och det svenska. Skönlitteratur som medel 
för assimilation eller  är dock inget som lärarna tar upp explicit. Däremot finns i 
kommentarmaterialet en distinkt betoning av de kulturella perspektiven.   
 
Ett tredje motiv för skönlitteraturen som lärarna utförligt resonerar kring är dess roll för 
identitetsutvecklingen. Min tolkning är att flera undervisningsexempel i resultatet just beskriver 
problematiseringar av kulturell identitet samt skillnader och likheter mellan kulturer och 
människor. Som exempel kan nämnas Pers läsning av Mobergs roman Utvandrarna och Vera 
och Carinas goda erfarenheter av Asaads självbiografiska roman Stjärnlösa nätter. Pers 
omfattande projekt om hemlandsförfattare utvecklades till ett multimodalt interkulturellt 
arbete där bild, musik, skönlitteratur och litteraturhistoriska kunskaper samverkade. 
Projektet beskrivs av Per som mycket lyckat, främst därför att elevernas kulturella 
identiteter fick stort utrymme. Ett annat exempel på detta är Veras temaarbete om 
fördomar och rasism med utgångspunkt ur Teskedsordens Inte en främling. Genom 
identifikation med en litterär gestalt som har andra egenskaper än en själv kan litteraturen 
också fungera kompensatoriskt, anser Rosenblatt (1995/2002). Hon menar att  litteraturen 
kan användas som ställföreträdande deltagande: ”Människan har en latent kapacitet för 
många levnads- och handlingssätt som hon inte skulle välja, men som hon kan pröva genom 
litteraturen och därvid vinna tillfredsställelse” (Rosenblatt, 1995/2002, s. 46). Carina 
nämner inte Rosenblatt i intervjun, men när hon säger att litteraturen kan låta eleverna 
pröva fantasier som de inte egentligen är intresserade av att förverkliga, låter hon onekligen 
som Rosenblatt. 
 
Ett motiv för skönlitteratur i SVA-undervisningen som speciellt framhävs av Per är dess 
roll som källa till personlig inlevelse, utveckling av empati och identifikation. Genom 
litteraturen kan läsaren enligt Per ”verkligen sätta sig in i öden, andra människors 
livserfarenheter och sen få kunskap om sig själv i förhållande till skönlitteraturen. Och det 
kan ingen annan text förmedla.” Per tycks se på litteraturens roll i undervisningen på 
liknande sätt som Hammond (2006). Hammond förklarar att när dramatik genom 
rollspelsövningar inkluderades i lärarens språkutvecklande litteraturundervisning 
möjliggjordes rollförändringar i klassrummet mellan elever och lärare. Maktförhållanden 
försköts. Eleven som fick vara alter ego tränades dels i att läsa mellan raderna, dels sin 
inlevelseförmåga genom att tänka och tala som pjäsens karaktär för vilken eleven var alter 
ego. De elever som ställde frågor fick göra det utifrån sin egen reception av verket (se 
Hammond, 2006). Den empatiska förmågan som inkörsport till demokratiska värderingar är 
en huvudpoäng hos Rosenblatt (1995/2002). Ett helt kapitel, kapitel sju, i Litteraturläsning 
som utforskning och upptäcktsresa ägnas åt hur litteraturen kan omforma personligheten i 
riktning mot ökad empatisk förmåga. Denna förmåga kan sedan vara essentiell i personens 
politiska och sociala relationer. Rosenblatt skriver: ”Ett demokratiskt samhälle, vars 
institutioner och politiska och ekonomiska procedurer ständigt utvecklas och omformas, 
behöver medborgare som har fantasi nog för att inse vad politiska doktriner betyder för 
människor” (1995/2002, s. 148). Lärarens roll i denna process är likväl oomtvistlig. 
Rosenblatt vill mana fram en lärare som är lyhörd, flexibel och har förmåga att skapa ett 
”levande förhållande” mellan eleverna och därtill själv har insikt i de föreställningar och 
förhållningssätt som hen vill bibringa dem genom litteraturen. Med en sådan lärare kommer 
eleverna att gradvis utveckla sitt medvetande på det intellektuella och emotionella planet 
(se Rosenblatt, 1995/2002). 
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Cummins (2001) understryker även han drama och rollspel som exempel på arbetssätt som 
kan främja elevers positiva självbild. Genom en aktiv språkanvändning kan eleverna 
motiveras att uttrycka sina personligheter och medvetandegöras om sina värderingar och 
strävanden. Lärarens roll som möjliggörare i skapandet av en rättvis undervisning 
förutsätter ett ifrågasättande av den egna maktpositionen (se Cummins, 2001). För Molloy 
(2003), Rosenblatt (1995/2002) och Cummins (2000) är skolan en viktig arena för det 
demokratiska uppdraget. Molloy (2003) skriver att demokratifrågorna länge stått i 
skymundan för ämneskunskaper. Hon anser att demokratifrågor, värdegrundsfrågor och 
skönlitterära texter tillsammans bör utgöra ett innehåll för den demokratiska fostran som 
åligger skolan. Vanliga litterära motiv som kärlek och frågor om jämställdhet bör diskuteras 
som demokratifrågor utifrån skolans värdegrund (Molloy, 2003). Ur ett demokratiskt 
perspektiv är det också intressant att reflektera över Anitas diskussioner med elever och 
föräldrar om vilken litteratur som kan läsas och diskuteras i ett svenskt klassrum. Är en 
homosexuell författare tänkbar? Kan man läsa en roman om en tonåring som är älskarinna 
åt en äldre man? Enligt Molloy både kan och bör man det. När man i skolan läser 
skönlitteratur för att lära om livet – även det svåra och konfliktfyllda – kan svenskämnet 
transformeras i riktning mot ett humanistiskt demokratiämne, vilket Molloy (2003) ser som 
önskvärt. Att Anita inte viker ner sig när hon får kritik över sina litterära val, kan således 
betraktas som positivt. 
 
