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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att få en inblick i fyra lärares skönlitteraturanvändning i ämnet svenska som 
andraspråk. Data från semi-strukturerade intervjuer organiserades och analyserades i tematiska områden 
med fyra övergripande motiv: i vilken utsträckning fyra svenska som andraspråkslärare använder sig av 
skönlitteratur i deras undervisning, hur detta kopplas till styrdokument, deltagarnas uppfattning om 
läsning av litteratur i originalversion och lättläst form samt mål med undervisning i, och med hjälp av, 
skönlitteratur.  

Denna studie visade att alla fyra lärare uppger att de använder skönlitteratur i minst hälften av all sin 
undervisning dock anser de ändå att detta inte räcker. Studiens deltagare är eniga om att skönlitteratur 
kan användas i nästintill alla områden av svenska som andraspråksundervisning. Det kan gynna 
elevernas grammatikfärdigheter, ordförråd, hör- och läsförståelse samt skrivförmåga.  

Även om de fyra lärare i denna studie anser att modersmål är en viktig resurs i andraspråksinlärning 
tillåter de inte dess användning i samband med skönlitteraturaktiviteter under sina lektioner. Stor vikt 
läggs på val av skönlitteratur som är långt ifrån okomplicerat. Hänsyn måste tas till elevernas ålder, 
tidigare erfarenhet samt deras intressen.  
 Vidare forskning i större skala behövs för att få ett omfattande och representativt överblick på 
användning av skönlitteratur i ämnet svenska som andraspråk. Denna studie tjänar dock som en 
hänvisning till hur omfattande användningen av skönlitteratur kan vara och i synnerhet dess ofta 
oupptäckta potential i ämnet svenska som andraspråk.  
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1. Inledning 
Dagens Sverige präglas av mångfald vilket är kanske mest uppenbart i skolämnet svenska som 
andraspråk (hädanefter SVA). I SVA-klassrummet möts elever med olika etniska, kulturella och 
språkliga bakgrunder. SVA är ett väletablerat ämne i det svenska skolsystemet och är ofta den viktigaste 
delen av ens andraspråksutbildning. Den har potential till att leda till ökad språkförståelse och 
följaktligen skolframgång (Hyltenstam & Lindberg 2013). Läroplanen i ämnet SVA lyfter fram 
hänvisningar till den demokratiska utvecklingen av den nya medborgaren, ett mål som även ingår i 
svenska skolans uppdrag.  

Grundskolans uppdrag är att fostra ”aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 
medborgare” (Lgr11 2018:7). På liknande sätt är gymnasieskolans uppdrag att främja elevernas 
utveckling till individer som ”aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet” (Gy11 2011:6). 
Båda dessa mål samt inlärning av svenska språket kan uppnås genom användning av skönlitteratur i 
klassrummet. Forskning som kopplar skönlitteratur till framgångsrik utveckling till bra eller bättre 
individer är riklig (Landmark & Wiklund 2012; Malmgren 2003; Pettersson 2015). Detta tyder på att 
läsning av skönlitteratur har en ideologisk och i viss mån moralisk laddning.  

Enligt Malmgren (2003) är skönlitteraturen ett fönster för utveckling av elevernas 
föreställningsförmåga som kommer underlätta för dem att förstå världen utifrån andras perspektiv. 
Landmark och Wiklund (2012) menar att litteraturen är det som hjälper med att göra oss mer toleranta. 
Ju mer man förstår andra desto svårare det är att döma dem. Flera forskare lyfter fram att läsandet av 
skönlitteratur har en positiv inverkan på individers empatiförmåga (Landmark & Wiklund 2012), kan 
öka förståelsen för andras livsvillkor (Malmgren 2003) och i förlängningen minska klyftor i samhället 
(Pettersson 2015). Kopplat till bilden av läsande av skönlitteratur finns således en ideologi om att 
skönlitteratur gör mänskligheten gott. Särskilt i ämnet svenska som andraspråk har skönlitteratur lyfts 
fram som en viktig språkutvecklande resurs som måste väljas med omsorg. Valet av skönlitterära texter 
är dock långt ifrån okomplicerat. 
 Skönlitteraturanvändning är i synnerhet viktig i ämnet svenska som andraspråk där elever från olika 
kulturer och bakgrund möts. I etniskt och kulturellt heterogena SVA-klassrummet ger skönlitteratur en 
möjlig knytpunkt där alla elever har en liknande utgångspunkt och där dem tillsammans kan öppna 
dörrar till nya världar och utforska livet, sig själva och det svenska språket. Det är därför högst aktuellt 
och relevant att få en inblick i hur grund- och gymnasielärare resonerar kring användandet av 
skönlitterära texter i SVA-klassrummet.  

1.1. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra hur fyra lärare i ämnet svenska som andraspråk 
på högstadiet och gymnasieskola resonerar kring sin användning av skönlitterära texter. Studien har för 
avsikt att belysa lärarens uppfattning av skönlitteratur i SVA-undervisningen; den handlar inte om 
specifik skönlitteratur i sig utan dess potential som pedagogisk metod och didaktiskt utgångspunkt. 
Uppsatsen fokuserar på fyra svenska som andraspråkslärares resonemang kring användandet av 
skönlitteratur i undervisningen och utgår ifrån följande frågeställningar: 
 

o Hur kopplar/tolkar fyra lärare skönlitteratur till skolans styrdokument? 
o Hur mycket utrymme uppger dessa SVA-lärare att skönlitteratur får i deras undervisning?  
o Hur resonerar de fyra lärare kring val av skönlitteratur och i synnerhet i valet mellan vanlig och 

lättläst skönlitteratur?  
o Vad är fokus och mål med skönlitteraturbaserad undervisning i SVA-klassrummet? 
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2. Bakgrund 
Detta avsnitt består av tidigare forskning relevant för denna studie samt avsnittet om teoretiska  
utgångspunkter. Dessa ger en översikt av hithörande teorier och begrepp som behövs för att följa 
studiens analys och diskussion.   
 Av samma anledning för att bättre kunna förstå denna studie är det värt att kort sammanfatta Sveriges 
rådande språkliga ekologin. Sverige anses vara ett språkligt globaliserat land med flera olika 
samexisterande språk. Utöver landets huvudspråk svenska samt nationella minoritetsspråk (SFS 
2009:600) talas det även diverse invandrarspråk (Parkvall 2015). Med tanke på det antal språk som talas 
i landet är det inte förvånande att det råder en tydlig hierarki språken emellan. Hult (2012) menar att 
strukturen på denna hierarki är kanske någorlunda oväntad (Figur 1).  
 

 
Figur 1. Språkhierarki i Sverige (Hult 2012:242).  
 
Sverige är således en mötespunkt för olika språk och tillhörande (språk)ideologier. I denna mångfaldiga 
lingvistiska marknad utgör språkliga kompetenser en viktig resurs eller kapital (Sharif u.å.). Enligt 
Bourdieus syn på språket är språkligt kapital en form av det kulturella kapitalet och är ”sammankopplat 
med makt, resurser och upprätthållandet av gränser som utgår från föreställningar om en nationell 
identitet, som bekräftas av ett språk” (Sharif u.å.:5). Denna språkideologin definieras av Kroskrity (2010 
i Karrebæk 2013) som “beliefs, feelings, and conceptions about language … which often index the 
political economic interests of individual speakers, ethnic and other interest groups, and nation states” 
(357). Hult och Pietikäinen (2014) menar att kärnan av den språkideologiska debatten fokuseras på 
”which languages and linguistic practices are perceived as useful and valuable, what kinds of bi-
/multilingualism are valued and validated, and who gets to decide” (16). Det språkliga kapitalet som 
finns hos eleverna skiljer sig från det språkliga kapitalet som majoritetsbefolkningen har. Figur 1 visar 
tydligt hur långt ner i språkhierarkin elevernas modersmål hamnar. 

Liknande språkhierarkier råder även inom skönlitteraturen. Den kanske mest uppenbara är skillnaden 
mellan populär- och kvalitetslitteratur. Populärlitteratur definieras av Nationalencyklopedin (u.å.) som 
synonymt med massmarknads- och triviallitteratur. Denna typ av skönlitteratur är hierarkiskt 
underlägsen och i kontrast till definitionen av kvalitetslitteratur som inkluderar ”böcker av författare 
som biograferats eller nämnts i normgivande litteraturhandböcker” (Nordberg & Nylöf 1990:19). Detta 
återspeglas även i grundskolans kursplan för ämnet SVA som knappas hänvisar till populärlitteratur med 
den följande formuleringen: ”skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk” (Skolverket u.å.:1). 
Det är uppenbart att enligt svenska grundskolan ger inte alla typer av skönlitteratur likvärdig kulturell 
kapital. Vidare avser läsaktiviteter i grund- och gymnasieskolan i Sverige endast läsning på svenska 
(Gy11 2011; Lgr11 2018) och även om ett av syften med ämnet SVA är att jämföra elevernas modersmål 
med det svenska språket (Gy11 2011; Lgr11 2018) är denna aktivitet ofta nedprioriterad. Det är enkelt 
att tolka dessa hänvisningar som att ett kännetecken av den goda läsaren är att hen läser kvalitetslitteratur 
på svenska. 

Det som följer nedan är en genomgång av teoretiska utgångspunkter samt sammanfattning av tidigare 
forskning relevant för denna studie. 
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2.1. Teoretiska utgångspunkter  

2.1.1. Att läsa skönlitteratur 
För att kunna diskutera läsning måste vi först definiera vad läsning är. Den internationella PISA-
undersökningen (Rasmusson, Oskarsson, Eliasson, Lundgren, Karlsson, Fredriksson, Petterson & 
Sollerman 2016) definierar läsförståelse som ”en individs förmåga att förstå, använda och reflektera 
över och engagera sig i texter för att uppnå sina egna mål, utveckla sina kunskaper och sin potential och 
för att delta i samhället” (10). Läsning inbegriper enligt PISA-undersökningen (Rasmusson et al. 2016) 
”avkodning och ytlig förståelse … [samt] … tolkning och reflektion” (10). Dessa förmågor definieras 
ännu mer utförligt av Skolverket (2017) i deras bedömningsstöd för nyanländas språkutveckling. Enligt 
denna publikation bedöms elevernas läsförståelse utifrån fyra förmågor av vilka tre är relevanta för 
denna studie (42):  

o avkoda och analysera text  
o skapa mening i text  
o kommentera och reflektera över text – granska och värdera text  

 
Att avkoda och analysera text är en förmåga som läsaren behärskar i de tidiga skeden av målspråkets 
läsutveckling och omfattar hens insikt om det svenska ljudsystemet, kopplingar mellan ljud och text 
samt grammatisk medvetenhet (Skolverket 2017).  

Att skapa mening i text handlar om läsarens förmåga att förstå textens syfte, att kunna återge textens 
innehåll och att kunna hitta samband mellan olika delar av texten (Skolverket 2017).  
 Den tredje förmåga som bedöms i läsförståelse enligt Skolverket (2017) är elevens förmåga att ta ett 
steg tillbaka och reflektera över texten med en kritisk blick. I denna aspekt räknas även elevens förmåga 
att läsa mellan raderna och därigenom identifiera och reflektera över textens underliggande attityder 
(Skolverket 2017).  

Skolverkets (2017) aspekter på läsning överensstämmer väl med Gibbons (2013) läsarresurser som 
ytterligare illustrerar komplexiteten av läsprocessen. Enligt Gibbons (2013) har läsare i början en roll 
av kodknäckare som sedan utvecklas till rollen av textdeltagare. Detta stadie handlar om att skapa 
mening i text utifrån sina egna referensramar. Den tredje läsarresurs är läsaren som textanvändare med 
medvetenhet om hur man interagerar med texter och deras kulturellt betingade användning. Den fjärde 
och sista roll en läsare kan anta enligt Gibbons (2013) är rollen av textanalytiker. Denna nivån motsvarar 
Skolverkets (2017) förmåga att kommentera, reflektera, granska och värdera texter. Gibbons (2013) 
påpekar vikten av kritisk läsning som innebär insikt om att ingen text är förutsättningslös. En kritisk 
läsare är medveten om att varje text ger en viss syn på världen från en specifik synpunkt som återspeglar 
en viss ideologi (Gibbons 2013).  
 Det finns dock olika sätt att definiera läsförmåga som fokuserar på olika aspekter av läsning eller 
läsning av olika texttyper. I sin bok fokuserar Felski (2008) på möte mellan läsaren och texten och 
utvecklar fyra aspekter på skönlitterär läsning. Dessa består av igenkänning, hänförelse, kunskap samt 
chock. Igenkänning innebär att elever möter någonting de redan är bekanta med men upplever det på ett 
nytt sätt, från en ny vinkel (Felski 2008). Hänförelse sker när läsarens inre censor stängs av, då man blir 
uppslukad av den litterära världen och linjen mellan läsaren och texten blir suddig (Felski 2008). Boglind 
och Olofsson (2017) påpekar den didaktiska potentialen som just hänförelse har. Läslust, som är 
avgörande för lärande, väcks nämligen i denna skede av okritisk läsning.  

Det är först efter att läsaren är känslomässigt berörd som hen kan påverkas intellektuellt menar 
Boglind och Olofsson (2017). Den intellektuella påverkan, eller det man lär sig i samband med 
skönlitteraturläsning motsvarar Felskis (2008) aspekt av kunskap. Skönlitteraturen öppnar dörrar till nya 
världar, tidsperioder, kulturer, människor och platser. Den kunskap som man tillgodogör sig under 
läsprocessen är viktig främst för unga läsare på högstadiet och gymnasiet. Deras mentala kapacitet och 
empatiförmåga är ännu inte helt utvecklad och de har sämre förståelse för sina egna och andras tankar 
och känslor (Nikolajeva 2014). Skönlitteraturens kognitiva påverkan är alltså signifikant och bör inte 
underskattas av lärare. Även om den skönlitterära texten inte innebär historiskt korrekta händelser kan 
man ändå använda den i undervisning av genre, metafor, stil, tema och en myriad av andra koncept.  

