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Sammanfattning 
Denna studie behandlar lärares val av skönlitteratur inom gymnasieskolans språkintroduktionsprogram 

samt hur dessa val motiveras ifråga om tema och tänkbar identifikation för den aktuella elevgruppen. 

Syftet är att undersöka vilka litterära teman som föredras och varför samt att även identifiera om 

särskilda teman undviks i undervisningen. Genom att även inventera den litteratur som studiens 

informanter använder så undersöks skolans föreställningar om de nyanlända eleverna och deras 

erfarenheter för att utreda huruvida stereotypa roller riskerar reproduceras genom det skönlitterära 

valet. Resultatet visar att de intervjuade lärarna i Svenska som andraspråk ser litteraturvalet som en 

stor utmaning men att de har vitt skilda strategier vad gäller val av tema och innehåll i de böcker som 

de arbetar med. Här framkommer en vattendelare ifråga om att välja litteratur som behandlar flykt och 

krig som de nyanlända eleverna har egna erfarenheter av eller att tvärtom välja bort denna till förmån 

för allmänmänskliga teman eller litteratur som behandlar svenska förhållanden. Vidare framgår att 

oavsett ståndpunkt i frågan så skildrar merparten av informanternas använda litteratur just teman 

såsom invandring, flykt, krig och utanförskap. Detta kan ses som en implikation på att gruppen 

nyanlända särskiljs från skolans övriga elever i en andrafierande process. Frågan är av stor av vikt för 

att belysa de utmaningar som lärare i Svenska som andraspråk möter i sitt arbete samt för att 

säkerställa en jämställd och likvärdig utbildning för alla, oavsett ursprung och bakgrund. 
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1 Inledning 

1.1  Egen ingång till studiens ämne 
Genom min ämneskombination Svenska och Svenska som andraspråk så har vikten av arbetet med 

skönlitteratur varit ett ständigt återkommande ämne under min utbildning. Jag har dock tyckt mig 

kunna skönja en tydlig vattendelare mellan de två ämnena. Inom svenskämnet tycks klassikerna 

fortfarande ha en stark ställning och en mer eller mindre implicit kanon pekar på valet av skönlitteratur 

som ett sätt att både bredda elevernas allmänbildning och öppna dörrar till nya föreställningsvärldar. 

Vad gäller Svenska som andraspråk så tycks motiveringen bakom valet ofta vara en annan, här kan det 

handla om att välja böcker som beskriver flykt och utanförskap, ämnen inom vilka dessa elever antas 

kunna finna identifikation och igenkänning. Ofta uttrycks även att det skönlitterära valet blir extra 

svårt inom Svenska som andraspråk då man gärna vill förmedla svensk kultur och svenska värden utan 

att för den skull riskera att uppröra genom böcker med ett innehåll som förväntas vara främmande för 

nyanlända elever från en annan kultur. Här tycks den ämnesdidaktiska frågan om vad man bör läsa 

ofta föregå frågan om hur man läser litteraturen och arbetar med den. Vad som framförallt slagit mig i 

mina möten med lärare i Svenska som andraspråk och vad som även motiverat denna studies ämne är 

hur det skönlitterära valet ses som en stor och svår utmaning. Flertalet gånger jag hört lärare ge uttryck 

för en frustration. Man vill arbeta brett med skönlitteraturen i sin undervisning men valet tycks ofta stå 

i vägen för detta. Denna svårighet har intresserat mig och motiverat detta ämnesval. 

1.2  Ämnets aktualitet  
De senaste åren har präglats av konflikter runt om i världen med en ökad migration till Europa och 

Norden som följd. Andelen asylsökande i Sverige har varit högre än någonsin tidigare och under 2015 

sökte 163000 personer asyl i landet vilket är nästan dubbelt så många som år 1992 under det då 

pågående Balkankriget (Migrationsverket, 2016). En stor andel av de nyanlända är ungdomar och 

gymnasieskolans språkintroduktionsprogram har därmed utökats över hela landet. Samtidigt är bristen 

på behöriga lärare i Svenska som andraspråk skriande. Skolverket visar i en rapport från 2014 att 

ämnet är det som har lägst andel behöriga lärare, på gymnasienivå uppgår de till endast 18 % 

(Skolverket, 2014). Även om tillströmningen nu har planat ut och beräknas att minska så står Sverige 

inför en förändring rent utbildningsmässigt där allt fler elever kommer att läsa Svenska som 

andraspråk istället för eller som komplement till Svenskan. I ett längre och vidare perspektiv så 

kommer fler personer även att växa upp i en två- eller flerspråkig miljö och andraspråkskompetens hos 

lärare utgör då en viktig grundsten i byggandet av en utbildning som klarar av att lyfta elevernas 

kulturella och språkliga tillgångar som de resurser de ju är.  

2 Syfte och frågeställning  

2.1  Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i ämnet Svenska som andraspråk väljer 

skönlitteratur i sin undervisning och varför man väljer eller avstår särskilda boktitlar. Vidare granskar 

jag ett urval av den skönlitteratur som kan förekomma inom gymnasieskolans introduktionsprogram 

samt undersöker vad som motiverar valet av densamma. Mot bakgrund av detta diskuteras sedan om 
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litteraturvalet som sådant bidrar till att reproducera stereotypa föreställningar samt riskerar att placera 

introduktionsprogrammets elever i rollen som den andre. 

2.2  Frågeställning  
 

 Vilka teman föredras i den litteratur som används i Svenska som andraspråk? Finns det 

tvärtom teman som undviks och i så fall, varför? 

 

 Sker litteraturvalen med en föreställning om mottagaren och hens tidigare erfarenheter? 

 

 Vilka eventuella risker finns med att använda särskilda litterära teman för just nyanlända 

elever?  

3 Bakgrund 

Ämnet Svenska som andraspråk, även kallat SVA, har funnits i sin nuvarande form sedan år 1995 

(Tingbjörn, 2004). Undervisning i ämnet sker på grundskolans samtliga stadier samt på gymnasium, 

Komvux, folkhögskola och SFI. På gymnasienivå ges kurser i SVA 1,2 och 3 inom såväl skolans 

utbud nationella av yrkes- och högskoleförberedandeprogram samt inom det som vanligen benämns 

som språkintroduktion. Detta program riktar sig till ungdomar upp till 20 år som nyligen anlänt till 

Sverige. Språkintroduktionsprogrammet syftar till att ge en grundläggande utbildning i det svenska 

språket parallellt med övrig ämnesundervisning Målsättningen är att eleverna sedan skall ha tillräcklig 

kompetens för att kunna söka in till något av gymnasieskolans övriga nationella program.  Ämnets 

form har varit omdiskuterad i flera omgångar och år 2004 publicerade Myndigheten för skolutveckling 

en rapport som föreslog att ämnet skulle avvecklas i grund- och gymnasieskola för att istället 

integreras i den ordinarie svenskundervisningen (Myndigheten för skolutveckling, 2004). Så har dock 

inte skett utan ämnet är oförändrat redan dess. Historiskt sett har dock ett flertal förändringar skett och 

ämnet gick tidigare under benämningen Svenska 2. Detta kunde dock anses indikera att ämnet hade 

lägre status än det ordinarie svenskämnet och idag så är alltså Svenska som andraspråk den enda 

officiella och korrekta benämningen. Som tidigare nämnts så är dock ämnet belagt med låg behörighet 

hos de verksamma lärarna och vanligt är att lärare i Svenska eller speciallärare undervisar i ämnet 

vilket även det ofta tolkas som ett tecken på ämnets låga prestige.  

3.1  Skönlitteraturens roll i kurs- och ämnesplaner 
Idag finns inte längre något uttalat litterärt kanon som skolan tillämpar i sin undervisning men 

debatten blossar då och då åter upp. År 2006 uttalade sig Cecilia Wikström från dåvarande Folkpartiet 

i frågan och uppmanade till en obligatorisk lista med allmänbildande litteratur, något som ansågs 

särskilt skulle gynna invandrarelever och barn från hem utan studietradition (Persson, 2007). Någon 

sådan lista utarbetades dock aldrig och läraren i Svenska som andraspråk står inför en svår uppgift vad 

gäller att välja passande skönlitteratur till sina elever. Verket skall ha ett språk som är tillgängligt men 

samtidigt utmanande för den språkliga utvecklingen. Önskvärt är även att det lästa väcker frågor som 

kan ligga till grund för litteratursamtal i klassen. Dessutom skall litteraturen förhoppningsvis erbjuda 

ett innehåll som både utmanar läsaren och samtidigt ger utrymme för identifikation. Som tidigare 

nämnts så lider ämnet även stor brist på behöriga lärare. Därtill kommer det faktum att många 

utbildade lärare i SVA har läst till sin ämneskompetens efter avslutad utbildning och därmed inte alltid 

läst några litteraturvetenskapliga kurser alls, något som potentiellt kan bidra till en osäkerhet i hur man 

kan arbeta skönlitterärt i sin undervisning (Landmark & Wiklund, 2012:5). Med anledning av detta 
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torde rådande styrdokument kunna fungera som en vägvisare vilken visar läraren i rätt riktning så att 

alla elever ges möjlighet att tillägna sig litteratur som väl bäddar för måluppfyllelse inom 

svenskämnenas kunskapskrav. Så vad säger då kurs- och ämnesplaner om skönlitteraturens roll inom 

ämnet Svenska som andraspråk och vilken fingervisning finns kring valet av skönlitteratur? 

I skolverkets övergripande beskrivning av ämnet framgår bland annat att den litteraturhistoriska 

delen i SVA inte är lika omfattande som inom svenskämnet. Under rubriken Om ämnet står följande 

att läsa:  

 
Litteraturhistoriska studier i ämnet svenska som andraspråk har inte en lika framträdande roll som i ämnet 
svenska och eleverna kan inte förväntas tillägna sig ett lika omfattande litteraturpensum. 
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. Dessutom är 
läsningen ett redskap för personlig utveckling och för att utveckla förståelse för andra människor och 
kulturer. (Skolverket, Lgy11) 

 

Det faktum att skönlitteraturens roll är så pass ringa i styrdokumenten för SVA problematiseras hos 

Bergh Nestlog (2015) som dock samtidigt menar att det är naturligt att inom ämnet ge mer utrymme 

till ren språkinlärning. Vidare framgår under punkt fem och sex under ämnets syfte en övergripande 

syftesbeskrivning av undervisningens mål gällande de skönlitterära delarna: ”Förmåga att läsa och 

reflektera över texter av olika slag” samt: ”Förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur i skilda 

former och från olika delar av världen”. Därtill finns beskrivningar av ämnets skönlitterära inslag i de 

olika kursplanerna för Svenska som andraspråk 1, 2 och 3. Det centrala innehållet i SVA 1 skall bland 

annat behandla ”Läsning av och samtal om modern skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män 

som ger inblick i olika kulturer, allmänmänskliga teman och svenska referensramar”. I kursen SVA 2 

kvarstår kriteriet att skönlitteraturen som läses skall vara författad av både män och kvinnor men 

resterande delar har bytts ut och här är det istället litteratur författad i olika tider som lyfts och denna 

skall ge underlag för att ”utveckla språket och samtala om berättarstrukturer, allmänmänskliga teman 

och vanliga litterära motiv”. I Kurs 3 för Svenska som andraspråk föreligger istället ett explicit fokus 

på att sammanfatta, referera, värdera och tolka det lästa. I beskrivningen av ämnets syfte framgår hur 

litteratur och övriga medier ses som ett redskap för att skapa relation mellan undervisningen och de 

erfarenheter som andraspråkseleverna bär med sig till klassrummet: 

I undervisningen ska eleverna få rikligt med tillfällen att möta, producera och analysera muntligt och 
skriftligt språk. Skönlitteratur, texter av olika slag, film och andra medier ska användas som källa till 
insikter om andras erfarenheter, tankar och föreställningsvärldar, och för att ge eleverna en möjlighet att 
utveckla ett varierat och nyanserat språk. Innehållet ska väljas så att elevernas tidigare erfarenheter och 
kunskaper tas till vara. (Skolverket, Lgy11) 

 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att styrdokumenten inte ger någon konkret handledning i vad som 

kan eller bör läsas förutom att den skönlitteratur som används skall vara författad av kvinnor och män 

i olika tidsepoker samt ge inblick i olika kulturer såväl som skildra så kallade svenska referensramar. 

