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Sammanfattning 

 

Studiens syfte har varit att undersöka vilken roll den språkutvecklande skönlitterära 

läsningen har i SVA-klasser på den kommunala vuxenutbildningen. Med kvalitativa 

intervjuer har några ämnesbehöriga lärares tankar kring planering och utförande av 

språkutvecklande arbetsmetoder med skönlitteratur åskådliggjorts. På detta sätt har också 

faktorer som påverkar lärarnas utformning av dessa arbetsmetoder belysts. I studien har 

en klass SVA-elever fått delge vilka arbetssätt de tycker är mest språkutvecklande via en 

enkätundersökning. Sammantaget kan man utröna att resultatet av dessa undersökningar 

i stort sett pekar på samma uppfattning om språkutveckling som forskning och teorier 

indikerar. Resultatet av studien visar att problematiken med att genomföra lektioner som 

är språkutvecklande via skönlitteratur handlar mer om den organisatoriska strukturen och 

den politiska styrningen än lärarnas kunskap om språkutveckling och utförande av sina 

arbetsuppgifter. 

 

Nyckelord: språkutveckling, skönlitteratur, SVA-elever, kommunal vuxenutbildning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

 

Jag vill tacka de lärare som har delat med sig av sin tid och sina kunskaper och 

erfarenheter i intervjuerna. Vidare vill jag tacka alla de elever som deltog i 

enkätundersökningen. Min familj ska ha en eloge för uppvisad förståelse av utebliven 

kvalitetstid. Sist men inte minst vill jag tacka min handledare Ann Blückert vars 

vägledning har gjort denna uppsats möjlig. Tack alla!  
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1. Inledning 

I rollen som student kan jag bara konstatera att just skönlitteraturen och dess djupdykningar 

tillsammans med andra studenter på något sätt känts så utvecklande och spännande. De 

gemensamma samtalen lämnade alltid känslan av att något hade förändrats inuti, mitt perspektiv 

hade breddats. Som lärare för vuxna andraspråkselever på grundläggande nivå har jag också 

kunnat dra slutsatsen att det ofta finns en större entusiasm i de teman eller arbeten som är 

kopplade till någon form av skönlitteratur. Framförallt verkar både motivationen och 

slutförståelsen hänga ihop med hur mycket tid som eleverna ges till diskussioner kring nya ord, 

textsamtal och genomgångar av hur man producerar den tilltänkta slutprodukten (t.ex. en 

muntlig presentation eller skriftlig inlämning i någon form). Hur arbetar andra SVA-lärare med 

att knyta skönlitteratur till språkutveckling? Att få en insikt i hur andra lärare planerar sina 

lektioner och vilka erfarenheter de har av att arbeta med skönlitteratur vore personligen både 

utvecklande och spännande. Jag undrar hur lärare tolkar och använder kursplanernas riktlinjer 

angående skönlitteratur. Att läsa kursplaner är en sak men när det gäller att tolka dem finns det 

sannolikt en hel del olika meningar om vad som faktiskt ska göras utifrån dem. Jag är nyfiken 

på att få information av lärare som har detta arbete i sin vardag. Säkerligen har de viktig 

information att dela med sig av. Går det att hitta något samband mellan språk-utveckling och 

arbete med skönlitterära texter? Enligt vissa studier som kommer att belysas i detta arbete så 

finns det kopplingar. Vad eleverna själva har för tankar kring sin språk-utveckling skulle vara 

intressant att ta del av. Att lära in ett andra språk (eller kanske tredje eller fjärde) medför nog 

att eleverna har funderat en hel del kring sin egen språkutveckling. I Sverige ska vi alla lära oss 

engelska i skolan och den processen har fått mig att fundera över språkstrategier och 

språkutveckling på ett helt annat sätt än svenskan någonsin har gjort. I denna studie är det fokus 

på vuxna andraspråkselever som med livserfarenheter i bagaget kan antas reflektera på ett mer 

djuplodande sätt än man gör när man är yngre (barn eller tonåring) och dessa elevers tankar är 

relevanta när man undersöker språkutveckling. Många är frågorna och tankarna jag har och 

förhoppningen är att detta examensarbete ska kunna ge några nya idéer och eventuella svar. 

Att vi i Sverige har haft en stor tillströmning av invandrare är knappast något som man kan ha 

undgått. Detta betyder att det har kommit hit många människor som behöver lära sig svenska. 

Dessa människor behöver lära sig det svenska språket så fort som möjligt för att kunna 

integreras i samhället. Framförallt är det ju de vuxna, som ofta har ett familjeansvar, som 

behöver erövra språket fort för att få ett arbete för att försörja sig och sin eventuella familj. När 

Lärarförbundet (2016) larmar om bristen på behöriga SVA-lärare påpekar man också att det 

”behövs rejäla satsningar på kompetensutveckling i språkutvecklande arbetssätt – för lärare i 

alla ämnen”. Att undersöka vad behöriga andraspråkslärare har att säga om kurs- och 

ämnesplaner, språkutveckling med skönlitteratur och vilka faktorer som underlättar och 

försvårar planering och utförande av lektioner med skönlitteratur känns högst aktuellt just nu 

när språkutvecklande arbetssätt efterfrågas.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Det här arbetet syftar till att synliggöra vuxna andraspråkselevers möten med olika skönlitterära 

texter och lärarens tankar och strategier kring planerandet av de mötena. Studien belyser vad 
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lärare anser om de skönlitterära texternas inverkan på språkutvecklingen och hur 

språkundervisning kopplad till skönlitteratur kan planeras utifrån de olika kunskapsnivåerna 

och studietakterna. I studien intervjuas lärare som arbetar på SFI-utbildningens sista kurs, 

grundläggande nivå och gymnasiets första nivå i svenska som andraspråk. Frågeställningarna 

är:  

 Hur arbetar några klasser med vuxna andraspråkselever med skönlitterära texter? 

 Vilka faktorer är avgörande för läraren vid planering av arbete med skönlitterära 

texter? 

 Vilka skönlitterära arbetssätt tycker utvalda lärare i svenska som andraspråk fungerar 

bäst med fokus på elevernas språkutveckling och vilka arbetssätt tycker deras elever är 

mest språkutvecklande?  

 Vad tycker eleverna själva är det mest språkutvecklande arbetssättet? 

 

Studien kommer att beröra faktorer som kopplas till skönlitteratur och språkutveckling. Alla är 

inte studiens egentliga syfte men bidrar till att belysa hur skönlitteratur är språkutvecklande 

samtidigt som det finns andra centrala komponenter som är betydelsefulla led för att nå 

språkutveckling. Det demokratiska uppdraget är en sådan faktor. Eftersom demokratin har en 

central roll i lärarens uppdrag blir det angeläget att beskriva detta i samband med den skön-

litterära läsningen. När man når en tillräcklig fördjupning av en skönlitterär text främjas både 

språkutveckling och utveckling av det kritiska tänkandet. Att separera de två komponenterna 

vore att utelämna en betydelsefull bit av anledningen till att använda skönlitteratur. När elever 

når en djupare förståelse av en skönlitterär text ges möjligheten till språkutveckling via det 

reflekterande tänkandet. Det är möjligt att påstå att när det demokratiska uppdraget uppfylls så 

skapas en större möjlighet för språkutveckling via diskussioner, argument och analyse-rande. 

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen börjar med inledning och syfte och frågeställningar i kapitel ett. I kapitel två ges en 

bakgrund till aktuella tankegångar kring skönlitterär läsning och en förklaring till hur vuxen-

utbildningens SVA-utbildningar är strukturerade. Kapitel tre belyser skillnader i Skolverkets 

kurs och ämnesplaner mellan svenska och svenska som andraspråk och studier som belyser 

problematiken med detta. Vidare presenteras teorier, forskning och studier om svenska som 

andraspråk och skönlitterär läsning samt introduceras en modell för att förstå läsprocessens 

olika stadier. I kapitel fyra presenteras studiens undersökningsmetod, urval, tillvägagångssätt 

och metodanalys. Resultaten redovisas i kapitel fem, diskussion i kapitel sex och slutligen i 

kapitel sju presenteras slutsatsen. 

 

2. Bakgrund 

I det här kapitlet introduceras den skönlitterära läsningens möjligheter och tankegångar kring 

varför man bör läsa skönlitteratur. Här presenteras Skolverkets kunskapskrav för svenska och 

svenska som andraspråk i kontrast till varandra samt andra relevanta sidor från Skolverket som 

poängterar kunskapsutveckling och lärarnas demokratiska uppdrag. En beskrivning av hur 
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vuxenutbildningen i SVA (svenska som andraspråk) är strukturerad på olika nivåer med 

tillhörande kurs- och ämnesplaner från SFI-nivån (svenska för invandrare) till gymnasiets SVA 

1 ges också. Därigenom förtydligas de steg som en andraspråkselev behöver ta för att slutligen 

hamna på en gymnasial språknivå i det svenska språket. 

2.1 Skönlitteratur kopplad till ämnesplaner och kritiskt tänkande 

Det finns en hel del teorier och forskning kring skönlitteraturen i språkundervisningen (se 

avsnitt 3.1 och 3.2). Magnus Perssons Den goda boken (2012) uppmanar till kritiskt tänkande 

kring skönlitteraturens roll i språkundervisningen samtidigt som den ändå på något sätt medger 

att det är viktigt. ”Denna bok handlar om både teori och pedagogik, och både dess författare 

och läsare delar definitionsmässigt (om än motvilligt) fältets grundläggande illusio: 

litteraturläsningen är god.” (Persson 2012:47) Kritiken handlar således om hur man väljer att 

arbeta med skönlitterära verk och vilka texter man väljer. I denna studie kommer skön-

litteraturens roll i några andraspråksklasser att undersökas och lärarnas tankegångar kring vad 

man gör och varför att belysas.  

Om man läser Skolverkets kursplaner för gymnasiet i svenska som andraspråk och svenska så 

ser man att det skiljer sig vad gäller just det skönlitterära mötet. Detta har fått en del kritik 

(Economou 2015:96) då forskningen visar på hur viktigt det är med skönlitteraturen kopplat till 

exempelvis identitetsskapande. Vad betyder det i ett andraspråksperspektiv? I en av de 

undersökta klasserna studerar andraspråkselever och modersmålstalare tillsammans, hur 

kopplar man då de olika ämnesplanerna till samma kurs? Framförallt på mindre orter där 

elevantalet inte alltid är tillräckligt för att bedriva enskilda kurser i olika klassrum blir 

hopslagningar av just liknande ämnen som svenska och svenska som andraspråk ett naturligt 

sätt att lösa problemet med för få elever i klassen. 

Skolverkets kursplaner och kunskapskrav lägger stor vikt vid skönlitteratur och skrivande. Både 

teoretiskt och praktiskt finns det skillnader mellan svenska som andraspråk och svenska på 

gymnasienivå. Gymnasiekurserna i den undersökta gymnasieklassen i SVA har slagits ihop 

med ämnet svenska på samma nivå. Detta medför att läraren behöver vara insatt i båda 

ämnesplanerna för att kunna göra en rättvis planering och bedömning av sina elever. Om man 

tittar på kunskapskraven för årskurs 9 i svenska så framgår det tydligt att det framförallt är 

skönlitteratur och sakprosa som man ska kunna läsa och förstå och detsamma gäller för svenska 

som andraspråk. I kommentarmaterialet för SVA i grundskolan (Skolverket 2011a:7) står det 

att [s]kolämnet svenska som andraspråk har ansvaret för att elever med annat förstaspråk än 

svenska får möjlighet att utveckla sina språkförmågor på samma villkor som elever med 

svenska som förstaspråk. Det är när man tittar på kunskapskraven och målen för gymnasiets 

kurser i svenska och svenska som andraspråk man kan se att det skiljer sig. En skillnad är att i 

Skolverkets syftesformulering i svenska på gymnasienivå formuleras: ”[k]unskaper om centrala 

svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa 

i ett sammanhang” (Skolverket 2011b:161) medan SVA-ämnets formulering uttrycks 

”[f]örmåga att läsa och reflektera över texter av olika slag” (Skolverket, 2011b:182). Dessa 

formuleringar skiljer sig markant om fokus utgår från perspektivet skönlitteratur. 
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Under fliken ”Skolutveckling, Värdegrund” på Skolverkets webbplats (2011c) står det om 

vikten av att lära sig om, genom och för demokrati och mänskliga rättigheter. Här går det att 

läsa om vad det innebär när barn och ungdomar får utveckla och träna sin demokratiska 

kompetens. Bland annat genom att diskutera, debattera och sätta sig in i någon annans 

perspektiv ges tillfälle att utveckla empati och förståelse för andra. I avsnitt 3.2 redogör jag för 

Gunilla Molloys tankar kring hur det demokratiska uppdraget och läsande av skönlitteratur kan 

kombineras för att därmed uppfylla både kunskapskrav och demokratiuppdrag.  