Den fjärde aspekten på skönlitteraturläsning enligt Felski (2008) är chock som uppstår när den 
skönlitterära texten överträder ens gränser och läsaren blir störd på något sätt. Boglind och Olofsson 
(2017) beskriver denna chock som möten ”med andra ramverk än dem läsaren är van vid” (5) och som 
därför kan vara obekväma eller omskakande.  
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Läsförståelse handlar alltså om en process, en gradvis progression från det bokstavliga till det mer 
abstrakta. Läsaren utvecklas successivt till en mer och mer skicklig individ som har förmåga att föra 
dialog med texter. Detta sker dock inte bara per automatik utan här har undervisningen en viktig 
stöttande funktion i textbearbetning samt val av skönlitteratur.  

2.1.2. Val av skönlitteratur i SVA-klassrummet 
Brodow och Rininsland (2005) indelar val av skönlitterära texter i tre kategorier: det didaktiska målet, 
lärarens uppfattning om sina elever samt deras egna önskemål. Det didaktiska valet avser 
undervisningspraktiker, alltså det som lärare avser undervisa med hjälp av skönlitteratur och svarar på 
frågorna vad, varför, för vem och hur. Skönlitteratur kan väljas med avsikt att undervisa i ordförråd, 
förståelse av skönlitteraturen, läsfärdigheter eller läsning för att fånga läslust. Vid val av text måste 
läraren ta hänsyn till sina elever, deras ålder, språkkunskap, deras tidigare erfarenheter samt personliga 
intressen. Brodow och Rininsland (2005) påpekar att det är viktigt att välja skönlitteratur tillsammans 
med elever och låta dem uttrycka sina egna önskemål.  
 Även andra forskare betonar vikten av att välja rätt och lämplig skönlitteratur i undervisningen 
(Gibbons 2013; Molloy 2008). Gibbons (2013) påpekar att ingen text är i sig neutral, vilket är sant även 
för skolans elever. Varje individ har sina kulturella och sociala erfarenheter, förkunskaper och 
uppfattningar. Gibbons (2013) samlar dessa under begreppet schema som är ”de ramar vi utvecklar 
genom våra specifika kulturella erfarenheter” (129). Varje läsare utgår från sitt egna schema när hen 
närmar sig texten och använder sig av den när hen skapar förståelse. I SVA-klassrummet där elever från 
olika delar av världen möts kan scheman påstås vara ännu mer heterogen än i andra klassrum. Som följd 
kan SVA-elever tolka skönlitterära texter annorlunda än till exempel elever som har gått hela sin 
skolgång i Sverige. Det är lärarens ansvar att förutse detta heterogenitet och därför, när det är lämpligt, 
individualisera läsningen (Brodow & Rininsland 2005). På detta sätt kan elever ibland läsa utifrån sina 
egna referensramar och vid andra tillfällen få möjlighet att diskutera textens innehåll med varandra och 
på detta sätt ta del av andras scheman.  

I val av skönlitterära texter är det även viktigt att välja texter på lämplig nivå. Dessa beslut tas helst 
i Vygotskijs anda där texten som eleven läser med stöd idag är en text som eleven klarar att läsa på egen 
hand imorgon. Vygotskij ser lärande som en ”samarbetsaktivitet som äger rum i en viss sociokulturell 
miljö” (Gibbons 2013:42). I skolans sammanhang utgör själva klassrummet den sociokulturella miljön 
där elever med olika scheman möts. Lärande sker då i varje elevs närmaste utvecklingszonen med hjälp 
av stöttning (Gibbons 2013). Den närmaste utvecklingszonen är den metaforiska platsen där varje 
inlärare har förbättrad prestationsförmåga på grund av stöttning (Lightbown & Spada 2006). Den 
närmaste utvecklingszonen är alltså en klyfta mellan ”vad elever kan göra på egen hand och vad de 
klarar med hjälp av någon som är mer kompetent” (Gibbons 2013:42). Stöttning eller scaffolding i denna 
mening avser en tillfällig framtidsorienterad handledning som ger elever verktyg inte bara för vad de 
ska göra utan även hur de ska utföra olika uppgifter (Gibbons 2013). 
 Majoriteten av forskningen inom skönlitteratur betonar vikten av och ger ramar för val av 
skönlitteratur i klassrummet (Brodow & Rininsland 2005; Gibbons 2013; Molloy 2008) som medför 
olika typer av kapital (Sharif u.å.). Dock finns det forskare som är skeptiska till idén om att det i 
verkligheten är möjligt att välja en skönlitterär text som skulle tilltala alla elever. Jaspers (2014) påpekar 
att det är fullständigt omöjligt att hänvisa till en gemensam bakgrund på grund av dem oförutsägbart 
heterogena elevgrupper. Dock kan detta ifrågasättas. Även om elever i SVA-klassrummet inte har en 
homogen förflutna finns det ändå likheter i deras språkinlärningsresor.  

2.1.3. Läsprocess och lärarstöd 
I samband med val av skönlitterära texter är det relevant att vidare fundera över varför det är viktigt för 
elever att läsa skönlitteratur överhuvudtaget. Enligt Brodow och Rininsland (2005) påverkar 
skönlitteratur fem utvecklingsområden: tanke- och kunskapsutveckling, social utveckling samt känslo- 
och färdighetsutveckling. Detta överensstämmer även med Wengelin och Nilholms (2013) påstående att 
just ”läs- och skrivförmågor [är] en grundläggande del i all ämnesdidaktik” (111).  
 Enligt Vygotskijs sociokulturella teori på lärande sker detta i ”interaktionen mellan mer kompetenta 
talare … och mindre kompetenta/erfarna talare” (Abrahamsson & Bylund 2012:190). Lärande sker alltså 
i dialog där elever och lärare samarbetar och tillsammans utför meningsfulla aktiviteter. Det är därför 
lärarstöd är i synnerhet viktigt i skönlitteraturundervisningen. Chambers (1998) läsprocessens diagram 
eller läsandets cirkel hjälper till att knyta ihop ”varje akt i läsandets drama med nästa” (13). Denna 
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diagram omfattar planering, arbetssätt och läsarens reaktionen och borde betraktas som en grafisk 
representation av denna process som i verkligheten är mycket mer omfattande (Figur 2).  
 

 
Figur 2. Chambers läsandets cirkel (Chambers 1998:13). 
 
Chambers cirkel av läsande är relevant i sammanhanget av denna studie för att belysa vikten av lärarstöd. 
Denna ligger i centrum och utgör grunden till elevernas framgång och lyckat arbete med 
skönlitteraturen. Detta stöd eller mediering (Lindberg 2013) som det kallas i Vygotskijs sociokulturella 
syn på lärande pågår kontinuerligt, sker helst i elevernas närmaste utvecklingszonen (Gibbons 2013) 
och ”banar vägen för ett alltmer självständigt och autonomt deltagande” (Lindberg 2013:492). Med stöd 
av lärare kan alltså SVA-eleven prestera på en nivå som hen själv inte än behärskar fullständigt och 
självständigt. 

Fokus i skönlitterärundervisning ligger således på att stötta elever i en gradvis, målinriktad och social 
process till att bli självständiga, kritiska läsare.   

2.1.4. Läsande förebilder, läsintresse, läsvana och läslust 
Ovan definieras begrepp som läsförståelse, inlevelse, den sociokulturella teorin, närmaste 
utvecklingszonen, stöttning samt Chambers cirkel av läsande. Det finns dock ytterligare begrepp som är 
centrala för denna studie: läsande förebilder, läsintresse, läsvana samt läslust. Även om dessa koncept 
är självförklarande är det högst relevant att diskutera dem och sätta dem i kontext. Eftersom dessa fyra 
begrepp är sammanflätade kan de inte diskuteras i isolering.  

Forskare är eniga om att läsande förebilder är en kritisk komponent i uppfostran och undervisning av 
framtida läsare. Chambers (2011) betonar att för att skapa en läsare krävs det en läsande förebild, tillgång 
till skönlitteratur samt lämpligt läsklimat. Ingemansson (2016) identifierar flera läsande förebilder i 
hennes barndom. Dessa består inte bara av privata läsarförebilder som hennes syskon, men även 
läsarförebilder som Astrid Lindgren och Selma Lagerlöf. Läsande förebilder är enligt Carleson och 
Norberg (2003) även föräldrar som engagerar sig i sina barns läsning. Hyltenstam, Axelsson och 
Lindberg (2012) påminner att det är främst föräldrar som hjälper sina barn, genom gemensam läsning, 
att samtala med och om texter bortom barnens förmåga.  
 Även lärare kan och borde vara läsande förebilder för sina elever. Ingemansson (2016) menar att för 
att lyckas utveckla sig som läsare behövs det ”en läsande lärare som är en förebild och kan skapa 
engagemang samt finna litteratur som fungerar i textsamtalssammanhang” (22). Dessa läsande 
lärarförebilder kan väcka läsintresse hos sina elever genom att förse dem med diverse textförslag från 
olika genre samt inkludera egen litteraturläsning i sina lektioner (Ingemansson 2016).  
 Kontinuerlig läsning gradvis positivt påverkar elevernas läsintresse och så småningom bidrar till att 
utveckla läsvana. Sundin (2007) varnar för risker vid brist på tidig läsning av böcker med barnen. Om 
detta inte görs då ”lägger man grunden för goda läsvanor längre fram i livet” (74).  
 Läslust förekommer ofta i läsfrämjande sammanhang (Andersson 2015; Nordenstam & Olin-Scheller 
2017) där aktivt arbete pågår kring att öppna vägar till litteraturen, att göra den mer tillgänglig samt att 
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bredda läsarens repertoar. Läslust kan enligt Andersson (2015) definieras som frivillig läsning, 
fritidsläsning eller oberoende läsning. Att fånga elevernas läslust innebär alltså att individer läser av lust 
eller eget engagemang samt att denna aktivitet sker frivilligt. Ingemansson (2016) ger en någorlunda 
mer snäv definition av läslusten och beskriver den som själva motivationen till läsning som kan antingen 
skapas i människan själv eller i relation till omgivningen. Att fånga läslust är starkt förknippad med 
elevens förmåga att se sitt eget läsande och sina framsteg i denna process; detsamma som för människor 
generellt gäller även för SVA-elever: ”människan vill förstå och växer med ny kunskap” (Ingemansson 
2016:176).  
 Varken läsande förebilder, läsintresse, läsvana eller läslust finns hos alla elever när de kommer till 
SVA-klassrummet. För att kunna skapa, uppfostra och utbilda framgångsrika läsare behövs det riktad 
och deliberat undervisning i läsförståelse med hjälp av skönlitteratur.   

2.1.5. Lättläst 
För- och nackdelar med lättläst skönlitteratur diskuteras ovan under tidigare forskning. Här kommer den 
lättlästa texten definieras utifrån dem egenskaper som kännetecknar sådana texter. I sin artikel om läs- 
och skrivundervisning delar in Reichenberg (2009) lättlästa textens karakteristik i två delar: läslighet 
och läsbarhet.  
 Läslighet i denna bemärkelse avser textens layout, alltså ”placeringen av de olika textelementen” 
(Reichenberg 2009:2) såsom dess text, rutor och bilder. Lika viktigt är textens typsnitt, teckensnitt samt 
radavstånd.  
 Läsbarhet omfattar textens ordförråd, abstraktioner, sammanställningar och nominaliseringar. I en 
lättläst text bör det inte finnas för många svåra eller abstrakta ord (Reichenberg 2009). Vidare bör 
sammansättningar, alltså strukturer som skapas med sammansättning av två eller flera självständiga ord, 
vara genomskinliga. Detta innebär att det är möjligt att förstå sammansättningen ”utifrån de enskilda 
orden” (Reichenberg 2009:4). Exempel på sådana sammansättningar är ord som bildörr, utkast och 
blågul.  
 Nominaliseringar är verb som får substantiverad form (Björkvall 2009). Deras funktion är 
effektivisering och förtätning av text och bör därför undvikas i lättlästa texter. Även kulturspecifika ord 
och innehåll försvårar läsbarhet (Reichenberg 2009), i synnerhet om det finns många svenska 
kulturspecifika ord i texter riktade till läsare som inte är bekanta med den svenska kulturen.  
 Lundberg och Reichenberg (2008) vidare påpekar att även textens längd, personlig tilltal och 
variation mellan långa och korta meningar bidrar till tillgängligheten av texter för läsare med annat 
modersmål än svenska.  

2.2. Tidigare forskning 
I denna del av studien presenteras den tidigare forskning som anses vara relevant för intresseområdet. 
Forskning som tas upp här avser användning av skönlitteratur på grundskolan och gymnasiet främst i 
ämnet SVA men även i ämnet svenska. Denna forskning har fokuserat på hur meningsfullt inflöde av 
skönlitterära texter påverkar elevernas motivation, läsintresse, ordförråd, hör-, läs- och skrivförmågor 
samt elevernas generella språkutveckling.  

Läsprojektet “Listiga Räven” (Alleklev & Lindvall 2000) gjordes på en mångkulturell grundskola i 
Stockholms förort Rinkeby där ungefär 99% av barnen har annat modersmål än svenska. Projektet 
fokuserade på utveckling av elevernas läs- och skrivfärdigheter under de första tre åren på grundskola 
genom att enbart använda sig av skönlitteratur i klassrumsundervisningen. Under läsprojektet användes 
det en läsinlärningsmetod där man arbetar med ”hur barnen lär sig och att ge barnen hjälp till självhjälp” 
(Alleklev & Lindvall 2000:13). Allt arbete utgick ifrån kunskapsnivån barnen befann sig på och satte 
barnet i centrum under hela processen med mål att göra dem till självständiga läsare.  
 Vid slutet av projektet identifierades det en tydlig ökning i läsintresse följt av ökat ordförråd, bättre 
förmåga att uttrycka sig i tal och skrift samt bättre självkänsla hos deltagande elever (Alleklev & 
Lindvall 2000). Det visade sig även att deras modersmål har blivit mer nyanserat.  