Detta innebär att den enskilda läraren har ett stort inflytande över den egna undervisningen vad gäller 

val av material. Här finns stor frihet i att välja titlar efter egna preferenser och önskemål och samtidigt 

därmed även ett stort ansvar i att välja litteratur som bärgar för en god måluppfyllelse. 

4 Kritisk litteracitet 

Utgångspunkten i denna studie utgörs av den kritiska litteraciteten och dess teori vilken i första hand 

hämtats från Janks och Cummins. Det kritiska perspektivet på litteracitet och undervisning som 

återfinns här grundar sig delvis på tankar från Freire som med sin marxistiskt socialistiska teori 

förespråkar vad han själv benämner som en pedagogik för de förtryckta (Freire, 1970). Fokus i Freires 
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teorier kretsar kring den politiska organiseringen av undervisning och kretsar bland annat kring 

läsinlärning hos korttidsutbildade och analfabeter. Teoribyggandet hos både Janks och Cummins har 

sin grund i språkförhållandena i länder som Kanada och Sydafrika där två- eller flerspråkigheten är en 

högst politisk fråga och ofta kontroversiell på ett vis som kanske närmast har sin svenska motsvarighet 

i relationen mellan svenskan och samiskan. Språkets maktförhållanden står i fokus för den kritiska 

litteraciteten vilket gör teorin enkel att applicera på frågeställningarna i denna uppsats där de 

nyanlända elevernas modersmål utgör en sorts samlad motpol till svenskan. Som komplement till den 

kritiska litteraciteten så kommer det under rubriken Särskiljande begrepp och diskurser även att lyftas 

teorier och begrepp som kretsar kring andrafiering och skapandet av främlingar eller ”dom” i 

motsatsförhållande till ett föreställt ”vi”. 

Janks (2010) beskriver hur ordet litteracitet, vilket saknas på många språk, ursprungligen uppkom 

under 1800-talet som en motsats till illiteracitet och tidigare främst har handlat om läs- och 

skrivförmågor men idag ses ur ett vidare perspektiv med fokus på den sociala praktiken. Litteraciteten 

speglar den kulturella och sociala praktiken den verkar i och därmed fungerar den även på olika vis i 

olika samhällen och kontexter. Att tala om just kritisk litteracitet handlar om att ifrågasätta gängse 

antaganden kring disciplinen och dess rådande diskurs. Freire beskrivs som den första att ifrågasätta 

litteracitetens innebörd som något som bara kretsar kring att lära elever färdigheten att läsa och skriva 

och menade istället att vi kritiskt måste kunna reflektera över hela den process som omger praktiker 

som läsning och skrivning. Janks anser att detta perspektiv kan hjälpa oss förstå att läsning av ord 

aldrig kan separeras från läsning och tolkning av vårt samhälle och vår omvärld: 

Reading the word cannot be separated from reading the world. (Janks 2010:13) 

 

Cummins företräder ett kritiskt och relationellt inriktat perspektiv på litteracitet och 

andraspråksundervisning. Den bärande tanken är att skola och lärare måste bemöta andraspråkselevens 

språkliga, kulturella och individuella erfarenheter och kunskaper med respekt och uppmuntran. 

Cummins är kanske framförallt förknippad med Interdependenshypotesen vilken kan beskrivas som 

relationen mellan de litteracitetsrelaterade kunskaperna på första- och andraspråket. I denna studie är 

det dock framförallt hans kritiska perspektiv på undervisning i allmänhet och andraspråksundervisning 

i synnerhet som står i fokus. Cummins (2001) förespråkar en undervisning där elevernas språkliga och 

kulturella identiteter bejakas och ses som ett verktyg för kunskap och utveckling. Denna 

identitetsinvestering anses här vara beroende av respekt och uppmuntran från skola och från lärare. 

Cummins menar att minoritetsgrupper är vana vid att deras språkliga och kulturella kompetenser inte 

ses som värdefulla vilket leder till svårigheter i att ge uttryck för den egna begåvningen och det egna 

intellektet. Att göra upp med denna förlegade tradition handlar i grunden om att inkludera elevernas 

tidigare erfarenheter i undervisningen. Här menas att ingen människa är ett oskrivet blad utan att vi 

använder våra tidigare kunskaper för att tolka och bearbeta ny information. Detta gäller utbildning och 

utveckling i stort och Cummins anser, kopplat till just läsundervisning, att denna process tydligt 

tillämpas vid läsning där våra erfarenheter utgör tolkningsgrund för de berättelser vi tillägnar oss. En 

praktisk och pedagogisk svårighet utgörs dock av det faktum att de tidigare erfarenheterna och 

kunskaperna i en grupp med andraspråkselever kan vara mycket varierande. Vidare anses att även om 

kunskapen ofta finns tillgänglig på förstaspråket så är detta samband inte alltid tydligt för eleven utan 

det blir då lärarens uppgift att försöka synliggöra detta: 

 

Insikten att relationer mellan människor är fundamentala för elevernas studieengagemang är betydligt mer 
avgörande. Det gäller alla elever, men i synnerhet andraspråkselever som kanske försöker hitta en egen 
väg i gränslandet mellan kulturerna. Ofta varken kan eller vill de gå tillbaka till sin ursprungliga kultur 
men har ännu inte tillräckliga språkkunskaper eller kulturell förståelse för att till fullo kunna delta i den 
nya. För att eleverna ska investera sin självkänsla, dvs. sin identitet, i att tillägna sig det nya språket och 
aktivt delta i sin nya kultur måste de uppleva en positiv och bekräftande interaktion med medlemmar av 
den kulturen. (Cummins 2001:13) 

 

Sammantaget kan denna teoretiska utgångspunkt alltså beskrivas som ett kontextbundet perspektiv 

som ser till individ såväl som till det samhället individen verkar i och de maktrelaterade strukturer som 

därmed uppstår. I enighet med Cummins citat ovan så förespråkas ett bemötande som präglas av 
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lyhördhet och inkludering snarare än påtvingad anpassning till den rådande majoriteten och dess 

normer. 

4.1  Empowerment 
Frågan om makt är högst central hos både Janks och Cummins. Hos Janks beskrivs makt som en kraft 

med negativ verkan där språket kan fungera som ett redskap för att upprätthålla och reproducera 

relationer villkorade av dominans. Att ge eleverna access till dominanta former av språk kan därför 

problematiseras eftersom man därmed även bidrar till att upprätthålla formens överlägsenhet. Att inte 

ge dem tillgång kan samtidigt bidra till att göra dem fortsatt marginaliserade i ett samhälle som 

fortsätter att erkänna formens dominans (Janks, 2010). Som ett alternativ till detta förespråkar 

Cummins istället en undervisning präglad av vad som benämns som empowerment, vilket kortfattat 

kan förklaras som ett gemensamt skapande av kraft (Cummins, 2000). Här beskrivs hur empowerment 

i motsats till makt inte sker på någon annans bekostnad utan snarare blir till något växande som även 

kommer andra än de direkt berörda till gagn. Desto mer empowered en grupp eller en enskild individ 

blir, desto mer kraft finns också att dela med andra (Cummins, 2000). Förhandling av identitet mellan 

utbildare och elev kan vara avgörande för elevens akademiska framgång i livet. Cummins beskriver 

detta förhandlade som en triangel vars tre sidor utgörs dels av den bild vi har av oss själva som 

utbildare/lärare, dels de val av identiteter som vi erbjuder våra elever men också den bild av det 

samhälle som vi hoppas att våra elever ska bli delaktiga i att skapa. Cummins menar att empowerment 

uppstår genom förhandling av identiteter i klassrummet och att relationen mellan lärare och 

flerspråkiga och/eller invandrade elever aldrig kan vara neutral då den påverkas av de maktrelationer 

som råder i samhället. Vårt samhälle idag ses här som färgat av vår historia i vilken sådant som 

förtryck, rasism och kolonialism har förekommit. Elever med invandrarbakgrund blir idag därför 

disempowered i sin utbildning på samma vis som hela grupper och samhällen blir det av 

majoritetsgruppen eller majoritetssamhället och denna struktur kan kopplas till det slaveri och förtryck 

som har förekommit i vår historia (Cummins, 2000). 

Här sköns alltså ett tydligt strukturellt perspektiv där undervisning är något som varken kan eller 

bör frikopplas från de övergripande förhållanden som präglar samhället i stort. Likaså kan bemötandet 

av flerspråkiga elever inte analyseras utan att hänsyn även tas till mörkare delar av vår historia. Att 

inte medvetandegöra faktorer som etniskt ursprung och kulturell identitet i sitt förhållningssätt är 

något som i förlängningen kan bidra till att förneka det förtryck som hör till marginaliserade gruppers 

vardag. 

4.2  Särskiljande begrepp och diskurser 
Idag finns flera begrepp och perspektiv att använda för att beskriva ett utanförskap som grundar sig i 

härkomst, etniskt utseende och etniska attribut, samt språklig och kulturell bakgrund. Begrepp som 

främling, exotifiering, andrafiering och mellanförskap beskriver alla en liknande problematik men har 

också sina skilda teoretiska utgångspunkter. Janks (2010) beskriver hur konstruktionen av ett enat vi 

som en sorts kollektiv enhet kan hjälpa till att minska rädslan för dom, det vill säga den eller de 

personer som enligt föreställningen är väsensskilda från oss själva. Termen sameness förklaras i 

relation till detta som något föreställt eftersträvansvärt, något som dock bör problematiseras då det 

tenderar att implicera västerländska normer baserade på sådant som etnicitet och religion. Inom ramen 

för dessa normer ryms sällan varieteter och mångfald och så ej heller varieteter av språklig karaktär 

(Janks 2010). Den bärande tanken hos Månsson (2010) är att främlingar konstrueras och konstitueras i 

vårt samhälle. Främlingen är inte bärande i sig i själv utan kan bara existera genom en relationell 

process mot bakgrund av något annat, någon annan. Kanske till synes paradoxalt nog så beskrivs dock 

även att främlingskapet utmärks av en dubbelhet som bottnar i att främlingen både är innanför och 

utanför på en och samma gång (Månsson, 2010). Detta tillstånd passar även väl på vad som idag 

brukar kallas för mellanförskap, det vill säga den symboliskt anvisade plats för personer med ursprung 

i olika kulturer. Till skillnad från ett föreställt ”vi” som kan speglas mot motpolen ”dom” så saknar 

främlingen enligt Månsson (2010) denna tydliga kontrast. Denna konstruktion av den så kallade 
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främlingen ser Månsson som ett pedagogiskt problem vilket måste diskuteras snarare än ett 

samhälleligt problem som kan lösas genom frågeställningar som varför denna främling kommit hit och 

vart hon kommer ifrån, egentligen. Främlingskapet som sådant har heller inga tydliga kännetecken 

eller egentliga definitioner utan rymmer i själva verket talrika erfarenheter och berättelser. Månsson 

ser en tydlighet problematik i att kategorisera människor med vitt skilda bakgrunder som just 

främlingar då benämningen är snäv och inte tar hänsyn till viktiga nyansskillnader. Processen är 

kontextbunden vilket alltid kommer att göra vissa främlingar till mer främmande än andra och detta är 

något som bör beaktas (Månsson, 2010). 