Att många studier och teorier visar på skönlitteraturens betydande roll i elevernas 

språkutveckling är ingen nyhet men hur arbetet genomförs har en stor inverkan på resultatet. 

Svaret på varför man ska läsa skönlitteratur verkar ligga i hur man kan kombinera läsningen 

med kritiskt tänkande och på så sätt även fokusera på att bredda elevernas föreställningsvärldar, 

vilket i sin tur skulle bidra till större tolerans människor emellan. Detta betyder att det 

demokratiska uppdrag som lärare har vävs in i arbetet med skönlitterär läsning och förståelse 

av de lästa texterna. 

2.2 Komvux, andraspråksutbildningar i svenska 

Svenska för invandrare, SFI, är den utbildning vuxna först möter när det svenska språket ska 

erövras. Kurserna finns från nivån A till D men dessutom finns det tre olika studievägar att 

välja på beroende av de individuella behov en elev har (Skolverket 2017b). Den nya kursplanen 

för SFI trädde i kraft 2018-01-01 och har individanpassats så att:  

 Studieväg 1 består av kurserna A, B, C och D. 

 Studieväg 2 består av kurserna B, C och D. 

 Studieväg 3 består av kurserna C och D. 

Studieväg 1 vänder sig i första hand till personer med mycket kort studiebakgrund och studieväg 

3 till dem som är vana att studera (Skolverket 2017b). 

Detta betyder att den avslutande och sista kursen för SFI är kurs D, oavsett vilket spår man har 

gått. Efter avslutade SFI-kurser kan man gå vidare till att läsa SVA på grundläggande nivå. Den 

kunskap man får i grundskolan bereder eleverna för vidare studier på gymnasienivå; 

grundläggande nivå är därför till för att täcka kunskaper som man bör ha med sig för fortsatta 

studier. Kunskapsinnehållet motsvarar därför i stora drag grundskolans slutnivå och de 

kunskapskrav som ska nås i grundskolan är snarlika kraven på den grundläggande nivån i 

vuxenutbildningen (Skolverket 2017a:165–206).  

 De som har rätt att studera på denna nivå är de som (Skolverket 2017b): 

 saknar sådana kunskaper som barn och ungdomar får i grundskolan. 

 har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen  

Vidare har denna grundläggande nationella kurs i svenska som andraspråk fyra delkurser på 

sammanlagt 700 poäng. På den undersökta skolan delas dessa fyra delkurser in i tre eftersom 

den första delkursen bara omfattar hundra poäng vilket är likvärdigt med studier på halvfart. 

Delkurserna 2, 3 och 4 studeras på helfart. 
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De gymnasiala vuxenutbildningarna följer samma ämnesplaner som gymnasieskolan (Skol-

verket 2011d). 

 

3. Teorier 

Temana i det här kapitlet är kopplade till skönlitterär läsning och dess språkutvecklande 

metoder och skolans kunskapskrav. Även lärarnas demokratiska uppdrag kommer att beröras i 

förhållande till skönlitteraturens möjligheter till utveckling för att poängtera vikten av att läsa 

skönlitteratur. Först belyses studier, forskning och teorier ur ett andraspråksperspektiv. Vidare 

presenteras några studier om skönlitteratur kopplad till andraspråkselevers läslust och läs- och 

skrivfärdigheter inklusive en sammanställning av aktuell forskning om skönlitteraturens 

inverkan på språkutveckling. I avsnitt 3.2 presenteras studier om språkundervisning kopplad till 

skönlitteratur. Sist presenteras en modell för läsprocessens fem faser för att ge en överblick av 

läsandets möjligheter men också var i läsprocessen man får tillräcklig förståelse för att utveckla 

språket. Huruvida en elev verkligen har nått nivån där djupare förståelse nås kommer inte att 

beaktas i denna studie utan intervjuerna belyser snarare vilken chans till djupläsning eleverna i 

utvalda klasser har fått. 

3.1 Studier och forskning om svenska som andraspråk 

Catarina Economou (2015:85) har i en studie om svenska som andraspråk kunnat konstatera att 

det finns skillnader mellan ämnena svenska och svenska som andraspråk på gymnasienivå vad 

gäller ämnesplanernas utformning: ”Den tydligaste skillnaden är att skönlitteraturen för en 

tynande tillvaro i sva, i motsats till sve där läsning, analyser, samtal och reflektioner av 

skönlitteratur, film och andra medier ges stort utrymme.” Detta kan leda till problematik när 

det till exempel finns gymnasiala vuxenutbildningar som har både SVA-elever och elever i 

svenska i samma kurs. Economous studie pekar på en rad olika nackdelar med att sära på de 

två gymnasieämnena även om den belyser argument som talar för att fortsatt ha två. 

 Om gymnasiets ämnesplaner utformning av svenska och SVA nu skiljer sig en del vad gäller 

skönlitteraturen så är det intressant i koppling till de resultat som ”Listiga Räven” projektet 

genererade. Projektet ”Listiga räven” började som ett samarbete mellan Rinkeby bibliotek och 

Kvarnbyskolan och mynnade ut i boken Listiga räven (Alleklev & Lindvall 2001) där man kan 

läsa om processen att höja andraspråkselevers läs- och skrivfärdigheter med bl.a. skönlitteratur. 

Resultatet blev en stor framgång och projektet gjordes visserligen med barn i åldrarna 6–9 men 

som en andraspråksundersökning kan det visa vikten av just skönlitteratur som ett verktyg för 

språkutveckling. Om man sätter projektet i relation till skillnader i gymnasiets ämnesplaner för 

svenska och svenska som andraspråk så skulle det belysa problematiken med att skön-

litteraturen inte får lika stor plats i undervisningen enligt ämnesplanerna för andraspråks-elever. 

Projektet visade dessutom att elevernas språkkunskaper ökade markant och att de fick lära sig 

olika lässtrategier. 

Om man är en elev med invandrarbakgrund blir förförståelsen av en text där allmängiltiga 

antaganden om den svenska kulturen inte är förklarade av största betydelse (Gibbons 2013: 

124–125). Att förstå vad en sådan text betyder förutsätter att förkunskaperna finns annars kan 
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det påverka elevens förmåga att uppfatta innehållet i texten. För att hjälpa andraspråkselever i 

sitt möte med till exempel svensk skönlitteratur krävs det en grundläggande genomgång om det 

kulturella sammanhanget man ska läsa om. Texterna som skall läsas på nationella prov är sällan 

utformade med tanke på SVA-eleverna, till exempel innehöll ett prov text om muck och 

värnplikt vilket kräver en viss insikt i den svenska militärtjänstgöringen (Bilaga 3:49). 

Landmark & Wiklund (2012:36–40) tar upp Vilhelm Mobergs tetralogi Utvandrarna som ett 

exempel där den använts till vuxna andraspråksinlärare på komvuxutbildning. De menar att 

boksviten innehåller stor igenkänningsfaktor för invandrare oavsett deras tidigare skilda 

erfarenheter. Eleverna har blivit berörda av de svenska utvandrarnas svårigheter och kopplat 

egna erfarenheter till böckernas karaktärer. Berättelserna har även en annan fördel, de vittnar 

om en del av den svenska historien, föreställningen om vad svensk innebär samtidigt som 

invandraridentiteten porträtteras. Böckernas språk är utmanande för en andraspråksinlärare och 

användes därför på gymnasienivå. Landmark & Wiklund (2012: 34–35) poängterar vikten av 

lära sig ett nytt språk samtidigt som man känner sig positivt bemött av den nya kulturen. Det 

skapar då en god självkänsla som leder till att man vill bli delaktig i den nya kulturen och lära 

sig språket. 

Lärarförbundet, som är ett av de två lärarförbunden i Sverige, har med förbundsordförande 

Johanna Jaara Åstrands debattinlägg visat hur Skolverkets siffror pekar på en dyster trend för 

våra andraspråkstalare: 

 Av de elever som kommer till Sverige efter skolstart klarar mindre än hälften 

grundskolans kunskapsmål. 

 Endast omkring 30 procent av dem som påbörjar språkintroduktion har gått vidare till 

nationellt program i gymnasieskolan efter tre år. 

 Endast nio procent av dem som påbörjar språkintroduktion avslutar ett nationellt 

gymnasieprogram inom fyra år. 

Hon diskuterar vikten av att Sverige fortsatt måste vara en kunskapsnation för att inte kliva 

bakåt i tiden då gymnasieskolan fortfarande var ett privilegium och inte för alla. Lärarförbundet 

uppmanar politikerna att avge ett gymnasielöfte där de anser att fem reformer är nödvändiga 

för att uppfylla löftet. Kraven från Lärarförbundet är: 

1. Höjd kvalitet på språkintroduktion 

2. Elevens rätt till stöd och utmaning.  

3. Rejält utbyggt Komvux och i nya former.  

4. Bättre modersmålsundervisning.  

5. Läraryrket måste uppvärderas.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att kraven uttrycker hur läraryrkets status behöver 

höjas för att locka fler lärare eftersom behörigheten är viktig för elevernas språkutveckling. 

Som redan nämnts i inledningen så larmar förbundet om bristen på behöriga lärare. Att 

Skolverket pekar på nedslående resultat av dagens SVA undervisning visar på vikten av att 



 

12 

 

också titta på vad som händer i de klassrum där det finns erfaren och behörig personal. Brist på 

utbildad personal kommer naturligtvis att ge oönskade effekter men kan vi lära oss något av de 

som faktiskt arbetar språkutvecklande och har utbildning för detta? 

3.2 Teorier och studier om skönlitterär språkundervisning 

I artikeln Reading literary fiction improves theory of mind (Comer Kidd & Castiano 2013) 

redogör författarna för de resultat som deras studie har lett till. Resultaten visar ett samband 

mellan litteraturläsning och empati. Studien gick ut på att försökspersoner fick läsa kortare 

utdrag av litteratur av skiftande kvalité och sedan skulle personerna tolka olika bilder, till 

exempel en bild av ett par ögon, där försökspersonerna skulle tolka personens vilja eller 

sinnesstämning. De människor som fått läsa skönlitteratur av högre kvalitet kunde en kort stund 

efter läsningen visa prov på att tolka bilderna på ett mera träffsäkert sätt än de som hade fått 

läsa annan litteratur. Författarna menar att ”theory of mind”, förmågan att skilja på sina egna 

och andras känslor, tankar och åsikter, åtminstone temporärt ökar av att läsa litteratur av hög 

kvalitet. Denna studie skulle kunna användas som ett argument för skönlitteraturens viktiga roll 

i klassrummet men samtidigt är ju frågan vad som är skönlitteratur av ”erkänt hög kvalité”. 

Denna fråga får dock lämnas till kritikerna av och förespråkarna för den klassiska litteratur-

kanonen medan studiens resultat skulle kunna kopplas till Skolverkets formulering om lärandet 

av demokrati och mänskliga rättigheter (se avsnitt 2.1) och även nästkommande forskares 

slutsatser om litteraturläsningens betydelse i skolan.  

Gunilla Molloy är docent i svenska med didaktisk inriktning och författare. I hennes kapitel 

”Om litteraturläsning som förförelse och maktkamp” i boken Makt, mening, motstånd (Molloy 

2009:46–49) kan man läsa om vikten av att kombinera lärarens kunskapsuppdrag med det 

demokratiska uppdraget”.  Kursen ”Skolans demokratiska uppdrag i ett värdegrundsperspektiv” 

ingår i ämneslärarutbildningen vid Högskolan i Gävle, och i studiehandledningen sägs att [t]re 

politiskt definierade uppdrag kan knytas till läraryrket idag: kunskapsuppdraget, socialisations-

uppdraget (där värdegrunden ingår) och likabehandlingsuppdraget”. Lärare antas hantera och 

förstå dessa tre sammanlänkande uppdrag och använda dem på ett professionellt sätt i sitt 

arbete. Som lärare förväntas man att uppfylla de politiska uppdrag som hör till yrket där det 

demokratiska arbetet ofta är i fokus. Molloy menar att när syftet med att läsa skön-litteratur 

kombineras med didaktiska mål som att läsningen ska leda till samtal där eleverna kan spegla 

sig i texterna med tillhörande frågor och utveckla sitt reflekterande i samspel med andra kan 

båda läraruppdragen uppfyllas. Vidare menar hon att svaret på frågan om varför vi ska läsa 

skönlitteratur kan få en djupare mening än att diskutera och göra textanalyser. ”Då skulle frågan 

Varför ska vi läsa skönlitteratur i skolan? kunna få svaret för att vi ska tänka och samtala om 

viktiga frågor i skolan.”(Molloy 2009:47). Författaren belyser också vikten av skönlitteratur-

läsande i kombination med frågor och samtal som utvecklar elevernas kritiska tänkande. Enligt 

Molloy så är läsning av skönlitteratur viktig men det måste göras på ett sätt som ger eleverna 

en djupare förståelse för den lästa texten. Hur gör man då med ämnesplaner som skiljer sig åt 

vad gäller skönlitteraturens roll?  

