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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att undersöka tre andraspråkslärares skönlitteraturundervisning i grundskolans 
senare del. Studien utgår från frågeställningarna vilken skönlitteratur som läses och hur den väljs, hur 
lärarna undervisar med hjälp av skönlitteratur, vilket syfte skönlitteraturundervisningen har samt vilka 
svenskämneskonceptioner som går att urskilja. Genom metoden kvalitativa intervjuer framgår det att 
de tre lärarnas undervisning har mycket gemensamt. Övervägande av verken är ungdomslitteratur, 
men det förekommer också biografier och vuxenlitteratur. Vilka böcker som läses väljs till stor del 
gemensamt på de olika skolorna, men mängden tillgänglig litteratur varierar på de olika skolorna och 
är störst på skolan som baserar all undervisning på teman och kring skönlitterära verk. Alla lärarna 
använder sig av läsloggar och boksamtal som syftar till att förena eleven och texten, där eleven ska få 
möjlighet att relatera läst skönlitteratur till egna erfarenheter, men också att eleven ska förstå hur 
samhället fungerar. Den svenskämneskonception som främst går att urskilja är svenska som ett 
erfarenhetspedagogiskt ämne då lärarna anser det vara av stor vikt att eleverna kan förankra sina 
erfarenheter i litteraturen. 

Nyckelord 
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Inledning 
Under de senaste åren har svenska elevers sjunkande resultat i internationella undersökningar fått stor 
uppmärksamhet. En av dessa undersökningar är PISA.1 Vid de senaste mätningarna har svenska 
elevers resultat sjunkit, men resultaten har samtidigt legat över genomsnittet för OECD-länderna2 
(Skolverket, 2010, ss. 6, 9). Vidare framgår det i PISA-undersökningen från 2009 att likvärdigheten i 
den svenska skolan har försämrats och att skillnaderna ”mellan infödda elever och elever med utländsk 
bakgrund är fortsatt höga och tillhör bland de högsta i OECD” (ibid., s. 28). Vid den senaste 
mätningen, år 2012, försämrades resultaten ytterligare och vad gäller läsförståelsen ligger nu svenska 
elever under OECD-genomsnittet (Skolverket, 2013, s. 13). Vad gäller likvärdigheten dras slutsatsen 
att den beror på vilket ämne som undersöks, men att skillnaderna mellan skolor fortsätter att öka (ibid., 
s. 33).  

Orsakerna till de sjunkande resultaten är omdiskuterade. Förklaringen går kanske delvis att finna i 
Litteraturutredningen (Kulturdepartementet, 2012, s. 12) där det framgår att svenska ungdomars 
läsvanor har förändrats. Rosén (2012, refererad i Kulturdepartementet, 2012, s. 60) menar följaktligen 
att det finns ett samband mellan ungdomars läsfärdighet och datoranvändning på fritiden – hon 
tydliggör dock att det inte är datorerna i sig som har försämrat läsfärdigheten, utan att ungdomarnas 
nöjesläsning har minskat ”som en följd av ett ökat datoranvändande”. 

Skolans uppgift blir följaktligen att bemöta elevernas förändrade läsvanor. Litteraturläsning framhålls 
ofta ha en positiv inverkan på andraspråksinlärningen, men många andraspråkslärare kan känna sig 
osäkra på hur de ska hantera skönlitteraturen, menar Landmark & Wiklund (2012, s. 5). I min 
utbildning upplever jag att jag har fått för lite kunskap om skönlitteraturens roll i undervisningen inom 
svenska som andraspråk. Det ämnar jag därför undersöka och jag vill veta hur andraspråkslärare ser på 
skönlitteraturundervisningen och om det finns något särskiljande vad gäller hur just skönlitteratur 
används i andraspråksundervisningen.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare arbetar med skönlitteratur i undervisningen 
inom svenska som andraspråk i grundskolans senare del. Genom intervjuer med tre olika lärare i tre 
olika skolor kommer fokus att ligga på de tre didaktiska frågorna: vad, hur och varför. Jag avser också 
att undersöka vilken eller vilka av Malmgrens (2009) tre svenskämneskonceptioner och Molloys 
(2007) fjärde konception som går att urskilja i intervjuerna. Mina frågeställningar är således följande: 

1. Vilka skönlitterära verk läses och hur väljs de? 
2. Hur används skönlitteratur i undervisningen? 
3. Vad är syftet med skönlitteraturundervisningen? 

                                                        
1 PISA står för Programme for International Student Assessment och testar 15-åringars kunskaper i 

matematik, naturkunskap och läsförståelse. 
2 OECD står för The Organisation for Economic Co-operation and Development och består av 34 

medlemsländer. 
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4. Vilken eller vilka svenskämneskonceptioner går att urskilja i undervisningen? 

Bakgrund 

Skolans styrdokument 
I kursplanen för svenska som andraspråk för grundskolans senare del, årskurs 7-9, går det att urskilja 
två olika fokus vad gäller skönlitteratur. Det första syftet med ämnet svenska som andraspråk är att 
eleverna ska möta och få kunskaper om ”skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen” 
(Lgr11, 2011, s. 239), vilket kan relateras till det centrala innehållet som ska bestå av ”[s]könlitteratur, 
lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen” samt ”[n]ågra 
skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang 
som verken har tillkommit i” (ibid., s. 243). Skönlitteraturen ska vidare belysa ”människors villkor och 
identitets- och livsfrågor” (ibid., s. 243). 

Kursplanens andra fokus handlar om att eleverna ska ges möjlighet ”att läsa och analysera 
skönlitteratur och andra texter för olika syften” (ibid., s. 239), vilket relaterar till det centrala innehållet 
där fokus ska ligga på ”[s]pråkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv” (ibid., s. 243). 
Undervisningen ska också behandla begrepp så som ”[p]arallellhandling, tillbakablickar, miljö- och 
personbeskrivningar, inre och yttre dialoger”, men också ”några skönlitterära genrer och hur de 
stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra” (ibid.). 

Kursplanens formuleringar om skönlitteratur går vidare att förankra i läroplanens innehåll som berör 
värderingar och kulturarv på så sätt att dessa kan synliggöras med hjälp av bland annat skönlitteratur. I 
läroplanen står det att utbildningen ska ”förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” (ibid., s. 7, min 
kursivering). Det står vidare att kännedom ”om det egna och delaktighet i det gemensamma 
kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och 
leva sig in i andras villkor och värderingar” (ibid., s. 7, min kursivering). 

Teoretiska utgångspunkter 

Förstaspråk och andraspråk 

När man talar om andraspråksinlärning förekommer begreppen förstaspråk och andraspråk. Viberg 
(2000, s. 18) förklarar att förstaspråket är det språk som etableras eller lärs in först, medan ett 
andraspråk lärs in ”efter att ett annat språk redan etablerats”. Abrahamsson (2012, ss. 13-14) tydliggör 
att termerna förstaspråk och andraspråk handlar om i vilken ordning ett språk lärs in, inte hur väl 
språket behärskas. Abrahamsson understryker samtidigt att förstaspråket inte behöver vara det språk 
som behärskas bäst, utan att det är vanligt förekommande att framför allt barn behärskar sitt 
andraspråk bättre i slutändan. I tvåspråkiga familjer kan det dock finnas två förstaspråk, och om det 
råder obalans mellan dem blir oftast ett av dem dominerande (Viberg, 2000, s. 18). 

Vilka elever som läser svenska som andraspråk kan se olika ut i olika skolor. Eleverna är vanligtvis 
födda utomlands men kan ha bott i Sverige under varierande tid. Det kan också vara elever födda i 
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Sverige, men som har vuxit upp i områden där svenskan används i mindre utsträckning. Detta innebär 
att eleverna i en andraspråksklass kan ha mycket varierande språkkunskaper. 

Svenskämneskonceptioner  

Malmgren (2009, ss. 87, 89) har skapat tre teoretiska konstruktioner av svenskämnet som delar in 
svenskan i tre ämneskonceptioner som han menar präglar lärares praktik, kursplaner, läromedel och 
ämnesdebatter. Malmgren understryker dock att de är just teoretiska, att de kan vara svåra att utskilja i 
renodlad form och att lärare kan kombinera dem och låta dem vara olika dominerande i 
undervisningen. Molloy (2007, s. 180) menar också att Malmgrens konceptioner kan användas ”som 
analysredskap för att undersöka vilket eller vilka svenskämneskonceptioner som ligger till grund för 
den egna undervisningen”. 

Den första konceptionen är svenska som ett färdighetsämne där undervisningen bygger på språkliga 
färdigheter och har en bestämd arbetsgång. Malmgren kallar det för modellinlärning då 
undervisningen är formaliserad och syftar till att lära eleverna olika språkliga delfärdigheter. 
Undervisningen är uppdelad i olika moment som återupprepas och sker genom programmerade 
övningar. Övningarna är abstrakta och eleverna drillas i att lära sig en teknik eller bli medvetna om ett 
mönster som de sedan ska kunna tillämpa i språksituationer. Svenskan ses som ett språkämne där 
litteraturläsning är mindre viktig och avskild från färdighetsövningarna. Undervisningen är vidare fri 
från värderingar (Malmgren, 2009, ss. 78, 80, 87). 