Inom postkolonial kritik tillämpas begreppet den andre/the other som ett sätt att visa hur ett 

orientalistiskt perspektiv reproducerar stereotyper av den individ eller kultur som används som en 

motsats till det egna. Detta anses särskilt gälla västvärldens relation till islam och till muslimer. 

Orientalismen å ena sidan förlöjligar och nedvärderar den andre men kan samtidigt också upphöja 

genom sympatiserande framställningar. Det finns även en stark tradition av att exotifiera den andre 

genom att placera henne som ett sexuellt objekt. Det feministiska perspektivet ser denna sexualisering 

som den koloniala diskursens kärna (Landmark och Wiklund, 2012) 

5 Tidigare forskning 

Även om såväl litteraturdidaktik och andraspråksperspektiv är att betrakta som omfattande fält inom 

forskningen så har det under arbetet med denna studie blivit tydligt att just lärarens skönlitterära val 

inom SVA fortfarande är ett relativt orört område. Dock förekommer tidigare studier med Janks 

kritiska perspektiv och begrepp som grund och då bland annat hos Bergh Nestlog (2015) som 

använder Janks analytiska verktyg för att studera hur lärare och elever gemensamt skapar mening i 

skolans ämnen genom språkande såsom tal, skrift och läsning. Här framgår att lärarna i Bergh 

Nestlogs studie visserligen månar om elevernas rätt att bli respekterade och väl bemötta i sitt sätt att 

uttrycka sig men att de dominanta genrerna samtidigt upphöjs i undervisningen. 

Gällande skönlitteraturen i den mångkulturella undervisningen så har Penne (2007) studerat 

norskämnets ställning i en högstadiekontext och undersökt hur eleverna kan välja att legitimera en 

klassisk norsk litteraturkanon och dess ställning eller tvärtom avfärda densamma. Penne frågar sig om 

den litteratur som används riskerar att exkludera elever med icke-norsk bakgrund men studien visar 

istället att det är andra faktorer som tycks avgöra möjligheten för identifikation med och tillägnelse av 

norska klassiska verk. Snarare än faktisk härkomst så framgår det av denna studie att det är 

sociokulturell bakgrund och i viss mån även könstillhörighet som är den bidragande faktorn. 

Economous (2013) komparativa analys av kurs- och ämnesplanerna i Svenska och Svenska som 

andraspråk visar bland annat att skönlitteraturens syfte inom SVA explicit beskrivs som en källa till 

andra människors erfarenheter samtidigt som svenskämnets motsvarande beskrivning även inkluderar 

självinsikt genom det lästa. Studien pekar vidare på att skönlitteraturens roll är tydligt nedtonad inom 

SVA och att dess syfte saknar de beskrivningar av stimulans och lustfyllt lärande och läsande som 

återfinns i ämnet Svenska. Cummins syn på identitetsinvestering som beskrivs ovan under rubriken 

Kritisk litteracitet lyfts även här och då i relation till Skolverkets kursplaner. Economou menar att 

ämnesplanen i SVA saknar viktiga faktorer för att möjliggöra denna identitetsinvestering, nämligen 

interaktion och samspel. Istället framgår hur det inom SVA råder ett större fokus på elevernas förmåga 

och hur svenskämnet i jämförelse har ett större explicit fokus på att främja elevernas kunskap. Detta 

tolkar Economou som ett tecken på att en kapacitetsorienterad syn på undervisning råder inom SVA 

samtidigt som det inom ämnet Svenska förespråkas högre värderade aspekter av lärande såsom 

kunskap och teori. 
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6 Metod 

Metoden i denna studie bygger på djupintervjuer med verksamma lärare på gymnasiets 

språkintroduktionsprogram. Därtill finns en sammanställning av den skönlitteratur som de intervjuade 

lärarna använder i sin undervisning. Tillsammans utgör intervjuerna och sammanställningen underlag 

för analys och diskussion vars analysverktyg består av ett antal begrepp som återfinns i studiens 

teoridel. I denna metoddel beskrivs intervjuformen, urvalet och tillvägagångssättet. Avsnittet avslutas 

med genomgång av studiens tillförlitlighet och dess etiska aspekter.  

6.1  Kvalitativa djupintervjuer 
Studiens djupintervjuer utgörs av samtal med lärare i Svenska som andraspråk. Intervjuerna är av 

semistrukturerad karaktär där ett antal frågor om lärarnas val av skönlitteratur har ställts till samtliga 

informanter (se bilaga 1). Utöver dessa frågor så har utrymme även funnits för informanternas egna 

funderingar och tankar kring ämnet. Denna metod är utformad i linje med den semistrukturerade 

intervjuformen. Denna beskrivs bland annat genom att intervjuaren förbereder ett antal ämnen och 

frågeställningar som skall avhandlas men samtidigt är flexibel inför dess ordningsföljd och låter 

informanten utveckla sina tankar och idéer (Denscombe, 2009).  

Kvale och Brinkman (2014) beskriver hur intervjun som forskningsmetod är en aktiv process där 

intervjuaren och den som intervjuas tillsammans producerar kunskap i ett relationellt och kontextuellt 

förlopp. Detta perspektiv ser alltså inte kunskap som falsifierbar fakta utan blir snarare ett verktyg för 

fördjupning. Syftet med denna studies intervjuer är, likhet med denna ståndpunkt, inte att nå ett 

resultat som kan falsifieras genom utförande av liknande studie eller som kan säkerställas genom 

triangulering. Snarare är det de intervjuade informanternas erfarenheter och tankar kring sina 

litteraturval som eftersöks. Fokus ligger här alltså på att de didaktiska frågorna kring hur och varför 

viss skönlitteratur används i undervisningen av nyanlända elever. Dessa frågor kan lättare besvaras 

genom detta kvalitativt inriktade tillvägagångssätt än vad de hade kunnat göra genom t.ex. en 

enkätstudie. Denscombe (2009) anger just hur intervjuformen och djupintervjun i synnerhet lämpar sig 

för att samla vidare information om människors tankar, uppfattningar och erfarenheter i olika frågor. 

6.2  Urval 
Inför urvalsprocessen så har en avgränsning gjorts där det specifikt är lärare på gymnasiets 

språkintroduktionsprogram eller motsvarande som sökts. Denna avgränsning har förvisso gjort det 

något svårare att hitta informanter men kan samtidigt motiveras mot bakgrund av studiens syfte och 

frågeställningar. Ämnet Svenska som andraspråk är idag högts utbrett och läses av elever med olika 

bakgrund och skilda nationella och kulturella identiteter, många av dem är födda i Sverige eller har 

flyttat hit vid en ung ålder. Språkintroduktion riktar sig däremot till ungdomar som är nyanlända i 

Sverige vilket gör elevunderlaget till en mer homogen grupp sett till yttre faktorer. Då denna uppsats 

syftar till att undersöka hur valet av litteratur görs med hänsyn till elevernas bakgrund och erfarenheter 

så lämpar sig alltså denna avgränsning bättre än ett bredare urval av informanter. 

Inför studien så har informanter sökts genom en stor nationell grupp för lärare i Svenska som 

andraspråk på Facebook samt genom direktkontakt via mail med lärare och gymnasieskolor. 

Mailadresser har inhämtats via skolornas hemsidor och mailutskicken har i sin tur lett till att ett par 

tillfrågade lärare har bidragit med ytterligare mailadresser till SVA-lärare som de är bekanta med och i 

ett par av fallen så har en lärare eller arbetslagsledare vidarebefordrat mailet till sina kollegor. Här har 

sökprocessen alltså varit bred och genom att annonsera i en grupp på sociala medier så har förfrågan 

nått ut till lärare över hela landet. Urvalet har alltså skett delvis slumpvis samt med inslag av så kallad 

snöbollseffekt, det vill säga att tänkbara informanter tipsat vidare om andra tänkbara informanter varpå 

förfrågan fått större spridning (Denscombe, 2009). 
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Möjlighet har funnits att genomföra intervjun över telefon såväl som Skype eller ansikte mot 

ansikte. Tanken har här varit att anpassa tillvägagångsätt efter var i landet informanten finns och efter 

hens önskemål. Detta har även varit ett sätt att möjliggöra deltagande för personer utanför 

Stockholmsområdet. Denscombe (2009) beskriver hur en tidigare misstro mot uppriktigheten vid 

telefonintervjuer nu ifrågasätts och att denna intervjumetod idag anses vara lika tillförlitlig som en 

intervju där samtalet sker ansikte mot ansikte.  

Fyra personer valde slutligen att delta och det är dessa personer som utgör studiens informantgrupp. 

Två av informanterna arbetar på samma skola och resterande två finns på två olika i skolor i vitt skilda 

delar av stadens utkant. Samtliga intervjupersoner har av olika skäl funnit intresse att delta i studien 

vilket är väl värt att nämna i relation till en tänkbar snedvridning i urvalsprocessen. Denscombe (2009) 

beskriver hur de som avböjer att delta i en studie sannolikt kan tänkas göra detta av skäl som kan vara 

av stort intresse för studien. Dock påpekas även att snedvridning i urvalet i praktiken kan vara 

omöjligt att undvika och att detta därför bör redovisas i studien för att skapa största möjliga 

transparens. Orsaker till att tillfrågade lärare valt att inte delta går givetvis bara att spekulera i. 

Tidsbrist är en av flera tänkbara anledningar men med i beaktningen bör även vara att den lärare som 

inte prioriterar skönlitteraturen i sin undervisning eller som finner valet av litteratur särskilt besvärligt 

kan vara mindre benägen att delta i denna typ av studie. I linje med detta scenario så kan det även 

finnas skäl att anta att de informanter som deltagit har gjort detta på grund av intresse för studiens 

ämne och att detta om så kan ha påverkat studiens resultat.  

6.3  Tillvägagångssätt  
Intervjuerna har ägt rum i en lugn miljö på informanternas arbetsplatser. Valet av plats handlar primärt 

om att förenkla deltagandet för informanterna då de inte behövt lägga tid på att ta sig någon 

annanstans utan att jag istället har kunnat möta dem där de befunnit sig och att detta har kunnat ske i 

samband med att de haft en lucka i sitt schema. Ett dilemma som uppstått vid utformningen av denna 

studie har varit huruvida informanterna ska ges intervjufrågorna på förhand eller ej. Detta kan ses som 

ett bra sätt för de deltagande att kunna förbereda sig för intervjutillfället och känna sig trygga med 

ämnet. Tänkbart är även att det skulle kunna leda till något utförligare svar. I slutändan valde jag dock 

att enbart beskriva intervjuns övergripande tema och frågeställningar vid kontakt med informanterna 

för att kunna nå ett resultat som är så autentiskt som möjligt eftersom studiens intresseområde är just 

lärarnas spontana svar och tankar kring valet av litteratur.  