Dan Landmark och Ingrid Wiklunds bok Litteraturen, språket, världen. Andraspråkspers-

pektiv på litteraturundervisning (Landmark & Wiklund 2012) pekar på litteraturens betydelse 

med fokus på ämnena svenska och svenska som andraspråk. Även de betonar kopplingen 
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mellan litteraturläsning och utbildandet av demokratiska medborgare (Landmark & Wiklund 

2012:17):     

– när litteraturen är som bäst gör den oss toleranta och empatiska. När vi får en 

individs historia berättad i hela sin komplexitet är det för det mesta, kanske alltid, 

omöjligt att vara något annat. Ju mer man vet om ett enskilt fall desto svårare är det 

att döma och hysa kategoriska åsikter. 

Fortsättningsvis menar Landmark och Wiklund att litteraturstudier i svenska och svenska som 

andraspråk inte behöver skilja sig åt på gymnasienivå då förkunskaperna från grundskolan bör 

vara relativt jämbördiga men att skillnaderna i styrdokumenten på gymnasienivå gör att det 

skulle kunna tolkas på ett sätt som resulterar i att litteraturen får mindre utrymme i ämnet 

svenska som andraspråk (Landmark & Wiklund 2012:13). De menar att det är väsentligt att 

skönlitteraturen får större plats i skolan men pekar också på vikten av lärarnas kompetens och 

på lärarutbildningens funktion i sammanhanget. På individnivå handlar det om att den enskilda 

läraren ska kunna göra medvetna val för att möta de erfarenheter som andraspråkstalare har 

med förankring i litteraturen i enlighet med styrdokumenten (Landmark & Wiklund 2012:18).  

I Mary Ingemanssons bok Lärande genom skönlitteratur. Djupläsning, förståelse, kunskap 

(2016) poängteras djupläsning av skönlitteratur. Att bara läsa räcker inte utan det behövs 

medvetna strategier för att utveckla elevers lässtrategier för att förstå texter på djupet. Även på 

Skolverkets webbplats kan man läsa om budskapet i Ingemanssons bok där det framgår att 

elever ska kunna förstå på djupet det de läser och att djupläsning borde ingå i alla ämnen.  

3.3 Läsprocessens fem faser 

Kopplingen mellan djupläsning av skönlitteratur och skolans demokratiska uppdrag kräver 

också en förståelse av vilka olika delar som en läsprocess kan innehålla. För att förtydliga 

läsprocessen och visa vikten av att medvetet utveckla lässtrategier som tar eleverna till 

djupläsning presenteras här en modell med olika faser i läsprocessen. Den är inte att betrakta 

som en metod utan som ett sätt att beskriva läsarens förhållande till texten hen läser. 

Ingemansson (2016:53–56) beskriver en modell med fem faser i läsprocessen (som hon 

tillsammans med Petra Magnusson har översatt åt Skolverket). Modellen har sitt ursprung i J.A. 

Langers läsprocessförklaring som har utvecklats genom åren och i dag beskrivs som fem olika 

faser (Langer 2005). Läsprocessen beskriver hur de olika faserna tar oss från den stunden när 

vi börjar läsa en text till den sista fasen som vi inte alltid når men dock kan nås. När en läsare 

plockar upp sin bok (eller text) för första gången och börjar läsa hamnar denne automatiskt i 

den första fasen av läsprocessen. Den första fasen kallas för orienteringsfasen och beskriver hur 

läsaren tar sig in i textvärlden och börjar skapa sig en bredare mening av det hen läser. Just 

orienteringsfasen kan återkomma under läsandets gång om läsaren av någon anledning tappar 

fokus. De olika faserna kan dessutom kopplas till ord som läsaren använder när hen resonerar. 

Orienteringsfasens ord är kanske. Fas nummer två, förståelsefasen, innebär att läsaren nu börjar 

röra sig i textens värld och samlar information. Läsaren använder sig av sina livserfarenheter 

för att koppla till textens innehåll. De resonerande orden kopplade till förståelsefasen är skulle 

kunna. Återkopplingsfasen är den mellersta fasen och ett av de starkaste skälen till att vi faktiskt 

vill läsa. Textens föreställningsvärld gör att läsaren nu kopplar sin erfarenhet och kunskap till 
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läsningen och på det sättet växelvis kliver in i och ut ur den världen. Läsaren funderar över 

textens betydelse i förhållande till sitt eget liv. Orden jag tror och jag är rätt säker på ger 

uttryck för läsarens nu fördjupande resonemang. Fjärde fasen, överblicksfasen, handlar om att 

man nu har en sådan överblick att ett analytiskt reflekterande upprättats. Nu kan läsaren koppla 

texten till andra texter och upptäcka element som textstruktur och författarens skapelse. Jag vet 

nu och det är nog säkert att är de ord som dominerar läsarens resonemang i överblicksfasen. 

Kreativitetsfasen är den sista och den sker när läsaren kan använda textens innehåll i nya, andra 

sammanhang. Nu kan läsaren använda sin nyförvärvade kunskap i anslutning till andra 

situationer som inte behöver vara relaterade till texten där kunskapen eller insikten etablerades. 

I kreativitetsfasen finns inga resonerande ord kopplade. Problemet är att en elev inte automatiskt 

kan antas ta sig genom de två första faserna fram till återkopplingsfasen. För att nå djupläsning 

behöver en elev ta sig till den tredje fasen (återkopplingsfasen). Om eleverna ska få en ökad 

förutsättning att nå till fasen med djupläsning kan diskussioner och boksamtal i ett tidigt skede 

av läsandet införas enligt Ingemansson (2016:56). 

 

I följande tabell så har läsprocessen strukturerats för att få en överskådligare blick av de olika 

faserna. 

Tabell 1. Läsprocessens fem faser och deras särdrag. 

Källa: Ingemansson (2016:53–56) 

Fem faser Nyckelord Beskrivning Övrigt 

    

Orienteringsfrasen Kanske Att ta sig in i 

textvärlden 

Automatiskt första 

fasen, kan man under 

läsandets gång 

återkomma till 

Förståelsefasen Skulle kunna Samla information i 

texten 

- 

Återkopplingsfasen  Jag tror, jag är rätt 

säker på 

Koppla erfarenhet och 

kunskap till det man 

läser 

Starkaste skälet till att 

vi vill läsa, djupläsning 

Överblicksfasen Jag vet nu, det är nog 

säkert att 

Nå analytiskt 

reflekterande 

- 

Kreativitetsfasen - Att kunna använda 

textinnehållet i andra 

sammanhang 

- 
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Sammanfattning: 

Eftersom Skolverket är den myndighet som ansvarar för det officiella skolväsendet är det av 

studiens intresse att belysa olika delar av dess utformade riktlinjer, kunskapskrav och till viss 

del studier som de publicerar. 

Både kurs- och ämnesplaner och kunskapskrav i ämnena svenska och svenska som andraspråk 

kopplat till lärarnas demokratiska uppdrag tydliggör vikten av den skönlitterära läsningen som 

redskap för språkutveckling. Att dessa två ämnen har vissa skillnader i ämnesplanerna på 

gymnasienivå har fått viss kritik och i klasser där de båda ämnena läses gemensamt kan 

kursupplägget bli problematiskt. Att de skönlitterära texterna leder till djupläsning för eleven 

är av största relevans för att nå de dimensioner av reflekterande som leder till det viktiga kritiska 

tänkandet och utvecklandet av språket. Lärarnas arbetsmetoder i klassrummet och vilka texter 

som väljs är en av de viktigaste stöttepelarna för elevernas förutsättningar att nå djupläsning 

och därmed erbjudas en chans till språkutveckling. Att också få med någon form av aktuell 

debatt och problematisering av den nuvarande andraspråksutbildningen är i studien av intresse 

för att sätta den i relevans till nutiden. 

4. Metoder 

I det här kapitlet beskrivs intervjuernas tillvägagångssätt, urval av informanter och klassnivåer, 

metodval, enkätundersökningen och dess urval av informanter samt resultatets analysmetod. 

Metodval kommer att vara invävt i varje underrubrik och har således ingen egen rubrik. 

4.1 Lärarintervjuer och urval 

Grundstommen i studien är intervjuer med tre lärare i SVA. Intervjuerna är semistrukturerade 

och som förberedelse till intervjun, som spelas in, har lärarna fått titta på frågorna i förhand. 

Detta gjordes i syfte att ge lärarna tid att fundera så att intervjuerna förhoppningsvis genererar 

mer innehållsrika och samstämmiga svar med det faktiska arbetet i klassrummet. När 

intervjuerna spelas in har den tillfrågade läraren fått tid att reflektera över sina arbetsmetoder 

och kopplingar till skönlitteratur i klassrummet vilket på så sätt kan validera innehållet i svaren.  

Målet med en kvalitativ metod är att upptäcka en händelse eller företeelse via undersökningen 

man utför som inte är förutbestämd (Svensson & Starrin, 1996:55). Lärarintervjuerna är en 

kvalitativ undersökning där utvalda lärare har en medskapande roll till det resultat som uppnås 

efter analys av intervjuerna.  

Urvalet av lärare är baserat på kursnivå och behörighet. Den första nivån som undersöks är 

SFI:s D kurs. Den representerar den sista kursen eleverna måste klara av på SFI för att ta sig 

vidare till den grundläggande kursen som sedan behövs för att ta sig vidare till gymnasie-

nivåerna. Den sista kursen som undersöks är gymnasiets svenska som andraspråk 1. För att få 

en tydligare bild av skönlitteraturens roll i klassrummet kan det vara av relevans att titta på 

skillnader och likheter mellan olika men dock sammanhängande nivåer av elevens skolgång. 

Kunskapskraven ser olika ut på dessa nivåer och frågan är om det påverkar skönlitteraturens 

utrymme och arbetsgång i klassrummet. De grundläggande nivåerna har fyra delkurser men det 

brukar oftast vara delkurs 2, 3 och 4 som eleverna går beroende på att den första delkursen inte 
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är på heltid medan resterande kurser är det. För att täcka alla nivåer intervjuas tre lärare, en från 

varje nivå. De lärare som intervjuas är alla behöriga SVA-lärare på den nivå där de undervisar. 

Genom att lärarna har behörighet i svenska som andraspråk kan intervjusvarens reliabilitet i 

förhållande till just andraspråkselever stärkas. Det finns en stor brist på behöriga SVA-lärare 

(Lärarförbundet 2016) vilket är en viktig faktor när man pratar om elevers språkutveckling. För 

att intervjuerna ska kunna belysa den språkutveckling som är möjlig med skönlitteratur för 

andraspråkselever blir lärarens behörighet av stor vikt. Behörigheten får antas ge läraren en 

större inblick i andraspråkselevers språkutveckling och problematik kring den. Däremot speglar 

intervjuerna inte hela sanningen då långt ifrån alla lärare i Sverige är behöriga. Man får dock 

utgå från att alla arbetsplatser kontinuerligt strävar efter att anställa behörig personal. 

Lärarna arbetar alla på samma skola då kommunen där studien utförts endast har en kommunal 

vuxenutbildning. Någon inblandning av privata aktörer var aldrig aktuellt och med tanke på 

senaste tidens kritik från såväl skolinspektionen och media (Tuvhag & Bränström 2016-04-18) 

kring dessa också en fråga om validering av trovärdig utbildning. Den utvalda skolan är också 

en för mig välbekant arbetsplats, detta kan anses öka risken för subjektivitet. Dock bygger dessa 

intervjuer på intersubjektivitet, vilket handlar om samspelet mellan forskare och informant 

(Dalen, 2007:116). Om intersubjektivitet finns ökar validiteten när forskaren sedan ska tolka 

intervjumaterialet. Att tolka informantens svar handlar om ett samspel där tolkningen bör vara 

så nära informantens förståelse och upplevelse som möjligt. Intersubjektiviteten gör att 

tolkningens validitet stärks samtidigt med den kommunikativa validiteten (Dalen, 2007:211) 

där informanterna fått läsa transkriberingarna och ändrat om de tyckt något varit otydligt. Ingen 

av informanterna ändrade någonting.  