Forskaren och lärarutbildaren Molloy (2002) reflekterar i sin avhandling om högstadieelevernas 
litteraturläsning i ämnet svenska. I synnerhet undersöker hon dialogen mellan eleven, läraren och 
litteraturen som uppstår i kontakt med skönlitteratur i klassrummet. I sitt argument för 
skönlitteraturanvändning i skolan påpekar Molloy (2002) att ”skolan bör sträva efter ett bredare och mer 
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varierat textval” (315) som även är individualiserat. Molloy (2002) diskuterar även litteratursamtal som 
inte alltid visar sig vara ett demokratiskt utrymme där alla elever får lika möjligheter att yttra sig. På 
grund av lärarnas subjektiva syn på uppgifter kring skönlitteratur tystas vissa röster medan andra får 
träda fram. Detta strider enligt Molloy (2002) emot skolans värdegrundsarbete där dessa förtrycks till 
fördel av kunskapsförmedling. Även Malmgren (1992) och Ewald (2007) instämmer att litteraturläsning 
ofta fokuserar på själva språkinlärningen ofta på bekostnad av reflekterande boksamtalet.  
 Vidare påpekar Molloy (2002) den förändrade lärarrollen; läraren själv bör vara en aktiv och 
reflekterande läsare som läser och diskuterar olika texter tillsammans med sina elever. Molloy (2002) 
menar att under texttolkningsarbetet bör lärarens röst vara en av många där alla aktivt deltar i 
tolkningsprocessen. Flera studier har lyft fram textsamtalens potential i undervisningen (Hallesson 
2015; Visén 2015) och Rosenblatt (1995) framhäver vikten av litteratursamtal där läraren skapar 
utrymme för alla elever. Att få till ett bra textsamtal är dock inte en självklarhet utan det gäller för läraren 
att skapa ett utrymme där alla elever känner att de är delaktiga: “To create an atmosphere of self-
confident interchange he must be ready to draw out the more timid students and to keep the more 
aggressive from monopolizing the conversation” (Rosenblatt 1995:68).  
 Molloy (2002) identifierar hos sina deltagande lärare en stark vilja för att elever ska känna igen sig i 
de skönlitterära texter de läser. Det som dock inte diskuteras, varnar Molloy (2002), är frågan om 
skönlitterära texter återspeglar elevernas verklighet eller om de ”erbjuder eleverna en möjlighet till 
igenkänning i textens värld” (327). Liknande problematik baserad på igenkänning lyfter även Economou 
(2015). Fastän deltagarna i hennes studie kunde relatera till textens innehåll i termer av 
invandrarperspektiv kände de att de hellre skulle vilja upptäcka texter utanför sina egna referensramar. 
En informant poängterade att de, alltså elever i SVA-klassrummet, redan vet hur det är att vara 
invandrare i Sverige. Enligt denna elev skulle samma text med fördel kunna läsas av svenskfödda för 
att bättre förstå andras liv. Här betonas det återigen vikten av val av skönlitteratur i SVA-undervisningen 
och i synnerhet betydelsen av att låta elever samarbeta med lärare i detta val. Vidare illustrerar 
Economous (2015) informant att val av skönlitteratur i undervisningen bygger på förutfattade meningar 
om vad en viss typ av elever bör vara intresserade av vilket i sin tur bygger på att man kategoriserar 
dessa elever.  
 Economou (2015) anser att skönlitteratur är ett redskap för kunskaps- och språkutveckling samt 
”utveckling av språket i meningsfulla sammanhang” (16). Även Axelsson (2000) identifierar vikten av 
språkutveckling genom skönlitteratur. Hon analyserar projektet Listiga Räven (Alleklev & Lindvall 
2000) samt flera exempel från liknande så kallade bokflodsprogram världen runt. I sådana projekt ligger 
fokus på textens innehåll snarare än formen (Axelsson 2000), aktiviteterna kring läsning är både 
muntliga och skriftliga och inflöde av skönlitterära texter är hög. Axelssons (2000) sammanfattning av 
nio olika studier visar att genom ett omfattande inflöde av meningsfulla och intresseväckande 
skönlitterära texter lär sig elever andraspråket snabbare samt får högre motivation. På ett sätt påpekar 
Axelsson (2000) att elever får andraspråket på köpet samtidigt som de förbättrar sina resultat i områden 
som grammatik, ordförråd, hör- och läsförståelse samt skrivförmåga. Det är uppenbart att fördelar med 
skönlitteraturundervisning överstiger själva texten och dess läsning. Detta stämmer både i ämnena 
svenska och svenska som andraspråk. Enligt Economou (2015) har SVA-elever lika stort behov av 
undervisning om och i skönlitteratur som elever i ämnet svenska har. Det som enligt henne saknas i 
SVA-styrdokumenten är hänvisningar till kritisk läsning, det som Gibbons (2013) menar utmärker läsare 
som antar rollen av textanalytiker. Sådana kritiska läsare har utvecklat en förmåga att ifrågasätta och 
analysera texter samt att förstå att varje text är skriven utifrån en viss ideologi och innehåller vissa 
antaganden (Gibbons 2013). Sådana läsare kan placera sig själva och texten i det rådande historiska och 
kulturella sammanhang, vilket är en grundförutsättning för kritiskt förhållningssätt till läsning 
(McCormick 1994).  
 Språk har alltså en avgörande betydelse för kunskaps- och språkutveckling men enligt Olin-Scheller 
(2007) bidrar det rikligt även till breddning av elevernas referensramar och litterära repertoarer. 
McCormick (1994) beskriver litterära repertoarer som kulturella strömningar, värderingar, förståelse 
och erfarenhet som både läsaren och den skönlitterära texten bär. Individens utveckling till en kritisk 
läsare (Gibbons 2013) innebär däremot även förmågan att skilja mellan sina egna respektive textens 
repertoarer. Denna diskrepans diskuterar Olin-Scheller (2007) i sin avhandling om gymnasieelevers 
textvärldar. Hon påpekar betydelsen som känslomässigt engagemang har på läslust. Hon diskuterar två 
textvärldar som sällan möts, nämligen dem skönlitterära texter som elever möter i skolan samt 
skönlitteratur som de väljer att läsa på sin fritid. När dessa två litterära repertoarer kolliderar finns det 
risk att eleven värderar det av läraren föreslagna verket lägre och därför antingen anser att det är 
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ointressant att läsa eller vägrar att läsa det överhuvudtaget (Olin-Scheller 2007). Just i SVA-klassrummet 
är det kanske i synnerhet viktigt att komma ihåg att SVA-elevernas ”litterära repertoarer rymmer 
erfarenheter av, förväntningar på och kunskaper om fiktionstexter som lärarna genom sin utbildning och 
traditionella yrkesroll inte fått tillfälle att tillägna sig” (Olin-Scheller 2007:236). Eftersom varje individ 
har egna förutsättningar att närma sig skönlitteratur bör både val av texter samt aktiviteter kring 
textläsning vara väl genomtänkta och individualiserade där det är möjligt. Personlig koppling till 
undervisningens innehåll leder till subjektiv förankring i den lästa texten som i sig medför bättre 
förståelse, inlevelseförmåga och därigenom inlärning (Tengberg 2011).  
 Flera studier har således visat att skönlitteratur i SVA-klassrummet utgör en kärna och en viktig 
resurs i språkundervisningen. Detta är i synnerhet relevant i SVA-klassrummet där olika kulturer, 
etniciteter och värderingar möts och förhandlas varje dag. Att förstå varandra bättre, att utveckla 
förmåga att sätta sig i andras perspektiv, att utveckla empati och tolerans samt att minska klyftor mellan 
sociala skikt är nödvändigt i utveckling av aktiva demokratiska individer som deltar i och utvecklar 
samhället (Pettersson 2015). 
 Dock är inte all forskning enad om den universella förmån som skönlitteratur har i 
andraspråksinlärningen. Zachrison (2014) påminner om forskning som pekar på att 
skönlitteraturanvändning kan vara en överskattad och ineffektiv metod för språkinlärning i SVA-
klassrummet om dess nivå inte anpassas till inlärares kunskaper. När eleverna blir för upptagna med att 
förstå referensramarna och innehållet menar Zachrison (2014) att det kan tappas fokus på själva 
målspråket som utgör ett hinder för språkinlärningen. Detta händer dock främst med texter som 
innehåller kulturspecifika referenser samt texter som kräver en förförståelse för vissa sociala och 
kulturella normer och de värderingar (Zachrison 2014). 
 Trots detta har skönlitteraturen stor potential i SVA-undervisningen, så länge dess användning är 
anpassad till målet och elever. Ett potentiellt mål med undervisning i, och med hjälp av, skönlitteratur 
är ordförrådsutveckling. Studier som sammankopplar skönlitteratur till utveckling av rikt och nyanserat 
ordförråd är omfattande (Axelsson 2000; Alleklev & Lindvall 2000; Bråbäck & Sjöqvist 2001). Enligt 
Cox Eriksson (2017) är just mängden av ord som inlärare producerar och känner igen en tidigt 
förutsättning för deras framtida skolgång. Enström (2013) menar att det är ordförrådet som möjliggör 
individer att kunna uttrycka sina erfarenheter och kunskaper. Enström (2013) fortsätter med att betona 
vikten av skönlitteraturläsning på grund av dess vokabulär. Orden som används i sådana texter är 
nämligen ofta oförutsägbara och svårrelaterade till specifika ämnen som undervisas i skolan. I 
förlängning är ordkunskap viktig även i annan ämnesundervisning (Lindberg 2006).  

Vikten av läsning i allmänhet och skönlitteraturläsning i synnerhet underskattas ofta i dagens 
samhälle även om det finns omfattande studier om ungdomars läsvanor eller snarare sagt deras 
minskning (Egelund 2012; Fredriksson & Taube 2012; Krashen 2004). Carleson och Norberg (2003) 
föreslår att detta delvis beror på avsaknad av läsande förebilder. Det finns olika sätt att förmedla ett 
läsintresse men enligt Chambers (2011) är det viktigast att hålla i minnet att ”läsare skapar läsare” (115). 
Det är alltså lärare i rollen av läsande förebilder som kan fånga elevernas läslust genom att vara positiva 
förebilder medvetna om sitt syfte. 

2.2.1. Lättlästa texter 
Som vi sett ovan är själva valet av skönlitterära texter avgörande för elevernas framgång i 
språkinlärningen. Utöver de aspekter som redan nämnts har SVA-lärare i sina val av skönlitteratur 
möjlighet att välja mellan vanliga och lättlästa texter. Just lättlästa texter anses vara på uppgång 
(Nordenstam & Olin-Scheller 2017) även om detta område är inte väl utforskat. Specialpedagogiska 
skolmyndigheten (Lundberg & Reichenberg 2008) anser att de som är i särskilt behov av lättlästa texter 
är just individer med annan språklig och kulturell bakgrund än svenskt. Målet med lättlästa publikationer 
är att tillhandahålla tillgängliga texter och samtidigt ”öka kunskapen och sprida kännedom om lättläst 
material” (SOU 2013:58). Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (Lundberg & Reichenberg 
2008) bör lättlästa texter bland annat inte vara för långa, de bör innehålla en författarröst samt undvika 
långa substantiv, främmande ord, passiv form och abstrakta begrepp.  
 Dock är lättläst inte alltid lättläst. Lärare och språkkonsulten Sundin (2007) påpekar att lättlästa texter 
kan se olika ut i olika länder och vid olika tider. Det är därför viktigt att SVA-lärare väljer lättläst 
skönlitteratur som är anpassad till just det svenska språket och som tar hänsyn till skillnader mellan och 
inom textens målgrupper. Till exempel har en 13-årig högstadieelev annorlunda språkbehov än den 19-
åriga eleven på språkintroduktionsprogrammet, även om deras språkkunskaper kan överensstämma. 
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Dessa skillnader bör även återspeglas i val av skönlitteratur. Det verkar dock finnas få riktlinjer för 
förlag som publicerar lättlästa skönlitterära verk. Det i Sverige välkända Vilja Förlaget undanhåller inte 
att deras lättlästa skönlitteratur är en översättning av dem engelska lättlästa versioner (Vilja Förlag 
2018). I de fall där originaltexten är skriven på ett tredje språk är alltså Viljas lättlästa text en 
översättning av den engelska lättlästa versionen som i sig är översatt från ytterligare ett annat språks 
lättlästa text. Det finns således risk att vissa lättlästa texter varken är anpassade till den svenska 
målgruppen eller nära originaltexten.  
 Fråga om lättläst faktiskt är lättläst lyfts vidare av Löthagen (2003); hon påpekar att vissa lättlästa 
böcker saknar nyanser, att språket är tvättad på synonymer och varierande ordförråd. Vidare menar 
Löthagen (2003) att texter som helt saknar bisatser inte ger tillräcklig tillgång till de olika språkliga 
mönster och strukturer som inlärare behöver. Sist men inte minst råder det en obalans i tillgänglig lättläst 
skönlitteratur där fokus ligger på yngre läsare. Enligt Carleson (2003) minskar utbudet av lättlästa texter 
ju äldre eleverna är. Detta är i synnerhet problematisk för de äldre gymnasieelever som med fördel läser 
litteratur för unga vuxna.  
 Det finns många aspekter en lärare måste ta hänsyn till i val av skönlitterära texter i SVA-
klassrummet som är långt ifrån enkel. 

3. Metod och material 
I detta avsnitt kommer det att redogöras för det empiriska undersökningen, val av metod och informanter 
samt reflektion över den valda metodologin.  