Kvale och Brinkman förespråkar en förutsättningslös öppenhet hos intervjuaren. Detta kan bland 

annat uppnås genom lyhördhet inför vad informanten säger såväl inför vad hen inte säger. Här lyfts 

nyfikenhet och öppna frågor snarare än allt för fixerade frågor vilka utgår från på förhand redan 

bestämda analyskategorier (Kvale & Brinkman, 2014). Med hänsyn till detta har jag valt ett begränsat 

antal frågor vilka fokuserar på frågeställningar kring hur och varför samt uppmuntrar till egna 

beskrivningar. Därutöver har utrymme givits för informanternas egna synpunkter och tankar kring 

ämnet, detta med hänsyn till att de kan besitta värdefull information som jag själv missat eller alls inte 

tänkt på vid utformandet av frågorna. Syftet med detta har även varit att lyfta det faktum att 

informanterna med sina olika bakgrunder och erfarenheter sannolikt besitter skilda fokusområden och 

perspektiv i frågan, något som givetvis är denna studie till gagn. 

Samtliga samtal har spelats in med hjälp av en diktafon för att sedan transkriberas. Inspelningen är 

inte bara ett praktiskt verktyg för att samla information som minnet inte kan lagra utan är även ett sätt 

att skydda informanterna genom att undvika missbedömningar och egna tolkningar av deras 

uttalanden. Varje intervju har sedan transkriberats genom en översiktlig återgivning av det sagda där 

direkta citat markerats med citationstecken och emfatiskt tal har markerats med fetstil. Strukturen på 

transkriptionerna utgår från intervjufrågorna där varje fråga med tillhörande svar utgör ett stycke vilket 

märkts ut med minuter och sekunder i enighet med ljudfilen. När delar av transkriberingen har 

omvandlats till bearbetad text så har informanternas namn fingerats och information som kan kopplas 

till dem eller till deras arbetsplats har ändrats eller anpassats för säkra deras anonymitet. 
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6.4  Inventering av boktitlar 
De boktitlar som respektive informant har angivit i intervjuerna har sammanställts med hjälp av 

inventering och en översiktlig beskrivning av de aktuella verken. Alla titlar som diskuterats under 

intervjuerna återfinns inte i sammanställning utan enbart de som lärarna lyft som böcker som de 

återanvänt i sin undervisning eller som de tror att de kommer återvända till då de upplever att boken 

ifråga går hem hos eleverna eller har ett innehåll som tjänar undervisningens syfte. Varje för studien 

aktuell bok har stämts av mot databasen på hemsidan för Stockholms stadsbibliotek. De uppgifter som 

inhämtats är bokens titel och författare, utgivningsår samt ålderskategori och beskrivning och/eller 

ämnesord. Biblioteket klassificerar sina böcker enligt ett flertal ålderskategorier varav För vuxna samt 

För barn och unga är de två av aktuella kategorierna i denna studie. I de flesta fall förekommer även 

en redogörelse för bokens innehåll som utgörs av ett antal ämnesord och/eller en kortfattad 

beskrivning i form av fritext vilken motsvarar baksidestexten på en fysisk bok. Syftet med 

inventeringen är att kunna sätta böckernas faktiska innehåll i relation till informanternas tankar kring 

sina litteraturval. Matchar böckernas tema den typ av innehåll som lärarna strävar efter att använda i 

sin undervisning eller finns där ett glapp? En sammanställning av titlarna och dess innehåll är ett 

verktyg för att kunna diskutera verken i relation till studiens teori samt att tydligt visa på budskap och 

innehåll i de böcker som används.  

6.5  Etiska aspekter  
Innan intervjuerna har påbörjats så har informanterna fått läsa ett missivbrev (se bilaga 2) och 

tillkännage sitt medgivande genom en påskrift. Genom missivbrevet så har studiens syfte framgått och 

informanterna har informerats om frivilligheten i sin medverkan samt om sin rätt att när som helst 

avbryta sitt deltagande. Vidare finns här även information om utbildningen inom vilken detta arbete 

skrivs samt kontaktuppgifter till mig som utförare av studien. Därigenom så uppfylls alltså 

övergripande forskningsetiska krav gällande informerat samtycke vilka bland annat beskrivs hos 

Denscombe (2009). 

Vid studier som dessa måste deltagarnas intressen beaktas genom hela processen, från utformning 

av intervjuer till studiens färdiga slutprodukt, en text som publiceras och finns tillgänglig digitalt för 

vem som helst att ta del av. I fallet med denna studie löper ingen risk för informanterna att utsättas för 

direkt fysisk eller psykisk skada eller obehag. Däremot kan det upplevas som en psykisk prövning att 

få sina personliga funderingar och tankar om det egna yrkesutövandet satta på pränt av och 

analyserade av en utomstående part. Med detta i beaktande så är en objektiv och saklig framställning 

av informanterna och deras uttalanden av största vikt. Studiens syfte är inte att granska enskilda lärare 

och deras yrkesutövning utan att få en bild av den process som kan föreligga valet av skönlitteratur. 

Informanternas beskrivning av sitt arbete med att välja litteratur utgör en del av studiens data men 

avsikten är framförallt att synliggöra detta val för att sedan sätta det i ett större perspektiv där valets 

praktik placeras i ljuset av aktuell forskning, teoretiska perspektiv och en vidare diskussion kring 

frågan. Hos Kvale och Brinkman (2014) framhålls vikten av att forskaren inte bara ser till 

konsekvenserna för studiens faktiska deltagare utan att man även sätter undersökningens följder i ett 

vidare perspektiv där hänsyn tas till tänkbara verkningar för den grupp som informanterna 

representerar i och med sin medverkan. Förhoppningen är att denna studie kan fungera som en del i en 

process där en fråga som kan vara av stor vikt för lärare i deras yrkesutövning ytterligare sätts i ljuset.  

6.6  Tillförlitlighet och validitet 
God vetenskap karakteriseras bland annat av dess krav på validitet och reliabilitet. Med detta menas att 

en undersökning skall mäta det som faktiskt avses mätas samt att resultatet överensstämmer den 

ursprungliga frågeställningen och att en likvärdig studie ska kunna leda till likvärdiga resultat. Som 

Kvale och Brinkman (2014) beskriver så är utgörs dock djupintervjun av ett gemensamt 

kunskapsbyggande mellan intervjuare och intervjuperson. Detta innebär alltså att utförandet av en 

liknande studie inte med säkerhet skulle leda till ett identiskt resultat då såväl utförare som informant 
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bidrar till resultatet genom sin dialog. Validiteten här bygger istället på att undersökningen och 

intervjuerna bygger på studiens frågeställning samt har tydlig förankring till dess syfte vilket bland 

annat säkerställs genom intervjufrågorna i bilaga 1 samt genom att informanterna givits information 

om undersökningens syfte genom missivbrevet i bilaga 2. Tillförlitligheten kan garanteras genom 

inspelning och transkribering av intervjuerna vilket garanterar ett resultat baserat på informanternas 

faktiska uttalanden. 

7 Resultat och analys 

Studiens resultat utgörs av intervjuer med verksamma lärare i Svenska som andraspråk samt av en 

sammanställning av de litterära verk som dessa lärare förespråkar eller aktivt använder i sin 

undervisning. Intervjuerna analyseras mot bakgrund av studiens teoretiska begrepp och 

sammanställningen av litteraturen sätts sedan i relation till informanternas utsägelser.  

7.1  Intervjuer 
Nedan följer en redogörelse för studiens fyra intervjuer. Samtalen med varje informant redovisas i 

turordning och var för sig. Redogörelserna bygger på transkriptioner från intervjuerna och namnen är 

fingerade, detta beskrivs även utförligare under rubriken Tillförlitlighet och validitet.  

7.1.1 Anja om att välja mellan kärlek och elände 

Anja är relativt ny i läraryrket och har hunnit jobba i knappt ett år. Hon har en tjänst på en 

gymnasieskola i en förort till Stockholm där hon är mentor och undervisar i Svenska som andraspråk 

på skolans Introduktionsprogram samt även håller en kurs i Svenska, vilket är en av hennes 

ursprungliga ämneskompetenser. Parallellt med sitt jobb så läser hon även in sin behörighet i Svenska 

som andraspråk.  

Anja beskriver skönlitteraturen som en viktig del av undervisningen och hon tycker om att läsa 

mycket tillsammans med eleverna men upplever att det är svårt att hitta passande böcker, något som 

även försvåras av det faktum att eleverna ligger på så pass olika språkliga nivåer. Att spridningen vad 

gäller nivå i svenskan är stor inom en och samma klass tycker hon egentligen är bra men det kan också 

bli problematiskt vid gemensamt arbete såsom läsning av en och samma bok. 

Egentligen anser hon att den anpassat lättlästa litteraturen ofta brister i det språkliga vilket kan förta 

läsupplevelsen då språket tenderar att låta onaturligt, det kan tillexempel förekomma ord som upplevs 

som ålderdomliga eller skriftspråkliga. Samtidigt är det alltid bra för eleverna att bredda ordförrådet 

vilket gör läsningen så viktig: 

Det är egentligen det de allra mest behöver: Ord. De måste lära sig mycket, mycket ord - Anja 

 

Nyligen hade klassen författarbesök av Annelie Drewsen som skriver på lättare svenska. Detta 

väckte elevernas lust att läsa hennes böcker vilket de även kommer att göra framöver då Anja tycker 

att de har något som andra lättlästa böcker ofta tycks sakna. Dessa böcker finns även att tillgå på t.ex. 

arabiska och somaliska vilket Anja ser som stor tillgång när eleverna har kommit olika långt i 

svenskan, då kan de som behöver läsa delar av boken på modersmålet för att lättare kunna ta till sig 

dess innehåll. Just att arbeta mycket med modersmålläsning ser Anja som ett givande verktyg i sin 

undervisning.  

Lämplig litteratur hittar hon oftast genom tips från kollegor. Hon skulle gärna kunna ägna sig mer 

åt att leta upp böcker på egen hand med detta blir tyvärr en fråga om att prioritera sin tid och då blir 

kollegornas råd ett bra stöd. I slutändan blir det också en fråga om tillgång, om vilka titlar som finns 
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tillgängliga i fullständiga klassuppsättningar. Skolbibliotekarien beskrivs också som en viktig resurs 

på skolan, hen hjälper gärna eleverna att själva välja ut passande titlar. 

Gällande vilka teman hon föredrar att arbeta med så tycker Anja rent generellt att det är tråkigt att 

bara undervisa eleverna i någon sorts svenska förhållanden. Hon menar att man ju också vill att de ska 

kunna relatera och kunna koppla till sina hemländer och tidigare erfarenheter. Teman som kärlek och 

relationer tycker hon därför är bra, där kan alla relatera. 

Ska man välja mellan kärlek och elände så väljer de flesta något fint och romantiskt, många har varit med 
om ganska jobbiga saker och då kan det bli för tungt att läsa om folk som mår dåligt. – Anja  

 

Anja kan se det som att man genom valet av litteratur har en möjlighet att blicka framåt istället för 

hålla kvar vid det svåra som varit. Nu har de arbetat med ett normkritiskt projekt och Anja beskriver 

att många av eleverna exempelvis inte är vana vid att träffa personer men andra sexuella läggningar, 

de möter ganska mycket nytt när de kommer till Sverige. Anja har aldrig varit med om några direkta 

konflikter som följd en kontroversiella ämnen men visst kan det bli diskussioner ibland där elever kan 

tycka att saker och ting är konstiga eller att man inte borde få göra si eller så. Så menar hon dock att 

det måste få vara, det finns alltid olika åsikter i klassrummet vilket snarare kan bli underlag för bra 

diskussioner. 