6.1.3 Hur motiverar lärarna sina skönlitterära val? 
 
Beträffande valen av de litterära texterna säger Anita, Per och Vera att de själva 
huvudsakligen styr valen, men att eleverna kan påverka urvalet. Anita och Vera motiverar 
detta med att de själva vill ha läst det eleverna skall läsa, men Anita menar också att hon 
som lärare vet hur eleverna behöver arbeta med texterna. Lärarens aktiva roll i litteraturvalet 
och lärarens duglighet i att välja litteratur utifrån elevernas behov är betydelsefull, menar 
Rosenblatt (1995/2002). Eleverna måste få läsa böcker som är angelägna för dem själva. 
Lärarens flexibilitet och förmåga att ”se möjligheterna i studenternas reaktioner” kan 
frambringa en induktiv process där elevernas egna frågor kring det lästa kan ge personliga 
insikter av vikt för dem (Rosenblatt, 1995/2002). Per tar upp sin roll som förebild i 
läsningen, genom att han i samband med litteraturval gärna berättar om sin egen läsning av 
de böcker eleverna kan välja. Vera gör också en poäng av att hon inte alltid själv i förväg 
läst de romaner som boksamtalen behandlar. Det händer att hon i stället läser samtidigt 
som eleverna: ”Och har jag inte läst boken, så säger jag det: jag kommer att läsa den här 
boken samtidigt som er, så jag vet inte heller ... hur den är, utan vi får liksom ta oss an den 
tillsammans.”  
 