I den andra ämneskonceptionen, svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne består däremot 
undervisningen till större delen av litteratur. Särskilt fokus ligger på att förmedla ett litteraturarv och 
kulturarv, barn- och ungdomslitteratur används emellertid inte. Upplägget är kronologiskt och har 
vanligen ett författarperspektiv med fokus på dennes liv och historia. Litterära verk och författare väljs 
således utifrån en litterär kanon, både svensk och västerländsk. Ingen särskild undervisningsmetod 
förekommer. Bakgrunden till detta ämne är att den klassiska litteraturen anses vara 
personlighetsutvecklande, men också att skolan ansvarar för att förmedla de viktigaste författarna. 
Svenskan består dock inte enbart av litteratur utan också av språklära, det vill säga grammatik och 
språkhistoria (ibid., ss. 78, 80, 86, 88). 

I Malmgrens tredje svenskämneskonception, svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne, utgör 
elevernas egna erfarenheter det centrala innehållet och undervisning utgår från deras förutsättningar. 
Undervisningen är problem- och projektinriktad där exempelvis självständigt arbete syftar till att låta 
eleverna samla, analysera och sammanställa material. Tema i undervisningen är sådana texter som 
eleverna kan känna igen sig i, som har koppling till deras erfarenheter och kan bestå av ungdoms- och 
vuxenlitteratur samt sakprosa. Texterna fokuserar således både på förståelse av personers erfarenheter 
samt på mer generella historiska förhållanden. Till skillnad från svenska som ett färdighetsämne där 
undervisningen är formaliserad, är färdighetsträningen i svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne 
funktionaliserad, vilket innebär att den ingår i ett sammanhängande kunskapssökande arbete. 
Litteraturen blir viktig på så sätt då den åskådliggör olika människors olika erfarenheter (ibid., ss. 78, 
82, 86, 89). 

Molloy (2007, s. 184) har utvecklat Malmgrens ämneskonception svenska som ett 
erfarenhetspedagogiskt ämne och förenat det med skolans kunskapsuppdrag och demokratiuppdrag, 
och därmed skapat en fjärde svenskämneskonception, nämligen svenska som ett 
erfarenhetspedagogiskt demokratiämne. Molloy (ibid., ss. 186-187) förklarar att inom denna 
svenskämneskonception ”kan skrivningarna om demokratisk fostran i Lpo 94 konkretiseras i samspel 
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med kursplanen i svenska”, men också att konceptionen betonar betydelsen av demokratiska 
arbetsformer. Denna kompetens kan innebära att eleverna får läsa olika texter, samtala om dessa och ta 
ställning i olika frågor samt utbyta och erhålla nya erfarenheter och föreställningsvärldar. Molloy 
(2011, s. 161) förklarar ytterligare att syftet med denna ämneskonception är att synliggöra hur skolans 
demokratiuppdrag kan förverkligas samt att det ska ”genomsyra ämnesundervisningens innehåll och 
former”.  

Läsaren och texten 

Rosenblatt (2006, ss. 10-11, 41) har utformat två olika förhållningssätt till litteraturläsning: efferent 
och estetisk läsning. Vid en efferent läsning har läsningen ett praktiskt och särskilt syfte, exempelvis 
att välja ut särskilda delar i en text, vilket gör läsningen mer opersonlig och allmänt riktad. Motsatsen 
till detta är estetisk läsning där läsningens fokus är på personliga och känslomässiga aspekter samt att 
fånga upp de reaktioner som väcks hos läsaren, exempelvis förnimmelser, känslor, föreställningar eller 
idéer. Läsningen förankras vidare i läsarens erfarenheter och får en personlig koppling till läsaren. 
Detta innebär att vid en estetisk läsning kan samma text läsas och uppfattas olika av olika läsare, 
medan det vid en efferent läsning finns en rätt eller felaktig tolkning av texten.  

Förhållandet mellan läsaren och texten påverkas vidare av läsarens tidigare erfarenheter och intressen, 
förklarar Rosenblatt (ibid., s. 74) och McCormick (1997, s. 69) menar att läsning är en kognitiv 
aktivitet där både läsare och texten bidrar till läsprocessen. Det kan vidare råda balans eller obalans i 
detta förhållande, och McCormick kallar detta för matchning eller icke matchning av textens och 
läsarens litterära samt allmänna repertoarer. Textens litterära repertoar handlar om den litterära 
formen, bokens innehåll, karakterisering och mönster, men också litterära konventioner och formella 
strategier, exempelvis att handling och karaktärer berättas ur ett särskilt perspektiv (ibid., ss. 70, 81). 
Läsarens litterära repertoar handlar om vilka kunskaper och antaganden läsaren har om vad litteratur 
är eller bör vara, vilket baseras på tidigare läserfarenheter och antaganden om läsning, men också 
kulturella ideologier. Läsaren har således vissa förväntningar vid läsning av en särskild text. Läsarens 
litterära repertoar kan följaktligen vidgas vid läsning av olika sorters texter (ibid., ss. 84-85). 

Textens allmänna repertoar berör vidare aspekter om vilka idéer, värden, attityder eller perspektiv 
som finns i texten (ibid., s. 70) samt textens moraliska värden och sociala praktiker (ibid., s. 76). 
Läsarens allmänna repertoar är läsarens egna värderingar, förväntningar, kulturella erfarenheter och 
kunskaper inom olika ämnen. Läsarens repertoar är oftast osynlig för den själv tills denne möter 
tolkningar som skiljer sig från dennes (ibid., ss. 70, 79). Den allmänna repertoaren är följaktligen 
något som skapas genom samhällets ideologi: ”reading is interactive: all readers concretize the 
meanings of texts within the frameworks provided by their own repertoires” (ibid., ss. 80-81). 

McCormick (ibid., s. 72) framhåller vidare att det måste ske en matchning mellan läsarens och textens 
allmänna och litterära repertoar. Matchning sker således när läsarens förväntningar på texten blir sanna 
och uppfylls, både vad gäller den allmänna och litterära repertoaren (ibid., s. 87). Dock understryker 
McCormick att en fullständig matchning inte är möjlig (ibid., s. 89). En läsare kan följaktligen vara 
van vid att läsa lyrik, men inte tilltalas av ämnet – textens och läsarens litterära repertoar matchar, men 
inte den allmänna.  

Andraspråksinlärning 

Abrahamsson (2012, ss. 20-21) förklarar att andraspråksforskningen är ett relativt nytt forskningsfält 
och att forskningen har haft olika fokus och förklaringsmodeller under olika perioder. I dag menar 
andraspråksforskare att det finns många olika faktorer som påverkar inlärningen av ett andraspråk 
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(Viberg, 2000, ss. 15-17). Sådana faktorer kan vara social situation, språkanvändningsmönster, 
utformningen av undervisningen, inlärningsprocessen samt tvärspråkliga drag, exempelvis hur lika 
eller olika första- och andraspråket är. Också individuella faktorer, så som motivation, inlärningsstil, 
intelligens och ålder, påverkar andraspråksinlärningen. Det finns vidare faktorer som förenklar och 
bidrar till andraspråksutveckling, förklarar Gibbons (2010, ss. 193-196), och det är att inlärare får 
tillgång till begripligt inflöde, och utflöde, och att de utmanas i sin språkliga användning, Gibbons 
kallar det pushed language, att inlärare får förhandla om språket.  

När det gäller skolans undervisning menar Axelsson (2009, ss. 504-505) att skolans organisation, 
förstaspråkets användning och status, utformningen av undervisningen i och på andraspråket, skolans 
pedagogik, kontakt med föräldrar samt barnets tanke-, kunskaps och identitetsutveckling är faktorer 
som påverkar andraspråkselevers skolframgång. Det kan ta 5 år eller mer för en andraspråksinlärare 
för att ligga på ungefär samma språkliga nivå som sina enspråkiga klasskamrater, hävdar Cummins 
(1996, refererad i Axelsson, 2009, s. 505). Viberg (2000, s. 63) menar vidare att språket kan delas in i 
en bas och en utbyggnad. Basen är ”de delar av språkbehärskningen som barn med svenska som 
modersmål tillägnat sig redan innan de börjar skolan” och omfattas av bland annat ljudsystemet, 
morfologiska och syntaktiska systemet. Då barn börjar skolan kan de ungefär 8 000 – 10 000 ord 
(ibid., s. 35-36). Utbyggnaden ”är ett sammanfattande namn på de delar av språkbehärskningen som i 
synnerhet tillägnas under skolåldern och i viss utsträckning även senare i livet” och består av aspekter 
i språkbehärskningen som kan kopplas till särskilda språkanvändningar, exempelvis att kunna anpassa 
språket efter situation, relation och mottagare (ibid., s. 63). Vad gäller andraspråkselever måste de ofta 
tillägna sig både basen och utbyggnaden samtidigt (ibid., s. 66). Viberg menar vidare att indelningen 
av språket i bas och utbyggnad belyser hur undervisningen i svenska som andraspråk respektive 
svenska skiljer från varandra:  

Då man undervisar elever med svenska som andraspråk måste man räkna med att det kan finnas 
väsentliga luckor inom basen. Det kräver att den undervisning som berör utbyggnaden måste läggas 
upp på ett annat sätt än för elever med språket som modersmål. Dessutom måste basen förstärkas. 
(Viberg, 2000, s. 66) 

Andraspråkselever ställs därmed inför en dubbel arbetsuppgift då de både ska lära sig sitt andraspråk 
och lära på sitt andraspråk, framhåller Bråbäck & Sjöqvist (2001, s. 209). Dessa skolrelaterade 
språkfärdigheter tar betydligt längre tid att tillägna sig och för andraspråkselever krävs det därför extra 
insatser, förklarar Holmegaard & Wikström (2009, s. 540).  

Forskningsbakgrund 

Varför läsa skönlitteratur i andraspråksundervisningen? 