7.1.2 Moa vill hitta ett innehåll mellan raderna 

Moa utbildade sig ursprungligen till grundskolelärare i matematik, Engelska och Svenska för 

undervisning upp till årskurs 5. Under utbildningen började hon dock jobba extra på SFI där hon sedan 

blev kvar tills hon efter ett par år började läsa in behörighet i Svenska som andraspråk parallellt med 

fortsatt arbete. Sedan ett och ett halvt år undervisar hon nu istället i SVA inom 

introduktionsprogrammet på en gymnasieskola utanför Stockholm. Merparten av hennes elever är 16-

19 år och läser motsvarande årskurs 9 för att få betyg som de sedan kan söka in till gymnasiet med.  

Skönlitteraturen spelar en väldigt stor roll i Moas undervisning och förekommer i stort sett under 

varje lektion. Moa ser skönlitteraturen som ett verktyg för att bygga upp ordförråd för att också kunna 

hitta ett innehåll mellan raderna i texten. 

Något de även tillämpar på skolan är läsprojekt över ämnesgränserna. Detta kan ske i samarbete 

mellan SVA och t.ex. historia eller samhällskunskap och då läses samma bok i båda ämnena för att 

kunna synliggöra olika perspektiv samt att sätta skönlitteraturen i relation till det samhälle och den 

tidsanda som den skrivits i. Under de ett och ett halvt år som Moa undervisat i gymnasieskolans regi 

så har hon ännu inte hunnit använda några boktitlar som hon senare återanvänt i sin undervisning. 

Snarare jobbar hon med att blanda stilar och genrer och inkludera så mycket litteratur som möjligt. 

Bland annat så har de läst en del serieböcker vilket fungerat bra. I första hand läser de annars utdrag ur 

böcker och då en hel del klassiker och dramer som Illiaden, Romeo och Julia, Hamlet, Don Quijote 

och Gullivers resor.  

Tema och innehåll ses som den viktigaste faktorn i valet av litteratur. Samtidigt menar Moa att man 

aldrig kan bortse från språket eftersom det handlar om tillgänglighet för eleverna. Några särskilda 

teman föredras inte utan vad som än dyker upp välkomnas och jobbas aktivt med i klassrummet. Moa 

menar att eleverna måste ges möjlighet att möta olika teman. Hon vill arbeta brett med litteraturen för 

att kunna ge dem en bild av olika perspektiv, epoker och synsätt som sedan kan ligga till grund för 

samtal och diskussioner. Religion och etiska dilemman tillhör de ämnen som kan vara lite svårare att 

jobba med. Moa anser dock inte att man ska undvika dem utan att det snarare handlar om att hantera 

dem varsamt. Detta kan ske genom god planering där man kan prata om frågan tillsammans innan. 

 

Ska jag lägga något i händerna på eleverna som jag vet kan trigga igång några, då måste jag också förklara 
varför jag vill att dom ska ta del av det. – Moa 

 

Det är viktigt att förklara att litteratur kan ha fler funktioner än att bara roa, ibland kan det vara en del 

av läsupplevelsen att man faktiskt blir upprörd. I ett klassrum sitter elever från skilda kulturer med 

skilda religioner där religionen har olika stor betydelse i deras och deras familjers liv. 
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Läsning på modersmålet arbetar de inte med på lektionstid men hon uppmuntrar dem att läsa på 

fritiden då det är en stor tillgång att ha läst en bok både på svenska och på modersmålet. Moa 

beskriver det som problematiskt att tillgå litteratur på modersmålet, bland annat därför att flera av 

språken är så pass unga. Hon upplever att de flesta eleverna inte läser så mycket alls på sin fritid, de är 

ju tonåringar och har så mycket annat som händer i livet. Många kommer heller inte från en kultur där 

man läser för nöjes skull. De som faktiskt läser på fritiden har dock stor vinning av det och de märks 

på deras språkutveckling. 

7.1.3 Karin räds inte det som är kontroversiellt 

Karin har i grunden en finsk lärarutbildning och då i ämnena Svenska och Engelska. I Sverige har hon 

arbetat sedan tidigt 80-tal och har då läst in behörighet även i Finska och Svenska som andraspråk. 

Den talrika språkkompetensen till trots så beskriver hon sig i första hand som en samhällsintresserad 

människa och detta är också bakgrunden till att hon valt att jobba med nyanlända ungdomar. Idag 

undervisar hon på språkintroduktionsprogrammet på en gymnasieskola i Stockholms innerstad där hon 

upplever att undervisningen för nyanlända fungerar väldigt bra, mycket på grund av att man inte gör så 

stor skillnad på dem jämfört med skolans övriga elever.  

Karin säger att valet av litteratur inte är enkelt. Det handlar dels om den egna personen och vad man 

själv uppskattar men också om att verkligen ta in elevernas respons. Med anledning av det så kan hon 

ibland använda en bok som hon själv inte håller särskilt högt rent stilistiskt just därför att hon vet att 

den brukar gå hem. Karin beskriver att hon själv älskar böcker och läser så mycket hon hinner men 

utöver det så får hon mycket tips genom kollegor.  

En metod i valet av litteratur som hon använt är att själv välja ut fyra titlar som hon tror kan passa 

elevgruppen och så presenterar man böckerna för klassen och visar framsidan och sedan får de rösta. 

En bok som eleverna valt på detta vis är Alex dogboy av Monica Zak och Karin beskriver hur hon 

känner att hon alltid måste försvara den boken eftersom hennes kollegor inte uppskattar den alls. Hon 

tycker själv inte att den är något stilistiskt mästerverk men beskriver att eleverna verkligen läser den 

på ett sätt som gör att hon kan arbeta med den, den tycks väcka deras lust att läsa mer och det är ju det 

som är så härligt menar hon. 

Jag vet att många människor kanske får en ingång till litteraturen via kiosklitteratur. – Karin  

 

Hon har ett antal olika böcker som hon gärna återvänder till i undervisningen, exempelvis Annika 

Thors bokserie En ö i havet. Boken Sanning eller konsekvens riktar sig egentligen till en yngre 

målgrupp men den upplever hon ändå går hem. Detta ser hon som något som kan uppfattas som 

kontroversiellt, just att välja mellanstadielitteratur till gymnasieungdomar men hon ser samtidigt att 

det faktiskt fungerar. Orsaken till det kan säkert diskuteras och hon understryker att man ju kan ha 

olika åsikter i frågan men hon ser själv att den typen av böcker ofta uppskattas av eleverna och därför 

använder hon dem. Henning Mankells ungdomsroman Eldens hemlighet har hon använt i många år 

därför att man i den kan finna många metaforer och ett poetiskt språk. Dock menar hon att även den 

kan diskuteras på grund av sina svåra krigsskildringar men att även den uppskattas ändå. 

Gällande fokusområde vid valet av litteratur så lyfter Karin bokens tema och innehåll som nummer 

ett men förklarar att man också måste se till språket. Ett tema som hon gärna använder är vad hon 

beskriver som människans inre utveckling:  

 

Identifikation, att man kan sätta ord på sitt egna liv. Det är kontroversiellt kanske men jag tillhör dem som 
inte räds det. – Karin 

 

Här handlar det dock om en balans i att få beskriva det man varit med om men att inte fastna i ett 

ältande. En bok med sådan identifieringsmöjligheter är just Monica Zaks Jag är en pojke med tur. 

Flera elever har sagt att den verkligen beskriver deras liv. Det kan göra Karin förskräckt att höra men 

samtidigt ser hon elevernas intresse för boken och det är ju det man vill åt. Karin förespråkar en bredd 

i valet vad gäller att använda böcker som t.ex. syftar till att underhålla och de som behandlar sådana 

trauman som nyanlända elever själva har varit med om. Framförallt menar hon att man måste lära 
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känna sina elever väl och se till att de blir en trygg grupp. Hon tror också på att låta eleverna själva 

tycka till i valet av böcker. 

Karin beskriver vidare att hon har fått indikationer på att elever kan ha varit utsatta för våldtäkt och 

att dessa signaler har uppstått i samband med att de arbetat med material som behandlar ämnet och där 

ser Karin ett tema som kan bli väldigt smärtsamt. Här lyfter hon återigen möjligheten att låta eleverna 

välja bok som en tänkbar lösning och nämner att en elev vid ett tillfälle avböjde att läsa Eldens 

hemlighet efter att Karin redogjort för dess krigsskildringar. Det tyckte hon var bra att få veta, att det 

var något som den här eleven inte ville eller orkade ta del av. 

7.1.4 Lydia vill inte väcka svåra minnen till liv 

Lydia studerade till lärare under åttiotalet och läste då ämnena Svenska som andraspråk, Svenska och 

Engelska. Sedan dess har hon hunnit med en rad olika tjänster med har i första hand undervisat 

nyanlända ungdomar. Idag arbetar hon uteslutande på introduktionsprogrammet på en gymnasieskola i 

centrala Stockholm. 

Lydia anser att skönlitteraturen spelar en stor roll i undervisningen och att hon har många 

misslyckanden bakom sig men också många tankar om hur hon egentligen skulle vilja jobba med 

nyanlända. Hon känner att hon ibland fortfarande famlar med skönlitteraturen och det beror mycket på 

att det är så svårt att läsa en hel roman med eleverna. Man tappar dem lätt på vägen eller så tappar de 

bort sig i all text. Eller, säger hon, så tar det för lång tid. Vad som då istället fungerar enligt Lydia är 

att läsa högt för klassen och sedan arbeta aktivt med det som man hunnit läsa. Att ge dem hemläsning i 

läxa fungerar dåligt menar Lydia, det är väldigt få elever som i slutändan klarar av att jobba på det 

sätter, de flesta gör det inte. Sandor/Ida och Prinsessan och mördaren är titlar hon beskriver har 

fungerat något sånär men även med dem så var det flera elever som inte klarade det. En bok som hon 

däremot alltid lyckats slutföra arbetet med är Syndabock, den beskriver hon som lättläst skriven och 

inte omarbetad. Boken handlar om konflikten mellan muslimer och kristna som uppstår i samband 

med ett bombattentat i London och de konsekvenser som detta får för en muslimsk pojke. Lydia ser 

innehållet och diskussionen som ständigt aktuell vilket också gör boken tacksam att använda. En 

annan bok som också är aktuell men på ett helt annat är Den absolut sanna historien om mitt liv som 

halvtidsindian, den tycker Lydia är fantastisk att läsa tillsammans med eleverna och mycket därför att 

den utspelar sig någon annanstans. Huvudpersonen där kommer från lika usla förhållanden som 

eleverna. Han är indian och lyckas fly från sitt reservat och Lydia ser honom som en stark personlighet 

och en god förebild för eleverna att ta efter.  Lydia är tydlig med att hon inte vill arbeta med historier 

som syftar till att eleverna ska identifiera sig med texten genom sina erfarenheter av krig och flykt:  

Jag klarar inte av jobba med Monica Zaks böcker. Jag tycker inte om att jobba med den typen av litteratur 
överhuvudtaget, jag tycker inte att det är min roll riktigt att väcka till liv deras minnen. – Lydia 

 

I någon mån anser Lydia att valet av litteratur någonstans måste handla om en själv också, ska man 

använda en bok i sin undervisning så måste man verkligen känna för den och där går en hel del bort på 

grund av att hon anser det vara för dåligt skrivet eller bara alldeles späckat med klyschor. Henning 

Mankell tillhör vanligtvis inte skaran av Lydias favoritförfattare men med boken Eldens hemlighet 

tycker hon verkligen att han har lyckats trots att dess ämne är väldigt tungt. När hon vid ett tillfälle 

använde den i undervisningen så var det dock en elev som tydligt sa ifrån: 

Faktum är att jag hade en elev som vägrade läsa den, han klarade inte av att läsa den och då tänkte jag 
såhär att jag ska aldrig mer utsätta någon elev för att läsa den här boken… Den är för svenska elever, den 
är för svenska barn som behöver få veta att såhär är det. Våra elever vet att det är såhär det är. – Lydia 

 

Lydia beskriver vidare att det tyvärr är svårt att hitta nya böcker eftersom man helt enkelt inte 

hinner men nyligen besökte hon ett ungdomsbibliotek för att få råd kring vad de kunde beställa för 

böcker till skolan. Därigenom hittade hon Per Nilssons Hjärtans fröjd och den har hon nu givit till ett 

par elever som hon tror kommer uppskatta den. Vid valet av böcker är det tema och innehåll som står i 

fokus i första hand. Lydia anser att det är viktigt med ett innehåll som skildrar svenska förhållanden 

såsom svenska ungdomar och deras liv och skoltid. Lydia ser annars hur de nyanlända eleverna sällan 

kommer i kontakt med jämnåriga svenskar, de känner helt enkelt inga. 
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7.2  Analys av intervjuerna 
Här presenteras de övergripande teman som återfinns i informanternas redogörelser för sina 

litteraturval. Dessa teman samt sammanställning av den litteratur som informanterna använder i sin 

undervisning analyseras under ett antal underrubriker vilka bygger på den teori som ligger till grund 

för studien.  