3.1. Empiri 
Denna del redogör för studiens empiriska undersökningen med detaljer om pilotstudien och intervjuer.  

3.1.1. Pilotstudie 
Det anses värdefullt att utföra en pilotstudie för att testa intervjutekniker, intervjulängd samt formulering 
av intervjufrågor. Det kan även ge data som möjliggör vidare reflektioner och inbjuder till en djupare 
diskussion (Richards 2015).  
 Intervjuguiden (Bilaga A) piloterades på en relativt nyligen examinerad SVA-lärare. Pilotstudien 
gjordes via Skype och visade sig var särskilt viktig. Vissa frågor behövde omformuleras för att bli 
tydligare och forskaren insåg att själva intervjun inte kommer vara lika lång som förväntat. Vidare visade 
det sig under pilotintervjun att det är utmanande att låta tystnaden pågå. På grund av min entusiasm och 
mitt intresse för ämnet avbröt jag min pilot-informant flera gånger med följdfrågor. Det påverkade flytet 
i informantens berättelse och förmodligen orsakade ett skift i hens fokus. Under intervjuer lät jag 
deltagarna prata mer ostört innan jag ställde följdfrågor. 

3.1.2. Intervju 
Denna studie bygger på fyra semi-strukturerade intervjuer med andraspråkslärare. Efter dessa 
informanter valdes blev de inbjudna att delta i en intervju. Intervjuer genomfördes under veckodagar på 
deltagarnas arbetsplatser där de bokade ett rum vilket möjliggjorde ostörd samtal. Innan varje intervju 
fick deltagare en kopia av samtyckesformuläret (Bilaga B) vilket de läste och undertecknade.  
 I denna studie reflekteras det över deltagarnas professionella praktik. Därför är det viktigt att 
intervjuerna ägde rum på lärarnas arbetsplatser där de har en professionell roll och kan således mer 
naturligt föra en institutionell och utbildningsrelaterad diskurs.  
 Intervjuer var semistrukturerade (Denscombe 2014; Dörnyei 2007) med 21 öppna frågor (Bilaga A). 
De öppna frågorna bidrog till en ökad flexibilitet i informanternas svar, möjliggjorde en större betoning 
på vissa intressepunkterna samt ökade intervjuarens möjlighet att ställa följdfrågor. Intervjuguide i detta 
fall bidrar till att inga viktiga aspekter utelämnas samt ger ett stöd till forskaren i 
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frågeformuleringsprocessen (Dörnyei 2007). Avsikt med intervjun var att få inblick i informanternas 
erfarenhet av och attityder till skönlitteratur i SVA-klassrummet, deras motivering av val av skönlitterära 
texter och uppfattningar om sådana texter i undervisningssyften.  

Inledande delen av intervjun gav bakgrundsinformation om studiens deltagare, deras utbildning och 
arbetsplats. Det som följde var innehållsfrågor (Patton 2015) som handlade om informanternas 
skönlitteraturanvändning i SVA-klassrummet, dess koppling till kursplanen, deras val av skönlitteratur 
samt mål med sådan undervisning. Sista intervjufråga gav deltagaren möjlighet att fritt lägga till det hen 
kände var viktigt eller intressant och som inte togs upp under intervjun. Denna avslutande fråga öppnar 
dörren för potentiellt värdefull data som forskaren själv inte har förutsett eller tagit hänsyn till (Dörnyei 
2007).  
 Intervjuerna spelades in med en digital inspelare och transkriberades senare av forskaren. Under 
intervjuer var forskaren medveten om den så kallade intervjuar-effekt (Denscombe 2014) som kan 
orsaka skeva svar på grund av deras uppfattning av  mig som forskare och i förhållande till min roll av 
lärarstudent, min ålder, kön och etniskt ursprung. Även om de skeva intervjusvaren mycket väl kan 
gömma en diskrepans mellan det informanter säger att de gör och det de faktiskt gör, är det dem själva 
väljer att lyfta i deras intervjuer mest relevant för denna studie. 

3.2. Deltagare 
Denna del avser att detaljera hur deltagarna i denna studie valdes samt att kort presentera varje 
informant.  

3.2.1. Urvalsstrategi 
Urvalsstrategi för denna studie är icke-slumpmässigt (Dörnyei 2007). Deltagarna valdes genom en 
subjektiv urvalsmetod (jfr. purposive sampling, Dörnyei 2007:126) utifrån urvalskriteriet: informanter 
är aktiva lärare i svenska som andraspråk på högstadiet eller gymnasiet. Geografisk närhet, tillgänglighet 
och samarbetsvilja har också spelat roll för vilka som deltagit i studien. 

Deltagarna valdes delvis från en Facebookgrupp med verksamma SVA-lärare och delvis genom 
direkt kontakt med en gymnasieskola i Stockholms innerstad. Fyra passande deltagare erbjöd sig delta i 
studien. Detta själv-val innebär att dessa individer är mest troligt själva positivt inställda till och 
använder skönlitteratur i SVA-klassrummet. Informanternas egna intresse för 
skönlitteraturundervisning kan bidra till rikligt samtalsmaterial som kan betydligt bidra till studiens 
insikter. Dock är det viktigt att inte övergeneralisera dataresultat utan att begränsa studiens slutsatser till 
dess deltagare.  
 De fyra deltagarna informerades om studies detaljer och missivbrev (Bilaga C) skickades för att de 
ska förstå studiens syfte samt deltagandets förutsättningar.  

3.2.2. Deltagarpresentation 
Av etiska skäll har alla personliga detaljer som namn och arbetsplats anonymiserats. För att underlätta 
analysen och diskussionen i denna studie har varje deltagare tilldelats ett fiktivt namn. Den enda likheten 
som de fiktiva namnen har med de faktiska deltagarna är kön. Nedan följer en presentation av studiens 
medverkande lärare. En lista över de skönlitterära texter dessa lärare använder i SVA-undervisningen 
finns i Bilaga D. 
 
Hanna 
Hanna har varit verksam lärare i 18 år och arbetar på en fristående grundskola i norra Stockholm. Hon 
undervisar åtta timmar i veckan i ämnena svenska och svenska som andraspråk. Hennes undervisning 
är fördelad mellan årskurs åtta och nio. Skolan där Hanna arbetar fokuserar på mångfald och har en 
mångkulturell profil.  
 
Judit 
Judit tog examen år 2017 och har sedan dess arbetat som gymnasielärare på en skola i norra delen av 
Stockholm som fokuserar på teknik och IT. Judit undervisar totalt 18 timmar per vecka i ämnena svenska 
och svenska som andraspråk i kurser 1, 2 och 3.   
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Alva 
Alva har varit lärare sedan 2002 och arbetar just nu på en stor gymnasieskola i centrala Stockholm. Hon 
undervisar i ämnena svenska och svenska som andraspråk på språkintroduktion- samt yrkesprogrammet.  
 
Cleo 
Cleo har arbetat som lärare i tre år. Hon studerade ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasiet 
men har aldrig arbetat som gymnasielärare. Cleo arbetar som högstadielärare i mellersta Sverige där hon 
undervisar årskurs åtta och nio i ämnena engelska och svenska som andraspråk.   

3.3. Metod för databearbetning 

3.3.1. Transkription 
Studiens syfte och intervjuform har även påverkat val av transkriptionsarbetet eftersom inget detaljerat 
transkriptionssätt behövs. Det är irrelevant för denna studie att under transkriptionsarbetet ta hänsyn till 
deltagarnas potentiellt avvikande grammatiska former, tonfall eller talhastighet. Istället användes det ett 
så kallat etnopoetiskt transkriptionssätt (Ahlgren 2014) som använder sig av radbrytning mellan varje 
paus eller uppehåll i talet. Blanka rader reflekterar en längre paus. Resultat av sådan transkription är 
texter som påminner om dikter. Det är svårt att läsa dem snabbt ”vilket i sin tur gör att orden får möjlighet 
att sjunka in i läsaren” (Ahlgren 2014:50).  
 Hänvisningar till de transkriberade intervjuer i studiens ”Resultat och analys” delen anges i parentes 
efter varje citat där deltagarnas namn följs av år för denna studie och sidnummer som hänvisar till 
respektive transkriptionsdokumentet. 

3.3.2. Hermeneutisk förhållningssätt 
Hermeneutik är ett vetenskapligt förhållningssätt som har med tolkning och förståelse att göra (Ahlgren 
2014). Den syftar till att få förståelse för individers upplevda och återberättade erfarenheter och 
uppfattningar. Dessa är av ”indirekt karaktär och måste tolkas fram ur det empiriska materialet” 
(Ahlgren 2014:36). Det empiriska materialet består av texter som i sig är transkriberat tal.  

Syfte med denna studie är att nå förståelse för skönlitteraturanvändning i skolan genom att tolka 
lärarnas berättelser. Det är viktigt att förstå att det inte handlar om själva texttolkningen utan snarare om 
att förstå fenomenet som texten handlar om (Westlund 2009). Forskaren ingår i en dialog eller levande 
samtal om meningen bakom texten (Kvale & Brinkmann 2009).  
 Tolkningen i denna studie anses inte vara separat från resultat utan rättare en del av den. Tolkning 
och analys av den empiriska data påbörjades vid första samtal med deltagarna. Denna tolkningskedja 
(Ahlgren 2014) fortsätter sedan med transkriptioner, texttolkningen samt själva texten av denna studie. 
Tolkningsprocessen i en hermeneutisk ansats handlar nämligen inte om någon generell arbetsmodell. 
Istället väljer forskaren själv sitt tillvägagångssätt och förflyttas ständigt mellan del och helhet som 
bidrar till en ökad förståelse och djupare tolkning (Ödman 2007).  

3.3.3. Tematisk analys 
De transkriberade samtalen analyserades genom kvalitativ tematisk analys (Lapadat 2010) som är ett 
systematisk tillvägagångssätt för analys av kvalitativa data. Det handlar om kodningsprocessen där de 
explicita koderna består av teman som genomsyrar undersökta data (Boyatzis 1998). Fokus i denna 
tematiska analysen ligger på att identifiera och klassificera teman eller mönster som har framträtt under 
individuella intervjuer. Tematisk analys är inte en forskningsmetod i sig utan snarare en analytisk 
inställning som hjälper forskaren att hitta relationer mellan deltagarnas uppfattningar samt att observera 
och analysera den insamlade data (Boyatzis 1998).  
 Själva analysen började redan under transkriptionsprocessen då övergripande temana påverkades 
även av de aktuella frågeställningarna. Dessa teman samlades och jämfördes intervjuer emellan för att 
hitta övergripande motiv som överensstämde med varandra. Vid ytterligare en läsning av 
intervjutranskriptioner identifierades det som var särskilt intressant eller överraskande för att sedan 
undersökas om andra informanter förmedlade liknande tankar eller erfarenheter. Dessa teman har 
sammanställts under ”Resultat och analys” delen nedan. 
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3.4. Metoddiskussion 

3.4.1. Intervju 
Denna studie avser att få insikt i SVA-lärarnas attityder till och användning av skönlitteratur i 
klassrummet. Data som samlas är alltså kvalitativ (Dörnyei 2007) och den består av inspelad ljuddata 
transkriberad till text. Intervjuer är lämpliga kvalitativa metoder för att få information om individers 
kunskap, uppfattningar och erfarenheter (Dörnyei 2007). I synnerhet är den semistrukturerade intervjun 
lämplig för situationer där forskaren har en generell uppfattning om det utforskade fenomenet, där det 
är möjligt att formulera frågor i breda penseldrag men att samtidigt inte begränsa djupet och bredden av 
deltagarnas svar (Dörnyei 2007:136).  
 Den viktigaste fördelen med inspelade intervjuer är att man har tillgång till autentiskt data även efter 
själva intervjun ägt rum. Dess nackdel är den tid som transkriptionerna kräver samt att intervjun inte ger 
fullständigt pålitlig data för det som faktiskt händer i klassrummet, utan snarare det som deltagarna 
berättar eller uppfattar händer.  
 Tidsramen för denna studie är begränsad och detta återspeglas i deltagarurval samt en låg grad av 
intervjustandardisering. Alla frågor i de fyra intervjuerna var nämligen inte formulerade på exakt samma 
sätt och på grund av skillnader i informanternas berättelser var inte heller alla följdfrågor identiska. För 
att lyfta denna studie ännu mer skulle det krävas ett större antal deltagare. Vidare skulle 
klassrumsobservationer ge ännu mer nyanserad information om skönlitteraturanvändning i SVA-
klassrummet. Den största nackdelen av att bara fokusera på intervjuer är potentiellt skev data. Det är 
viktigt att komma ihåg att det kan finnas diskrepans i det som deltagare säger att de gör och det de 
faktiskt gör. Studiens deltagare i sin självpresentation och roll av lärare som använder skönlitteratur i 
undervisningen lyfter fram en idealpraktik. Den gode lärare jobbar med diverse resurser, inte minst med 
skönlitteratur. Den professionella självbilden av studiens deltagare ska ses som just det, en 
självrepresentation, som återspeglar delvis det de tror att forskaren vill höra och delvis det som de själva 
anser är bra. Det betyder inte att de med flit inte berättar sanningen, men det kan finnas skillnader i deras 
uppfattning av vad de gör och verkligheten. 
 Vidare är det svårt att vara fullständigt konsekvent när man använder semistrukturerade intervjuer. 
Data erhållen genom sådana intervjuer är påverkade av den specifika kontexten och den specifika 
deltagaren (Denscombe 2014). På grund av det är det viktigt att ingen resultatgeneralisering görs bortom 
denna studien och dess fyra deltagare.  
 

3.4.2. Transkriptioner 
Det valda transkriptionssättet visade sig vara lämplig för studiens syfte. Även om det inte behövdes 
transkribera på ett etnopoetiskt sätt underlättade denna metod läsning av transkriptioner. Längre och 
kortare pauser är väl synliga i den transkriberade texten med så pass många radbrytningar.  
 Även om det tar lång tid att läsa sådana texter är det lätt att hitta viktig information. Samtidigt som 
sådan transkribering är tidskrävande, ger den en unik möjlighet att påbörja analysen redan under 
transkriberingsprocessen. 