Bergman & Sjöqvist (2003, s. 95) förespråkar att det finns många fördelar med att använda 
skönlitteratur som läromedel för andraspråkselever. Då dessa elever har liten kontakt med det skrivna 
språket är det av stor vikt att ”grundlägga en positiv inställning till läsning” så att eleverna kan bli 
självständiga läsare. Holmegaard & Wikström (2009, ss. 546-547) förklarar vidare att det finns ett 
samband mellan en positiv attityd till läsning och bra resultat i PISA-undersökningen 2000, där elever 
med positiv attityd presterade bättre. Detta kräver dock att läraren har kunskap om elevernas språkliga 
nivå och de omvärldskunskaper som behövs för att kunna tillgodogöra sig innehållet i en bok 
(Bergman & Sjöqvist, 2003, s. 95). Detta kan i sin tur jämföras med vikten av att läsarens och textens 
allmänna repertoar matchar (McCormick, 1997). Bergman & Sjöqvist (2003, ss. 99-106) menar vidare 
att skönlitteratur kan möjliggöra arbete med styrda skrivövningar, att öva muntlig färdighet samt 
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undervisa om och i grammatik. Litteraturläsningen ger således många tillfällen till skrivövningar och 
gör att alla komponenterna i språkbehärskningen knyts samman. 

Det handlar inte om att skriva för att visa att man kan skriva, utan skrivandet ger eleverna en chans att 
bearbeta innehållet, både tankemässigt och språkligt. De får syn på sina egna tankar, kan matcha dem 
mot andras och har samtidigt svart på vitt på att de har tänkt själva, även om tio andra i klassen har 
tänkt samma tanke. Genom att försvara sina åsikter, argumentera, förklara och reda ut sina tankar får 
de allsidig språkträning. […] Undervisningen kring skönlitterära texter gör det möjligt att hela tiden 
pendla mellan bas och utbyggnad i språket. (Bergman & Sjöqvist, 2003, s. 106) 

Även Enström & Holmegaard (1997, s. 276) hävdar att skönlitteraturen har en viktig roll i 
andraspråksundervisningen, men att det förutsätter att texterna är lämpliga, det vill säga att innehållet 
bör beröra och engagera och att inlärarna får möjlighet att bekanta sig med både Sveriges och andra 
länders kultur, levnadssätt och historia. Texterna måste också ligga på lämplig språklig nivå, vilket 
innebär att språket inte får vara för lätt eller för svårt, det måste ge möjligheter till utveckling, vilket 
kan jämföras med pushed language (Gibbons, 2010, ss. 194-195). Att arbeta med skönlitteratur i ett 
andraspråksperspektiv kan också leda till språkutveckling då det ger eleverna möjligheter att använda 
språket i olika sammanhang kring ett meningsfullt innehåll, framhåller Bråbäck & Sjöqvist (2001, s. 
209). Arbete med skönlitteratur möjliggör inte bara att eleverna får läsa, utan också tala, lyssna och 
skriva (ibid., s. 212). Om uppgifterna vidare är utmanande utvecklas både språk och tanke (ibid., s. 
222).  

Att arbeta med skönlitteratur i ett andraspråksperspektiv innebär dock en del svårigheter, framhåller 
Landmark & Wiklund (2012). De menar att andraspråkselever kan ha svårt att identifiera sig i en 
litterär kanon som avspeglar ett västerländskt, homogent samhället. De anser att den svenska 
litteraturvetenskapen har en europeisk basstruktur och baseras på, vad de kallar, en alleuropeisk litterär 
kanon (ibid., ss. 19-20). Författarna förespråkar att då skolan har många elever från olika delar av 
världen borde det vara eftersträvansvärt att använda en mer universell litterär kanon som alla elever 
kan identifiera sig med (ibid., s. 34). De ställer sig därför kritiska till ett kursinnehåll som de menar 
enbart ”reflekterar de erfarenheter och värderingar som majoritetseleverna representerar” (ibid., s. 16).  

Skönlitteraturundervisning i svenska som andraspråk i grundskolans 
tidigare del 

Att tidigt introducera skönlitteratur för andraspråkselever har visat sig vara betydelsefullt. Några som 
har studerat skönlitteraturens betydelse för yngre elever är Alleklev & Lindvall (2000). De skriver om 
bokflodsprogrammet Listiga räven som var ett läsprojekt i Rinkeby för elever i årskurs 1-3 som hade 
svenska som andraspråk. Projektet inspirerades av den nyazeeländska läsinlärningsmodellen whole 
language, utvecklad av Clay (1991). Grundtanken är att utgå från vad barnet kan, hur barnet lär sig 
samt hjälp till självhjälp. Fokus ligger på att locka till läsning och därför inkluderas all slags litteratur 
(Alleklev & Lindvall, 2000, ss. 11-15). Modellen har vidare tre viktiga steg: att eleverna får 
”möjlighet till goda läs- och skrivupplevelser”, att läsupplevelserna ”fortsätter under de första 
skolåren” samt att arbetet anpassas efter varje individ (Axelsson, 2000, s. 19). Samarbete med 
biblioteket utgjorde en central del och under projektet fick eleverna bland annat dramatisera lästa 
böcker, etablera kontakt med elever i en svensk klass, träffa barnboksförfattare, arbeta i tema, ha 
skrivarverkstad och skriva en bok tillsammans (Alleklev & Lindvall, 2000, ss. 17-53). Detta kan 
vidare jämföras med vad Gibbons (2010, ss. 66-67) kallar autentiska uppgifter, eller uppgifter utan tak, 
vilket är sådana uppgifter där undervisningen sker i ett sammanhang med en tydlig 
verklighetsanknytning. Gibbons (ibid., s. 72) förklarar att uppgifter utan tak ”resulterar i en 
slutprodukt som är avsedd för en bredare målgrupp än enbart läraren och som har relevans även 
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utanför klassrummet”, vilket uppgifterna i läsprojektet präglades av. Vid läsprojektets slut 
genomfördes tester i Stockholmsområdet i svenska och matte som visade att eleverna i läsprojektet 
presterade mycket bättre än elever i andra skolor, både elever med svensk och utländsk bakgrund, 
vilket författarna menar är tack vare bokflodsprogrammet (Alleklev & Lindvall, 2000, ss. 64-65). 
Läsprojektet ledde inte bara till ett ökat läsintresse, utan också en förbättrad läsförmåga, ökat 
ordförråd, bättre självkänsla, utvecklat språk samt förbättrad förmåga att uttrycka sig i tal och skrift 
(ibid., ss. 74-75). Axelsson (2000, ss. 19-21) förklarar att det som gjorde projektet så framgångsrikt är 
att eleverna började läsa i tidig ålder, att upplägget följde samma struktur genom de olika momenten, 
att eleverna fick en individuell utvecklingsplan, att de fick tillgång till ett rikt inflöde av barnböcker 
som de kunde koppla till deras egna upplevelser och erfarenheter samt ”rikliga tillfällen till egen 
språkproduktion” (ibid., s. 21) – vilket Swain (1985, s. 248) dessutom menar är av stor betydelse för 
utvecklingen av ett andraspråk.  

Skönlitteraturundervisning i svenska som andraspråk i grundskolans 
senare del 

Det finns många olika faktorer som avgör vilken litteratur lärare använder i sin undervisning. 
Strandberg (2009, ss. 19-21) har undersökt hur lärare i grundskolans senare del väljer litteratur och det 
visar sig att avgörande faktorer är elevernas läsvana, intresse samt att textens och elevernas nivå ska 
matcha varandra. Böckerna som läses är lättlästa och väljs med utgångspunkten att eleverna kan 
relatera till innehållet. I Anderssons (2010) studie visade det sig att lärare väljer skönlitteratur med 
utgångspunkt i att den ska vara kulturförmedlande, vardagsnära, skapa ett läsintresse hos eleverna 
samt behandla genusrelaterade ämnen. Även i Bergs (2011) studie framgår det att lärare väljer 
litteratur i kulturbyggande syfte. Fokus ligger också på att ta tillvara på elevernas kunskaper och 
erfarenheter. Litteraturen har även en nyttoaspekt, nämligen att den möjliggör utveckling av 
analysförmåga, ordförråd och grammatik. Rönnberg (2009) har studerat i vilken utsträckning 
skönlitteratur används som pedagogiskt verktyg och det framgår att även de lärarna väljer litteratur 
som anknyter till elevernas erfarenheter, men också som berör dem. Litteraturläsningen ses som något 
meningsfullt, intressant, engagerande och språkutvecklande, men det är problematiskt att hitta 
litteratur som är anpassad efter elevernas olika behov och på lämplig svårighetsgrad, skriver Rönnberg 
(2009).  