Genom intervjuerna ges en bild av det skönlitterära valet som i mycket skiljer åt mellan studiens 

informanter. Vad samtliga av dem ger uttryck för är dock att skönlitteraturens roll i undervisningen är 

av största vikt men att valet av böcker är svårt då det innefattar flertalet betydande aspekter vilka man 

som lärare måste ta hänsyn till. Alla studiens informanter uttrycker att bokens tema och innehåll är 

avgörande vid valet av litteratur men att man samtidigt inte kan bortse från den språkliga nivån 

eftersom den i slutändan avgör huruvida eleverna alls ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Nedan 

presenteras innehållet i intervjuerna utifrån ett antal av studiens teoretiska begrepp och ståndpunkter. 

7.2.1 Access och dominans 

I informanternas syn på litteraturvalet finns mycket att relatera till den access-paradox som Janks 

(2010) beskriver och vilken bland annat kan röra språkliga varieteter och beskriver paradoxen ifråga 

om att ge eller inte ge access till den dominanta varieteten. Här anläggs perspektivet istället på 

skönlitteratur och Janks teorier kring dominans/icke-dominans kan appliceras på förhållandet mellan 

vad som ofta beskrivs som hög- eller låglitteratur.  

Hos Moa ges den skönlitterära läsningen utrymme under nästan varje lektion och utdrag ur böcker 

gör att eleverna hinner läsa lite av mycket. Här är klassiker och dramer vanligt förekommande som 

exempel på sådan litteratur som kan anses vara högt ansedd och därmed innehar en dominant position. 

På så vis ges alltså Moas elever tillgång till denna litterära form som samtidigt erkänns och stärks i sin 

dominanta ställning genom att den används i undervisningen. Att som Moa samtidigt erbjuda eleverna 

mindre traditionella verk såsom serieböcker kan tolkas som ett sätt att visa på litteraturens mångfald 

och utjämna de klyftor som finns mellan olika litterära genrer och dess dominans. Litteratur med en 

icke-dominant ställning förekommer även den i informanternas undervisning. Exempel på sådan 

förekomst är Anjas tillämpning av lättlästa ungdomsböcker och Karins användning av litteratur 

skriven för lägre åldrar än den faktiska elevgruppen. Kunskapen och förmågan att diskutera denna typ 

av litteratur kan inte anses inneha hög dominans för de ungdomar och unga vuxna som undervisningen 

avser vilket enligt Janks teori därmed kan bidra till en marginalisering av gruppen ifråga. Samtidigt 

kan detta dock innebära att klyftorna mellan så kallad hög- och låglitteratur utjämnas något i och med 

att den dominanta formen här inte stärks ytterligare. 

7.2.2 Uppmuntran och respekt 

Hos informanten Anja framträder läsning på modersmålet som en viktig grundsten i litteraturarbetet. 

Anja ser detta som ett sätt att utjämna de klyftor i språklig nivå som finns i klassen genom att låta de 

som har det svårare med svenskan läsa delar av litteraturen på sitt förstaspråk. På så vis kan dessa 

elever ändå diskutera det lästa enligt samma förutsättningar som de som kommit längre med svenskan. 

Tillämpningen av modersmålet kan här ses som ett konkret verktyg för att överkomma hinder och 

språkliga barriärer. Det kan även ses som ett sätt att göra plats för elevernas språkliga kompetens 

istället för att fokusera på de luckor som finns i målspråket, något som väl överensstämmer med 

Cummins (2001) syn på att skolan måste bemöta andraspråkselevernas resurser med uppmuntran och 

respekt. Att låta elevernas starkaste språk utgöra grund för utvecklingen av det nya språket visar på ett 

konkret vis att språk, oavsett vilka de må vara, är just en tillgång och att alla språk därmed har ett 

existensberättigande. I motsats till detta finner vi informanten Moas förhållningssätt där läsning på 

modersmålet visserligen uppmuntras men då enbart under elevernas fritid och aldrig i 

skolundervisningen. Moa beskriver att modersmålsläsning har många fördelar sett till utvecklingen av 

svenskan men dålig tillgång beskrivs som ett skäl att denna läsning inte tillämpas under lektionstid. I 

ljuset av Cummins nämnda synsätt så riskerar detta att sända ett tvetydigt budskap till eleverna där 

man å ena sidan anger modersmålet som en tillgång men samtidigt visar att dessa språk inte ryms i en 

skolkontext, vilken är att betrakta som överordnad fritidskontexten i ett undervisningssammanhang. 

Den uppmuntran och respekt som Cummins (2001) förespråkar handlar just om skolans bemötande av 
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eleverna och avser då den interaktion som sker i en skolkontext. Att inte använda modersmålsläsning 

som en del av språkundervisningen kan signalera att elevernas modersmål anses vara en privat 

angelägenhet som inte är skolans ansvar utan elevernas och deras eventuella familjers. 

7.2.3 Särskiljning och andrafiering 

Gällande teman som används och/eller föredras så framkommer en stor diskrepans mellan 

informanternas preferenser och åsikter i fråga om att välja litteratur som skildrar elevernas erfarenheter 

av flykt och svårigheter eller att tvärtom undvika dessa teman och istället fokusera på svenska 

förhållanden eller allmänmänskliga teman. Samtidigt framgår genom samtliga intervjuer att gruppen 

nyanlända på olika sätt anses särskilja sig från skolans övriga elever och att detta i olika utsträckning 

påverkar valet av litteratur eller hur man arbetar med tänkbart kontroversiella ämnen. 

Hos Anja undviks inga särskilda litterära teman men istället finns en strävan mot just det 

allmänmänskliga såsom kärlek och relationer. Detta kan tolkas som ett sätt att undvika en särskiljande 

diskurs för att istället fokusera på innehåll som berör alla, oavsett ursprungligt land och kultur.  

Informanten Karin ser skönlitteraturen som ett verktyg för att närma sig elevernas erfarenheter av att 

ha flytt från sina hemländer och tagit sig till ett nytt land. Hon menar att läsningen av denna typ av 

böcker kan hjälpa eleverna att sätta ord på sådant de varit med om utan att det för den skull behöver bli 

för personligt eller utelämnande då böckernas karaktärer istället kan utgöra underlag för samtal. Här 

går att skönja en syn på eleverna som en heterogen grupp vars deltagare antas dela bakgrund och 

erfarenheter med varandra. Förvisso utgörs stor del av språkintroduktionsprogrammets elever av 

människor som flytt men samtidigt består gruppen framförallt av enskilda individer med allt vad det 

innebär. Dessa personer bär på erfarenheter även bortom den flykt de erfarit och kan komma från vitt 

skilda samhällsklasser och kulturer precis som alla andra elever. Därmed kan ett alltför stort fokus på 

denna typ av litteratur bidra till en stereotyp reproduktion av elevgruppen som i första hand antas 

kunna identifiera sig med olika typer av trauman snarare än allmänskliga teman. Läraren Lydia ger 

uttryck för att viss litteratur bättre lämpar sig för skolans svenska elever, hon menar att de kan behöva 

insikter om svåra förhållanden i världen vilket är något som elever på språkintroduktion redan anses 

ha kännedom om. Mot bakgrund av detta blir det svårt att tala om det identitetsskapande som sker 

under benämningen empowerment (Cummins 2010). Om föreställningar om eleverna och deras 

erfarenheter ges alltför stort utrymme i valet av litteratur så föreligger risk att utrymme för förhandlade 

om identitet uteblir och att elevgruppen istället blir disempowered genom att skolan tillskriver dem en 

identitet som just flyktingar och invandrare. 

7.3  Översikt av informanternas skönlitteratur 
Utöver analysen av själva intervjuerna så kan det för studien även anses relevant att lyfta sådant som 

informanterna inte säger samt att sätta deras redogörelser för sina val i ljuset av de konkreta boktitlar 

som de angivit under intervjuerna. Vilka teman och ålderskategorier präglar informanternas valda 

litteratur? Stämmer litteraturen ifråga överens med de uttryckta preferenserna eller finns här en 

diskrepans? Nedan återfinns en översikt av de titlar som informanterna framhåller som användbara i 

undervisningen. Detta innebär alltså att en boktitel som någon informant uttryckligen inte uppskattar 

finns med i översikten eftersom boken ifråga lyfts av en annan deltagare. Informationen i översikten 

för varje bok är hämtad från hemsidan www.biblioteket.stockholm.se. 

 

Titel: Spring, Amina! 

Författare: Annelie Drewsen 

Ålderskategori: För barn och unga 

År: 2014 

Ämne: Flickor, Flyktingar, Ensamkommande barn, Invandrare, Längtan, Döda 

syskon, Vänskap,Friidrott, Löpning, Tävlingar, Skor, Ungdomsböcker, Lättlästa böcker. 
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https://biblioteket.stockholm.se/sok/topic/T%C3%A4vlingar
https://biblioteket.stockholm.se/sok/topic/Ungdomsb%C3%B6cker
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Titel: Ingen gör mål på mig 

Författare: Annelie Drewsen 

Ålderskategori: För barn och unga 

År: 2016 

Ämne: Flickor, Målvakter, Fotboll, Kärlek, Homosexualitet, Matcher, Ungdomsböcker, Lättlästa 

böcker. 

 

Titel: Dagboken 

Författare: Annelie Drewsen 

Ålderskategori: För vuxna 

År: 2016 

Beskrivning: ”En dag får Tarek en dagbok av sin lärare. Då minns han sin gamla dagbok. I den 

skrev han på sitt språk. Men dagboken försvann på vägen till Sverige. Vad ska han skriva i sin nya 

dagbok? Alla minnen gör ont och orden på det nya språket har ingen smak eller doft. Tarek tar med 

dagboken hem, och en kväll börjar han skriva. Hans penna skapar ord och bilder igen. Annelie 

Drewsen har skapat en hoppfull berättelse om ordens och språkets betydelse, som påminner oss om 

vilken styrka det är att vara flerspråkig.” 