4.1.1 Intervjufrågor  

Inför intervjuerna hade lärarna blivit informerade om att deras medverkan är anonym och att 

det inte var en studie om hur duktigt en lärare följer Skolverkets riktlinjer utan tvärtom en insikt 

i hur de arbetar och planerar utifrån de förutsättningar som finns. I ett sammanhang där man 

blir inspelad och utfrågad kan det vara av stor vikt att känna sig trygg i att det egna arbetet inte 

ska utvärderas för att svaren ska bli så ärliga och belysande som möjligt. Lärarintervjuerna 

utfördes på respektive informants arbetsrum utifrån de tillfrågades egna önskemål. Intervjuerna 

tog 15, 24 respektive 33 minuter att utföra. Detta kan uppfattas som kort men informanterna 

var väl förberedda och visste att de kunde komplettera i efterhand. Intervjuerna var semi-

strukturerade. En semistrukturerad intervju, i det här fallet, innebär att frågorna var förut-

bestämda men att svaren inte var låsta till förvalda svarsalternativ. Beroende på vilka svar som 

gavs kunde eventuella följdfrågor ställas för att förtydliga vissa svar eller så kunde informanten 

komma in på andra spår för att förtydliga sitt resonemang. Det fanns också möjlighet för den 

intervjuade att komplettera med information efter intervjun. Frågorna ställdes i samma ordning 

till alla lärare men svaren varierade och därför kunde vissa frågor redan ha blivit besvarade 

beroende på hur uttömmande tidigare svar blivit.  

Intervjufrågor och förklaringar till varför dessa frågor har valts ut. 
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1. Hur länge har du arbetat som lärare? Hur länge har du arbetat med SVA? Vilken kurs (nivå) 

är det du har i din klass? 

Att lärarna som intervjuas är behöriga är redan känt men inte hur lång erfarenhet de har av yrket 

och ämnet svenska som andraspråk. Nivån är också relevant eftersom de olika nivåerna speglar 

skillnader i utformning och förutsättningar för de utvalda lärarna. 

 

2. Hur många timmar i veckan undervisar du dina elever? Vilken studietakt har kursen?  

Klassledda timmar i förhållande till studietakt skiljer sig och det är en faktor att räkna in när 

man ska belysa lärarens val av arbetssätt. Träffar man sina elever varje dag eller två gånger i 

veckan så skapar det varierande förutsättningar för vilka arbetssätt som skapas. 

 

3. På vilka sätt stöter eleverna på skönlitteratur i klassrummet? (Via läromedel, temaarbeten, 

utvalda böcker etc.)  

Frågan är central för studien som syftar till att belysa elevernas möte med skönlitteraturen. 

4. Vilka olika genrer arbetar klassen mest med? (Lyrik, dramatik etc.) 

Den här frågan ledde till viss diskussion (innan själva intervjun) om vad jag menade med genrer 

eftersom det oftast är undergenrerna till de tre stora genrerna som man fokuserar på. Dock är 

frågan relevant då den belyser mötet utifrån textgenrer som till exempel utdrag ur novell, 

krönika, faktatext och så vidare men också vilka av huvudgenrerna som eleverna stöter på mest 

eftersom det är kopplat till mötet med skönlitteratur. 

 

5. Hur resonerar du kring arbetssätten som du planerar kring skönlitteratur? Vilka led i din 

planering tycker du är väsentligast? Vilka faktorer avgör vilka texter du väljer?  

Vad som påverkar val av text är en av de viktigare frågorna i intervjun. Här kan det till exempel 

finnas orsaker som visar att läraren inte har full frihet att jobba med skönlitteratur som hen 

skulle önska eller anledningar till varför skönlitteratur väljs bort. Lärarens tanke-gångar och 

planeringssätt är ett av de mest betydelsefulla stegen för att arbetet ska kunna resultera i 

språkutveckling för eleverna. 

 

6. Brukar ni ha någon form av test/prov eller bedömningssituation efter ett sådant 

arbetsområde? Vad är det i så fall som bedöms/testas? 

 

Här undersöks om läraren dokumenterar eller upptäcker språkutveckling hos sina elever. Görs 

en bedömning av till exempel ett skriftligt prov och vad är det då läraren fokuserar på och 

bedömer? Utan denna fråga blir det svårt att validera svaret på nästkommande fråga. 
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7. Finns något sätt att arbeta med skönlitteratur som du tycker fungerar bättre med fokus på 

elevernas språkutveckling? 

Att förstå vad en behörig lärare anser vara ett språkutvecklande arbetssätt när man jobbar med 

skönlitteratur blir relevant för studien och i kombination med vad teorier och forskning pekar 

på blir det intressant att upptäcka om lärarnas arbetssätt överensstämmer med de teorier och 

den forskning som undersöks i denna studie. 

 

8. Finns det några arbetssätt kopplade till skönlitteratur som dina elever uppskattar mer än 

andra? Vilka i så fall?  

I inledningen beskrivs hur mitt eget intresse och min uppskattning av arbete med skönlitteratur 

som elev resulterade i en bredare förståelse av omvärlden. Hur andra elever kan tänkas uppleva 

olika arbetssätt är av personligt intresse men också en fråga som belyser elevernas uppfattning 

om språkutveckling och vad som är motiverande sätt att bedriva under-visning. Om 

svarsresultatet av denna fråga pekar på en koppling till fråga nummer 7 blir det en ytterligare 

aspekt att belysa. 

 

 

9. Hur tolkar och använder du kurs- respektive ämnesplanernas riktlinjer angående 

skönlitteratur? 

Eventuell problematik för lärare med elever i både svenska och svenska som andraspråk i 

samma klassrum och hur lösningar till detta har tacklats är naturligtvis relevant inte minst 

kopplat till den kritik som finns om ämnesplanernas skillnader i dessa ämnen. Vidare spelar 

riktlinjerna roll för hur de intervjuade lärarna lägger upp sitt arbete utifrån hur de tolkar kurs- 

och ämnesplanerna. 

4.1.2 Utvalda andraspråksklasser på Komvux 

I studien undersöks tre klasser. Klasserna går SFI:s sista kurs, den grundläggande kursen i SVA, 

som innehåller tre olika delkurser där läraren följer sina elever genom alla grundkurs-nivåerna, 

och den första gymnasiala kursen i svenska som andraspråk. 

På SFI undersöks spår 2 kurs D (2D) vilket är den avslutande kursen på SFI. När man är färdig 

med kurs D så är man också färdig med SFI-utbildningen. De grundläggande kurserna har på 

den undersökta skolan samma lärare på de olika delkurserna och här har en lärare av tre blivit 

utvald som är den som arbetat med kurserna längst och dessutom är behörig. På gymnasienivån 

svenska som andraspråk 1 har en lärare av två valts ut på grund av behörighet.  

Eftersom det kan vara av intresse att titta på flera olika nivåer av vuxenutbildning med svenska 

som andraspråk när de skiljer sig åt i lektionstid, studietakt och elevernas språk-kunskaper har 

valet blivit att titta på just dessa tre. De olika nivåerna finns på samma utvalda skola men de 

olika nivåerna (SFI, grundläggande och gymnasiet) har inte något riktigt samarbete sinsemellan 

och skiljer sig åt en hel del vad gäller läromedel, utformning och kunskapskrav. Även om ett 

samarbete torde vara gynnsamt så beror bristen på samarbete främst på att vuxenutbildningen i 
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långa perioder varit utan rektor och de anställda har fått klara sig mycket utan en sådan 

samordnare.  

Studerar man på SFI är kursen på halvfart och det erbjuds 15 lektionstimmar i veckan. På de 

grundläggande kurserna studerar eleverna på heltid och de får 15 lektionstimmar i veckan och 

resten är egna studier med hemuppgifter. Varje nivå sträcker sig här över en 10-veckorsperiod. 

Klarar man inte kunskapskraven får man gå om just den delkursen. En delkurs betyder 200 

poäng i ämnet och ibland stöter eleverna på hinder som gör att man inte blir godkänd. Exempel 

på hinder är att man blir sjuk en längre period, jobbar mycket eller har en långsammare 

studietakt. Under 10 veckor krävs det att eleven studerar mycket hemma för att hinna med 

uppgifter som ska skickas in via en lärplattform och lära sig skriva olika typer av texter samt 

bredda ordförrådet tillräckligt för att klara av läsförståelse. Före 2017 var alla nivåerna i samma 

klassrum men de nya läroplanerna som sattes i bruk delade upp grundläggande SVA i olika 

delkurser. Detta resulterade i jämnare kunskapsnivåer i klasserna. Både SFI och 

gymnasiekurserna har nationella prov men det gäller inte för grundläggande. 

4.2 Transkribering 

För att kunna transkribera måste först och främst ljudet fungera optimalt. En diktafon som 

lärarna brukar använda vid muntliga prov användes vid intervjuerna, den var därför också 

utprovad, och inte något ord var svårt att uttyda eller förstå vilket ökar reliabiliteten då den 

fungerade utan problematik. Efter intervjuerna gjordes en grov transkribering. Pauser, tvekljud 

eller avbrott har inte betydelse i relation till syftet med intervjuerna och har därför inte noterats 

vid transkriberingen. Lärarna hade gått igenom frågorna innan och hunnit tänka på svaren. Detta 

gjorde att de var väl förberedda. Vissa ord som repeterades har tagits bort och vissa talspråksord 

har skriftspråksanpassats såsom nån som bytts ut till någon och sen som bytts ut till sedan, 

däremot så har en av lärarna en viss dialekt och där har inte alla talspråksord blivit utbytta. Inga 

ord som har blivit utbytta har påverkat innebörden i intervjusvaren. Några uttryck som eh och 

öh har också utelämnats för att de inte fyller någon betydelsebärande funktion. Lärarna har fått 

läsa transkriberingarna och har godkänt dem för att på så sätt öka valideringen av 

transkriberingsmetoden  

4.3 Intervjuanalys 

Först och främst analyseras intervjuerna var och en i förhållande till frågeställningarna som 

presenteras i avsnitt 1.1. Därigenom förtydligas resultatet av examensarbetets kärnfrågor. 

Svaren på dessa frågor ges i en sammanfattande form där flera aspekter räknas in. En aspekt är 

att flera av intervjusvaren kan belysa samma frågeställning. En annan aspekt är att även om en 

fråga ställs för att få fram en viss information så kan svaret även rymma information relevant 

för en annan fråga. För att producera en så sann och tillförlitlig sammanfattning som möjligt 

har flera svar kontrollerats parallellt med varandra vilket har kunnat visa om ytterligare 

information finns i något annat svar än det som kan antas utifrån frågorna. Kontrollen utfördes 

på detta sätt för att förtydliga lärarnas syn och minska analysens feltolkning av svar. Efter de 

tre individuella intervjuanalyserna belyses intervjuerna i för-hållande till varandra. Här 

utforskas om det finns några liknande svar eller något mönster som kan utrönas. Vidare kommer 
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de olika förutsättningar som lärarna har att undersökas som till exempel lektionstimmar i 

förhållande till studietakt. 

Grundad teori (Grounded theory) är en metod som utgår från, i det här fallet, en kodnings-

process av intervjuerna för att få fram informanternas perspektiv (Dalen 2007:50). Grundad 

teori är en form av kvalitativ analys där man arbetar utifrån insamlad data snarare än en färdig 

teori (Dalen 2007:116). Detta betyder i den här studien att det är de tolkade intervjuernas 

resultat som kommer att avgöra vidare diskussion i kapitel 7. Utifrån resultatet kommer 

diskussionen att belysas med aktuella skildringar av resultatets särdrag. Eftersom resultatet inte 

på förhand kan antas blir slutsatskapitlet det som tydligast belyser vad studien i slutänden kom 

fram till vilket inte nödvändigtvis blir svaren på frågeställningarna.  

4.4 Elevenkäter 

För att få en överblick av elevernas syn på språkutvecklande arbetssätt sammanställdes en enkät 

med sju frågor. Som det går att läsa i inledningen av studien är även elevernas egna tankar om 

sin språkutveckling intressant att ta del av. Stämmer det med vad teorier, studier och 

lärarintervjuerna pekar på? Enkäterna delades ut i en SVA klass, delkurs 4, på grund-läggande 

nivå i samma kommun och skola där de undersökta lärarna arbetar. Tyvärr tillhörde inte klassen 

den enda behöriga läraren på grundläggande nivå eftersom hen då precis hade påbörjat delkurs 

två. Delkurs fyra är den sista av tre kurser och också den nivån på grundläggande där frågorna 

inte kunde anses för komplicerade rent språkmässigt att svara på. Dessutom hade klassen arbetat 

en hel del med skönlitteratur vilket gjorde det relevant med tanke på studiens inriktning. 