Vad gäller lärares uppfattningar och syn på litteraturundervisningen skriver Francois (2011, ss. 18-21) 
att både lärarna och eleverna i hennes studie är mindre positivt inställda till skönlitteratur som 
läromedel, men samtidigt tycker lärarna att det är viktigt att eleverna får läsa svensk litteratur då det 
ger tillgång till både språk och kultur. Vid val av litteratur tar lärarna inte särskild hänsyn till elevernas 
olika bakgrunder, utan snarare allmängiltiga faktorer, som Francois kallar det, nämligen elevers och 
föräldrars utbildningsnivå, läsvana och inställning till läsning. I Robéns (2008) studie har lärarna 
därtill två olika syner på litteraturundervisningen: som färdighetsträning eller med ett fokus på själva 
läsupplevelsen och personlig utveckling. Robén drar slutsatsen att det som är avgörande för 
litteraturundervisningen är lärarens personliga förhållande till skönlitteraturen samt uppfattningen av 
texters betydelse. Borg & Holm (2006) har också undersökt hur lärare använder sig av skönlitteratur i 
undervisningen och studien visar på att lärarna såg positivt på skönlitteratur som redskap för elevernas 
språkutveckling. Författarna kunde vidare utskilja ett mönster: ju fler elever som läste svenska som 
andraspråk i en klass, desto fler av lärarna såg skönlitteraturen som ett undervisningsredskap för 
eleverna. Lärarna ansåg också att eleverna måste få god tillgång till böcker som både är ålders- och 
kunskapsmässigt anpassade. Därför dras slutsatsen att samarbete med bibliotek är betydelsefullt. 
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Bringéus (2011, ss. 14-15) har också undersökt lärares litteraturval, lärares och elevers förhållningssätt 
och attityder till litteraturläsning, förståelse, meningsskapande samt vilka läsarter som förekommer i 
en mångkulturell gymnasieklass. I studien framkommer det att lärarens och elevernas förhållningssätt 
och attityder till läsning skiljer sig åt. Vad gäller lärarens förhållningssätt till eleverna tar denne 
hänsyn till elevernas etniska mångfald (ibid., s. 52). Förhållningssättet till litteraturvalen visar att 
läraren anser det vara av stor vikt att andraspråkseleverna känner igen sig i litteraturen, dock begränsas 
den klassiska litteraturen av att den är ett västerländskt kulturarv. Läraren är därför kritisk till att läsa 
klassiker, men också till läroplanen: att fokus ligger just på ett västerländskt kulturarv (ibid., ss. 53-
58), vilket även Landmark & Wiklund (2012, ss. 19-20) är kritiska till. Vad gäller lärarens 
förhållningssätt till litteraturundervisningen ligger fokus på ordförråd, ordkunskap och traditionell 
textanalys. Litteraturundervisningen och läsningen ska också ge eleverna tillfällen för språkutveckling, 
öka läshastigheten och ge upplevelser (Bringéus, 2011, ss. 58-59). Bringéus kopplar vidare lärarens 
undervisning till Malmgrens svenskämneskonceptioner där undervisningen ses som ett färdighetsämne 
då fokus ligger på språkliga färdigheter som att identifiera textgenrer, men också på ett 
litteraturhistoriskt bildningsämne där undervisningen har en klassisk bildningstanke (ibid., s. 61). 

Eleverna har tre helt andra förhållningssätt till läsningen. Det nöjesinriktade förhållningssättet utgår 
från ”det lustfyllda och spännande i läsningen” där läsningen ses som en avkopplande aktivitet med en 
önskan att känna igen sig (ibid., s. 65). Det erfarenhetsinriktade förhållningssättet är inriktat ”på 
dialogen mellan eleverna och texten och de frågor som texten väcker”, exempelvis moraliska och 
existentiella frågor (ibid., s. 66). Det sista förhållningssättet, fakta- och färdighetsinriktat 
förhållningssättet, ”framhåller språkutveckling och ordförståelse som stöd för eleverna att klara skolan 
och kommande utbildningar”, litteraturen ska således vara allmänbildande och ge faktakunskaper 
(ibid., s. 66). 

Vad gäller den faktiska undervisningen väljs litteratur utifrån elevernas språkförståelse (ibid., s. 79), 
men den är samtidigt ”knuten till klassisk bildningsläsning där innehållet inte har någon framträdande 
plats” vilket ”skiljer sig från elevernas förhållningssätt där de erfarenhetsinriktade förhållningssätten 
står i fokus för litteraturläsningen” (ibid., s. 80). Bringéus kunde också urskilja olika läsarter: etiska 
eller upplevelseinriktade, beroende på vilket skönlitterärt verk eleverna läste. De olika läsarterna 
orsakade dock kollisioner mellan elevernas och textens allmänna och litterära repertoarer (ibid., ss. 84, 
87). Molloy (2011, ss. 19-20) påpekar att då läsningen i skolan är placerad i en skolkontext kan det 
styra elevernas läsning. För att texten ska få en chans i klassrummet är därför lärarens didaktiska val 
utifrån kunskap om texten och eleverna avgörande.  

Av sitt material drar Bringéus (2011, s. 120) slutsatsen att läraren har två olika synsätt på läsningen, 
den ena att läsning är något lustfyllt och den andra att den ska vara allmänbildande. Vidare verkar 
eleverna sakna förmågan att läsa kritiskt och läsningen är istället pragmatisk: texten tolkas bokstavligt 
och avvisas för att den inte stämmer överens med elevernas värderingar. Då det saknas didaktiska 
redskap i den skönlitterära undervisningen är det dock svårt att bredda elevernas litterära och allmänna 
repertoarer (ibid., ss. 122-124). Bringéus framhåller att detta visar på hur komplex 
litteraturundervisningen är (ibid., s. 119), och hon skriver avslutningsvis: 

I ljuset av den här undersökningen är frågan om skolans och elevernas förhållningssätt till litteratur 
och litteraturläsning allt viktigare att diskutera och bör i förlängningen riktas till 
svensklärarutbildningen och de litteraturvetenskapliga utbildningarna. I ett samhälle präglat av 
globalisering och kulturella förändringar är elevernas förhållningssätt och möjligheter till förståelse 
och meningsskapande en didaktisk utmaning nödvändig att anta. (ibid., s. 131) 
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Även Landmark & Wiklund (2012, s. 16) diskuterar litteraturundervisningen ur ett 
andraspråksperspektiv och de menar också att det är viktigt att detta fokus finns i lärarutbildningen 
och att hur en lärare utformar litteraturundervisningen är ”nära förbundet med 
svensklärarutbildningen” (ibid., s. 19). 

Metod 

Urval 
Jag kom i kontakt med de tre lärarna genom kontakter via VFU-skolor och uppsatshandledare. Urvalet 
är därmed ett icke-sannolikhetsurval (Denscombe, 2009, s. 37) då lärarna inte valdes slumpmässigt, 
utan jag gjorde ett subjektivt urval, vilket innebär att de handplockades efter den information jag hade 
om dem. De valdes utifrån att de undervisade vid olika skolor i olika kommuner i syfte att ge ett så 
nyanserat och heterogent perspektiv som möjligt på litteraturundervisningen – eller som Denscombe 
(2009, s. 37) skriver: ”eftersom det anses troligt att just dessa ger mest värdefulla data”. Ett exempel 
på detta är att två lärare på Söderskolan erbjöd sig att delta i min studie, men då jag fick veta att 
skönlitteraturundervisningen på skolan till viss del diskuteras och utformas gemensamt mellan lärarna 
ansåg jag att det räckte med att intervjua en av dem. 

Namnen på skolorna är fingerade men med inspiration av deras geografiska läge. Lärarnas namn är 
också fingerade. De gavs möjlighet att själva välja namn, men enbart två av lärarna gjorde det. Siffror 
är avrundade i syfte att anonymisera lärare och skolor. Lärarna är i 40-årsåldern och har arbetat olika 
lång tid som lärare.  

Sebastian jobbar på Norrskolan som ligger i en förort norr om Stockholm. I skolan går det ungefär 450 
elever som alla har en egen dator. Upptagningsområden är främst från kommunen, men skolan 
attraherar även elever från grannkommunerna då skolan erbjuder olika profiler. Skolan är en 
gymnasieskola, men intervjun gäller undervisningen i en introduktionsklass där eleverna förbereds för 
att få behörighet till att läsa vidare på gymnasiet – de följer således kursplanen för grundskolan. 
Eleverna har olika skolbakgrunder och klassen består av 16 elever från 7 olika länder. Läraren har 
svenska som sitt andraspråk och har bott i Sverige i nästan 15 år. Han är behörig lärare i svenska som 
andraspråk och spanska för gymnasiet. Sebastian har jobbat som lärare i snart 5 år. 

Pernilla jobbar på Mellanskolan som ligger i en förort söder som Stockholm. Skolan är en F-9-skola 
med ungefär 700 elever. Upptagningsområden är närliggande områden, men skolan attraherar även 
elever från grannkommunerna då skolan erbjuder olika profiler. Klassen består av 16 elever som går i 
årskurs 7 och har ungefär 5 olika förstaspråk. Läraren har svenska som sitt förstaspråk. Hon arbetade 
ungefär 10 år som obehörig innan hon utbildade sig till lärare. Hon har behörighet i SO och svenska 
som andraspråk för årskurs 4-9. Pernilla har jobbat som behörig lärare i nästan 15 år (med en 
sammanlagd erfarenhet av läraryrket på nästan 25 år) och studerar just nu på distans för att även bli 
lärare i svenska för årskurs 6-9. 

Elsa jobbar på Söderskolan som ligger i en förort söder om Stockholm. Skolan är en F-9-skola och har 
ungefär 800 elever varav ungefär 20 % är nyanlända. På skolan är det få elever som har svenska som 
förstaspråk. Eleverna i årskurs 6-9 har varsin dator. Upptagningsområden är höghusområden i 
närheten av skolan. Eleverna i den utvalda klassen går i årskurs 9 och är till antalet 25 varav några 
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kom till Sverige i ganska ung ålder, några är födda i Sverige och 5 är relativt nyanlända. En av 
eleverna läser svenska. Läraren har svenska som sitt förstaspråk. Hon är behörig lärare i SO, svenska 
och svenska som andraspråk för årskurs 4-9, och behörigheten i svenska som andraspråk lästes in på 
distans när läraren hade varit verksam i några år. Elsa har jobbat som lärare i snart 15 år. 