Att läsning inte är något man måste göra ensam utan en sociokulturell aktivitet, där läraren 
inte behöver vara experten utan en läsare bland andra, är också något som Molloy (2003) 
resonerar kring. ”Den läsande läraren” som Molloy (2003) beskriver är en lärare som 
tillsammans med eleverna läser och diskuterar texter och själv är en läsare i klassen: ”en 
medläsare”(Molloy 2003, s. 312). Den läsande läraren bör själv ha läst de texter som tas upp 
till diskussion och även acceptera elevförslag. För en lärare med detta förhållningssätt är 
det inte främmande att själv läsa en ny och obekant bok för att sedan diskutera i 
undervisningen (Molloy, 2003). Vera kan anses motsvara denna lärartyp, då hon framstår 
som prestigelös och lyhörd inför elevernas svårigheter med vissa böcker samt att hon 
rättframt förklarar att hon vid vissa tillfällen läser den aktuella boken samtidigt som 
eleverna. 
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6.1.4 Hur beskriver lärarna att skönlitteraturen används i deras 
undervisning? 
 
Vera och Per säger sig värdesätta litteratursamtal i mindre grupper. De hävdar att även 
eleverna uppskattar denna undervisningsmetod. Anledningarna till det är bl.a. att 
smågruppsamtalen medger för läraren en fördjupad insikt i hur eleverna upplever sin 
läsning. Att helklassamtal om litteratur inte alltid fungerar tillfredsställande avhandlar 
Molloy (2003). Om läraren styr samtalet för hårt kan samtalet bli mer av ett förhör med 
enstaviga svar från eleverna och kanske får bara ett fåtal chansen att säga sin mening. Molloy 
föreslår begreppet autentiska frågor (Nystrand, 1997) för att beskriva frågor som saknar givna 
svar som läraren redan vet. För läraren innebär detta att släppa kontrollen över lektionens 
innehåll, vilket i sin tur betyder att samtalet kan ta mycket oväntade vägar. I sina studier av 
klassrumsaktiviteter observerade Molloy (2003) svensklärare, som utifrån hennes 
receptionsinriktade syn på litteraturdidaktik, negligerade elevernas personliga upplevelser. 
Deras åsikter och erfarenheter fick liten betydelse i samtalen, och i stället koncentrerade 
läraren uppmärksamheten på texten och författaren (Molloy, 2003). Om samtalen fokuserar 
på rätta svar och om läraren betonar att avsikten med samtalet är redovisning av boken, 
kan elevernas läsning bli efferent (Molloy, 2003). Bråbäcks & Sjöqvists (2001) åsikt om 
litteratursamtal är att elevernas tankar måste bli synliggjorda, t.ex. genom att eleverna själva 
konstruerar frågor som man gemensamt diskuterar i klassrummet. Veras ord om sina 
boksamtal kan tolkas i överensstämmelse med såväl Bråbäcks & Sjöqvists respektive 
Molloys synsätt presenterade ovan. Vera säger om sitt förhållningssätt som lärare: 
 

”(…) jag håller mig liksom lite i bakgrunden, det är liksom inte jag som ställer 
frågorna utan det är jag som försöker få dom, att det är dom som ska hålla 
samtalet och jag håller mig lite, jag sitter inte i ringen utan jag sitter lite utanför 
just för att dom ska ... känna att det är dom som... Att det är dom som står i 
centrum och deras tankar och så.  
 