Elevenkäterna analyseras på ett liknande sätt som lärar-intervjuerna. Studiens frågeställning 

(1.1) kring elevernas egna tankar kommer att vara grunden för analysen. Flera svar kan 

inrymma liknande eller olika aspekter av frågeställningen och därför granskas alla svar utifrån 

den. Den första frågan i enkäten är egentligen utan relevans men ändå tänkt att fungera som en 

enkel inledande fråga. Att första frågan är enkel att besvara är viktigt för att fånga informantens 

intresse. Eftersom eleverna ska få en chans att fundera utförligare på frågeställningen vad de 

själva tycker är det mest språk-utvecklande arbetssättet så har flera frågor ställts. Detta för att 

underlätta tankeprocessen om vad som är bra och dåligt samt även få med skönlitteraturens roll 

då detta inte behöver ingå i svaret på vad de tycker är mest språkutvecklande. Frågorna är 

följande: 

1. Hur länge har du studerat svenska som andraspråk? 

2. Vilket har varit det bästa sättet för dig att lära dig svenska i klassrummet? 

3. Är det något arbetssätt som du inte tycker har fungerat alls? I sådana fall, vilket eller 

vilka? 

4. Vad tycker du om att läsa skönlitteratur på svenska som ett arbetssätt i skolan? 

5. Vilket arbetssätt med skönlitteratur tycker du fungerar bäst för att du ska förstå texten 

på djupet? 

6. Vilka slags böcker vill du helst läsa? 

7. Vill du tillägga något som har med din språkutveckling att göra som inte belysts av de 

föregående frågorna eller svaren? 
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Eleverna fick så lång tid på sig som de ansåg sig behöva att svara på frågorna och kunde ställa 

frågor om något var oklart, vilket de också gjorde. I klassen svarade alla eleverna som var 

närvarande, 16 stycken, på frågorna. Eleverna valde själva om de ville svara, alla valde att bli 

en del av undersökningen. Motivationen att vara med kan bero på flera faktorer. Dels ville 

eleverna bidra med sina erfarenheter genom att vara en del av en studie som avhandlar elevers 

egna åsikter om sin utbildning. En annan faktor kan vara att eleverna hade arbetat en hel del 

med skönlitteratur och därför kände att deras svar var ytterst relevanta för studien. De hade 

också blivit instruerade att det var helt anonymt och att inga namn skulle figurera i 

slutprodukten.  

5. Resultat 

I det här kapitlet presenteras intervjusvaren som en sammanfattning i förhållande till 

examensarbetets frågeställningar:  

 Hur arbetar några klasser med vuxna andraspråkselever med skönlitterära texter? 

 Vilka faktorer är avgörande för läraren vid planering av arbete med skönlitterära texter? 

 Vilka skönlitterära arbetssätt tycker några lärare i svenska som andraspråk fungerar bäst 

med fokus på elevernas språkutveckling och vilka arbetssätt verkar deras elever 

uppskatta?  

 

Eftersom intervjufrågorna är utformade mer generellt att vara anpassade till olika kurser och 

nivåer så har frågeställningarna justerats en aning i de individuella sammanfattande intervju-

analyserna för att kopplas mer specifikt till de olika lärarna och deras olika kursnivåer. Frågorna 

är dock intakta i huvudsak och justeringarna påverkar inte frågan i sig. 

Först presenteras de tre intervjuerna var för sig och sist kommer ett sammanfattande resultat för 

alla intervjuerna gemensamt. Detta medverkar till att lättare kunna identifiera skillnaderna 

mellan de olika nivåernas problematik men också för att kunna se likheterna trots varierande 

förutsättningar. 

Enkätundersökningens resultat presenteras sammanställande via två stapeldiagram eftersom det 

kan skapa en tydligare bild av hur många som tyckte vad. Det första diagrammet visar vad 

eleverna generellt tyckte vara de bästa metoderna att lära sig det svenska språket. Det andra 

diagrammet presenterar elevernas åsikter om vilka arbetssätt som enligt dem fungerar bäst för 

att få en djupare förståelse av en skönlitterär text. 

5.1 Sammanfattning intervju, SFI, nivå 2D 

 Hur arbetar utvald klass på SFI, nivå 2D, med vuxna andraspråkselever, med 

skönlitterära texter? 

 

Eftersom SFI-utbildningen i kommunen där läraren arbetar har beslutat att ta in nya elever 

ungefär en gång i månaden blir det svårare att jobba med böcker då det tar lite tid att bli färdig 

med en hel bok. Det resulterar i att det tillkommer nya elever efter att klassen redan har läst 

kanske fem kapitel. De ska då hoppa in i läsningen med bara en sammanfattning i bagaget. 
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Vidare är det svårt att få trygghet i en klass som ständigt får in nya elever vilket försvårar arbete 

med till exempel dramatik där man kan spela upp teater för varandra. Förutsättningen att 

möjliggöra ett sådant arbete kräver att alla i klassen känner varandra tillräckligt väl för att vara 

trygga nog att våga. 

På grund av begränsande faktorer försöker den intervjuade läraren att på något sätt knyta 

skönlitteratur till de olika momenten och till materialet i läroböckerna som de jobbar med. Till 

exempel försöker läraren att hitta sånger som knyter an till de teman läroboken erbjuder. Hen 

tar hjälp av biblioteket och visar eleverna hur man kan använda det för att hitta böcker som 

passar dem. 

 Vilka faktorer är avgörande för läraren vid planering av arbete med skönlitterära texter? 

 

Kursplanen är en betydande faktor eftersom kursen ska inrikta sig mot speciella arbetsområden. 

Att utifrån kursplanen välja ut texter som är kopplade till dessa teman är dock inte så svårt 

eftersom det är så pass breda spår som vardagsliv, arbetsliv, samhällsliv men även 

värderingsfrågor. En annan viktig faktor är själva klassen. Man behöver bedöma vilken sorts 

klass man har menar informanten, att känna in vad som är möjligt. Om det är möjligt så arbetar 

man gärna med en längre text ur någon lättläst bok. Läraren pekar på fördelarna med att kunna 

hänga upp ord och fraser till ett sammanhang. Att också arbeta stegvis med cirkel-modellen1 

har stor betydelse då det möjliggör för eleverna att förstå, steg för steg. 

 

 Vilka skönlitterära arbetssätt tycker läraren för SFI 2D nivå fungerar bäst med fokus på 

elevernas språkutveckling och vilka arbetssätt verkar hens elever tycka mest om? 

  

Att börja med det lilla, till exempel att titta på orden och fylla i lucktexter och sedan bygga på 

eftersom tills eleverna producerar egna texter med hjälp av de ämnesspecifika ord, som man 

har lärt sig, är språkutvecklande enligt den intervjuade. Det är viktigt att arbetet får ta tid, om 

det går för fort så tappar man viktig information på vägen. Om man jobbar med drama, spela 

teater, så får man dessutom en annan mottagare. När eleverna ska spela upp scener för varandra 

så fokuserar de mer på sitt uttal och sin betoning eftersom mottagaren nu blir tydlig, det är ju 

de andra eleverna i klassrummet. Läraren menar att fokus kommer automatiskt utan att hen 

behöver säga något och detta kallas att jobba i A-miljö2 som är mer språkutvecklande. Vidare 

menar informanten att även elever som varit ovilliga att spela teater efter ett tag vill vara med 

och tycker att det är roligt. Elever som från början tycker att dramatisering är roligt har en 

tendens att få med sig de andra.  

                                                 
1 En genrepedagogisk modell utformad för att stötta elevers lärande. Det går att läsa om den i Stärk språket, stärk 

lärandet av Paulin Gibbons. 
2 A-, B- och C-miljö beskriver tre olika typer av läs- och skriv-processer i klassrummet. Finns beskrivet i 

Skolverkets rapport nr 160:112 från 1999. 
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5.2 Sammanfattning intervju, SVA, grundläggande nivå 

 Hur arbetar utvald klass på grundläggande nivå, med vuxna andraspråkselever, med 

skönlitterära texter?  

 

Mycket av det skönlitterära arbetet går ut på att eleverna läser och sedan diskuteras det man har 

läst i smågrupper utifrån frågor som eleven redan har besvarat. Om texterna kommer från 

läroboken så finns redan frågorna utformade i läroboken men om det är en bok som läraren har 

valt ut så planerar och skriver hen frågorna själv. Men i ett senare skede får eleverna hjälpa till 

att skriva frågor till texten. Vidare så hjälps man åt i helklass att plocka ut svåra ord som skrivs 

upp på tavlan för att sedan gå igenom betydelsen av dem. 

 

 Vilka faktorer är avgörande för läraren vid planering av arbete med skönlitterära texter? 

 

På den grundläggande nivån tycker läraren att den här skolan har ett riktigt bra läromedel i 

boken Grundhjulet. Där möter eleverna många olika typer av skönlitterära texter genom utdrag 

ur olika böcker. Olika genrer är inbäddade i boken så den ger en bra grund för eleverna att 

arbeta med skönlitteratur. Läraren kompletterar också med ungdomsböcker för att koppla det 

skönlitterära mötet till det centrala innehållet där läraren menar: ”De ska ju läsa om andra 

människors situation i andra delar av världen.” Informanten menar att frågorna är viktiga för att 

diskussionerna ska bli bra och då ser hen också om eleverna har förstått det de har läst.  

 

 Vilka skönlitterära arbetssätt tycker läraren på grundläggande SVA fungerar bäst med 

fokus på elevernas språkutveckling och vilka arbetssätt verkar hens elever uppskatta?  

 

Informanten på grundläggande nivå tycker att jobba i smågrupper, där alla är delaktiga med att 

prata, svara på frågor och vara med att göra frågor, är det som är mest språkutvecklande. 

Informanten tycker också att eleverna verkar uppskatta just smågruppsarbetena mest. Det blir 

oftast väldigt bra diskussioner i grupperna. 

5.3 Sammanfattning intervju, SVA 1, gymnasienivå 

 Hur arbetar utvald klass på SVA 1, med vuxna andraspråkselever, med skönlitterära 

texter? 

 

I SVA I ingår inte arbetsområdet skönlitteratur men det bäddas in i andra arbetsmoment och 

dessutom påverkas arbetsgången av att svenska och SVA läser gemensamt i klassrummet. 

Arbetet ser lite olika ut beroende på hur gruppen av elever ser ut. Läraren planerar inte så 

mycket innan hen har hunnit träffa gruppen. Generellt kan man dock se att om eleverna får läsa 

skönlitteratur så blir det oftast en novell hemma för att sedan komma förberedda till 

klassrummet där informanten samtalar med klassen om viktiga aspekter i novellen och hur man 

kan tolka det man har läst. Efter genomgången får eleverna diskutera i mindre grupper (2–4 

personer) för att avslutningsvis ”knyta ihop säcken” gemensamt i klassrummet. Eftersom 
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arbetsgången ser olika ut beroende på hur gruppen ser ut kan det bli att skönlitteraturen får stå 

tillbaka för att ge utrymme till att arbeta med språkriktighet. Gymnasieläraren tycker att det är 

ett dilemma men poängterar också att skönlitteraturen får mycket större plats i SVA 2. Vad 

gäller de olika genrerna så stöter dessa elever framförallt på epiken via noveller men även 

lyriken kan vara tacksam att jobba med då det är en text i koncentrerad form och det finns 

mycket att diskutera kring och tolka. Dramatiken är minst representerad och dyker främst upp 

i de senare kurserna. 

 

 Vilka faktorer är avgörande för läraren vid planering av arbete med skönlitterära texter? 

 

Den här skolan har två kurser i en så man läser svenska och SVA i ett gemensamt klassrum. 

Detta är en faktor som påverkar planeringen och informanten löser det genom att SVA-eleverna 

får lära sig mer än vad ämnesplanen anger. Hen menar att det inte kan skada och det de får lära 

sig kommer oftare senare i SVA-kursen och då blir det repetition för eleverna. 