Genomförande 
Efter att ha kommit i kontakt med lärarna genomfördes intervjuerna relativt snart. Intervjuerna 
genomfördes på lärarnas arbetsplatser under en och samma vecka (vecka 47). Intervjuerna spelades in 
och varade i ungefär 30-45 minuter. Efter överenskommelse med lärarna kompletterade jag också 
några av svaret i efterhand via mail då några svar behövde förtydligas. 

Innan intervjuerna påbörjades förklarades strukturen på intervjuerna samt syftet med studien. Lärarna 
fick också skriva på ett samtycke till medverkan och jag förklarade att de etiska forskningsprinciperna 
kommer att följas (se bilaga 1).  

Vad gäller valet av intervjufrågorna (se bilaga 2) skrev jag först ner de frågor jag ville ha svar på med 
utgångspunkt i mina frågeställningar. Sedan studerade jag fyra olika C-uppsatser som behandlar 
samma ämne för att få inspiration och tips på frågor som jag själv inte hade tänkt på. Frågorna 13 och 
14 är hämtade från Dahlbom & Ohlwein (2006). 

Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebär att frågorna var öppna (Denscombe, 2009, s. 234). 
Alla lärare fick samma frågor och jag försökte följa ordningen i samma ordning för alla lärarna men 
med utrymme för lärarnas svar. Intervjun var kvalitativ, vilket Holme & Solvang (2010, s. 14) menar 
syftar till att förstå något och att fokus inte ligger på att få en generell giltighet utan att samla 
information för att få en djupare förståelse.  

Etiska aspekter 
Vid genomförandet av denna studie tog jag hänsyn till forskningsetiska principer genom att förklara 
för deltagarna att materialet från intervjuerna hanterades enligt fyra principer: sekretess, tystnadsplikt, 
anonymisering och konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2011, ss. 66-67). Detta innebär att data 
anonymiserades, både lärare och skolor, förvarades på ett säkert sätt samt inte kommer att användas 
utanför denna studie. Lärarna fick också ge sitt samtycke till att delta samt till att intervjuerna spelades 
in. Vidare förklarades studiens syfte och användningsområde och att de hade rätt att avbryta sin 
medverkan.  

Blanketten för samtycke till medverkan i studie utformades med hjälp av Vetenskapsrådets (2013) 
Informerat samtycke. 

Bearbetning av material 
De ljudinspelade intervjuerna transkriberades samma dag som intervjuerna gjordes, dock inte 
ordagrant. Här skedde första bearbetningen av material då jag enbart transkriberade sådant som jag 
ansåg vara av betydelse för min studie. Jag bortsåg därför från upprepningar, stakningar, avbrutna 
meningar som inte tillförde något nytt eller relevant för min studie samt yttranden som inte hade med 
mina frågor eller min studie att göra. Transkriptionerna skrevs på dator och tog drygt en timme att 
skriva per intervju. 
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Analysmetoder 
Den andra bearbetningen gjordes när det transkriberade materialet sorterades in i ett nytt dokument. 
Svaren kategoriserades i en tabell baserad på intervjufrågorna men också andra ämnen som dök upp 
under intervjuerna, och återigen tog jag bara med svar som var relevanta för min studie. Sammanlagt 
uppkom 22 kategorier vara 4 berörde lärarna, så som Ålder, Språk, Utbildning/behörighet (ämne och 
åldrar) samt Erfarenhet. De andra kategorierna berörde undervisningen och var exempelvis Vad läses, 
Hur väljs böcker, Varför, Profil (på skolan), Klass/elever, Hur genomförs undervisningen, Läromedel, 
Koppling till andra ämnen, Kursplan, Ytterligare syften och Ämneskonception. 

Vissa aspekter kommenterade lärarna utan att jag hade frågat om det, och detta kategoriserades i 
exempelvis som Problem/problematik, Teknisk utrustning och Koppling till andra medium. En 
kategori namngavs som Övrigt då lärarnas kommentarer inte kunde kategoriseras då de handlade om 
skönlitteraturundervisningen på ett mer övergripande plan. Här placerades till exempel lärarnas 
kommentarer om tidsbrist, men också allmänna funderingar och reflektioner. 

Analys av material består således av en kombination av helhetsanalys, där jag valde ut tema och 
problemområden (Holme & Solvang, 2010, s. 141) och till viss del delanalys, där jag tog med 
påståenden om företeelser som är knutna till det som är i fokus, samt att jag kategoriserade påståenden 
och beskrev dem i tabellform (ibid., s. 141). 

Efter att ha överfört mitt material i resultatdelen läste jag efteråt igenom transkriptionerna av 
intervjuerna igen för att vara säker på att inget hade glömts bort eller förbisetts. 

Resultat 

Vilken skönlitteratur som läses och hur den väljs 
På de tre olika skolorna finns det både likheter och skillnader vad gäller vilka skönlitterära verk som 
läses och hur de väljs. Vilken skönlitteratur som läses, och vad lärarna har att välja på, skiljer sig på de 
olika skolorna då mängden tillgänglig litteratur avgör hur man arbetar med den. På Mellanskolan är all 
undervisning uppbyggd på teman och baseras på skönlitterära verk, vilket innebär att det finns gott om 
böcker på skolan, medan man på Söderskolan inte har lika många böcker att välja på då man inte har 
råd att köpa in ny litteratur så ofta. Elsa förklarar dock att när man ska köpa in ny litteratur eller 
introducera ett läsmoment förekommer det att läraren samarbetar med biblioteket som presenterar 
böcker och har boksamtal. Hon upplever nämligen att hon själv inte är tillräckligt uppdaterad vad 
gäller ny ungdomslitteratur. Bristen på böcker på Söderskolan innebär således att det inte alltid finns 
klassuppsättningar och att eleverna då måste samsas om dem eller läsa olika böcker, men det 
problemet förekommer inte på Norrskolan och Mellanskolan. Pernilla förklarar att om det inte finns 
klassuppsättningar av en bok så används den inte. 

På Söderskolan läser eleverna bland annat Ondskan (lättläst version), Sent ute, Zlatan, Möss och 
människor, Pojken i randig pyjamas och Vinterviken. Läraren försöker också variera med olika 
klassiker som hon själv tyckte om som ung. På Norrskolan finns boken Hundraåringen som klev ut 
genom fönstret och försvann (lättläst version), men även Zlatan. Dock påpekar Sebastian att Zlatan 
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inte används så ofta då den mestadels tilltalar fotbollsintresserade och att han hellre använder böcker 
som riktar sig till fler elever. 

På Mellanskolan finns det största bokurvalet vad gäller de tre skolorna och även här går det att finna 
Vinterviken, Sent ute, Pojken i randig pyjamas, men även böcker som exempelvis I taket lyser 
stjärnorna, Hungerspelen, Alex Dogboy och En ö i havet. Trots att tillgängligheten på böcker är god 
menar dock Pernilla att böckerna tar upp samma tematik: antingen misär eller ungdomskärlek. Det 
finns inte heller några homosexuella i böckerna, och det skulle därför behöva köpas in ny litteratur 
som alla elever kan identifiera sig i. 

Gemensamt för de tre lärarnas utsagor är att valen av vilka skönlitterära verk som läses beror på vilka 
böcker som finns på skolan. Tillgängliga böcker och inköp är inte något som de själva har fått påverka 
utan böckerna fanns på skolan när de kom dit. 

Vilka elever som ska läsa vilka böcker diskuteras mellan lärarna på skolorna. På Mellanskolan 
bestämmer lärarna tillsammans vilka böcker som ska läsas i vilka årskurser - lärares personliga åsikt 
eller intresse för skönlitteraturen tar man inte hänsyn till. Elsa och Sebastian diskuterar också med 
lärarkollegor om vilka böcker eleverna ska läsa, men böckerna väljs snarare för att de är aktuella eller 
omtalas i media, men också för att eleverna känner igen dem och visar ett intresse för att läsa dem. 
Elsa förklarar att när Zlatan kom ut ”måste man rida lite på stormen”, och Sebastian är inne på samma 
tema. Han brukar välja böcker som har fått bra recensioner. Alla tre lärare menar att böckerna också 
väljs med avvägning av lämplig svårighetsgrad, de får inte vara för lätta eller för svåra. På Norrskolan 
används en lättläst version av Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann och på 
Söderskolan en lättläst version av Ondskan, men Elsa och Sebastian ställer sig kritiska till dessa 
versioner då de menar att eleverna måste utmanas och att en lättläst version kan bli för lätt. Eleverna 
får inte heller träning i mer avancerad läsning, vilket de måste kunna när de börjar på gymnasiet, 
framhåller Sebastian. Samtidigt menar både Pernilla och Elsa att det är svårt att tvinga eleverna att läsa 
en för svår eller ointressant bok då läraren vill skapa en läsglädje, inte det motsatta – ”man vill ju inte 
tvinga eleverna att läsa en bok som de inte tycker om”, säger Elsa. 