 

Titel: En ö i havet 

Författare: Annika Thor 

Ålderskategori: För barn och unga 

År: 1996 

Beskrivning: ”Del ett i serien om systrarna Steffi o Nelli som skickas till en ö i Göteborgs skärgård 

för att undkomma judeförföljelserna i hemlandet Österrike. De saknar sina föräldrar, tanterna de bor 

hos är stränga och djupt religiösa och i skolan blir de retade.” 

Ämne: Andra världskriget 1939-

1945, Sverige, Västkusten, Skärgårdar, Flyktingar, Judar,Krigsbarn, Fosterbarn, Systrar, Ungdomsb

öcker, Historiska berättelser, Andra världskriget 1939-45 : Sverige, Österrike, Nazism, 

 

Titel: Sanning eller konsekvens 

Författare: Annika Thor 

Ålderskategori: För barn och unga 

År: 1997 

Beskrivning: ”När Nora börjar i sexan vill hennes bästis Sabina hellre vara med Fanny och 

klassens tuffa gäng än med Nora. Karin vill vara med Nora, men Nora sviker Karin och blir 

medskyldig till en grym hämnd. Boken vann Augustpriset 1997” 

Ämne:Skolan, Högstadiet, Vänskap, Ensamhet, Mobbning, Mellanåldersböcker, Augustpriset 

1997, Stockholm : Södermalm : 1990-talet, Filmade böcker, Skolmiljö, 

 

Titel: Eldens hemlighet 

Författare: Henning Mankell 

Ålderskategori: För barn och unga 

År: 1995 

Beskrivning: ”Roman med verklighetsbakgrund. Sofia, som bor i en liten by i Moçambique, 

förlorar som tolvåring båda benen då hon trampar på en landmina. Dessutom dödar minan hennes 

syster. I boken skildras Sofias hårda kamp och hennes väg till ett värdigt liv som byns sömmerska.” 

Ämne: Afrika, Södra Afrika, Moçambique, Flickor, Inbördeskrig, Döda föräldrar, Döda 

syskon,Krigsskador, Funktionshinder, Mellanåldersböcker, Verklighetsbaserade böcker, 
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https://biblioteket.stockholm.se/sok/topic/Andra%20v%C3%A4rldskriget%201939-1945
https://biblioteket.stockholm.se/sok/topic/Andra%20v%C3%A4rldskriget%201939-1945
https://biblioteket.stockholm.se/sok/topic/Sverige
https://biblioteket.stockholm.se/sok/topic/Sverige
https://biblioteket.stockholm.se/sok/topic/Sk%C3%A4rg%C3%A5rdar
https://biblioteket.stockholm.se/sok/topic/Sk%C3%A4rg%C3%A5rdar
https://biblioteket.stockholm.se/sok/topic/Judar
https://biblioteket.stockholm.se/sok/topic/Judar
https://biblioteket.stockholm.se/sok/topic/Fosterbarn
https://biblioteket.stockholm.se/sok/topic/Fosterbarn
https://biblioteket.stockholm.se/sok/topic/Ungdomsb%C3%B6cker
https://biblioteket.stockholm.se/sok/topic/Ungdomsb%C3%B6cker
https://biblioteket.stockholm.se/sok/topic/Historiska%20ber%C3%A4ttelser
https://biblioteket.stockholm.se/sok/topic/Historiska%20ber%C3%A4ttelser
https://biblioteket.stockholm.se/sok/topic/%C3%96sterrike
https://biblioteket.stockholm.se/sok/topic/%C3%96sterrike
https://biblioteket.stockholm.se/sok/topic/Skolan
https://biblioteket.stockholm.se/sok/topic/Skolan
https://biblioteket.stockholm.se/sok/topic/V%C3%A4nskap
https://biblioteket.stockholm.se/sok/topic/V%C3%A4nskap
https://biblioteket.stockholm.se/sok/topic/Mobbning
https://biblioteket.stockholm.se/sok/topic/Mobbning
https://biblioteket.stockholm.se/sok/topic/Augustpriset%201997
https://biblioteket.stockholm.se/sok/topic/Augustpriset%201997
https://biblioteket.stockholm.se/sok/topic/Stockholm%20%3A%20S%C3%B6dermalm%20%3A%201990-talet
https://biblioteket.stockholm.se/sok/topic/Stockholm%20%3A%20S%C3%B6dermalm%20%3A%201990-talet
https://biblioteket.stockholm.se/sok/topic/Skolmilj%C3%B6
https://biblioteket.stockholm.se/sok/topic/Afrika
https://biblioteket.stockholm.se/sok/topic/Afrika
https://biblioteket.stockholm.se/sok/topic/Mo%C3%A7ambique
https://biblioteket.stockholm.se/sok/topic/Mo%C3%A7ambique
https://biblioteket.stockholm.se/sok/topic/Inb%C3%B6rdeskrig
https://biblioteket.stockholm.se/sok/topic/Inb%C3%B6rdeskrig
https://biblioteket.stockholm.se/sok/topic/D%C3%B6da%20syskon
https://biblioteket.stockholm.se/sok/topic/D%C3%B6da%20syskon
https://biblioteket.stockholm.se/sok/topic/Krigsskador
https://biblioteket.stockholm.se/sok/topic/Krigsskador
https://biblioteket.stockholm.se/sok/topic/Mellan%C3%A5ldersb%C3%B6cker
https://biblioteket.stockholm.se/sok/topic/Mellan%C3%A5ldersb%C3%B6cker
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Titel: Alex dogboy 

Författare: Monica Zak 

Ålderskategori: För barn och unga 

År: 2003 

Beskrivning: ”Alex bor hos sin moster eftersom hans föräldrar har övergivit honom. När han 

träffar gatpojken Råttan rymmer han, men livet på gatan är farligt och det är svårt att få tag på mat. 

När han börjar ta hand om hundar får han namnet Dogboy.” 

Ämne: Centralamerika, Honduras, Pojkar, Föräldralös, Barn som far 

illa, Gatubarn, Sniffning,Hundar, Djur och människor, Alex 

Dogboy, Mellanåldersböcker, Verklighetsbaserade böcker, Latinamerika, Orkaner, Droger, 

 

Titel: Jag är en pojke med tur 

Författare: Monica Zak, Esmat Nabi 

Ålderskategori: För barn och unga 

År: 2012 

Beskrivning: ”När Esmat är sex år flyr han med sin mamma till Kabul, men han tappar bort henne 

på vägen. Esmat lyckas överleva i en av världens fattigaste städer, först som gatubarn, sedan som 

barnarbetare i en mattfabrik. Till slut lyckas han ta sig hela vägen till Sverige. Vid sjutton års ålder 

berättar han sin historia för författaren.” 

Ämne: Afghanistan, Sverige, Pojkar, Flyktingar, Ensamkommande barn, Talibaner, Muslimer,Döda 

föräldrar, Flykt, Gatubarn, Barnarbete, Barn som far illa, Förtryck, Mardrömmar, Olycklig 

kärlek, Rädd, Ungdomsböcker, Verklighetsbaserade böcker, 

 

Titel: Syndabock 

Författare: Joanna Kenrick 

Ålderskategori: För barn och unga 

År: 2009 

Ämne: Storbritannien, Vänskap, Rasism, Terrorism, Muslimer, Ungdomsböcker, Lättläst.  

 

Titel: Den absolut sanna historien om mitt liv som halvtidsindian 

Författare: Sherman Alexie 

Ålderskategori: För barn och unga 

År: 2008 

Beskrivning: ”Författarens egna upplevelser ligger till grund för berättelsen. Huvudpersonen 

Junior är fjorton år och bor i Spokane-reservatet. Hans lärare uppmanar honom att lämna reservatet. 

Junior lyder rådet och börjar i en helvit medelklasskola 22 miles bort.” 

Ämne: USA, Washington, Indianreservat, Indianer, Pojkar, Vara 

annorlunda, Fattigdom,Alkoholism, Rasism, Fördomar, Skolan, Mobbning, Basket, Identitet, Funkti

onshinder,Ungdomsböcker, Verklighetsbaserade böcker, Kärlek, Sorg, 

7.4  Sammanfattning och analys av 

informanternas valda litteratur 
Utifrån översikten av informanternas valda skönlitteratur så har en kategorisering gjorts av de 

ämnesord med flest antal förekomster enligt kategorierna Genre och ålderskategori, Allmänmänskliga 

teman och övrigt samt Krigs- och flyktrelaterade teman. Boken Dagboken som återfinns i 

sammanställningen ovan finns inte med i dessa tabeller då den saknar ämnesord på bibliotekets 

hemsida men genom dess beskrivning får vi alltså veta att den behandlar tillägnelsen av ett nytt språk i 

ett nytt land. Boken är även den enda i sammanställningen som benämns enligt bibliotekets 

ålderskategori För vuxna. Termen Mellanåldersböcker avser litteratur skriven för barn i åldern 9-12 

och Ungdomsböcker avser litteratur för ungdomar från 12 års ålder. 
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1. Genre och ålderskategori Antal förekomster 

Ungdomsböcker 6 

Mellanåldersböcker 3 

Verklighetsbaserade böcker 4 

Lättläst 3 

 

2. Allmänmänskliga teman och övrigt Antal förekomster 

Flickor 3 

Pojkar 3 

Vänskap 3 

Kärlek/olycklig kärlek 3 

Funktionshinder 2  

Mobbning 2 

 

3. Krigs- och flyktrelaterade teman Antal förekomster 

Flykt/flyktingar 4 

Rasism/nazism 3 

Döda föräldrar/döda syskon 4 

Ensamkommande 

barn/föräldralös/krigsbarn/gatubarn 

6 

 

Vad sammanställningen visar är alltså att den absoluta merparten av litteraturen är skriven för läsare 

som är yngre än den aktuella målgruppen och tre av böckerna riktar sig till läsare så unga som 9-12 år. 

Tydligt är även att titlarna till övervägande del behandlar olika typer av frågor som eleverna själva kan 

tänkas identifiera sig med i egenskap av flyktingar och invandrare. Detta pekar på att det 

förespråkande av litteratur om svenska förhållanden eller övrigt allmänmänskliga teman som framgått 

hos vissa av informanterna eventuellt inte realiseras i någon större utsträckning. Vidare framgår även 

att lättläst litteratur utgör tre av verken och att denna genre alltså inte är i majoritet. 