Det tematiska arbetssättet som tidvis kan utvecklas till större projekt, även ämnesövergri-
pande, lyfts fram av tre av lärarna. Vid tematiskt arbete kan den litterära texten bli 
språngbrädan till andra kreativa aktiviteter som filminspelningar, dramatiseringar och 
bildskapande. När man arbetar skapande med skönlitteratur kan elever uppleva 
ämnesinnehållet dels kognitivt, dels estetiskt. Genom att transformera texten fungerar 
aktiviteten språkutvecklande. Texten kan ges nya dimensioner genom kreativa gestaltningar 
(Svensson, 2008). Multimodala uttryckssätt och kreativa aktiviteter som drama, konst och 
datoranimationer är enligt Ntelioglou, Fannin, Montanera och Cummins (2014) 
arbetsformer som kan förmå minoritetselever att investera sina identiteter i 
inlärningsprocessen. Identitetstexter, ett begrepp myntat av Cummins och Early (2011), 
fokuserar på att sammanbinda identitet och litteracitet. I produktionen av identitetstexter, 
som kan vara skrivna men tillika talade, musicerade, visuella eller multimodala 
kombinationer, kan minoritetseleverna genom positiv återkoppling från lärare, 
skolkamrater, föräldrar och andra känna bekräftelse (Ntelioglou m.fl., 2014). I Pers 
beskrivning av arbetssättet i det lyckade temaarbetet om hemlandsförfattare kan flera av de 
komponenter Ntelioglou m.fl. (2014) redovisar som utmärkande för arbete med 
identitetstexter noteras. Pers elever fick genomföra ett stort arbete som de kunde känna 
ansvar och stolthet för. Wu (2008) redovisar ett interkulturellt arbetsområde som i viss mån 
liknar Pers projekt. De amerikanska flerspråkiga eleverna engageras i läsningen genom att 
Wu använde texter som behandlade frågor och sammanhang som eleverna kände igen. I 
smågrupper bestående av elever från olika kulturer diskuterades dels de lästa texterna, dels 
paralleller och skillnader mellan amerikansk kultur och den egna. Interaktionen mellan 
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eleverna i Wus klasser kan ha medfört ökad interkulturell förståelse och ett större intresse 
bland eleverna för varandras bakgrund.     

 
6.1.5 Hur resonerar lärarna kring skillnader mellan styrdokumenten i 
ämnena svenska och SVA med avseende på skönlitteratur?  
 
Den reducering av litteraturvetenskap och skönlitterär läsning i ämnes- och kursplanerna 
för SVA som kan konstateras i gymnasieskolans kurser i jämförelse med svenskämnet 
uppfattas av deltagarna som omotiverad. Två av lärarna, Per och Carina, uttrycker i 
intervjuerna förvåning över det sätt på vilket andraspråkseleverna, som Per och Carina ser 
det, i styrdokumenten underskattas vad avser skönlitterär förmåga. Per säger att de 
flerspråkiga eleverna precis som förstaspråkselever utan tvekan kan lära sig 
litteraturvetenskapliga begrepp, och han poängterar att det kan läraren explicit undervisa 
om. Carina och Anita ser frågan om litterär kanon som relevant, och som argument för sina 
åsikter förefaller de sätta likvärdigheten främst. Anita vill utifrån ett bildningsperspektiv att 
alla elever i den svenska gymnasieskolan skall läsa mer skönlitteratur, och hon säger att hon 
svängt vad gäller kanon. Min tolkning är att Anita måhända oroas över att det litterära 
kulturarvet inte kan bibringas alla elever på likvärdigt sätt. Carinas intervjusvar kan tydas 
som om hon ser farhågor med att elever i den svenska skolan inte ges samma 
förutsättningar att ta del av svenska referensramar, vilket missgynnar de flerspråkiga 
eleverna mest, då deras kulturella bakgrund är annorlunda. Att bägge lärarna ser ett 
demokratiskt problem kring svenskämnenas olikheter finner jag vara uppenbart.  

6.2 Avslutande diskussion  
 
Uppsatsens huvudsyfte var att belysa och diskutera skönlitteraturens roll i klassrumsarbetet 
i SVA i gymnasieskolan utifrån intervjuer med fyra verksamma behöriga SVA-lärare med 
behörighet också i SVE. Jag ville även åskådliggöra lärarnas resonemang kring eventuella 
skillnader i ämnes- och kursplanerna i GY11 mellan de två svenskämnena.  
 