Andraspråkselever tar längre tid på sig att läsa så därför får eleverna läsa hemma för att slippa 

att känna sig stressade och modersmålseleverna slipper bli uttråkade av att vänta på att andra 

ska läsa klart. Informanten försöker också att blanda upp smågrupperna så att inte alla i en grupp 

talar samma modersmål. Man kan med fördel placera ut dem med svenska som modersmål i 

olika grupper, då kan grupperna snabbare räta ut frågetecken och svenska-eleverna får känna 

sig duktiga samtidigt som de kan få en inblick i hur svårt det kan vara att förklara vad ett ord 

betyder. Informanten tycker också att sitt eget intresse avgör vilka texter som plockas ut. Texter 

man tycker om och känner till gör att det lättare blir bättre diskus-sioner. Men framförallt 

plockas texterna ut med tanke på de aspekter som eleverna ska lära sig utifrån både svenskans 

och SVA:s ämnesplaner. Att eleverna själva får vara med att tycka anser visserligen läraren är 

en viktig faktor men i slutänden vill ofta eleverna att läraren ska välja. 

 

 Vilka skönlitterära arbetssätt tycker läraren för gymnasiala SVA 1 fungerar bäst med 

fokus på elevernas språkutveckling och vilka arbetssätt verkar hens elever tycka mest 

om?  

 

Här kan man se att det är läsning i kombination med samtal i smågrupper som läraren tycker är 

mest språkutvecklande. När eleverna får sitta i grupper och fundera tillsammans och sedan att 

man avslutar i helklass så att läraren kan se till att de viktigaste aspekterna av en text har belysts. 

Det är också viktigt att inte gena via sitt modersmål när man letar efter ord för det kan ofta bli 

fel. Gymnasieleverna bör i allra största mån leta efter svenska synonymer då det utvecklar deras 

svenska till skillnad från att hitta motsvarande ord på sitt modersmål. Informanten tror också 

att andraspråkseleverna gillar diskussioner mer än att skriva. Att skriva är svårare och i 

diskussioner märks det att alla deltar. Gymnasieläraren konstaterar också att elever som 

kommer från grundläggande är riktigt duktiga på samtal i smågrupper; de sätter igång och pratar 

direkt.  



 

25 

 

5.4 Gemensamma resultat 

Skönlitteratur är något som de tre lärarna tycker är språkutvecklande och roligt att kunna arbeta 

med. Däremot beror hur mycket skönlitteratur som presenteras i klassen på hur klassen ser ut 

(exempelvis erfarenhetsmässigt, kunskapsnivå och ålder) vad kurs- respektive ämnesplanen 

säger och hur kommunen har valt att strukturera utbildningen. Faktorer som hur ofta man har 

intag av nya elever eller att man har två olika kurser i en klass påverkar också lärarnas frihet att 

påverka skönlitteraturens roll i klassrummet. Av intervjusvaren går det att utläsa hur centralt 

lärarna tycker att det är att fördjupa förståelsen av det man läser framförallt genom reflekterande 

samtal om allt från betydelse av ord i texten till mer analyserande svar på frågor som är kopplade 

till texten. Två av lärarna anser att gruppsamtal är en av de mest språkutvecklande metoderna 

och att det också är det som eleverna tycker bäst om. Här bör de varierande nivåerna dock tas i 

beaktande då språkutveckling kan antas se annorlunda ut beroende på vilken språklig nivå man 

utgår ifrån. Två lärare nämnde också att dramatisering brukar vara något som eleverna 

uppskattar om de bara vågar. Gymnasieläraren menade också att högläsning samtidigt som 

eleverna har texten framför sig är en viktig aspekt för uttalets utveckling. 

5.4.1 Frågeställning 1 

Hur arbetar några klasser med vuxna andraspråkselever med skönlitterära texter? 

Några klasser på olika språknivåer arbetar mycket med ordförståelse för att lättare kunna förstå 

de texter som de läser. Eleverna arbetar en hel del med fördjupande frågor till texten där svaren 

sedan kan diskuteras och resoneras om i gruppsamtal och samtal i helklass. Oavsett nivå är 

cirkelmodellen en typ av lektionsupplägg som genomsyrar planeringen av arbetssätten i 

klassrummet. Även om inte lärarna specifikt har uppgett att det är denna modell som de arbetar 

utefter så kan man utläsa likheterna när deras arbetsgång beskrivs. Skillnaderna har koppling 

till de olika nivåerna. Just på Svenska 1 ingår inte skönlitteratur som ett arbetsområde vilket 

påverkar arbetsmetoderna även om skönlitteraturen vävs in på andra sätt. På grundläggande 

finns många kortare skönlitterära texter, som utdrag ur noveller, i arbets-boken med 

arbetsuppgifter till. Utöver det brukar klassen få läsa några lättare böcker där man samtalar om 

några kapitel varje vecka. I SFI-klassen ser kursplanen annorlunda ut och läraren pekar på 

vikten av framförallt argumenterande text som generellt är det som eleverna behöver öva på. 

De tre olika nivåerna har alla olika kursplaner att förhålla sig till och det blir en stor skillnad 

när lärarna ska utforma arbetet med skönlitterära texter. 

5.4.2 Frågeställning 2 

Vilka faktorer är avgörande för läraren vid planering av arbete med skönlitterära texter? 

Till att börja med spelar den organisatoriska biten stor roll. Vilka bestämmelser skolan har för 

kursstrukturerna påverkar planeringen i allra högsta grad. Vidare har kunskapskraven och kurs- 

och ämnesplanerna den uppenbara uppgiften att styra vad eleverna ska lära sig om och vad som 

i slutänden bedöms för att bli godkänd. När hänsyn tagits till dessa delar är det hur klassen ser 

ut som påverkar planeringen. Alla sammansättningar av en klass ser olika ut och klasser har 

därmed olika behov. Klassens behov blir således en annan viktig orsak till hur lärarens 

planering kommer att se ut. Ibland kan lärarens eget intresse och klassens önskemål spela en 
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roll i planeringen. Likheterna är kurs-ämnesplaner som styr lärarnas planering. Skillnaderna 

blir att de har olika kurs- och ämnesplaner att förhålla sig till. Lärarna tar alla med i sin 

beräkning vilken kunskapsnivå eleverna har nått när de ska avgöra till exempel vilka texter som 

klassen klarar av. Skillnaderna är att de olika nivåerna har olika organisatoriska strukturer som 

påverkar planerandet av arbete med skönlitterära texter. 

5.4.3 Frågeställning 3  

Vilka skönlitterära arbetssätt tycker utvalda lärare i svenska som andraspråk fungerar bäst med 

fokus på elevernas språkutveckling och vilka arbetssätt tycker deras elever är mest 

språkutvecklande? 

De tre informanterna tycker att fördjupande arbetssätt är ytterst språkutvecklande. Att få 

diskutera ords innebörd kopplade till texten de läser. Ställa fördjupande frågor som gör att 

eleverna reflekterar över det de läser. Att få ett sammanhang (text från skönlitteratur) där det 

blir lättare att komma ihåg ord när det finns en berättelse att koppla ihop dem med. Gruppsamtal 

är en viktig komponent där grupperna inte får vara för stora eftersom alla ska kunna komma till 

tals. Eleverna kan hjälpa varandra med frågor som de har haft svårt att svara på. 

Gruppkonstellationen har också betydelse. Om man placerar elever med olika modersmål i 

samma grupp blir de tvingade att förlita sig på det svenska språket och sätts därmed i ett 

sammanhang där de får en chans att utöva sina språkstrategier. Det arbetsområde som eleverna 

håller på med måste få ta tid. Oavsett nivå skiljer inte de här arbetssätten sig nämnvärt. 

Gruppsamtal med fördjupande diskussioner, dramatisering av drama eller egentillverkat manus 

är de arbetssätt som eleverna verkar tycka mest om enligt informanterna. Skillnaden här låg i 

att dramatisering, som sågs som en fördel av de två mest erfarna lärarna, inte var något som den 

tredje läraren nämnde.  

5.5 Enkätresultat 

För att redovisa en så korrekt bild som möjligt har två stapeldiagram gjorts. Här kommer vissa 

staplar att ha två färger då några svar passade in i mer än en kategori. Den mörkare delen av 

stapeln visar antal personer som har svarat fler än en kategori. Eleverna kan därmed tycka att 

olika alternativ är lika betydande när det gäller vilka sätt de anser fungerar bäst när de ska lära 

sig svenska och vilka sätt som är mest fördjupande vid läsning av skönlitteratur. Sammanlagt 

svarade sexton elever på frågorna men det blev ett par interna bortfall där eleven missat att 

svara på frågan på grund av språklig misstolkning. 
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I diagram 1 innefattar ordträning olika metoder att lära sig nya ord på. Till exempel kan det 

vara ordtester som gör att eleverna är mer benägna att lära sig orden eller Kahoot (ord test via 

nätet med elevernas mobiler där de tävlar mot varandra), gemensam genomgång av ord i 

helklass eller grupparbeten med att finna synonymer. Grammatikstapeln representerar 

genomgångar och övningar med grammatik, framförallt satsscheman. Läsa/resonerastapeln 

syftar till att läsa en text och resonera tillsammans i helklass eller smågrupper oftast utifrån 

frågeställningar om texten. Diskutera kategorin är diskussioner i grupper eller helklass som inte 

är knutna till specifika frågor utan snarare ett allmänt tyckande eller berättande. 

 

 

Figur 1. Bästa sätt att lära sig svenska enligt eleverna. 

 

Enligt eleverna i den utvalda klassen så tyckte 50 % att någon form av ordträning och 

grammatik var viktiga strategier för att lära sig svenska i klassrummet. 31 % tyckte att läsa och 

resonera om texter samt att diskutera, både i helklass och i grupp är komponenter som man lär 

sig språket med. I kategorin övrigt fanns bland annat lyssna på nyheter, omvärldsspaning och 

korrektion av uttal. Eftersom enkäten tillkom för att visa de sätt som eleverna tyckte var mest 

språkutvecklande rent generellt så tas bara de resultat med som överstiger 12,5 %. Om det är 

två personer eller mindre hamnar det i övrigt kategorin. Under övrigt hamnade bland annat att 

läsa en text många gånger, läsa kortare texter och läsa kärlekstexter. Dessa anses dock inte 

riktigt besvara frågan och fick därmed igen egen stapel. 
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I diagram 2 är första stapeln diskutera och framförallt betyder det att klassen sitter i mindre 

grupper och samtalar om vad de har läst ofta i kombination med frågor till texten. 

Ordförståelsestapeln betyder att eleverna har fått en genomgång av ord kopplade till texten 

innan de läser den för att lättare förstå det de läser. Att skriva sammanfattning för att på så sätt 

tolka texten bättre fick en egen stapel och svara på frågor innebär att eleverna tyckte att svara 

på frågor på egen hand var ett bra verktyg. 

 

 

Figur 2. Mest språkutvecklande arbetssätt med skönlitteratur enligt eleverna. 

 

När det gäller de bästa arbetssätten med skönlitteratur ser elevernas svar lite annorlunda ut. Här 

tyckte 50 % att diskussioner i grupp och helklass var betydande för att nå fördjupande förståelse 

av det man läser. 25 % menade att ordförståelse var en väsentlig del för att förstå den lästa 

texten på djupet. Några tyckte att svara på frågor som hör till texten utvecklar språket, dock 

skulle denna del kunna ingå i kategorin diskutera då eleverna ofta diskuterar texter utifrån 

frågeställningar. Ett par stycken nämnde också att skriva sammanfattningar var en bra metod 

att använda för att kunna tillägna sig texten på ett djupare plan.  

Något som inte tas upp i diagrammen är arbetssätt som eleverna inte tycker fungerar. Tre 

stycken elever tycker inte att gruppdiskussionerna fungerar bra. Någon förklaring till detta har 

dock inte angetts. En annan elev tyckte att diskussionerna fungerar bra men vill helst inte sitta 

med dem som pratar samma modersmål. 
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6. Diskussion 

Utifrån antagandet att det finns god litteratur och att läsa denna bidrar till språkutveckling 

kommer diskussionen i det här kapitlet att fokusera på de möjligheter lärare har när de arbetar 

med skönlitteratur i klassrummet, hur de går tillväga och vilka yttre faktorer påverkar skön-

litteraturens plats och utformning i klassrummet. Vidare kommer resultatanalysen diskuteras 

utifrån ett valideringsperspektiv och avslutningsvis belyses brister i elevenkäten samt vad 

eleverna faktiskt tycker. 

6.1 Möjligheter 

I intervjuerna framgår det tydligt att lärarna uppskattar att arbeta med skönlitteratur. Om rätt 

förutsättningar finns så prioriteras djupläsning, gruppdiskussioner och dramatisering. När tiden 

finns ser de intervjuade gärna att arbetet med skönlitterära texter får ta tid. På så sätt får 

förståelse och reflektion det utrymme som behövs. Språkutvecklingen är det som ligger i fokus. 