3.4.3. Tematisk analys 
Tematisk analys är väldigt flexibel och svårdefinierbar vilket riskerar att sänka studiens tillförlitlighet 
(Lapadat 2010). Dock anser jag att användning av tematisk analys i denna småskaliga studie med få 
deltagare och relativt homogen data inte riskerar att negativt påverka dess interbedömarreliabilitet 
(Anderberg och Dahlberg 2007), den aspekten av tillförlitlighet som ”fokuserar på intervjuares 
bedömningar och graden av överensstämmelse mellan olika intervjuare” (46). Tematisk analys visade 
sig vara ett lämpligt val eftersom den ger ett mönster som bidrar till och ger en tydlig struktur för hela 
studien.  
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3.5. Etiska överväganden 
Målet med denna studie är att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Forskningsetiska 
principer 2002) och deras fyra allmänna huvudkrav om information, samtycke, konfidentialitet och 
nyttjande.  
 Enligt informationskravet ska forskaren “informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte” (Forskningsetiska principer 2002:7). Detta gjordes vid första 
deltagarkontakt via email och Facebook. Efter att deltagarna valts fick dem ett missivbrev (bilaga C) 
som inkluderade forskarpresentation, studiens syfte samt villkor som gällde för deras deltagande. Dessa 
omfattade information om frivilligt deltagande, rätt till att avbryta sin medverkan samt försäkran om 
anonymitet. Densamma information fick deltagarna även innan enstaka intervjuer påbörjades. De fick 
då läsa och underteckna samtyckesformuläret (bilaga B).  
 Detta formulär omfattar Vetenskapsrådets andra krav som kräver att forskaren ”inhämtar deltagarnas 
samtycke” (Forskningsetiska principer 2002:9). I samtyckesformuläret får deltagarna även information 
om deras rätt till att själva bestämma hur länge och på vilka villkor de vill delta i studien samt att de inte 
riskerar negativa konsekvenser om de väljer att avbryta sin medverkan (Forskningsetiska principer 
2002).  
 Även konfidentialitetskravet adresseras i samtyckesformuläret där det tydliggörs att alla personliga 
uppgifter kommer hållas hemliga och forskaren garanterar tystnadsplikt beträffande sådana uppgifter 
(Forskningsetiska principer 2002). Även om andra forskare kommer kunna ta del av intervjuresultat 
kommer all data hanteras med sådan sekretess att ingen person eller plats kan pekas ut. Den sistnämnda 
omfattar även nyttjandekravet (Forskningsetiska principer 2002).  

I denna studie nämns inte deltagares arbetsplatser mer bestämt än deras ungefärliga geografiska 
placering. Deltagarnas namn har anonymiserats och den enda som deras riktiga namn har gemensamt 
med namnet i denna studie är deras kön.  

4. Resultat och analys 
Detta avsnitt redogör för studiens resultat och analyserar deltagarnas egna erfarenheter av och 
uppfattningar om skönlitteratur i SVA-undervisningen. Denna sammanflätade resultatredogörelse och 
analys utgår från studiens frågeställningar och anordnas enligt dess övergripande tematiska kategorier 
som identifierades genom tematisk analys.  

4.1. Koppling av skönlitteratur till 
styrdokument 

Gemensamt för alla fyra lärare är att deras utgångspunkt för skönlitteratur i SVA-undervisningen är 
skolans styrdokument. De är positivt inställda till läroplanernas formulering och tolkningsmöjligheter 
samt deras flexibilitet. Judits uttalande om styrdokument är övergripande positivt och återspeglas alla 
fyra lärares attityder: 
 

de är ganska öppna 
tolkningsbara 
så man kan gå lite sin egen väg 
det kan jag tycka är ganska skönt 
för det beror faktiskt väldigt mycket på vad man har för en klass 
hur mycket man läser 
(Judit 2018:2) 

 
Just möjlighet till tolkningsutrymme verkar vara i synnerhet viktig för både högstadie- och 
gymnasielärare. Deras arbetssätt präglas av en invecklad gruppdynamiksanalys i klassrummet, elevernas 
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språkliga behov samt i viss mån deras preferenser. En annan lärare, Cleo, påpekar även vikten av 
samarbete med sina kolleger vilka agerar som extraresurser och en referens i tolkningen av 
styrdokument:  
 

sedan har jag ett bra arbetslag 
så har jag några funderingar 
så har jag väldigt bra kolleger att  
att fråga 
(Cleo 2018:2) 

 
Alla fyra lärare påpekar vikten av just skönlitteraturläsning i förhållande till skolans uppdrag om 
elevernas allsidiga utveckling (Gy11 2011) till kompetenta medborgare (Lgr11 2018). Detta tas upp 
även av Landmark och Wiklund (2012): ”när litteraturen är som bäst gör den oss empatiska och toleranta 
… Ju mer man vet om ett enskilt fall desto svårare är det att döma och hysa kategoriska åsikter” (17). 
Att få möta olika författare från olika delar av världen och genom att få lära sig hur dessa författare 
påverkats av den tid de levde i ger alltså elever en viktig insyn i olika kulturer, människors bakgrund 
och deras erfarenheter. 
 

man ska möta några kända författare 
och där har jag ju tolkningsutrymme 
vilka författare och vilka verk 
man ska kunna förstå att författarna har påverkats av den tid de levde i  
i form av 
själva liksom 
samhället  
så man på nåt sätt ska kunna hitta samband mellan 
författaren och hans eller hennes verk 
och då handlar det mycket om hur författaren kanske har levt i 
och lite under vilken tid han eller hon levde 
och hur man ser de ämnena i boken 
 
eller varför använder Strindberg franska ord i sina texter 
i fröken Julie 
jo, det har ju med Strindbergs 
vistelse i Frankrike att göra 
och att han strävar efter 
på nåt sätt  
att tala ett språk som var  
högstatus 
(Hanna 2018:11) 

 
Hannas arbete med skönlitteratur kan lätt kopplas till värdegrundsarbete där eleverna får, genom 
skönlitteratur, leva sig in i andra människors livssituationer (Tengberg 2011) och förstå deras världar ur 
nya perspektiv (Malmgren 2003). Enligt Malmgren (2003) är förståelse och inlevelse ”en grundläggande 
och nödvändig förmåga i en demokrati” (70). Detta uttrycks explicit av Cleo när hon berättar att 
skönlitteraturarbete är oundviklig för värdegrundsarbete: 
 

att bli goda medborgare 
att få diskutera olika ämnen 
(Cleo 2018:2) 

 
Svenska grund- och gymnasieskola främjar ämnesövergripande arbetssätt (Gy11 2011; Lgr11 2018) och 
även Gibbons (2013) menar att ”för bästa resultat bör lärare i svenska som andraspråk och lärarna i 
skolans andra ämnen samarbeta” (34). Detta arbetssätt återspeglas även i Cleos arbetssätt: 
 

och ibland har vi samma lektion 
vi har SVA-engelska 
denna kombination kommer mer och mer 
de är positiva till det 
elever 
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för att de känner att de vågar  
försöka sig fram mer 
och oftast har man ju då elever som är nybörjare på båda språk 
svenska och engelska 
och då tänker jag att  
min tanke är att utveckla de två språk samtidigt 
och då känner de 
att de sitter med likasinnade 
och då 
vågar de mer än de skulle annars 
(Cleo 2018:2) 

 
Gibbons (2013:34) menar dock att skolornas integrationspolitik ofta resulterar i segregerade klasser. 
Detta upplevs inte av studiens deltagare; tre av dem arbetar nämligen i blandade klasser där de 
undervisar i ämnena svenska som andraspråk och svenska samtidigt, under en och samma lektion. 
Medan skolstyrningen på Hannas och Judits skola bestämde sådan gemensam undervisning har Cleo 
själv sammankopplad sin undervisning i svenska som andraspråk med ämnet engelska.  
 Deltagande lärare menar att skolans styrdokument ger lämplig utgångspunkt för skönlitteraturbaserat 
språkutvecklande arbete och i synnerhet i relation till värdegrundsarbete.  

4.2. Skönlitteratur i SVA-undervisningen 
Alla fyra lärare i denna studie använder skönlitteratur i sin undervisning i olika utsträckning. Judit, 
gymnasielärare i kurser svenska som andraspråk 1, 2 och 3 menar att man inte kommer undan det:  
 

SVA 3 hade nu fått en ganska stor del 
skönlitteratur 
jag jobbade med det från sommarlovet till höstlovet 
och nu är de ute på praktik fram till jul 
så det är en tredjedel av året då 
 
SVA 2 kommer det bli en hel del på grund av att de har  
litteraturhistoria 
i kursplan 
 
SVA 1 blir det nog lite mindre kan jag tänka mig 
men det blir också några verk 
 
det är nån slags progression i alla fall 
så det är min förhoppning att läsa mycket med dem 
(Judit 2018:3) 

 
Judit har redan ägnat nästan tre månader av skolåret till skönlitteratur och berättar, liksom de andra tre 
lärarna, att skönlitteratur utgör ungefär hälften av hennes totala undervisningstid. Studiens deltagare 
betraktar litteraturläsning som både mål och medel i deras undervisning där elever genom 
skönlitteraturen får lära sig om Sverige idag och förr, om andra kulturer och människor samt få hjälp 
med att förena sina egna och författares tankevärldar. Pettersson (2015) hänvisar till forskning om hur 
litteraturläsning framhäver empatiförstärkning, minskar klyftor mellan sociala grupper och möjliggör 
att ”förstå andra människors tanke- och känslovärld” (15).  
 Utveckling av tankevärldar är dock inte den enda anledningen till varför deltagarna undervisar i, och 
med hjälp av, skönlitteratur. Det handlar i stor utsträckning även om generell språkinlärning och i 
synnerhet ordförrådinlärning: 
 

dels så får de ju mer ord 
alltså det är ordutvecklande 
de får ju också fler strukturer 
man bygger meningar på olika sätt 
ja alltså 
allt som har med inlärning att göra 
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att bara läsa är givande 
och mycket handlar om läsförståelse också 
och sedan 
på sikt get det även lite djupare tankar 
om den där att läsa mellan raderna 
kunna se 
avkoda vad som står 
avkoda dolda budskap 
och så vidare 
(Cleo 2018:3) 

 
Undervisning i skönlitteratur handlar alltså även mycket om att utveckla ett rikt och nyanserat ordförråd. 
Enligt Enström (2013) är ordförråd en viktig faktor i lyckat yrkesliv samt en begränsande faktor även 
på studier på avancerad nivå. Lindberg (2006) påpekar, liksom studiens deltagare, att ett välutvecklat 
ordförråd är en nyckelfaktor för framgångsrik ämnesinlärning.  
 

om de kan språket 
om de lär sig svenska 
om de utvecklar det svenska språket 
ja då 
då kommer de ha det lättare överallt 
de ska ju kunna klara skolan 
och det är språket som styr allt 
(Alva 2018: 3) 

 
Det är tydligt att alla fyra studiedeltagare identifierar undervisning i, och med hjälp av, skönlitteratur 
som mestadels fördelaktigt. Dock påpekar några av dem även svårigheter kring sådan undervisning 
främst i relation till tid, val av skönlitteratur samt otillräcklig läsvana hos sina elever. Hanna berättar att 
hon skulle vilja ha mer tid med sina elever för att läsa och diskutera skönlitteratur: 
 

egentligen skulle man vilja göra allt tillsammans 
och jobba hela tiden liksom på djupet med texterna 
men den tiden finns inte 
så en nackdel kan vara om man börjar med en bok 
som 
som man kanske inte riktigt har  
tänkt ut  
hur mycket tid egentligen tar när man verkligen är där  
(Hanna 2018:5).  

  
Även om alla lärare i denna studie ägnar minst halva sin undervisningstid till skönlitteratur, anser de att 
det ändå inte räcker. De önskar att de kunde arbeta med skönlitterära texter i större utsträckning och 
uttrycker explicit kritik över de lärare som anser sådan undervisning icke-nödvändig. Detta 
överensstämmer med Molloys (2008) påpekande om att det inte är acceptabelt för lärare att försumma 
undervisning i skönlitteratur och skylla detta på tidsbrist. En möjlig lösning till detta problem berättar 
Cleo om:  
 

när vi läser en gemensam bok så läser de inte hemma 
däremot 
så har jag 
också språkval i SVA 
och där börjar vi varje vecka med läsning av egen bok 
och då har de valt en egen bok  
så där läser de en kvart i sin egen bok 
 
så har de också få lånat på biblioteket 
så de har en bok hemma 
och där läser de högt för föräldrar eller syskon 
varje dag en sida 
och sedan så visar de i då 
i formuläret till mig att 
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eller det är föräldrar som skriver under 
att de har läst en sida varje dag 
 
jag tror att det kommer gå bra 
jag tycker redan kan märka liksom 
att vissa är tryggare eller starkare i sin läsning 
(Cleo 2018:9) 

 
Sådant arbetssätt kan motivera elever att fortsätta läsa även om det i början känns påtvingat. Denna 
initialt negativa inställningen nämner även Judit och Alva: 
 

i början var det problematiskt med fokus under läsning 
innan de blir vana att sitta och läsa på lektioner 
då är det verkligen 
varenda störning 
fångar man 
man måste 
(Judit 2018:6) 

 
de har för det mesta ingen stor läsvana 
det har inte heller andra ungdomar som har gått skolan i Sverige 
(Alva 2018:8) 

 
Färre elever läser idag än för bara några årtionden sedan (Carleson & Norberg 2003; SCB 2017). En av 
anledningar till minskning av skönlitterärläsning i SVA-klassrummet som lyfts fram av studiens 
informanter är avsaknad av läsande förebilder (Carleson & Norberg 2003). Alla fyra deltagande lärare 
berättar att enligt deras erfarenhet kommer i regel SVA-elever från icke-(skönlitteratur)läsande 
familjeförhållanden. Detta kan bero på olika anledningar som är utanför ramar för denna studie, dock 
märks det en underliggande oro i synnerhet hos gymnasielärarna:  
 

men jag tror att en stor problem är att 
det inte är så jättemånga invandrare som 
som kommer från familjer där de läser 
vilket nästan är en grundförutsättning att få de att läsa mer 
och framförallt  
att ge dem läslust 
det man allra helst vill göra 
och det ser ut att 
jag tycker att på gymnasiet är det redan lite för sent ute 
(Judit 2008:3) 

 
Det faller alltså på läraren att försöka få SVA-elever att börja läsa regelbundet så att de utvecklar goda 
läsvanor och så småningom fångar läslusten som i sig har positiva effekter på inlärning. Genom läsning 
och arbete med skönlitteratur utvecklar elever sin fantasi som hjälper dem att lättare hantera 
problemsituationer (Norberg 2003). Skönlitteratur väcker även många känslor och får läsare att mogna 
och utveckla sitt tänkande (Norberg 2003).  