Skönlitteraturundervisningen 
Något som är framträdande i lärarnas beskrivningar av skönlitteraturundervisningen är att den tar 
mycket längre tid i andraspråksklasserna än i klasser där eleverna har svenska som sitt första språk. 
Ingen av lärarna använder något särskilt läromedel, men däremot används metoden läslogg av alla. De 
tre lärarna anser att det är av stor vikt att diskutera bokens förväntade innehåll innan eleverna börjar 
läsa och läsningen introduceras därmed på samma sätt i de olika skolorna genom att diskutera bokens 
titel, framsida samt baksida tillsammans med eleverna. Syftet är att eleverna ska försöka förutsäga 
bokens handling, men också få förförståelse för vad de kommer att läsa om. Pernilla menar att hon vill 
skapa ett läsintresse, och att hon brukar lägga ungefär en halv lektion på att diskutera bokens innehåll 
så att eleverna blir insatta i bland annat var handlingen utspelas. Eleverna i de tre skolorna får sedan 
läsa några kapitel hemma varje vecka och skriva läsloggar som de lämnar in till läraren. Eleverna kan 
också få uppgifter till veckans boksamtal. Elsa förklarar att ibland kan läsloggarna riktas och då ska 
eleverna ta ut något konkret och förbestämt, exempelvis citat som beskriver en av karaktärerna – ”det 
blir lite som läsförståelse” menar hon. Läsningen avslutas alltid med ett gemensamt boksamtal i de tre 
lärarnas undervisning. Om boken har filmatiserats är det också vanligt att eleverna får se filmen. 
Pernilla berättar att om boken inte har filmatiserats så ser eleverna en film med samma tema.  
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Det som skiljer lärarnas undervisning åt är att på Mellanskolan finns en profil, eller ett arbetssätt, som 
används på hela skolan. Pernilla förklarar att modellen är inspirerad av Molloy och Chambers och att 
all undervisning bygger på ett särskilt skönlitterärt verk som utgör ett särskilt tema som pågår i 
sexveckorsperioder. På Mellanskolan inkluderas många olika medium och arbetssätt och 
undervisningen är därmed mer ämnesövergripande än på de andra två skolorna. När eleverna i 
Mellanskolan läste boken En ö i havet fick de också se tv-serien som är baserad på boken, läsa två 
noveller som handlade om judar samt se en tv-serie om släktforskning där en person söker sina judiska 
rötter. Att temaområdet blir så stort förklarar Pernilla med att ”eleverna är väldigt nyfikna och 
hungriga, och då är det bara att passa på”. 

På de andra två skolorna finns inget liknande arbetssätt, men på Söderskolan förekommer 
ämnesövergripande arbete i svenskan och SO:n där exempelvis Pojken i randig pyjamas läses 
samtidigt som eleverna undervisas om andra världskriget. Elsa förklarar: ”tanken är att det ska hänga 
ihop”.  

Ytterligare en skillnad vad gäller lärarnas undervisning är att på Norrskolan, där eleverna läste 
Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann, innebar förförståelsen till boken ett mer 
omfattande arbete än i de andra två skolorna. Sebastian berättade att han behövde förklara och 
tydliggöra många begrepp och nyckelord för att eleverna skulle förstå bokens sammanhang innan de 
kunde börja läsa. Ett av dessa begrepp var äldreboende. Klassen besökte därför ett äldreboende, 
läraren förklarade hur det svenska samhället är uppbyggt och eleverna fick jämföra med sina 
hemländer.  

Skönlitteraturundervisningens syften 
Det som skönlitteraturundervisningen i de tre klasserna har gemensamt är att alla lärarna är medvetna 
om kursplanens skrivningar om att eleverna ska läsa litteratur från olika håll samt att få syn på 
människors olika livsvillkor. Alla lärarna nämner också att skönlitteraturen är ett sätt för eleverna att 
förstå samhället. Sebastian menar att genom skönlitteraturen ska eleverna ges möjlighet att förstå 
samhället och dess olika funktioner. Eleverna ska också förstå olika texter, kunna sammanfatta och 
återberätta samt läsa mellan raderna. Elsa förklarar att syftet med läsloggarna är att det ”blir som en 
avcheckning att eleverna förstår”, men också en slags kontroll om eleverna har läst och förstår boken. 
Elsa menar också att läsloggarna är ett bra sätt att träna läsförståelse, att lära sig ord, tränga in i en text 
och att få syn på miljö- och personbeskrivningar. Även Pernilla menar att skönlitteraturen är ett sätt att 
komma bortom litteraturen och att koppla till samhället runtomkring. I boksamtalen kan eleverna 
också lära av varandra, menar alla lärarna. På Mellanskolan görs en LPP (lokal pedagogisk planering) 
till varje tema där relevant centralt innehåll från kursplanen väljs ut. Pernilla låter all undervisning ta 
avstamp i det skönlitterära verket, och syftet med det är att eleverna ska få möta olika texter och 
medium – eleverna får således möta begreppen på många olika sätt och i många olika situationer, 
vilket gynnar språkutvecklingen, menar hon. 

Några ytterligare syften som skönlitteraturundervisningen har är att det är ett bra sätt att få syn på vad 
andra tycker och tänker och att öppna nya världar, menar Elsa. Litteraturen kan vara ett sätt för att 
förstå och synliggöra olika företeelser i samhället. Dock framhåller hon att hon behöver blir bättre på 
att just ta in litteratur från olika delar av världen. Man kan också arbeta med jobbiga ämnen via 
litteraturen, anser Elsa. Hon, men också Pernilla, nämner att ett viktigt syfte är att läsningen av 
skönlitteratur ska utveckla eleverna som skribenter då hon menar att det märks vilka elever som är 
läsvana då de har ett utvecklat berättargrepp, vilket även Sebastian framhåller.  



14 

Svenskämneskonceptioner 
Av de fyra olika svenskämneskonceptionerna går det främst att urskilja svenska som ett 
erfarenhetspedagogiskt ämne, men det finns också spår av de andra konceptionerna i lärarnas 
skönlitteraturundervisning. 

Svenska som ett färdighetsämne går inte att urskilja i renodlad form då denna svenskämneskonception 
bygger på språkliga färdigheter och ser skönlitteratur som mindre betydelsefull. Elevernas läsloggar är 
en slags träning i att ta ut citat och kommentera dessa på ett särskilt sätt, men detta kan inte jämföras 
med konceptionens abstrakta färdighetsträning.  

Vad gäller svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne är ämnet inte framträdande i lärarnas 
beskrivningar av litteraturundervisningen, främst för att de inte omtalar äldre skönlitterära verk, men 
också att lärarna inte ger exempel på en undervisning som syftar att förmedla ett kulturarv samt 
litteraturhistoriskt arv. Samtidigt nämner lärarna att skönlitteraturen är ett sätt att förstå hur samhället 
fungerar, vilket kan vara en antydan till att litteraturen delvis ska förmedla ett kulturarv, men inte på 
ett sådant sätt som innebär ett fokus på ett särskilt litteraturarv, utan snarare med fokus på den svenska 
kulturen. Huruvida denna ämneskonception förekommer eller är mer framträdande i andra 
undervisningssammanhang är dock oklart. Användningen av Möss och människor skulle kunna 
hänföras till denna ämneskonception då det är ett äldre verk, och Elsa förklarar att syftet med 
undervisningen bland annat är att eleverna ska bli bekanta med olika författarskap. Dock är det oklart 
om detta är undervisningens primära eller sekundära syfte.  

Något som alla tre lärarna pratar om är vikten av att koppla undervisningen och skönlitteraturen till 
eleverna och att de ska kunna relatera till den. Undervisningen är funktionaliserad och sker i ett 
sammanhang – att läsa skönlitteratur är inte något isolerat, utan läsningen sker tillsammans med olika 
läsrelaterade skrivuppgifter, men också andra aktiviteter. Undervisningen syftar vidare till att 
åskådliggöra olika människors olika erfarenheter, både elevernas och karaktärernas, samt utveckla en 
social och historisk förståelse, vilket stämmer bra överens med svenskämneskonceptionen svenska 
som ett erfarenhetspedagogiskt ämne.  

Svenska som ett erfarenhetspedagogiskt demokratiämne går följaktligen också till viss del att urskilja i 
lärarnas beskrivningar av undervisningen då alla lärare menar att skönlitteraturen syftar till att vidga 
elevernas vyer, men också då flera röster blir hörda i klassrummet, dels genom läsloggarna men också 
vid boksamtalen där eleverna kan lära av varandra. I undervisningen blir både lärarens, elevernas och 
litteraturens karaktärers röster hörda, vilket kan ses som en demokratisk arbetsform. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Vilken skönlitteratur som läses och hur den väljs 

Något som återkommer i intervjuerna är svårigheten att välja litteratur som alla elever är intresserade 
av och vill läsa, och just denna problematik diskuterar även Landmark & Wiklund (2012, s. 60). De 
ifrågasätter om det ens är möjligt att använda samma litteratur i en svensk klass och en mångkulturell 



15 

andraspråksklass. Jag skulle vilja problematisera ytterligare genom att ifrågasätta om det är möjligt att 
använda samma litteratur i två olika mångkulturella klasser just med tanke på elevernas många olika 
bakgrunder. Därför är det ännu svårare att välja skönlitteratur som alla elever upplever att de kan 
identifiera sig i. Därför är det, som författarna skriver, viktigt att läraren möter och tar vara på 
andraspråkselevernas språkliga och kulturella erfarenheter så att eleverna får uppleva att det inte finns 
en enda norm och att deras kunskaper och erfarenheter har ett värde (ibid., s. 60). Att de tre 
intervjuade lärarna undervisar i just mångkulturella klasser och huruvida detta finns i åtanke vid 
litteraturval berörs dock inte av dem, men denna avvägning verkar ändock finns med i lärarnas 
skönlitteraturval då de är noga med att böckerna ska vara intressanta och relevanta för eleverna, men 
också att lärarna aktivt arbetar med att eleverna ska få en förståelse för bokens handling samt tid och 
rum. 