Utifrån det empiriska underlaget kan konstateras att hos de fyra lärarna som deltagit i 
studien är skönlitteraturen självklar och den intar en huvudroll i undervisningen av 
andraspråkseleverna. Även om lärarna anger språkutveckling som en legitimering för 
skönlitteratur i sina SVA-klassrum, är min tolkning av intervjusvaren att språkutvecklings-
spekten utifrån lästa skönlitterära texter inte placeras i centrum, när deltagarna konstruerar 
sin litteraturundervisning. Om styrdokumentens inriktning beaktas kan detta synas något 
förvånande. Skolverket framhåller nämligen som tidigare nämnt elevernas språkutveckling 
som litteraturläsningens huvudpoäng, i synnerhet när det mer explicita kommentarmateri-
alet analyseras. Skönlitteraturens roll i styrdokumenten är nedtonad och det språkliga  
ämnesinnehållet starkt framhävt. Ändå förefaller de fyra intervjuade SVA-och SVE- lärarna 
placera litteraturundervisningen i centrum. Hur kan vi förstå det?  
 
Jag vill påstå att en väsentlig orsak till skönlitteraturens centrala roll i dessa fyra lärares SVA-
undervisning är att de är dubbelbehöriga SVE- och SVA-lärare med positiva erfarenheter 
av fiktionstexter i undervisningen. De har med andra ord inte bara kunskaper om 
skönlitteratur tillika litteraturdidaktik, utan även nödvändigt kunnande för att möta 
flerspråkiga elever med varierande kulturell och språklig bakgrund. Det är troligt att de att 
utan oro för misslyckande vågar använda litteraturen didaktiskt på flera olika sätt, vilket det 
också finns många exempel på i materialet som beskrivs ovan. I stället för vilsenhet 
förefaller dessa gediget ämnesutbildade SVA- och SVE-lärare känna tillförsikt och 
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personligt intresse inför att använda skönlitteratur ungefär på samma sätt i SVA- som i 
SVE-undervisningen. Alla fyra lärarna har höga förväntningar på de flerspråkigas förmåga 
att med rimlig och relevant stöttning nå långt i förståelse också av skönlitterära texter.  
 
Lärarna formulerar likt Economou (2015) dels ifrågasättanden av de gällande 
styrdokumenten för SVA vad beträffar skönlitteraturens roll, dels en förhoppning om 
starkare tonvikt på litteraturundervisning i SVA i framtiden. Samtliga deltagare för flera 
gånger på tal det faktum att litteraturvetenskapen är underordnad i kursplanerna för SVA. 
Jag tolkar deras upprepade jämförelser med svenskämnet vad gäller skönlitteraturens roll 
som en önskan att ämnesplanen för SVA borde ge större utrymme för litteraturen, inte 
minst ur ett demokratiskt likvärdighetsperspektiv.  
 
Den viktigaste slutsatsen jag drar från studien är att litteraturundervisningen i SVA-ämnet 
på gymnasiet bör förstärkas med anledning av de fördelar det skulle betyda för 
andraspråkseleverna. För att detta skall vara görligt finns olika vägar att gå. Högskolornas 
SVA-utbildning måste stärkas väsentligt ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv. Idag skiljer 
30 högskolepoäng mellan gymnasielärarutbildningen i SVA där 90 högskolepoäng är 
behörighetskravet och svensklärarutbildningens 120 högskolepoäng. Dessa 30 högskolepo-
äng skulle kunna fyllas med litteraturvetenskap. Värt att beakta är att den lärare som redan 
är ämnesbehörig i svenska har läst 60 högskolepoäng i litteraturvetenskap. Då behovet av 
andraspråkslärare är stort och inte kan antas minska de närmaste åren skulle en anpassad 
SVA-utbildning kunna erbjudas studenter som läst svenska och även till verksamma 
svensklärare.  
 