En förutsättning för att elever ska kunna utveckla läslust är läskunskaper och ordförråd (Nasiell & 
Bjärbo 2007). Själva läsningen räcker alltså inte; att förstå texten är avgörande. Det är därför i synnerhet 
viktigt att välja skönlitterära texter med stor omsorg. Mer om detta nedan.  

4.3. Att välja skönlitteratur i SVA-
klassrummet 

Val av skönlitterära texter sker på olika sätt i olika skolor och av olika lärare. Tidigare forskning har lyft 
fram att alla val av text indelas i tre kategorier: det didaktiska målet, lärarens uppfattning om sina elever 
samt deras egna önskemål (Brodow & Rininsland 2005). Dock fokuserar lärare i denna studie främst på 
det didaktiska målet och deras egen uppfattning om sina elever. Alla deltagande lärare anser att det är 
oerhört viktigt att välja texter som är nära deras elever; detta uttrycks på olika sätt. Judit väljer 
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skönlitteratur enligt det som hon anser passar hennes elever, dock utgår hon ifrån de böcker hon själv 
har redan läst:  
 

främst utifrån min egen register 
jag måste ju ha läst det 
och sen 
vad som jag tror passar bäst på gruppen 
och jag försöker alltid ta en multikulturell perspektiv av 
vilket underlättar 
 
jag väljer helst böcker som har ungdomar som huvudkaraktär 
(Judit 2018:2, 4) 

 
Även Alva och Cleo påpekar vikten av lämpliga skönlitterära val: 
 

så försöker jag hitta texter som dem kan känna igen sig i 
så att det inte är alltför stor glapp 
mellan deras verklighet och bokens 
 
så en bok som vi läser nu handlar ju om  
en kille som kommer till Sverige från ett annat land 
och ska skapa sig ett annat liv 
och det är precis det våra elever gör just nu 
(Alva 2018:4) 

 
alltså jag väljer ju naturligtvis utifrån vad som står i våran grundtanke 
om att de ska bli en typ av medborgare 
jag vill diskutera ämnen som 
berör både positivt och negativt 
gärna nåt kritiskt 
jag vill gärna ta upp sånt som rasism 
likavärden 
och sådana typer av ämnen 
diskussionsämnen 
 
jag försöker ju hitta nåt som passar gruppen 
en grupp jag undervisade 
hela klassen med bara killar 
som kom från samma område 
i världen 
och då valde jag utifrån det 
och det väljer jag då med anledning att  
de ska kunna  
känna igen sig  
en bok som 
som liksom kunde återspegla deras  
religion 
det område de kommer ifrån och så vidare 
(Cleo 2018:2, 5) 

 
De rapporterade sätt att välja lämpliga skönlitterära texter överensstämmer med tidigare forskning 
(Gibbons 2013; Molloy 2008). Gibbons (2013) påminner om att ”olika samhällsgrupper och personer 
tolkar en text olika beroende på sina egna kulturella och sociala erfarenheter, vilket har betydelse när 
man använder texterna i ett multikulturellt klassrum” (131). Lärare måste alltså välja texter som är 
lämpliga för den enskilda eleven men även för hela klassen. Det kan dock vara svårt eftersom varje elev 
har sitt eget schema, alltså en summa av sina personliga och kulturella erfarenheter. I SVA-klassrummet 
där elever från olika delar av världen samlas är dessa ofta varierade. Jaspers (2014) varnar för risken att 
det i verkligheten är omöjligt att välja en text som hänvisar till elevernas gemensamma bakgrund. Deras 
diverse referensramar påverkar läsningen av en och samma text. Det är därför viktigt att ta hänsyn inte 
bara till elevernas ålder och intresse utan även till deras tidigare kulturella och personliga erfarenheter 
som utgör elevernas schema.  
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 Detta kan göras genom att hjälpa elever själva välja skönlitterära texter, ett sätt att bedriva 
undervisning i demokratisk arbetsform där elever får möjlighet att delta i undervisningsplaneringen 
(Gy11 2011; Lgr11 2018). Körling (2003) påpekar att faktorer som driver val av böcker består av  
”nyfikenhet, lusten, igenkännandet och den egna viljan” (23). Dessa val av skönlitterära texter kan alltså 
inte vara lyckade om inte en själv får möjlighet att göra dem. Dock verkar inte alla lärarna i denna studie 
vara beredda på att låta sina elever själva välja skönlitterära texter. Den enda deltagare som stödjer 
sådant tillvägagångssätt är Cleo:  
 

så har de också fått lånat på biblioteket 
så de har en bok hemma 
(Cleo 2018:9) 

 
Detta kan på sikt vara problematisk eftersom det kan resultera i att elever aldrig utvecklar förmågan att 
välja skönlitterära texter. Mer kortsiktigt är sådan inställning till skönlitterära val utifrån lärarens egna 
uppfattningar om sina elever väldigt begränsande. Det borde istället finnas en dialog och samarbete i 
denna process där eleven får individuell hjälp i val av skönlitteratur. 
 Vidare är den symboliska innebörden av att låna en bok på skolans bibliotek viktig. Enligt Bourdieu 
(Sharif u.å.) reproducerar och vidmakthåller utbildningssystemet dem rådande sociala hierarkier i 
samhället. På detta sätt är elevernas individuella val av skönlitteratur i skolans bibliotek (i viss mån) 
begränsade; fullständig autonomi i val av texter är bara en illusion.  

I frågan om egna val av skönlitteratur i SVA-klassrummet är det oundvikligt att prata om texter på 
elevernas modersmål. Även om alla fyra lärare hävdar att elevernas modersmål är en rikedom, finns det 
ingen plats för detta kapital (Sharif u.å.) i SVA-skönlitteraturundervisningen.  
 

jag uppmuntrar ju dem till att läsa på sitt modersmål 
men inte på lektionstid 
(Cleo 2018:6) 

 
Alla fyra lärare i denna studie hänvisar istället till modersmålsundervisning och hävdar att där får elever 
läsa böcker som de själva väljer samt böcker på deras modersmål. Även om lärare är noga att påpeka 
vikten av elevernas modersmål är dess avsaknad i SVA-undervisningen ett tecken på den språkliga 
hierarkin som råder mellan olika språk i Sverige. Vissa språk är mer önskvärda i det svenska samhället 
än andra (jfr. Hult 2012).  

4.3.1. Lättläst skönlitteratur 
I debatt om litteratur i SVA-klassrummet är just lättläst skönlitteratur ofta diskuterat. Enligt Nordenstam 
och Olin-Scheller (2017) är lättlästa texter på uppgång och det återspeglas hos studies deltagare. Tre av 
fyra lärare använder lättläst skönlitteratur, dock av olika anledningar. Hanna och Alva använder lättläst 
skönlitteratur med sina elever och tar upp fördelar av sådana texter:  
 

det är då att man kan få alla elever att förstå texterna 
 
men det måste ändå vara så att boken är snäppet ovan deras språknivå 
för annars så blir det bara att de plöjer igenom det 
och då har de sig inte lärt sig så mycket 
men det är lite svårt då 
att alltid hitta sådana böcker 
(Hanna 2018:7) 
 
eleven klarar av att läsa en hel bok 
och förstår innehållet 
(Alva 2018:4) 

 
Det är viktigt att komma ihåg att dessa två lärare kunskapsmässigt undervisar på högstadienivån. Medan 
Hanna undervisar i årskurser 8 och 9, arbetar Alva på gymnasiets språkintroduktion programmet där 
mål är just grundskolebehörighet. Hanna och Alva fokuserar främst på lättlästa skönlitterära texters 
fördelar även om Hanna tar upp vikten och svårigheten av att välja nivåanpassade lättlästa texter som 
ligger strax ovan elevernas språkkunskaper.  
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 I fråga om hur väl lättlästa skönlitterära texter är anpassade till SVA-elever på högstadiet och 
gymnasiet, anser Cleo att det finns en viss risk för infantilisering: 
 

så jag är positivt inställt till lättläst 
jag kan tycka att det finns möjligheter där 
men det beror ju på text 
och elev 
lättlästa texter kan ibland vara mest för barn 
så då passar det ibland inte för mina elever 
(Cleo 2018:4) 

 
Cleos oro är till viss del befogad om man tar hänsyn till Carlesons (2003) påpekande att utbudet av 
lättlästa texter minskar ju äldre eleverna är. Även Sundin (2007) uppger att både lärare och vissa 
författare oroar sig för barnsliga drag i lättlästa skönlitterära texter.  
 Av de fyra deltagarna är Judit den enda som är negativt inställd till lättläst skönlitteratur. Hon 
ifrågasätter själva konceptet av lättlästa texter:  
 

jag tror egentligen inte så mycket på att 
om lättläst verkligen är mer lättläst 
 
och sedan vad är lättläst?  
jag menar det finns ju olika krav i olika länder 
eller olika språk 
det är olika vad som är lättläst 
hur vet man att det är lättläst? 
hur vet man hur man skapar lättläst text? 
 
jag tror nästan att lättläst funkar bättre för de som har lässvårigheter 
än vad det hjälper för de som har annat språk 
(Judit 2008:3-4) 

 
Judits skepticism till lättläst skönlitteratur är befogad med tanke på diskrepansen mellan olika 
institutioner ansvariga för sådana texter och förlag som ger ut lättläst skönlitteratur. Medan 
Specialpedagogiska skolmyndigheten (Lundberg & Reichenberg 2008) definierar krav för lättlästa 
texter relativt tydligt, erkänner Vilja Förlag att deras lättlästa texter är direkt översatta från engelska 
lättlästa texter som i sig är eventuellt översatta från lättlästa textversioner på originalspråk (Vilja Förlag 
2018). Vidare finns det väldigt få studier som undersöker om lättläst skönlitteratur faktiskt är lätt att läsa 
(Nordenstam & Olin-Scheller 2017). 

4.4. Fokus och mål i relation till skönlitteratur 
i undervisningen 

Fokus i deltagarnas litteraturdidaktikarbete är relativt homogen. Det bekräftar Wengelin och Nilholms 
(2013) påstående att just ”läs- och skrivförmågor [är] en grundläggande del i all ämnesdidaktik” (111). 
Liksom val av skönlitterära texter i undervisningen måste även arbetssättet kring dem vara väl 
genomtänkt. Landmark och Wiklund (2012) hävdar att litteraturundervisningen i ämnena svenska och 
svenska som andraspråk inte behöver vara olika (13); Judit, Hanna och Cleo tänker likadant. Dessa tre 
lärare undervisar nämligen i två ämnen samtidigt. Judit och Hanna undervisar i SVA och svenska 
samtidigt medan Cleo ofta kombinerar SVA och engelska.  
 Studiens deltagare undervisar i skönlitteratur av flera olika anledningar: att utveckla läsvana och 
fånga läslust, att arbeta med textförståelse generellt, att öka elevernas ordförråd, att förbättra deras uttal 
och läsförmåga samt att ge elever möjlighet till att utvecklas till bättre skribenter. Enligt de fyra 
deltagande lärarna kan man utgå ifrån skönlitteratur i nästintill all undervisning i ämnet svenska som 
andraspråk. Även deras arbets- och tillvägagångssätt i skönlitterär undervisning är relativt lika.  
 Alla fyra lärare i denna studie betonar vikten av lärarstöd i undervisningen i och om skönlitteratur. 
Här kan deras arbetssätt kopplas till Chambers (1998) läsandets cirkel där val av skönlitterära texter, 
läsprocessen samt textrespons kretsar kring lärarens stöd. Återkommande motiv i intervjudata är stöd 
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(Norberg, Körling, Ahlén & Burstedt 2003) och stöttning (Lightbown & Spada 2006); deltagare 
poängterar att elever lär sig bäst i sociala sammanhang där undervisningen sker i olika cykler:  
 

vi tittar på första sidan 
och pratar om det 
vi pratar om bilder som är med på första sidan 
och titel 
sedan tittar vi på baksidan av boken 
där får vi lite en kort sammanfattning 
och då pratar vi om det och försöker 
förutse vad boken kommer handla om 
(Cleo 2018:9) 
 
de behöver stöd 
mycket stöd i början 
så först gör vi mycket tillsammans 
men sedan gör de mer och mer individuellt 
(Judit 2018:7) 
 
man försöker läsa tillsammans 
och hinna diskutera 
man måste stanna upp väldigt mycket och diskutera olika begrepp 
där försöker jag göra så att 
de som är redan duktiga och kanske redan vet vad det betyder ändå 
och på nått viss 
tar de en roll 
en delaktighet 
att de lär de andra 
på ett sätt 
(Alva 2018:4) 
 
alla texter och undervisning 
det måste ändå vara snäppet över deras språknivå 
(Hanna 2018:10) 

 
I dessa berättelser finns tydliga spår av Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande där denna sker 
i ”interaktionen mellan mer … och mindre kompetenta/erfarna talare” (Abrahamsson & Bylund 
2012:190). I synnerhet betonar Alva vikten av att befinna sig i närmaste utvecklingszonen 
(Abrahamsson & Bylund 2012) samt att engagera mer erfarna elever till att stötta de mindre erfarna.  
 Det de fyra lärarna vidare har gemensamt i litteraturundervisningen är deras perspektiv på 
skönlitterära texter. De betraktar texten som mer än bara en summa av ord och kapitel utan tar även 
hänsyn till relation mellan texter, elevernas erfarenheter och tidigare kunskaper (Landmark & Wiklund 
2012). De brukar inleda arbete med skönlitteratur genom att först fokusera på utsidan av boken, dess 
grafik och titel. Detta arbete med förförståelsen följs av fokus på själva texten och gemensam 
textbearbetning samt successivt mer och mer självständiga aktiviteter.  
 

vi modellerar bokens genre 
och när de ska skriva så finns det 
modell-texter 
(Hanna 2018:10) 

 
vi repeterar 
vi går framåt och sedan tillbaka 
som i en cirkel 
då får de mycket repetition 
och då vet de vad de ska göra och hur 
(Judit 2018:7) 
 
allt som vi gör 
gör vi tillsammans 
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till att börja med 
(Alva 2018:5) 

 
Lärare stöttar elever kontinuerligt genom inlärningsprocessen och när det behövs erbjuder ytterligare 
stöd i form av stöttande matriser (Gibbons, 2013) eller modell-texter som Hanna kallar dem.  