Att ge eleverna ett sammanhang att koppla nya ord till via läsningen underlättar för eleverna 

när de skall bredda sitt ordförråd. Att diskutera det lästa i grupper och resonera kring 

frågeställningar ökar förståelse för det lästa samtidigt som man får träna sig att tala svenska. En 

skönlitterär text tolkas olika och i grupper får man dessutom förklara och argumentera för sin 

åsikt och samtidigt lyssna på andra och därmed öva hörförståelse. Språkutveckling med 

skönlitteraturens hjälp är inte åtskild från lärarnas demokratiska uppdrag. Utan att lärarna 

specifikt nämner de olika uppdragen (se avsnitt 3.2) förstår man att det är något som ligger 

invävt i alla delar när de planerar sina lektioner. Lärarna menar att de hela tiden försöker koppla 

sina arbetsområden till ämnets syfte och mål samt de centrala delarna i kurs- och ämnesplaner. 

Detta visar att Molloys resonemang om att kombinera lärarens demokratiska uppdrag med 

kunskapsuppdraget genom fördjupande arbetssätt med skönlitteratur stämmer överens med de 

intervjuades erfarenheter. Att det dessutom finns studier (Comer Kidd & Castiano 2013) som 

pekar på att vi faktiskt blir mer empatiska av skönlitteraturen stärker ju bara vikten av att skapa 

möjligheter för lärare att använda sig av detta i klassrummet. Om man tittar på de fem faserna 

i läsprocessen enligt J.A. Langers modell (1995) kan man se hur viktigt det är för eleven att 

förstå texten på en djupare nivå för att kunna reflektera över texten och också nå den fas där 

man blir mest motiverad (återkopplingsfasen). Hur ska vi annars kunna motivera eleverna om 

de inte får chansen att nå den nivån i sitt läsande? Skön-litteraturen är språkutvecklande enligt 

lärarna men det är en aspekt som nästan verkar hamna i bakgrunden för att den är given. När 

den skönlitterära texten bearbetas på ett språk-utvecklande sätt bidrar den samtidigt till så 

mycket mer. Här kan jag som elev känna igen mig. När det arbetades med analyser av 

skönlitteratur tänkte man inte så noga på språk-utvecklingen utan på hur roligt och givande det 

var att dela med sig och samtidigt få nya perspektiv genom att lyssna på andras tolkningar av 

samma text. 

När det gäller andraspråkselever anser både Economou och Landmark & Wiklund att 

ämnesplanernas olikheter i SVA och svenska vad gäller skönlitteraturens roll kan ifrågasättas. 

Om tolkningsutrymmet i ämnesplanen för svenska som andraspråk möjliggör mindre 

skönlitteratur leder detta då till att dessa elever får en sämre chans att utveckla sin empatiska 

sida och därmed begränsa sin språkutveckling? Borde det inte också vara i statens intresse att 
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just våra invandrade elever får en större möjlighet att reflektera över den demokrati och 

värdegrund som ingår i skolans uppdrag eftersom de är uppväxta i en annan miljö än moders-

målstalarna i svenska? En annan intressant aspekt är när jag själv tänker på hur jag som elev 

fått stöta på exotiska kulturer och miljöer i skönlitteraturen. Att få vidga de egna perspektiven 

genom att sätta mig in i en annan miljö än den jag är uppväxt med har, för mig, varit otroligt 

utvecklande. Kan det inte tänkas att detta även gäller andra människor, som andraspråkselever 

till exempel? I avsnitt 2.1 behandlas Skolverkets (2011b:161) formulering ”[k]unskaper om 

centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta 

in dessa i ett sammanhang” för gymnasiesvenskan i kontrast till svenska som andraspråk. Borde 

inte våra invandrare också få chansen att fördjupa sig bland annat i svenska verk och 

författarskap som ett led i att förstå det nya samhället där de nu ska leva och verka i? 

Formuleringen”[f]örmåga att läsa och reflektera över texter av olika slag” (2011b:182) känns 

då ganska blek i förhållande till gymnasiesvenskans mer utvecklade ämnesplan. 

6.2 Tillvägagångssätt 

Lärarna var eniga om att den mest språkutvecklande strategin vid läsning är att ta steg för steg. 

Att skapa en förförståelse inför att läsa en längre text genom att gå igenom svåra ord och ge en 

historisk bakgrund till texten skapar en betydande möjlighet för läsarna att ta sig an litteraturen 

på ett mer medvetet sätt. Att ha diskussioner i helklass och sedan i mindre grupper om det lästa, 

gärna kapitel för kapitel, med reflekterande och resonerande frågeställningar i fokus gör att 

eleverna kan få svar på oklarheter i texten och också bilda sig en uppfattning om vad andra 

tycker om det de läser. Som nämns i avsnitt 3.2 diskuterar Molloy betydelsen av att läsning 

leder till samtal där eleverna kan spegla sig i texterna med tillhörande frågor för att ges 

möjligheten att utveckla sitt reflekterande. De intervjuade och Molloy visar på överens-

stämmande arbetsmetoder för att nå de önskade resultaten av att läsa skönlitteratur. Landmark 

& Wiklund (se avsnitt 3.2) betonar även värdet av lärares kompetens för att kunna göra 

medvetna språkutvecklande val för andraspråkstalare. Att de intervjuade faktiskt är behöriga i 

svenska som andraspråk på den nivå de arbetar med och dessutom har arbetat med ämnet i 4, 

11 respektive 15 år är en aspekt som väger tungt om man vill belysa vad lärarna har för 

erfarenhet av språkutvecklande arbetssätt. Eftersom det finns en stor brist på utbildade andra-

språkslärare och behöriga lärare i Sverige i dag blev det relevant att utgå från den klass-

rumssituation som åtminstone på pappret är den mest gynnsamma för eleven. Att det inte ser 

likadant ut i alla andraspråksklassrum är förvisso sant men inget som denna diskussion avser 

att belysa. Ska man titta på skolans kunskapsuppdrag och demokratiska uppdrag och samtidigt 

utvärdera skönlitteraturens roll i anslutning till de arbetssätt som lärarna använder bör det 

rimligtvis spegla det klassrum där erfaren och behörig personal finns. Annars skulle det bli för 

många faktorer som inverkar på resultatet.  

Två av de tre utfrågade lärarna tyckte också att dramatisering var både roligt och språk-

utvecklande. Att använda sig av denna metod går dock bara i ett klassrum där eleverna är trygga 

med varandra vilket förutsätter att klassen har fått chansen att lära känna varandra under en viss 

tid.  
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6.3 Påverkande faktorer 

I intervjuerna framgick framförallt tre faktorer som inverkar på hur arbetet med skönlitteratur 

ser ut i klassrummet. Den ena omständigheten handlar om skolans organisatoriska struktur. På 

SFI-nivån var det kommunens beslut att ta in nya elever i klassen ungefär en gång i månaden 

som gjorde att läraren fick svårare att låta eleverna läsa längre texter tillsammans. En längre 

text ger ju ett bättre sammanhang och en ökad möjlighet för eleverna att hänga upp sin 

nyförvärvade kunskap på (till exempel nya ord och fraser). Innan hade läraren haft samma 

elever en längre tid och det hade varit positivt för eleverna då det skapade både en kontinuitet 

och trygghet i klassen. På gymnasienivån var det en gemensam klass för svenska och svenska 

som andraspråk vilket påverkade skönlitteraturens roll både positivt och negativt. Det positiva 

var att andraspråkseleverna fick med sig lite mer än vad ämnesplanen anger eftersom den 

svenska ämnesplanens centrala innehåll skiljer sig från SVA. Den negativa sidan är också 

kopplad till den andra faktorn som inverkar på skönlitteraturens plats i klassrummet. Beroende 

på hur en klass är utformad så påverkas planeringen av de kunskapskrav som eleverna i 

slutänden måste kunna uppfylla. Har man andraspråkselever i en klass med modersmålstalare 

finns det så klart vissa begränsningar som läraren behöver beakta. Hur kunskapsstark en klass 

är rent generellt behöver inte nödvändigtvis ha att göra med om svenska är ett första eller andra 

språk men just nivån är viktig när läraren bedömer vilket material som bör användas för att 

tillgodose eleverna på den nivå där de är. Om eleverna har mycket språkkunskap med sig blir 

det lättare att arbeta med skönlitteratur som har en högre svårighetsgrad. Ibland behöver läraren 

först fokusera på språkriktighet innan man kan börja ta sig an skönlitterära texter och det 

resulterar i att skönlitteraturen får stå tillbaka. Den intervjuade gymnasieläraren påpekade att 

andraspråkselever rent generellt behöver träna på att läsa mellan raderna eftersom de är mer 

bokstavliga. Hen menade då att dessa elever lättare tolkade det rent skriftliga istället för at förstå 

det som inte är direkt uttalat i texten men ändå förstås av sammanhanget. Den tredje orsaken 

till hur skönlitteratur presenteras i klassrummet är helt enkelt kurs- och ämnesplaner och de 

kunskapskrav som eleverna måste uppfylla för att bli godkända. Klassens behov i anslutning 

till de kunskapsmål kurs- och ämnesplanerna anger är tätt sammanlänkade med hur lärarna 

väljer att planera sina lektioner. Det finns inte två klasser som ser likadana ut och det är den 

faktor som man inte kan förutse. Däremot kan vi hålla oss kritiska till svagheter i skolans 

läroplaner och därmed påverka deras utformning. Om den skönlitterära upplevelsen är 

språkutvecklande (3.2) kan man fundera på vilka skäl som står till grund för de olika 

ämnesplanernas formuleringar och om det är utveckling av språk på samma villkor.  Kommuner 

har ett ansvar när det gäller utformningen av sina utbildningar och borde lyssna på vad de 

erfarna lärarna menar skulle lyfta just deras utbildning till ett mer språkutvecklande klimat för 

eleverna. Det borde vara rimligt att anta att de som jobbar med att utbilda elever också har den 

bästa insikten i hur man kan förbättra strukturen på organisationen för att på så vis gynna 

kunskapsutveckling. Om vi som lärare ska kunna skapa tiden och förutsättningarna för att kunna 

arbeta språkutvecklande tror jag att det är viktigt att man kan lyfta problematik på sin 

arbetsplats.  
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Sammanfattning: 

Rent generellt så kan man utröna en samstämmighet mellan lärarnas tankegångar och det som 

studier och teorier pekar på. De båda lärarna som hade mest erfarenhet av andraspråksarbete 

poängterade båda dramatiserings roll i språkutvecklingen samtidigt som de menade att det bara 

fungerar i klasser där man känner varandra tillräckligt väl. Att utifrån skönlitteratur kunna 

arbeta i grupper och helklass för att få en fördjupad förståelse av det lästa genom samtal om 

ord, eventuell information om bakgrund (historia, kultur, samhälle med mera) och diskussioner 

kring frågeställningar är något som alla lärarna tyckte var det mest språkutvecklande. Om 

förutsättningarna och tiden finns så är det just detta arbetssätt som lärarna prioriterar. Viktigast 

är det ändå att anpassa undervisningen till elevernas behov för att klara kunskapskraven.  

6.4 Validitet av resultatanalys 

Eftersom svaren på intervjuerna inte är komplicerade att analysera, då lärarna redan från början 

har kunnat läsa igenom frågorna, fundera och fråga vid otydligheter innan själva intervjun ägde 

rum, försvinner också en stor del av det personliga utrymmet för feltolkning. Studiens svaghet 

är att bara tre lärare har intervjuats vilket inte skapar någon bredd. Man bör emellertid beakta 

att lärarbristen i sig och den ännu mer omfattande bristen av behöriga lärare påverkar 

möjligheterna att hitta dessa att intervjua. Det är därför inte orimligt att anta att en större 

undersökning mycket väl skulle kunna påvisa liknande resultat. Dessutom blir under-sökningen 

mer talande på grund av de olika men sammanlänkade nivåerna lärarna undervisar i. Trots att 

SFI-läraren undervisar elever med en mindre språkförståelse än gymnasielärarens elever så 

visar intervjuerna samstämmiga tankegångar kring språkutvecklande strategier. De olika 

nivåerna är därför inte en avgörande faktor i sig när det gäller lärarnas planering av lektioner. 