Mitt empiriska material visar att deltagarna i studien betraktar andraspråkseleverna som 
dugliga litteraturläsare med förmåga att inte bara engagera sig själva och sina erfarenheter i 
det lästa utan också kapabla att inta olika läsarter. De intervjuade lärarna beskriver en 
varierad och genomtänkt undervisning med skönlitteraturen i centrum där språkliga 
moment även inryms. Deras didaktiska motiv för litteraturundervisningen är att de 
betraktar skönlitteraturen som språkutvecklande, identitetsutvecklande, utvecklande av 
empatisk och demokratisk förmåga samt som förmedlare av de svenska referensramarna. 
Lärarna i undersökningen och forskarna som refereras i den teoretiska bakgrunden i kapitel 
4.5 begränsar inte de flerspråkiga elevernas läsning utifrån föreställningar om att de som 
andraspråkselever inte är kapabla att fullt ut läsa och diskutera kvalificerad litteratur som 
klassiker och verk från äldre tid. Tvärtom beskriver de en undervisning präglad av stora 
utmaningar och höga förväntningar. Stöttning är självklar. Varför styrdokumenten i SVA 
inte genom tydligt litterärt fokus med emfas betonar litteraturläsningens alla förtjänster är 
därför märkligt. Min undersökning påvisar att höga förväntningar på flerspråkiga elever i 
kombination med litterärt didaktiskt kunnande hos SVA-lärarna kan utmynna i kvalitativ 
litteraturundervisning som ingalunda står svenskundervisningen efter.  
 

6.3 Metoddiskussion	
 
Användningen av Skype och FaceTime för materialinsamling innebar att deltagarna och jag 
kunde befinna oss långt ifrån varandra geografiskt men ändå se och höra varandra i realtid. 
Denscombe (2014) skriver att internetbaserade intervjuer i realtid via webbkamera har 
samma fördelar som den personliga intervjun. Den närhet som det personliga mötet 
ovillkorligen medför kan av vissa uppfattas påträngande; inga reaktioner kan effektivt 
döljas, utan deltagaren är i en skyddslösare situation. Att intervjupersonen och intervjuaren 
uteslutande ser varandras ansikten kan därför av somliga kännas bekvämare (Denscombe, 
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2014). En annan fördel som jag beaktade var att deltagarna och jag själv vid intervjutillfället 
kunde vistas på en trygg och lugn självvald plats. Jag menar dock att den fysiska distansen 
mellan intervjupersonen och intervjuaren likväl riskerar skapa ett visst psykiskt avstånd. 
Intervjupersonen och intervjuaren är de facto i en videointervju psykologiskt sett mer 
avlägsna ifrån varandra än i ett personligt möte ansikte mot ansikte. Denna distans kan av 
vissa intervjupersoner i stället upplevas hämmande. Denscombe (2014) påpekar också att 
forskarens möjligheter att avläsa ansiktsuttryck och bekräfta den intervjuade minskar något, 
vilket jag kunde märka vid mina intervjuer. Hur deltagarna påverkades är förvisso omöjligt 
att säga, men alla fyra gav utvecklade och långa svar och verkade angelägna att svara 
reflekterande. 
 
Deltagarna gavs tillgång till frågorna i förväg vilket har både för- och nackdelar. En vinst 
kan som nämnt vara genomtänkta svar och exempel, medan en nackdel kan vara risken för 
tillrättalagda svar. Det är möjligt att deltagarna kan ha läst på styrdokumenten, för att ha 
dessa aktuella vid intervjun, men jag bedömer inte att det kan ha påverkat svaren negativt. 
En väsentlig fördel med semistrukturerade intervjuer är att följdfrågor kan ställas och 
dessutom individualiseras. Risken finns emellertid att centrala och framträdande ämnen 
oavsiktligt utelämnas vid ett flexibelt agerande. Det finns också en risk att olikheter i 
frågeformuleringarna kan medföra väsentligt annorlunda svar, vilket försvårar och minskar 
jämförbarheten av svaren. Då både deltagarna och jag själv hade tillgång till frågorna kunde 
vi tillsammans avstämma att frågorna på rimligt sätt täckts av intervjun. Detta bidrog 
sannolikt till att inga viktiga frågor och synpunkter glömdes bort.  
 