8 Diskussion 

Cummins (2001) beskriver hur tidigare erfarenheter och kunskaper i en grupp med andraspråkselever 

kan vara mycket varierande. Även om kunskap finns tillgänglig på förstaspråket så är detta samband 

inte alltid tydligt för eleven. I just en språkintroduktionsklass så kan den variation som Cummins 

beskriver vara än mer omfattande då eleverna är nya i landet och kommer från vitt skilda länder, 

kulturer samt även kan ha varierande utbildningsbakgrund. Kort vistelsetid gör inte bara språket till 

något nytt utan innebär även att många elever är nya inför den skol- och utbildningskultur som präglar 

den svenska skolan. Cummins lyfter även vikten av att skolan förmår lyfta andraspråkselevernas 

erfarenheter, såväl språkliga som övriga. I ljuset av detta kan det anses högst relevant att använda 

litteratur vilken låter dem bearbeta och tala om sin flykt och vad som föranlett den. Användandet av 

denna typ av litteratur rimmar även väl med den del av Lgy11 som kopplat till ämnets arbete med 

skönlitteratur och andra medier uttrycker att ”Innehållet ska väljas så att elevernas tidigare erfarenheter 

och kunskaper tas till vara” (Skolverket, 2011). Att lämna vänner och familj bakom sig och ta sig till 

ett nytt och okänt land med ett främmande språk är något som sannolikt kommer att påverka ens liv 

och person i grunden. Samtidigt får man inte glömma att eleverna i fråga även bär på helt andra 

erfarenheter än just dem som präglats av flykten hit. Minnena från hemlandet kan innefatta annat än 

bara konflikter och tvärtom vara ljusa och väcka saknad och längtan efter det som en gång var. Att 

primärt använda litteratur som fokuserar på flyktingens svåra erfarenheter från hemlandet eller som 

behandlar motsättningen i att komma till ett nytt land och en ny kultur kan, om det inte görs på rätt 

sätt, leda till en tydlig maktobalans i framställningen av ursprungslandet i relation till Sverige. Det 
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finns en inneboende konflikt i det faktum att undervisningen söker förmedla det svenska språket och 

landets kultur och värderingar utan någon direkt hänsyn till eller kunskap om den kultur och de 

värderingar som präglar livet i elevernas hemländer. Givetvis kan det inte vara upp till den enskilda 

läraren att besitta den typen av kunskap men här finns kanske istället tillfälle att låta eleverna själva ge 

uttryck för sin kompetens och sina kunskaper ifråga om språk, kultur och värderingar vilket också 

skulle stämma väl överens med Cummins grundsyn. Genom att sätta analysen och sammanställningen 

av litteraturen i relation till informanternas utsagor så framgår det att det enbart är en av 

intervjupersonerna som uttryckligen säger sig förespråka teman som låter eleverna sätt ord på de 

erfarenheter som flykten hit medfört. Samma informant är även ensam om att beskriva arbete med 

skönlitteratur för yngre åldrar än den faktiska elevgruppen och de för- och nackdelar som detta 

medför. I ljuset av den litteratur som faktiskt används och förespråkas av informanterna så finns alltså 

indikationer på att de teman eller genrer som lärare föredrar inte behöver överensstämma med den 

litteratur som de sedan använder i sin undervisning. Skälen till detta kan inte fastslås mot bakgrund av 

denna studie men tänkbara orsaker kan vara tillgång på litteratur samt att läraren i slutändan väljer 

böcker efter beprövad erfarenhet snarare än efter egna preferenser gällande tema och genre.  

Frågan om ett skönlitterärt kanon blossar då och då upp även om den allmänna hållningen idag ofta 

tycks innefatta en syn på kanon som något förlegat och kanske även elitistiskt. Detta förhållningssätt 

är intressant att diskutera i relation till vad Janks beskriver som access-paradoxen där tillgång till det 

av samhället högt burna språket kan och bör problematiseras eftersom det erkänner varietetens 

överlägsenhet. Att undvika att ge eleverna tillgång till språket blir dock problematiskt även det 

eftersom man därmed riskerar att hålla sina elever i en fortsatt marginaliserad position i samhället. 

Detta kan relateras till studiens sammanställda litteratur där lättlästa barn- och ungdomsböcker 

används men inte klassiker och annan typ av litteratur som ändå måste anses ha en hög ställning inom 

kulturen och i samhället i stort. Genom tillämpningen av lättläst barn- och ungdomslitteratur så 

undviker man att befästa den dominanta litteraturens ställning. Samtidigt så innebär det att eleverna 

hålls utanför den kulturella gemenskap i vilken denna typ av litteratur erkänns och istället förpassas till 

samtal om litteratur som är skriven om och för yngre barn. För dessa yngre barn är de titlar som 

sammanställts ovan troligen något som primärt läses under en begränsad period av barndomen och när 

de har uppnått gymnasieålder så kommer de sannolikt att ha kommit i kontakt med en del litteratur 

som är skriven för vuxna och unga vuxna. När språkintroduktionsprogrammets elever påbörjar sina 

studier vid något av gymnasiets övriga nationella program finns därmed risk för en tydlig 

kunskapsklyfta mellan dem och de elever som har givits access till den dominanta litteraturen och 

därmed redan är del av den gemenskap som erkänner densamma. Denna klyfta kan bli svår att 

överbygga för såväl lärare som för den enskilda eleven under de tre år som utgör gymnasietiden och 

risken är därmed att detta är något som påverkar elevgruppens framtidsutsikter vad gäller exempelvis 

vidare studier. Diskussionen som sådan kan i sin tur kopplas till informanten Karin som arbetar med 

att kombinera vad hon anser vara hög- och låglitteratur och där den sistnämnda har till uppgift att 

väcka intresse och läslust, något som kan fungera som en bro över till högre ansedd litteratur. Här 

finns tydliga beröringspunkter med Bergh Nestlog (2015) vars studie å ena sidan visar på lärares 

strävan efter att bemöta eleverna i enighet med deras förutsättningar men hur de samtidigt ofta 

upphöjer den dominanta och allmänt erkända formen i sin undervisning. Sammanfattningsvis så finns 

det kanske inga enkla svar gällande denna fråga och mot bakgrund av Janks access-paradox så kan det 

anses problematisk att ens diskutera frågan om hög- och låglitteratur, samtidigt som ett undvikande av 

ämnet kan ses som en vägran att erkänna ett etablerat faktum. 

Två av lärarna lyfter vikten av eget intresse för de böcker som sedan presenteras för eleverna. 

Tänkbart är att den stora skillnaden i språklig nivå mellan läraren och eleverna bidrar till 

litteraturvalets komplexitet. Även om ett gediget litteraturintresse finns så innefattar den egna 

läsningen sannolikt helt andra genrer och titlar än vad som är brukligt att använda i undervisningen av 

nyanlända. Detta kan innebära att den gymnasielärare som undervisar i SVA mer sällan kommer i 

kontakt med lämplig litteratur än vad kollegan som undervisar i Svenska gör och därmed i större 

utsträckning får förlita sig till andra lärares rekommendationer eller skolbibliotekariens råd. Detta kan 

ses som en implikation på att litteratur för nyanlända är en viktig fråga som bör lyftas för att kunna 

stärka lärarnas i deras yrkesutövning och därmed säkerställa att eleverna ges goda förutsättningar för 

en kvalitativ litteraturundervisning. Tydligt är att även skolbibliotekarier har en betydande roll här och 

att frågan som sådan även inkluderar administrativa och praktiska aspekter såsom tillgång till och 
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inköp av litteratur. Frågans dignitet stärks även av den nedtoning av skönlitteraturen i kurs- och 

ämnesplaner för SVA som Economou (2013) beskriver i sin jämförelse av styrdokumenten i Svenska 

respektive Svenska som andraspråk. 

8.1  Metodreflektion 
I denna typ av kvalitativ studie där personintervjuer utgör del av dess data så uppstår flera aspekter 

som hypotetiskt kan påverka resultaten av det undersökta. Tänkbart är exempelvis att intervjuaren 

genom sitt agerande kan påverka informanten i en riktning som sedan blir märkbar för studiens 

resultat och dess slutsats. Intervjuarens personliga egenskaper och synliga attribut är också sådant som 

kan göra inverkan på interaktionen och på informantens svar på de frågor som ställs (Denscombe, 

2009). Dessa faktorer är såklart omöjliga att undvika. I fallet med denna studie så skulle enligt 

Denscombes synsätt exempelvis min könsidentitet och mitt etniska ursprung kunna påverka utkomsten 

genom att informanterna undviker ämnen som de föreställer sig att vi har olika syn på eller tvärtom. 

Det faktum att jag har utomnordiska rötter kan även innebära att intervjupersonen utgår från att 

studiens ämne och frågeställningar är något som jag har personlig erfarenhet av och tänkbart är då att 

han eller hon delvis anpassar sina svar efter sin föreställning om mig som person. Vidare beskriver 

Kvale och Brinkman (2014) att intervjusituationens maktförhållande aldrig kan vara helt symmetriskt, 

tvärtom så har t.ex. intervjuaren alltid en större helhetsbild av studiens mål och syften och slutändan så 

är det även han eller hon som har makt över framställningen av informanterna. Medvetenhet om denna 

obalans förespråkas därför hos intervjuaren. I fallet med denna studie så kan dock denna obalans vägas 

upp av det faktum och att jag i egenskap av student och lärarkandidat inte är lika bevandrad i praktiken 

av denna studies huvudfråga. Min roll som novis kan här således innebära att informanterna känner sig 

trygga i sin roll som experter på området. Vidare kan min brist på erfarenhet av att själv undervisa i 

skönlitteratur inom SVA potentiellt även leda till utförligare beskrivningar och förklaringar i 

intervjupersonernas svar vilket i den händelse torde vara undersökningen till gagn.  

Slutligen och mot bakgrund av studiens resultat och slutsats så kan valet av metod som sådant ändå 

anses väl avvägt samt högst lämpligt för undersökningens syfte och frågeställning samt för studien i 

sin helhet.  

9 Slutsats och implikationer  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka teman som föredras eller undviks i 

litteraturundervisningen för nyanlända och varför. Vidare fokuserar frågeställningen kring om valet av 

litteratur sker mot bakgrund av en föreställning om de nyanlända eleverna samt om valet som sådant 

riskerar att andrafiera den aktuella elevgruppen. Materialet och analysen visar att elevernas 

erfarenheter i egenskap av flyktingar finns närvarande i informanternas litteraturval men att 

förhållningssättet till detta faktum skiljer åt mellan de tillfrågade lärarna. Vidare framgår att den 

litteratur som används av informanterna ofta behandlar krigs- och flyktrelaterade trauman eller rasism 

och migration. Detta kan ses som ett tecken på att eleverna tillskrivs en roll som just flyktingar och 

invandrare vilket kan göra dem mer ofria i sitt identitetsskapande än skolans övriga elever. En aspekt 

som inte finns med i studiens frågeställning men som framkommer genom resultatet är det utbredda 

användandet av litteratur för barn och yngre ungdomar. Detta faktum är av intresse för studiens ämne 

och här kan finnas god grund för ytterligare forskning. Vad som även blir tydligt genom intervjuerna 

med studiens informanter är den distinkta avgränsningen mellan å ena sidan den litteratur som 

behandlar svenska förhållanden och/eller allmänmänskliga teman och å andra sidan den litteratur som 

skildrar sådant som krig, flykt och därmed efterföljande motsättningar såsom exempelvis rasism. 

Denna differentierande process riskerar att tydligt placera den nyanlända eleven i rollen av den andra, 

eller i facket för vad Månsson (2010) skulle beskriva som främlingen. Om det föreställt svenska hela 
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tiden används som en motpol till elevernas identiteter så kommer detta att göra dem annorlunda 

eftersom det är den bild av dem som skolan reproducerar.  

10 Förslag till vidare forskning 

Ramarna för denna studie är att betrakta som begränsade ifråga om omfång och tidsåtgång varför ett 

flertal frågor och områden inte har givits utrymme att undersöka närmre här. Som en vidareutveckling 

av detta arbete ser jag stor relevans i en studie med samma inriktning som denna men med en 

komparativ utgångspunkt som utgår från intervjuer med lärare som undervisar både i Svenska och 

SVA. En sådan undersökning skulle bättre kunna visa på eventuella skillnader i valet av litteratur i de 

båda ämnena. Bland de ämnen jag funnit särskilt intressanta under arbetets gång finns också 

exempelvis frågan om flykt och migration ur ett elevperspektiv. Det vore högst intressant att göra en 

undersökning med fokus på nyanlända elevers attityder till och erfarenheter av att arbeta med 

skönlitteratur som skildrar just krig, flykt och anpassningen till ett nytt land.  
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