En annan svårighet vad gäller val av skönlitteratur i en andraspråksklass är matchningen av läsarens 
och textens allmänna och litterära repertoar. På Söderskolan och Norrskolan används lättlästa 
versioner, men både Sebastian och Elsa hade hellre använt originalversionen då de menar att det 
utmanar och utvecklar eleverna mer. Detta, skulle jag påstå, är ett ganska typiskt problem för 
andraspråkslärare som undervisar äldre elever: ungdomslitteraturen kan anses vara ointressant eller 
inte relevant, medan vuxenlitteraturen kan vara för svår språkligt. Då kvarstår den lättlästa versionen, 
men den är, som lärarna uttrycker det, för lätt – andraspråkseleverna utmanas inte i sin 
språkanvändning, vilket kan jämföras med pushed language (Gibbons, 2010, ss. 194-195). Detta 
problem kan således vara ett exempel på när textens och läsarens litterära och allmänna repertoar inte 
matchar (McCormick, 1997). Att låta äldre elever läsa ungdomslitteratur skulle kunna innebära en 
matchning vad gäller textens och läsarens litterära repertoar, alltså vad gäller själva formatet och 
utformningen, men samtidigt en kollision vad gäller den allmänna repertoaren, alltså innehållet. Dock 
menar Molloy (2011, s. 20) att texten omöjligt kan matcha samtliga elevers repertoarer, men att det 
inte heller är önskvärt då det kan vara själva spänningen mellan texten och läsaren som kan skapa ny 
kunskap och ge nya erfarenheter. Samtidigt skulle jag vilja tillägga att kollisionen inte kan vara alltför 
stor då det kan skapa ett läsmotstånd hos eleverna. Undervisningen måste därmed ske på lämplig 
svårighetsgrad: den bör utmana eleven kognitivt, men samtidigt ge denne mycket stöttning. Detta, 
menar Mariani (1997, refererad i Gibbons, 2010, s. 43), innebär en undervisning i den så kallade 
utmaningszonen. Detta möjliggör samtidigt arbete med både språkets bas och utbyggnad parallellt. 
Gibbons (2010, ss. 193-196) skriver vidare att tillgång till rikligt inflöde och utflöde samt att eleverna 
utmanas i sin språkanvändning är faktorer som förenklar och bidrar till andraspråksutveckling. Då 
eleverna står inför en dubbel arbetsuppgift – att lära sig sitt andraspråk samt lära på sitt andraspråk 
(Bråbäck & Sjöqvist, 2001, s. 209) – är det av stor vikt att den kognitiva svårighetsgraden inte är för 
hög. 

Skönlitteraturundervisningen 

Hur undervisningen utformas samt skolans pedagogik och organisation är vidare faktorer som 
påverkar inlärningen av ett andraspråk samt andraspråkselevers skolframgång (Viberg, 2000, ss. 15-
17; Axelsson, 2009, ss. 504-505). Undervisningen på de tre skolorna har ungefär samma upplägg och 
för att eleverna således ska ha ett läsintresse är det av stor vikt att förbereda läsningen så som de tre 
lärarna gör. Enström & Holmegaard (1997, ss. 276-277) menar att förberedelsen ska ge eleverna en 
förförståelse för boken så att de lättare kan ta till sig innehållet samt förstå nyckelord och viktiga 
begrepp. Detta kan vidare jämföras med läsrelaterade aktiviteter före läsning som Gibbons (2010, s. 
135) skriver om, vilket handlar om att ”stötta den allmänna textförståelsen genom att bygga upp 
ämneskunskapen och därigenom förbereda eleverna inför texten”. Sådana aktiviteter förbereder 
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eleverna för eventuella ”språkliga, kulturella eller begreppsmässiga svårigheter” samt aktiverar deras 
kunskaper och erfarenheter. Gibbons förklarar att fördelen med aktiviteterna är att läsaren får en 
känsla av vad texten kommer att handla om, vilket gör texten lättare att förstå. Gibbons (ibid., ss. 141-
156) förklarar vidare att aktiviteter under och efter läsning kan syfta till att fokusera på texten och 
tydliggöra läsarnas omedvetna processer, rutiner och strategier, men också att läsningen i sitt slutskede 
kan fungera som grund för ytterligare språkutveckling.  

Skönlitteraturundervisningens syften 

Lärarna nämner att litteraturundervisningen ska syfta till att utveckla elevernas ordförråd, 
ordförståelse, läsförståelse, förmågan att läsa mellan raderna samt att läsningen ska utveckla dem som 
skribenter, men jag får intrycket att detta inte är skönlitteraturens primära syfte. Det huvudsakliga 
syftet verkar vara att andraspråkseleverna ska ges möjlighet att få en omvärldskunskap, men främst 
kunskap om det svenska samhället. Läsningen ska också berika eleverna, bredda deras perspektiv samt 
bidra till personlig utveckling. Läsningen ska vidare vara något lustfyllt, och även i Bringéus (2011, s. 
120) studie framkom det att lärare eftersträvar att läsningen är lustfylld och allmänbildande. Enström 
& Holmegaard (1997, s. 276) menar just att skönlitteratur kan bidra till en förståelse för samhälle och 
kultur, inte bara Sveriges. Elsa menar att skönlitteraturen även möjliggör arbete med svåra ämnen, och 
Bråbäck & Sjöqvist (2001, s. 208) menar också att skönlitteraturen kan hjälpa gestalta svåra frågor 
som kan kännas för nära, för svåra och för smärtsamma att ta in.  

Av lärarnas beskrivningar av undervisningen går det vidare inte att urskilja någon efferent läsning 
(Rosenblatt, 2006), utan den är genomgående estetisk då elevernas läsning och läsupplevelse är i 
fokus, samt syftar till att föra samman eleven och texten. Lärarna uttalar sig till viss del om att 
läsningen kan innebära en läsförståelse, men läsningen kan ändå anses vara estetisk då det inte finns 
något rätt eller fel, utan alla elever får tolka texten på sitt eget sätt. Molloy (2011, ss. 19-20) påpekar 
dock att då läsningen i skolan är placerad i en skolkontext kan det styra elevernas läsning, vilket 
Bringéus (2011) avhandling är ett exempel på då lärarens och elevernas förväntningar på litteraturen 
skiljde sig åt. Jag skulle vilja påstå att det är just detta som försvårar skönlitteraturundervisningen i 
skolan. Även Bringéus (2011, s. 119) menar att litteraturundervisningen är komplex. Det är möjligt att 
många elever upplever att fritidsläsningen är mer lustfylld än den som är placerad i ett 
skolsammanhang då läsningen inte är på elevens villkor i samma utsträckning. Molloy (2011, s. 14) 
diskuterar just detta: att eleven oftast inte kan välja vilken litteratur som ska läsas, och att det därför är 
av stor vikt att läraren motiverar valet av författare, men också förklarar vem hen är/var. Därtill vill jag 
tillägga att det är viktigt att kunna motivera varför eleverna ska läsa en särskild bok. På de tre skolorna 
har eleverna inte möjligheten att själva välja bok i någon större utsträckning, men det kan bero på att 
undervisningen gynnas av en gemensam läsning då eleverna uppmuntras att lära av varandra. 

Något annat som kan vara till skolläsningens nackdel är att den ställer krav på eleverna, exempelvis att 
skriva en läslogg. Det innebär inte att eleverna inte kan finna att skriva en läslogg som något lustfyllt, 
men att det kan påverka läsupplevelsen negativt. Samtidigt överensstämmer inte detta med 
undervisningen på Mellanskolan där läraren förklarar att eleverna läser väldigt mycket, att det finns en 
etablerad läskultur på skolan där eleverna kommer förberedda till boksamtalen och att läsning är något 
som innehar status, vilket inte går att urskilja i samma utsträckning på de andra skolorna. Bergman & 
Sjöqvist (2003, s. 95) menar just att för att eleverna ska bli självständiga läsare är det viktigt att skapa 
en positiv inställning till läsning, och det har man uppenbarligen lyckats med på Mellanskolan. Det 
verkar således finnas fördelar med att basera undervisningen på skönlitteratur: skönlitteraturen 
värderas som något viktigt och är en självklar del av undervisningen och är inte ett isolerat moment 
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utanför den övriga undervisningen. Ytterligare något som är betydelsefullt för att 
skönlitteraturundervisningen ska kunna genomföras utan större läsmotstånd samt bidra till 
andraspråksutveckling, så som exempelvis Bergman & Sjöqvist (2003) och Enström & Holmegaard 
(1997) förespråkar, är vikten av att andraspråkseleverna tidigt får tillgång till skönlitteratur, vilket 
läsprojektet Listiga räven (Alleklev & Lindvall, 2000; Axelsson, 2000) är ett exempel på. Bristande 
ekonomiska resurser behöver alltså inte vara ett hinder, utan samarbete med bibliotek kan vara 
gynnsamt, vilket även Borg & Holms (2006) studie visade.  

Svenskämneskonceptioner 

Precis som Malmgren (2009, s. 89) nämner är konceptionerna teoretiska, och min avsikt är inte att 
kategorisera lärarnas undervisning där några av dem värderas som bättre, utan tanken är att studera hur 
undervisningen kan relateras till svenskämneskonceptionerna. Malmgren (2009) och Molloy (2007) 
ger exempel på fyra olika konceptioner som i blandade former förekommer i beskrivningarna av 
lärarnas undervisning, och därför är det intressant att det finns många likheter. I intervjuerna går det 
inte att urskilja svenskämneskonceptionerna svenska som ett färdighetsämne samt litteraturhistoriskt 
bildningsämne i renodlad form, vilket kan bero på det som Landmark & Wiklund (2012, s. 19) skriver 
om, nämligen att utformningen av litteraturundervisningen hör ihop med lärarutbildningens 
utformning och fokus. Då lärarna utbildade sig var Lpo 94 rådande i skolan, vilket kan ligga till grund 
för lärarnas undervisning, samt förklarar varför lärarnas syn på undervisningen påminner om 
varandras. Om lärarna hade varit yngre eller äldre hade undervisningen kanske sett annorlunda ut. 
Lärarna understryker följaktligen vikten av att litteraturläsningen kan kopplas till elevernas 
erfarenheter och bakgrunder, vilket stämmer överens med ämneskonceptionen svenska som ett 
erfarenhetspedagogiskt ämne. Att lärarna betonar att eleverna ska kunna koppla litteraturen till dem 
själva skulle kunna bero på att de är måna om att eleverna ska vilja läsa boken samt tycka att den 
tilltalar dem. Det underlättar också om textens och läsarens allmänna och litterära repertoar matchar då 
läsloggarna och boksamtalen blir mer givande, men det gynnar också andraspråksutvecklingen. 
Skönlitteraturundervisningen uppmuntrar således en estetisk läsning där värdet ligger i en individuell 
läsning där eleverna skapar sin egen mening. 