Min egen roll som forskare bör också problematiseras. Jag är svensklärare med lång 
erfarenhet och med en odelat positiv inställning till läsning generellt och läsning av 
skönlitteratur i synnerhet. Jag ser det som eftersträvansvärt och betydelsefullt för 
flerspråkiga elever att precis som svenskfödda få chansen att använda litteraturen som källa 
till glädje och lärande. Det är därför inte otänkbart att min förförståelse och litteratursyn 
färgat mina tolkningar och slutsatser. De intervjuade lärarna är liksom jag svensklärare med 
SVA-behörighet. Detta bör beaktas ur ett objektivitetsperspektiv, liksom riskerna för bias 
genom att deltagarna svarat på ett sätt som av dem uppfattats som önskvärt inom det 
normsystem inom vilket studien förekommer.  
 
Deltagarna visste syftet med undersökningen, d.v.s. att den skulle handla om skönlitteratur 
i SVA-undervisningen, innan de tackade ja till medverkan. Detta kan förvisso betyda att 
just dessa fyra lärare är särskilt intresserade av skönlitteratur och därför ville delta. Det är 
sannolikt att en litterärt intresserad SVA-lärare gärna använder skönlitteratur i sin SVA-
undervisning. Det är även rimligt att mindre erfarna lärare och till skönlitteratur mer 
indifferent inställda knappast skulle reflektera över att delta i en undersökning som 
behandlar detta ämne. Deltagarna har utbildning i litteraturvetenskap i sin svenskutbildning. 
Med den följer didaktisk kunskap om hur litterära texter kan användas i undervisningen. 
Genom lärarnas praktiskt pedagogiska erfarenhet och utifrån insikter i flerspråkigas 
speciella förutsättningar kan detta kunnande appliceras på SVA-undervisningen. Att 
samtliga fyra intervjuade lärare hade ett positivt förhållningssätt till och goda erfarenheter  
av litteraturundervisning kan ha betydelse för resultaten.  Det kan därför inte uteslutas att 
resultaten innehåller en viss bias med tanke på det sätt lärarnas ämnessyn speglar intresset 
för skönlitteratur.  
 
Deltagarna i undersökningen är endast fyra vilket självfallet inte kan ge statistisk säkra 
resultat. Är dessa fyra lärares åsikter och arbetssätt i någon mån representativa för många 
SVA-lärare, med andra ord även för lärare utan litteraturvetenskaplig utbildning? Är 
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deltagarnas positiva inställning till skönlitterära texter i SVA-undervisningen sammankopp-
lad med deras dubbla behörighet i såväl SVA som SVE? Min studie är liten och resultaten 
kan inte generaliseras. Däremot visar den att åsikterna och arbetssätten finns hos fyra 
gymnasielärare i olika åldrar och av olika kön, utbildade i SVA och SVE på skilda lärosäten 
vid olika tidpunkter och därtill bosatta på geografiskt skilda platser, vilket kan vara 
intressant i sig och även som utgångspunkt för framtida studier. Ett förslag för framtida 
forskning vore därför att studera den syn på skönlitteraturen i ämnet SVA som SVA-lärare 
utan SVE- utbildning eller specifik litteraturvetenskaplig utbildning beskriver, för att ta reda 
på om den skiljer sig från de dubbelbehöriga lärarnas vilka jag har studerat. Det vore även 
relevant att genom klassrumsobservationer undersöka hur lärare i SVA konkret arbetar med 
litteraturen t.ex. med analysmodeller, lässtrategier och utifrån receptionsteorier. 
Överhuvudtaget bör fler ämnesdidaktiska studier i ämnet SVA genomföras, inte minst 
inriktade mot målsättningar för litteraturundervisning och läsning. 
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Bilagor 
Bilaga 1 
 
Information om deltagande i en mindre studie om 
skönlitteratur i SVA-undervisningen. 
 