Studiens deltagare fokuserar även mycket på textläsning samt uppgifter kring den. Hanna hänvisar 
till forskning i sitt resonemang om skönlitteraturanvändning vilket i sig talar för skönlitteraturens status 
i undervisningen. Hon sammanfattar koncist det som alla deltagare implicit pekar på: 
 

då tänker jag att vi använder Palinscar och Brown  från 1984  
som också Barbro Westlund hänvisar till  
det vill säga de 4 allmänna lässtrategierna 
att förutspå en handling 
att kunna ställa frågor 
att sammanfatta huvudidéer 
att reda ut oklarheter 
 
man ska också kunna 
reflektera över budskap i texter 
hitta och reflektera över tydliga budskap 
sedan budskap som gåt att läsa mellan raderna 
och sist ska man kunna 
hitta och reflektera över dolda budskap i böcker 
(Hanna 2018:9) 

 
Hannas citat ovan visar alltså på hur eleven har olika roller i olika stadier av inlärning. Dessa kan vara 
kodknäckare (Gibbons 2013) i dem tidiga skeden av språkinlärningen som till exempel på Alvas 
introduktionsprogrammet. Senare blir eleven en textdeltagare (Gibbons 2013) som ”gör kopplingar 
mellan texten och sin egen sociala och kulturella kunskap och tidigare erfarenheter” (133). Läsaren blir 
så småningom även textanvändare (Gibbons 2013) med mer eller mindre utvecklade ”sociala och 
kulturella strategier” (134) för textanvändning. Sist men inte minst är mål i skönlitterärundervisning att 
elever blir textanalytiker (Gibbons 2013) eller kritiska läsare.  

4.5. Resultatsammanfattning 
 
Denna del sammanfattar studiens resultat och knyter samman studiens analys med dess syfte och 
forskningsfrågor. Dessa överensstämmer med den tematiska analysen som resulterade i identifieringen 
av dem övergripande teman vilka studien är indelad efter. Forskningsfrågor är följande: 
 

o Hur kopplar/tolkar fyra lärare skönlitteratur till skolans styrdokument? 
o Hur mycket utrymme uppger dessa SVA-lärare att skönlitteratur får i deras undervisning?  
o Hur resonerar de fyra lärare kring val av skönlitteratur och i synnerhet i valet mellan vanlig och 

lättläst skönlitteratur?  
o Vad är fokus och mål med skönlitteraturbaserad undervisning i SVA-klassrummet? 

 
Som kanske förväntat utgår de fyra lärare i sin undervisning utifrån skolans styrdokument i sin 
undervisning. De anser att styrdokumentens formulering i relation till skönlitteraturundervisning är 
lämplig och känner generellt att de har tillräckligt brett tolkningsutrymme i sitt arbetssätt. Koppling till 
styrdokument görs även i relation till skönlitteraturens användning i värdegrundsarbete som rör 
demokratifrågor. De fyra lärarna jobbar aktivt med att introducera texter av olika författare från olika 
delar av världen. På detta sätt skapar de möjlighet för sina elever att reflektera över olika kulturer, 
värderingar, människors bakgrund och erfarenheter. Att leva in sig i andras världar och se dem ur deras 
perspektiv tas upp som en viktig byggsten för fostring av den kompetenta medborgaren som 
styrdokument hänvisar till.  
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Studiens deltagare uppger att de väljer skönlitterära texter baserat på individer i klassrummet, 
dynamiken mellan dem, deras språkliga behov och personliga preferenser. De betonar vikten av att välja 
skönlitterära texter som är nära elever på något sätt och som får dem att känna igen sig. 

För det mesta får deras elever inte fritt välja skönlitterära texter själva även om dessa är potentiellt 
tillgängliga. Istället finns det vissa ramar som lärare utgår ifrån och presenterar specifika böcker som 
elever sedan får välja bland. Detta är förvisso praktiskt för lärare, men främjar inte det demokratiska 
förhållningssättet i undervisningsplaneringen. Det kan även försvåra utveckling av elevernas förmåga 
att själva välja skönlitterära texter i framtiden. I denna fråga hänvisade studiens informanter till 
modersmålsundervisningen som elever har rätt till, men samtidigt erkände de att de i själva verket inte 
vet hur läsning undervisas i modersmålskurser eller om deras elever ens deltar i dessa kurser. Själva 
låter de inte elever läsa på annat språk än svenska under sina egna lektioner. 
 Förutom demokratiarbete hänvisar deltagande lärare även till styrdokumentens riktlinjer om att arbeta 
ämnesövergripande. Denna princip avser främst samarbete mellan lärare i olika ämnen men studiens 
deltagare gör detta arbete själva. Tre av fyra lärare i denna studie undervisar nämligen i två ämnen 
samtidigt med kombinationer som svenska och SVA samt SVA och engelska. Även om detta 
ämnesövergripande arbetssätt inte innebär samarbete lärare emellan är det inte helt utan värde. I 
ämneskombinationen SVA och engelska får elever arbeta med samma skönlitterära text i två olika 
ämnen och på två olika språk vilket kan ge en djupare förståelse för litteratur.  

Studiens deltagare anser att undervisning i, och med hjälp av, skönlitteratur är en oundviklig och 
central komponent i SVA-klassrummet. De uppger de att de ägnar minst halva sin undervisningstid till 
skönlitteraturrelaterade aktiviteter och uppgifter. Ändå känner de att tiden ofta inte räcker. De skulle 
vilja läsa och diskutera skönlitterära texter oftare och genom det ge sina elever ännu fler tillfällen till att 
upptäcka nya kulturer och människor. Enligt deras uppfattning läser allt färre elever och då främst på 
grund av frånvaron av böcker och skönlitterära texter i hemmamiljön. Alla fyra lärare uttrycker en viss 
oro över den uppfattade avsaknaden av läsande förebilder i elevernas liv och följaktligen deras dåliga 
läsvanor som försvårar språkinlärningen.  

Enligt lärarna i denna studie är skönlitteratur både mål och medel i SVA-undervisningen. De menar 
att litteraturens kraft är obestridlig; den kan förstärka läsarens empati, minskar klyftor mellan sociala 
grupper samt få läsaren att förstå sig själv bättre. Dock har skönlitteraturen ytterligare potential, såsom 
ordförråd- och språkinlärning, två nyckelfaktorer för framgångsrika studier.   

Tre av fyra lärare i denna studie arbetar mot målen för högstadiet och använder regelbundet lättläst 
skönlitteratur. Sådana texter används i hopp om att elever kommer förstå texter bättre. De tre lärarna 
som använder lättläst skönlitteratur påpekar återigen vikten av att välja lämpliga texter som bör ligga 
någorlunda ovan elevens språkliga nivån. Vidare menar de att nivåanpassade texter är i synnerhet viktiga 
för att undvika alldeles för barnsligt innehåll som inte gynnar eleven.  
 Bara en av de fyra lärarna som deltog i denna studie är negativt inställd till lättläst skönlitteratur och 
menar att sådana texter lämpar sig i första hand för elever med lässvårigheter. Hennes invändning mot 
lättläst skönlitteratur baseras främst på de olika krav som olika länder har för sådana texter. Hennes oro 
över lättläst litteraturs kvalité är befogad i synnerhet i relation till dem potentiellt problematiska 
översättningar (Vilja Förlag 2018) av lättlästa texter.  

Enligt studiens deltagare är skönlitteratur läromedel med mest potential. Den används som medel i 
aktiviteter kring textförståelse, ordförråd, uttal, läs- och skrivförmåga samt främjande av goda läsvanor. 
Inte sällan används skönlitteratur även i arbete med att väcka elevernas läslust.  
 Enligt de fyra lärare i denna studie behöver inte skönlitteraturundervisning i ämnena svenska och 
SVA vara olika. Tre av fyra deltagare undervisar faktiskt i dessa två ämnen samtidigt och ser det som 
en fördel för alla elever. Genom sådan undervisning möter elever skolkamrater med olika bakgrund. De 
med svenska som modersmål får ibland agera som extraresurs för elever som har gått i svensk skola 
kortare tid än de själva. De med annat modersmål än svenska får uppleva den svenska kulturen och 
integrationen påbörjas redan under första skoldagar.  
 Det som präglar fokus i undervisning i, och med hjälp av, skönlitteratur är lärarnas övertygelse att 
elever lär sig bäst i sociala sammanhang där de får interagera med varandra. Flera lärare nämner 
Vygotskijs (Gibbons 2013) närmaste utvecklingszonen där eleven med stöd klarar uppgifter som hen 
inte än kan klara på egen hand. Stöd och stöttning är alltså centrala delar i SVA-undervisningen. Denna 
process är cyklisk och ständigt pågående.  
 I relation till skönlitterära texter är det oundvikligt att inte prata om själva läsprocessen. Där menar 
studiens deltagare att elever successivt utvecklas till läsare som skapar mening i skönlitterära texter 
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utifrån sina egna referensramar, läsare medvetna om att texter är kulturellt och ideologiskt betingade 
samt läsare som kan kritiskt granska olika texter och förstå deras underliggande intention.  
 Skillnader mellan högstadie- och gymnasielärare är minimal, dock verkar gymnasielärarna arbeta 
med skönlitteratur i någorlunda större utsträckning än högstadielärare i denna studie. Detta står i kontrast 
till formuleringar om skönlitteraturen i styrdokument; skönlitteraturen verkar nämligen ha större plats i 
styrdokumenten för högstadiet är gymnasieskolan.  

5. Avslutande diskussion och 
förslag på vidare forskning 

Denna del avser sätta studiens resultat i dess sammanhang. Centrala aspekten av denna studie var att få 
inblick i skönlitteraturarbete av fyra svenska som andraspråkslärare på högstadiet och gymnasiet.  

Ett av huvudresultaten i denna studie är att lärarna uppger att de använder skönlitteratur i minst 
hälften av all sin undervisningstid men känner ändå att det inte räcker. Detta visar på den starka rollen 
och höga statusen skönlitteraturen har i undervisningen men säger samtidigt mycket även om dem som 
den utesluter, nämligen lärare som inte använder skönlitteratur i lika stor utsträckning. På ett sätt kan 
man tolka studiens resultat som att skönlitteratur, enligt deltagande lärare, måste användas i SVA-
klassrummet; om man inte gör det finns det risk att man betraktas som dålig lärare. På liknande sätt bör 
även en viss typ av skönlitteratur användas, helst kvalitetslitteratur (Nordberg & Nylöf 1990) med hög 
status som återspeglas även i skolans styrdokument (Skolverket u.å.). 

Skönlitteratur anses vara ett sätt att få iaktta världen och personer utifrån andras perspektiv. 
Kunskapen som förmedlas genom skönlitteratur har potential till att göra läsare mer empatiska 
(Landmark & Wiklund 2012) vilket kan leda till ett förbättrad tolerans. Detta är i synnerhet relevant för 
SVA-klassrummet, en mötesplats för diverse kulturer, erfarenheter, värden och normer.  

Dessa egenskaper är viktiga att ta hänsyn till i val av skönlitteratur i SVA-klassrummet där även 
skolans styrdokument spelar en central roll. Det breda tolkningsutrymmet som dessa ger lärare i val av 
arbetssätt gör också att det vilar ett ganska stort ansvar på de enskilda lärarna i just val av skönlitterära 
texter. Några specifika riktlinjer i styrdokumenten finns inte.  

Deltagare i denna studie påpekar att de brukar välja texter som är nära eleverna och som möjliggör 
att de känner igen sig. Frågan är dock om denna närhet till texter och igenkänning gynnar elevernas 
läsintresse. Som Economou (2015) konstaterar, vet redan SVA-elever hur det är att vara nyinflyttat till 
ett nytt land och utsatt för en okänt kultur. Det är oklart hur skönlitterära texter med fokus på invandring 
och flykt påverkar elever som själva har gått igenom liknande omvandling och potentiell trauma. Det är 
inte heller någonting som lärare i denna studien verkar reflektera över. Eftersom skönlitteraturval är i 
viss mån anpassad till gruppen kan det vara kontroversiellt och utpekande att upprepat tilldela 
skönlitterära texter till tidigare utsatta elever där de får känna igen sig i. Det som ligger bakom sådana 
val av skönlitteratur är kategorisering av elever och vidmakthållande av vi-dem-debatten (SOU 2005:56) 
som riskerar att försvåra deras integration i det svenska samhället samt ha negativa konsekvenser för 
deras språkinlärning. Det vore ytterst intressant att utforska elevernas uppfattning om vad skiljer texter 
de kan relatera till från texter de känner igen sig.  

I SVA-klassrummet ligger språkkunskaper på olika nivåer. För att elever ska kunna förstå 
skönlitterära texter samt för att få känna den känslan av belöning som läsning medför, väljer vissa lärare 
lättlästa texter. Detta val är ytterligare en dimension av de avvägningar lärare behöver göra i samband 
med skönlitteraturrelaterad undervisning.  