Att undervisningen består av läsning, läsloggar samt boksamtal kan vara ett exempel på parallell 
inlärningsprocess då eleverna får möjlighet att läsa, tala, lyssna och skriva (Bråbäck & Sjöqvist, 2011, 
s. 212). Skönlitteraturen ger också många tillfällen för olika skrivövningar, vilket Bergman & Sjöqvist 
(2003, ss. 99-106) skriver om. Att använda sig av läsloggar har vidare många fördelar, menar Molloy 
(2011, s. 145), bland annat att läraren lär känna eleven som läsare och kan följa dennes progression. 
Eleverna får vidare skriva om sådant som de tycker är viktigt och de får möjlighet att fundera och 
ställa frågor till och om texten. Tankar och reflektioner är således autentiska då de är en del av 
undervisningen, ”vilket förstärker en dialogisk och demokratisk undervisning”. Därför, menar Molloy 
(ibid., s. 142) kan användandet av läsloggar bidra till att skapa ett dialogiskt och flerstämmigt 
klassrum. Detta stämmer vidare väl överens med svenskämneskonceptionen svenska som ett 
erfarenhetspedagogiskt demokratiämne (Molloy, 2007). 

Metoddiskussion 
Denna studie hade gynnats och kunnat utvecklas på flera olika sätt och nedan kommer jag att diskutera 
några möjligheter till utveckling och förbättring. 
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En nackdel är att intervjuerna genomfördes tidigt i studien, det hade varit fördelaktigt om de istället 
hade genomförts längre fram då innehåll och upplägg var mer tydligt för mig. För att fördjupa 
intervjuerna ytterligare hade också en metod varit att bortse från den didaktiska frågan vad och istället 
fördjupa mig mer i hur och varför. 

För att med större säkerhet kunna avgöra vilka svenskämneskonceptioner som går att urskilja i 
lärarnas undervisning hade ett alternativ varit att i intervjuerna diskutera dessa med lärarna och låta 
dem försöka konkretisera och förklara på vilket sätt deras undervisning kan eller inte kan kopplas till 
de olika konceptionerna. Därmed hade det också ha blivit tydligt hur teoretiskt medvetna lärarna är om 
svenskämneskonceptionerna. Det hade också varit att föredra att tillsammans med lärarna definiera 
begreppet skönlitteratur för att säkerhetsställa att vi var överens. 

Då jag i denna studie enbart lyckades finna tre informanter kan studiens giltighet och generaliserbarhet 
ifrågasättas då det inte är möjligt att dra några generella slutsatser baserat på materialet. Samtidigt 
menar Trost (2010, s. 137) att i en kvalitativ studie är det ointressant huruvida urvalet är representativt. 
Ändock är det väsentligt att diskutera metoderna för studien då jag inte kan vara säker på att resultatet 
är riktigt eftersom det beror på vilka frågor jag ställde under intervjuerna samt att lärarna kan ha tolkat 
och förstått frågorna på olika sätt. De tre intervjuerna skiljde sig också åt på så sätt att jag blev bättre 
på att intervjua, vilket gjorde att den sista intervjun liknade mer det samtal som var min målsättning. 
Samtidigt försökte jag hålla mig till frågorna för att inte få tre helt olika intervjuer, och Holme & 
Solvang (2010, s. 83) skriver just att en ändring av upplägget riskerar att ge olika information av 
informanterna. 

Det optimala för min studie hade varit att använda mig att flera mätmetoder, en så kallad triangulering 
(Trost, 2010, s. 34), exempelvis genom lektionsobservationer för att få större insikt i lärarnas 
undervisning. Dock ansåg jag att tiden för denna studie var begränsad och valde därför att försöka 
göra djupgående intervjuer vad gäller lärarnas litteraturundervisning. Denscombe (2009, s. 29) menar 
just att fördelen med intervju är möjligheten att få mer detaljerade svar, men också möjligheten att få 
insikt i åsikter, uppfattningar och erfarenheter (ibid., ss. 232-233). Metoden är också flexibel och 
möjliggör att gå på djupet (ibid., ss. 267-268), vilket således var mitt syfte. En annan fördel är att en 
intervju inte är så styrd av intervjuaren och att det till sin form liknar ett samtal (Holme & Solvang, 
2010, ss. 25, 99). Intervjusituationen kan dock skapa förväntningar hos informanten – att denne ska 
bete sig på ett särskilt sätt. Materialet är också avhängigt informantens förmåga att uttrycka sig samt 
villighet att delta (ibid., ss. 94, 104). Eftersom intervjuerna inte kompletterades med observationer kan 
jag inte heller vara säker på hur lärarnas undervisning faktiskt ser ut. 

Jag måste samtidigt ha i åtanke att jag kan ha påverkat informanterna. Samtidigt skulle jag vilja påstå 
att jag som lärarstudent inte innehar någon maktposition, och att sannolikheten för den så kallade 
intervjuareffekten (Denscombe, 2009, s. 244) kan anses vara låg. Denscombe förklarar också att 
intervjuareffekten blir större då känsliga och personliga ämnen tas upp, men det skulle jag vilja påstå 
att min studie inte innehöll. Då informanterna tillfrågades innan om de ville vara med i min studie är 
det rimligt att anta att de kände sig säkra och villiga att berätta om sin undervisning då de annars hade 
avböjt medverkan.  

Avslutning 
Under studiens gång fann jag många uppsatser skrivna av lärarstudenter som behandlar samma ämne, 
och det som de, inklusive min egen, har gemensamt är ett fokus på den didaktiska frågan hur. Min 
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försiktiga slutsats är därför att det kan finnas ett upplevt vakuum av detta i lärarutbildningarna. Både 
Landmark & Wiklund (2012) och Bringéus (2011) menar att det är av stor vikt att det finns ett särskilt 
fokus på litteraturundervisningen för andraspråkselever, och i ljuset av bland annat Bergman & 
Sjöqvists (2003) text blir skönlitteraturens betydelse i andraspråksundervisningen tydlig, men också 
hur viktigt det är att andraspråkslärare har dessa kunskaper. Detta är dock något som berör alla lärare i 
skolan, inte enbart svensk- och andraspråkslärarna. Om skönlitteraturen får en självklar plats i alla 
klassrum får eleverna möta en händelse, ett fenomen eller liknande i många olika situationer, vilket 
kan skapa en känsla av sammanhang. En ökad användning av skönlitteratur kan således vara ett sätt 
för att påverka elevernas läsvanor, men också ett sätt att förbättra elevernas läsförståelse, inte bara i 
internationella undersökningar, utan i alla ämnen. 

Frågan är då om det finns några nackdelar med att använda skönlitteratur i andraspråksundervisningen. 
I min studie har jag inte hittat några, men däremot en del svårigheter och problem som kan uppstå. 
Huruvida skönlitteraturundervisningen har några nackdelar låter jag framtida studier avgöra.  
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Bilaga 1 
Samtycke till medverkan i studie 

Medverkan i denna studie innebär att du godkänner att material som framkommer i intervju får 
användas till ”Självständigt arbete”, en uppsats som ingår i lärarprogrammet vid Stockholms 
universitet. 

Syftet med studien är att studera litteraturundervisningen inom svenska som andraspråk i årskurs 7-9 
med fokus på vilken skönlitteratur som väljs, hur undervisningen ser ut och hur detta kan relateras till 
kursplanen. 

Insamlad data kommer att anonymiseras, förvaras på ett säkert sätt samt förstöras efter att uppsatsen 
har blivit godkänd. 

Du har rätt att när som helst avbryta din medverkan. 

 

Emelie Vargård, lärarstudent 
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Underskrift    Namnförtydligande 

 

 

__________________________________  ___________________________________ 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor 

 

Bakgrundsfrågor om läraren 

1. Ålder 

2. Språklig bakgrund (vilket förstaspråk läraren har) 

3. Utbildning 

4. Erfarenhet 

5. Årskurser, ämne (om undervisning sker i ämnen/årskurser som läraren inte har behörighet till) 

 

Skönlitteratur och undervisning 

6. Finns profil eller gemensamt arbetssätt kring skönlitteratur på skolan? 

7. Vilka böcker används i undervisningen? 

8. Hur väljs de? 

9. Varför väljs just de? 

10. (Används särskild skönlitteratur för elever med svenska som andraspråk? Hur tänker du/ni på 
skolan?) 

11. Hur ser själva skönlitteraturundervisningen ut? (Ge exempel på ett moment.) 

12. Varför ser den ut så? Finns ett särskilt syfte? 

13. Hur närvarande är kursplanen? Hur relaterar du till/arbetar du med den? 

14. Finns ytterligare, outtalade, syften än de i kursplanen?  
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