 
 
Mitt namn är Ann-Christine Norman. Jag är gymnasielärare i svenska, religionskunskap och 
historia sedan många år. Under ett par års tid har jag fortbildat mig via Lärarlyftet för att 
också få behörighet att undervisa i svenska som andraspråk (SVA) på gymnasiet. 
Undersökningen jag genomför är en del av min C-uppsats vid Högskolan Dalarna. 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Undersökningen tar avstamp i Catarina Economous avhandling I svenska två vågar jag prata 
mer och så (2015). I forskningsöversikten till Economous avhandling framhålls att det finns 
påtaglig brist på litteraturdidaktisk forskning i SVA. Min studie avser att åskådliggöra hur 
SVA-lärare ser på skönlitteraturens betydelse i ämnet SVA och hur det praktiska 
klassrumsarbetet med litteraturundervisning ser ut. Min studie är en C-uppsats i SVA vid 
Högskolan Dalarna, och kan härvidlag utgöra ett litet bidrag i det forskningsområdet. 
 
Studien är kvalitativ, baserad på intervjuer med fyra verksamma gymnasielärare i SVA.  
 
Som informant kommer du att delta i en 45-60 minuter lång intervju. Intervjun är semi-
strukturerad, vilket betyder att jag kommer att använda några få öppna frågor som du 
besvarar så utförligt du vill och önskar. Någon dag innan intervjutillfället skickar jag via e-
post huvudfrågorna till dig, så att du kan förbereda dig.  
 
Intervjun utförs med hjälp av digitala verktyg, Skype eller FaceTime. Intervjun filmas med 
skärminspelningsverktyg. För att delta behöver du ha en dator med webbkamera och 
mikrofon. Du behöver känna till hur du kopplar upp din dator till det valda 
kommunikationsverktyget. Jag är givetvis behjälplig med detta i förväg i den mån det 
behövs. Plats för intervjun väljer du själv, men du bör förstås få vara ostörd underintervjun.  
 
Det insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt och användas och bearbetas 
av mig i forskningssyfte endast inom ramen för uppsatsen. All data som kommer att 
presenteras i uppsatsen är avidentifierad, vilket betyder att inga identifierbara uppgifter 
(t.ex. personnamn, hemkommun, skolans namn etc.) nämns i uppsatsen. All insamlad data 
kommer att raderas när studien är avslutad.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du får när som helst avbryta det utan 
närmare motivering. 
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna och 
publiceras i forskningsdatabasen DiVA.  
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
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Härmed godkänner jag mitt deltagande i undersökningen. 
 
  
_____________________________________________________________________ 
Ort     Datum  Namnunderskrift  Namnförtydligande 
 
 
 
------------------------------------------ -------------------------------------------- 
Namnunderskrift student XXX Namnunderskrift handledare XXX 
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor 
 
 
1) Var jobbar du? 
2) Vilken ämnesbehörighet har du? Ingår litteraturvetenskap i din 

utbildning? 
3) Hur gammal är du? 
4) Hur länge har du arbetat som SVA-lärare? 

- - - - - - - - -  
5) Hur ser du på skönlitteraturens roll i SVA? 
6) Använder du själv skönlitteratur i SVA-undervisningen? Om så: 

• Vilka motiv ser du för att använda skönlitteratur i SVA-
undervisningen? 

• Hur tänker du när du väljer skönlitteratur att läsa med eleverna? 
• Hur använder du skönlitteratur i undervisningen? 
• Kan du ge exempel på något särskilt lyckat undervisningsupplägg? 
• Tycker du att skönlitteraturen bidrar med kunskap som annat 

undervisningsmaterial/läromedel inte kan? I så fall vad? 
• Om vi problematiserar litteraturundervisningen i SVA: vilka 

svårigheter och utmaningar ser du? 
• Har du egna erfarenheter av skönlitteratur som en väg att 

problematisera identitetsfrågor och interkulturalitet i undervisningen? 
Exempel? 

 
7) a) Hur tolkar du ämnesplanens och kursplanernas litterära mål i SVA? 

b) Hur tänker du kring implementeringen av styrdokumentens 
formuleringar om skönlitteratur i din undervisning?  
c) Är det något du saknar i styrdokumentens skrivningar just kring 

litteratur? 
 
 
 
 