Lättläst skönlitteratur finns både i originalversion samt i form av översatta texter ursprungligt skrivna 
på antingen svenska eller ett annat språk. Just på grund av att lättläst skönlitteratur är på uppgång 
(Nordenstam & Olin-Scheller 2017) och den används av tre lärare i denna studie, är den värt att 
diskutera. Enligt informationen erhållen av Vilja Förlag (2018) är deras lättlästa texter översättningar av 
andra språks lättlästa versioner. Om originalversionen exempelvis är skriven på franska är den svenska 
lättlästa versionen en översättning av den engelska lättlästa texten som i sig är en översättning av den 
franska lättlästa versionen. Det behövs inte mycket fundering för att se problematiken i detta. Den 
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Specialpedagogiska skolmyndigheten (Lundberg och Reichenberg 2008) i Sverige har definierat krav 
på lättlästa texter. Ingen forskning om andra länders lättlästa krav samt översättningsriktlinjer är dock 
lättillgängliga. Med tanke på detta är debatten om lättläst faktisk är lättläst ytterst befogad.  

Även om alla studiens deltagare betonar vikten av elevernas tidigare erfarenheter samt kulturella och 
språkliga bakgrund tar de förvånande lite hänsyn till deras modersmål. Detta återspeglar den ideologin 
som Mattson (2007 i Mattlar 2008) skriver om; han hänvisar till en tro ”på reellt existerande svenska 
gemensamma goda värderingar” (194) och ”bilden av det goda och enhetliga svenska samhället” (194). 
Enligt vissa forskare (Mattson 2007 i Mattlar 2008) hotas denna svenskheten av den nykomne 
invandraren, en ”främmande och kaotiskt de andra” (194). Oavsett om detta gäller för SVA-
klassrummet eller ej återspeglar sig denna ideologin i avsaknaden av modersmål under ordinarie 
undervisning; anledning till det förmedlas aldrig. Istället erkänner SVA-lärare i denna studie att läsande 
på modersmål inte är ett alternativ i deras undervisning och samtidigt hänvisar de till 
modersmålsundervisningen som elever har rätt till. Dock vet inte de fyra lärarna om elever ens läser 
modersmålskurser. De kan inte heller med säkerhet svara på frågan om elever faktiskt får läsa på 
modersmål under dessa lektioner. Deras svar består av antaganden. Denna undvikande eller avsaknad 
av reflektion över vikten av modersmål i andraspråksundervisningen är förvånande om inte alarmerande 
och verkar strida emot skolans styrdokument (Gy11 2011; Lgr11 2018). Genom avsaknad av 
modersmålstexter och samtidig närvaro av till exempel engelska språket i SVA-undervisningen 
vidmakthålls den språkliga hierarkin som råder i Sverige (Hult 2012). Samtidigt upprätthåller man den 
enspråkiga ideologin som enligt Karrebæk (2013) fortfarande finns i många skolor. Faktum att elever 
får läsa texter skrivna av författare från olika delar av världen tyder på ett viss öppenhet till andra 
kulturer. Denna öppenhet kan dock vara vilseledande med tanke på att inga andra språk förutom svenska 
släpps in i undervisningen. Det är lärarens ansvar att i den demokratiska andan som präglar svenska 
skolväsendet tar vara på, vårda och främja all kapital eller språkliga resurser som elever har. Forskning 
visar (Ladberg 2000; Wagner, Strömqvist & Uppstad 2010) att modersmål är en bro mellan första och 
andraspråk vilket även återspeglas i skolans styrdokument (Gy11 2011; Lgr11 2018). För att få en rättvis 
förståelse för det utrymme som modersmål har i skönlitteraturbaserad SVA-undervisning behövs det 
vidare forskning.  

Lärare i denna studie betonar betydelsen som skönlitteratur har för utveckling av SVA-elevernas 
läsvanor och läslust. Just läslust kan problematiseras i detta sammanhang. Studiens deltagare lägger stor 
vikt på att väcka läslust hos elever som i stort saknar läsande förebilder. Dock verkar den rådande 
ideologin om homogen svenskhet dominera även denna aspekt av undervisningen. Texter som används 
i SVA-klassrummet är uteslutande svenska. Både studiens deltagare och forskning generellt är enade 
om att ”läsare skapar läsare” (Chambers 2011:115).  Men frågan om vilka läsare och vilka språk återstår 
obesvarad. För att väcka läslust är läsning på just svenska språket kanske inte det viktigaste elementet. 
För att faktiskt sätta elever i fokus och göra allt en lärare kan för att väcka deras läslust bör även läsning 
på elevernas modersmål övervägas.  

Studiens deltagare påpekar skönlitteraturens positiva påverkan på generell andraspråksutveckling, 
ökat ordförråd, kunskap om svenska demokratiska värderingar, förståelse för grammatiken, utveckling 
av läsvanor och sist men inte minst, läslusten. Denna potential som skönlitteratur har i SVA-
undervisningen är således väldigt bred vilket även förklarar dess flitiga användning i klassrummet. 
Faktum att skönlitteratur förment används i hälften av undervisningstiden av studiens fyra deltagare 
måste dock ses med kritiska ögon. Dessa deltagare valde frivilligt att delta i studien vilket i sig betyder 
att de är positivt inställda till skönlitteratur i SVA-undervisningen. Detta ses emellertid inte som en brist 
i studiens genomförande utan som en tillgång. Det är inte meningen att studiens resultat ska generaliseras 
i termer av skönlitteraturanvändning i SVA-klassrummen landet runt. Istället presenteras det resultat 
och slutsatser dras baserat på information erhållen av fyra lärare med positivt om inte entusiastiskt 
inställning till skönlitteratur i SVA-undervisningen. Detta ger en mer djupgående förståelse för 
skönlitteraturabete i SVA-klassrummet av just dessa fyra lärare. För att få en bredare och mer 
representativ information om hur SVA-lärare använder skönlitteratur i sin undervisning behövs det dock 
mycket mer omfattande studie med flera deltagare. Vidare skulle det vara intressant att inte bara 
intervjua SVA-lärare utan även observera deras undervisning under en längre period. Detta skulle 
eliminera risken för potentiella diskrepanser mellan det deltagare säger att de gör och det de faktiskt gör. 
Ett ytterligare förslag på vidare forskning skulle även kunna omfatta SVA-elever för att få inblick i deras 
egna uppfattningar, preferenser och valmöjligheter i relation till skönlitterära texter i klassrummet.  
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Bilagor 

Bilaga A. Intervjuguide 
 

1. Vilken utbildning har du? Vilken utbildning i SVA har du? 
2. Hur länge har du arbetat som lärare? 
3. Ungefär: hur många elever går på skolan?  
4. Ungefär: hur många elever läser SVA? 
5. Hur länge har du arbetat med SVA?  
6. Vilka kurser undervisar du just nu? Hur många timmar i veckan? 
7. Använder du skönlitteratur i undervisningen?  
8. Hur stort utrymme får skönlitteratur i undervisningen?  
9. Hur tolkar och använder du kursplanernas riktlinjer angående skönlitteratur?  
10. Vad tänker du på när du väljer skönlitterära texter för SVA elever? Hur väljer du skönlitteratur 

i undervisningen? Genre, ämne, tema? (genre, topic, theme) Varför? 
11. Hur motiverar du elever att läsa texten? Varför ska de läsa skönlitteratur? 
12. Kan skönlitteratur påverka språkinlärningen för barn som har svenska som andraspråk? Om ja, 

hur? 
13. Vilka för- och nackdelar ser du med skönlitteratur i undervisningen för elever som har svenska 

som andraspråk?  
14. Använder du lättläst skönlitteratur? Varför? Varför inte?  
15. Vad är din uppfattning om lättläst skönlitteratur? För- och nackdelar? 
16. Hur ser dina elevers språkliga och kulturella bakgrund ut? Spelar dina elevers språkliga och 

kulturella bakgrund någon roll i ditt val av skönlitteratur?  
17. Enligt dig: är det viktigt att elever kan relatera till det de läser? Får de läsa på sitt modersmål? 
18. Vilka böcker har du använt i undervisningen det senaste året?  
19. Hur resonerar du kring arbetssätten som du planerar kring skönlitteratur? Vilka arbetssätt funkar 

bäst?  
20. Brukar du ha någon form av prov eller bedömningssituation efter ett sådant arbetsområde? Vad 

är det i så fall som bedöms/testas?  
21. Varför läser dina elever? Vad vill du uppnå med att elever läser? 

 
 
Extrafråga: Baserat på egen erfarenhet: Vilken bok tycker du fungerar bra i SVA? Varför? Hur har du 
arbetat med just denna bok?  
 
 
Avslutande fråga: Finns det nåt mer du vill lägga till som inte redan togs upp? 
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Bilaga B. Samtyckesformulär 
 
Anpassad från https://www.coloradocollege.edu/other/irb/consent/forms.html 
 
 
 
 
 
Samtyckesformulär: Skönlitteratur i SVA-klassrummet 
Mojca Visnjar 
mojca.visnjar@gmail.com  
 
Handledare: Maria Rydell 
Institutionen för svenska och flerspråkighet, SU 
maria.rydell@su.se 
 
Du är inbjuden att delta i en undersökning av hur vanlig och lättläst skönlitteratur används i SVA-
klassrummet samt hur lärare väljer mellan vanliga och lättlästa texter. 
 
Vad du kommer att bli ombedd att göra: Du kommer att bli ombedd att delta i en intervju, vilket tar 
ungefär 30 till 45 minuter. Intervjun kommer att spelas in. 
 
För- och nackdelar: Det finns inga förväntade risker för dig om du deltar i denna studie, bortom de 
som uppträder i vardagen. 
 
Att delta är frivilligt: Deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan 
utan några som helst negativa följder.  
 
Konfidentiellt förhållningssätt: All data samlad genom denna intervjun kommer behandlas 
konfidentiellt och kommer bara användas i forskningsändamål. Även om andra forskare kommer kunna 
ta del av intervjuresultat kommer all data hanteras med sådan sekretess att ingen person eller plats kan 
pekas ut.  
 
Om du har frågor eller vill ha en sammanfattning av studieresultaten: Kontakta forskaren på e-
mailadressen ovan.  
 
Uttalande om samtycke: Jag har läst ovanstående information. Jag bekräftar att jag är 18 år eller äldre. 
Jag samtycker härmed till att medverka i studien och vet vad studiens syfte är. 
 
 
Ort och datum 
____________________________________ 
 
 
Namnteckning 
_______________________________________ 
 
 
Namnförtydligande 
_______________________________________ 
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Bilaga C. Missivbrev 
30 oktober 2018 
 
 
*Informantens personlig information* 
*Skola där informanten jobbar* 
 
 
Missivbrev 
 
 
Hej *namn*,  
 
Jag är ämneslärarstudent vid Stockholms Universitet och just nu läser jag min åttonde termin av tio. 
Denna termin skriver jag mitt examensarbete i ämnet Svenska som andraspråk. Examensarbetet 
fokuserar på vanlig och lättläst skönlitteraturanvändning i SVA-klassrummet.  
 
Syftet med mitt arbete är att undersöka i vilken utsträckning och hur skönlitteratur används i 
utbildningen, samt hur lärare väljer mellan vanliga och lättlästa texter.  
 
För att kunna genomföra denna studie skulle jag vilja intervjua dig, en verksam lärare som har kunskap 
och erfarenheter som är värdefulla för mitt arbete. Intervjun kommer bestå av 25 frågor och kommer ta 
mellan 30 och 45 minuter.  
 
Intervju kommer spelas in på en ljudinspelare och information kommer senare transkriberas av mig. Vid 
intervjun, såväl som vid transkriberingen, kommer jag utgå ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och du kan om du så vill avbryta intervjun och 
därmed ditt deltagande. Alla data samlad genom intervjuer kommer behandlas konfidentiellt och 
kommer bara användas i forskningsändamål. Även om andra forskare kommer kunna ta del av 
intervjuresultat, kommer alla data hanteras med sådan sekretess att ingen person eller plats kan pekas 
ut.  
 
Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig eller min handledare.  
 
Med varma hälsningar, 
Mojca Visnjar 
mojca.visnjar@gmail.com  
 
 
Handledare: Maria Rydell 
Institutionen för svenska och flerspråkighet 
maria.rydell@su.se 
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Bilaga D. Skönlitterära texter som används av 
studiens deltagare 
Judit 
Björnstad, Fredrik Backman 
Ett halvt ark papper, August Strindberg 
I väntan på Godot, Samuel Beckett 
Märit, Astrid Lindgren 
Stjärnlösa nätter, Arkan Asaad 
 
Hanna 
En komikers uppväxt, Jonas Gardell 
Alex Dogboy, Monica Zak 
Kasta syra, Monica Zak 
Anne Franks dagbok (lättläst och vanlig), Anne Frank 
Pumans dotter, Monica Zak 
Pojken som levde med strutsar, Monica Zak 
Shoo bre, Douglas Foley 
Stjärnlösa nätter, Arkan Asaad 
Låt tistlarna brinna, Jasar Kemal 
Fröken Julie, August Strindberg 
Romeo och Julia (lättläst), Shakespeare 
 
Cleo 
Jag är Zlatan (lättläst), Zlatan Ibrahimovic, David Lagerkrantz 
Svenhammeds journaler, Zulmir Becevic 
Det är jag som är Mickan, Malin Nilsson och Vanessa Lopéz 
Det finns inga skridskor i öknen, Mats Berggren 
Alex Dogboy, Monica Zak 
Klassiska sagor 
Täcknamn Mattias, Jörn Jensen 
 
Alva 
Tala svenska direkt Läshäfte 1 Pedros bok, Ellen Hanssen 
Tala svenska direkt Läshäfte 10 Lottas bok, Ellen Hanssen 
Valet är ditt, Christina Wahldén 
Inte en främling, Teskedsorden 
En dropp midnatt, Jason Timbuktu Diakité 
Jag behöver dig mer än jag älskar dig och jag älskar dig så himla mycket, Gunnar Ardelius
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