Lärarna är dessutom vana att läsa av elevernas behov och forma utbildningen därefter. Det som 

är en intressant faktor är däremot att den organisatoriska biten har en större inverkan än klass-

nivå när det kommer till skönlitteraturens utformning i klassrummet. Att skolans resurser och 

utformning av utbildningarna begränsar utrymmet för lärarna att planera så språkutvecklande 

som de vill är förstås ett dilemma. Å ena sidan kan man se att brist på behöriga lärare skapar 

sämre möjligheter för våra andraspråkselever, å andra sidan visar denna studie att även med 

erfarna, behöriga lärare på plats så finns det ytterligare orsaker att ta upp vid en debatt om vad 

man ska göra åt problematiken. Det är viktigt att inte stirra sig blind på bristen av lärare för det 

finns även andra områden som behöver förbättras för att vi ska kunna erbjuda den bästa möjliga 

undervisningen inte bara för andraspråkselever utan elever överhuvudtaget.  

6.5 Vad tycker eleverna och enkätbrister 

Att undersöka vad lärarna tror att eleverna uppskattar mest är absolut relevant men att fråga 

eleverna själva är naturligtvis ännu mer spännande. Mycket av resultatet från enkäten är 

samstämmig med både teorier, studier och vad lärare säger men det finns dock vissa avvikelser 

som kan vara intressanta att diskutera. Grammatiken är en komponent som eleverna anser 

central i ett generellt sammanhang när det kommer till att lära sig svenska på bästa sättet. 

Däremot så försvinner den faktorn helt när de funderar över de mest fördjupande arbetssätten 

med skönlitteratur. Grammatiken blir inte central när man ska sätta sig in i en textvärld, att få 

resonera med andra blir då betydligt angelägnare. Trots detta så fanns det några elever som inte 
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tyckte att gruppsamtalen fungerade. Eftersom ingen följdfråga hade ställts om varför eleven 

inte tyckte att sättet fungerade så blir det omöjligt att avgöra om det är diskussionerna i sig eller 

någon annan komponent som påverkar elevens upplevelse. Inte en enda elev nämnde 

dramatisering överhuvudtaget som en språkutvecklande metod. Det är svårt att veta exakt varför 

det är så men kanske har eleverna aldrig stött på den metoden i klassrummet eller så tycker de 

helt enkelt inte att de lär sig så mycket av det. Här skulle enkäten kunnat ha haft med en fråga 

om eleverna någonsin använt sig av en sådan metod. Då skulle det vara möjligt att utröna 

eventuell orsak till att dramatisering inte nämndes. I efterhand skulle enkäten kunna ha 

innehållit några frågor till för att tydliggöra några svar. Däremot så visar ändå elevsvaren en 

ganska samstämmig bild av teorierna, studierna, forskningen och lärarsvaren. 

 

7. Slutsats 

Det är upplyftande och nödvändigt att se denna undersökning som en motpol till medias 

vinkling av den ”försämrade skolan”. Jag anser att den här undersökningen visar att lärarnas 

arbetsmetoder är förenliga med vad forskning och teorier säger om språkutveckling. Skolan har 

tagit mycket stryk i media senaste åren och man skulle ibland kunna tro att det är lärarna och 

deras utbildning som är boven i dramat. Att lärarbristen bidrar till sämre kvalitet är säkerligen 

en komponent i en försämrad undervisning men de erfarna och behöriga lärarna arbetar 

definitivt språkutvecklande och enligt Skolverkets riktlinjer. Kanske det är dags för högre 

instanser att ta sitt ansvar och börja lyssna på dem som faktiskt arbetar ute i skolverksamheten. 

I boken Världens bästa undervisning. I Finland, Kina, Sydkorea, Singapore och Sverige (Lee 

& Kroksmark 2017:218–219) kan man läsa om olika faktorer som bidrar till Finlands 

framgångar med sitt utbildningssystem. En av faktorerna handlar om den långsiktiga 

utbildningspolitik som har präglat Finland. Det faktum att sakkunniga snarare än politiker haft 

den centrala rollen i utbildningens riktning har bidragit till lärarnas auktoritet och status. Olika 

politiska tvister har hållits utanför utbildningens arena genom en stark lärarautonomi och 

lärarinflytande. Lärarna anses vara experter i skolans pedagogiska organisation. Av de 

intervjuade lärarna i undersökningen kan man avläsa en viss frustration över organisatoriska 

faktorer som lägger krokben för den undervisning som de skulle vilja bedriva. Är det rimligt att 

svenska lärare ska behöva trolla med knäna för att få ihop olika ämnesplaner i klass-rummet 

eller nöja sig med att bara arbeta med kortare skönlitterära texter på grund av alltför täta intag 

av elever?  

Studiens syfte var att ta fram vad erfarna, behöriga lärare anser om arbetssätt och planering av 

skönlitteratur och vad som är mest språkutvecklande. Även vad eleverna själva tycker om sin 

språkutveckling har undersökts. Att studiens resultat visar sig vara i hög grad överens-

stämmande med teorier, forskning, lärarnas erfarenheter och elevernas åsikter om språk-

utveckling ställer problematiken som lärarna anser vara en bromsande faktor vad gäller deras 

planering och arbetssätt i ljuset. Problematiken som framförallt ligger på organisatorisk nivå 

ger en fingervisning om den svenska skolans kris. Man skulle utifrån studiens resultat kunna 

ifrågasätta den bild som målas upp av dagens medier och undra varför politikerna, som i dag 

styr utbildningens riktning, inte tar större ansvar för de resultat som produceras av våra elever. 
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Skulle den svenska skolkrisen förändras om sakkunniga och lärare fick samma möjlighet som 

de har i Finland att påverka det svenska skolsystemet? Rent förnuftsmässigt skulle det vara 

enkelt att påstå att de som har kunskap och erfarenhet av fungerande utbildning också borde 

vara de som bestämmer över den. 

I boken Lärdom från den finska skolan (2012:118) beskriver Pasi Sahlberg de faktorer som 

skulle få de finska lärarna att byta sin profession. Framförallt var det självständigheten i 

klassrummet och skolan som inverkade. Om till exempel externa granskningar skulle införas 

med kvalitetsinspektörer eller standardiserade prov menar de finska lärarna att deras själv-

ständighet, anseende, respekt och förtroende för sitt yrke skulle avta. Sahlberg pekar också på 

det faktum att Finlands lärarundervisningar är populära vilket skapar hård konkurrens. I Sverige 

har vi problem att fylla lärarutbildningar med elever eftersom statusen för läraryrket inte kan 

mäta sig med den i Finland. Återigen kan man fråga sig vad våra politiker som är de som styr 

över utbildningssystemet gör för att vända denna trend. 
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Bilaga 1 

 

Transkribering SFI 2D 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

Svar: Jag har arbetat sen 1998, 20 år, snart. 

 

Hur länge har du arbetat med SVA? 

Svar: Sen 2007, 11 år. 

 

Vilken kurs (nivå) är det du har i din klass? 

Svar: Jag har SFI 2D. 

 

2. Hur många timmar i veckan undervisar du dina elever på SFI 2D? 

Svar: 15 timmar. 

 

Vilken studietakt har kursen? 

Svar: Studieväg 2, halvfart. 

 

3. På vilka sätt stöter eleverna på skönlitteratur i klassrummet? 

Svar: Det kan vara lite olika olika år beroende på vilken klass man har. Nåt år så har jag läst 

Vilja3 böcker, lånat på biblioteket, då har vi läst tillsammans hela klassen, då har jag gjort 

övningar till kapitlen. Annars är det ju de texter som finns i läromedlen. Och då har vi ju lite 

olika läromedel här på SFI. Vi kan ha läromedel som är mer mot studieväg 3, helfartsläromedel, 

och sen kan vi ha halvfart. Jag har nu ett nytt moment som heter samspråk, om livet i Sverige. 

För på SFI D så är ju de tre ledorden är ju att man ska arbeta med vardagsliv, arbetsliv och 

samhällsliv. Det är de tre. Så det är mot de tre som vi har texter, det är vardagsliv, arbetsliv, 

samhällsliv. Så om jag väljer en bok på biblioteket så måste jag titta: kan jag nå de här målen, 

jag måste välja ut en text som hör till de här ämnena, som de kan relatera till. Det är inte så 

svårt att hitta, det finns ju alltid. Annars är det ju de texter som finns i läromedlen och vi kan 

jobba med ”8 sidor” (lätta nyheter, på lätt svenska). 

 

                                                 
3 Vilja är ett förlag som ger ut lättlästa böcker. 
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4. Vilka olika genrer arbetar klassen mest med? 

Svar: Ja det är ju då (undergenrer) tips och råd, det är insändare, det är argumenterande brev, 

formella brev, informella brev, att man ska kunna beskriva och berätta saker och ting, ge förslag, 

såna saker. Men det beror som sagt på, så jobbar jag just nu för att vi har kursstarter väldigt 

ofta, vi har kursstart varje månad. Så att då är det just nu rent organisatoriskt svårt att få till att 

läsa böcker i helklass, det är lite svårt att få till om du vill jobba med drama till exempel. Med 

teater, det har jag gjort förut men då har jag haft samma klass i en termin. Då har eleverna fått 

skriva manus själva och de har fått träna in repliker och vi har iscensatt klassrummet. Det kan 

ha varit en restaurangscen, det kan vara hemma hos nån, att man har möblerat och använt 

rekvisita och lärt in svenska på det sättet, men då är det bättre om man har samma klass en 

längre tid. Så de känner varandra, det blir tryggare, man hinner, speciellt när det är studieväg 2, 

då man måste jobba lite på halvfart. Hade man haft studieväg tre då kanske det är lättare för då 

kanske man hinner på fyra veckor, i ett sånt här moment, det går fortare. Men just nu är det 

läroböcker, nyheterna, 8 sidor, ibland kan det också vara att vi sjunger sångtexter. Och då kan 

det vara sångtexter som har med temat att göra eller området i boken.  

 

5. Hur resonerar du kring arbetssätten som du planerar kring skönlitteratur?  

Svar: Det blir ju lite svårt att hinna med att läsa en bok, då blir det att man hela tiden måste 

sammanfatta för de nya eleverna som kommer. Vi kan ju ha läst fem kapitel också måste man 

sammanfatta för de som hoppar in, det blir inte samma känsla för de eleverna som inte har läst 

boken. Men det finns många sätt att göra det, man måste ju bara ha lite fantasi, så det är klart 

att det går. Men det är ju rent organisatoriskt att man måste tänka till ganska ordentligt om man 

ska jobba mycket med skönlitteratur. För biblioteket har ju också cirkelkassar eller vad de kallar 

det för med åtta böcker med samma titel, i en kasse. Man kan låna där också till klassen. De har 

ju också ökade digitala resurser, att man kan låna ljudböcker, att man kan använda biblioteket 

så. Att man lånar så. Vi måste introducera eleverna till bibliotekets möjligheter. 

 

Vilka led i din planering tycker du är väsentligast? ? Vilka faktorer avgör vilka texter du väljer? 

Svar: De texter jag väljer är ju det som finns i kursplanen, vardagsliv, arbetsliv, samhällsliv, 

och det är också värderingsfrågor som till exempel de sju diskrimineringsgrunderna. Att det är 

funktionsnedsättningar till exempel den här boken heter ”Den blinda floristen” om en blind tjej 

som söker arbete på en blomsteraffär och det fungerar ju, inga problem. Man får använda sin 

fantasi, också kan man, eller det går jättebra att fråga biblioteket om någonting, om man söker 

någonting. 

 

6. Brukar ni ha någon form av test/prov eller bedömningssituation efter ett sådant 

arbetsområde? Vad är det i så fall som bedöms/testas? 

Svar: Jag brukar försöka få till en av de här genrerna, att knyta an det till texten i boken. Till 

exempel i en av de här böckerna vi läste fyllde hon år, så hon skulle skriva en annons i tidningen 



 

39 

 

och då fick eleverna göra samma. Är det så att det uppstår ett dilemma eller någonting i boken, 

att huvudpersonen i boken känner sig väldigt ensam, inga vänner, inget arbete, inga kollegor… 

hur skaffar man vänner? Vi ger ”henne” lite tips och råd. Jag brukar börja med att introducera 

en genre och så knyter jag an skönlitteratur eller annat till, och sen så får de då på slutet skriva, 

efter fyra-fem veckor kanske, skriva tips och råd då till ”henne”.  Det kan också vara om jag 

vill använda mig av teater, då får de sätta sig att skriva dialog. ”Du” träffar den här kvinnan i 

boken. Vad pratar ni om? Skriv en dialog. Sen får de framföra det i klassen. Det kan också vara 

att de får ställa reflekterande frågor, eller att jag ställer reflekterande frågor: Vad skulle du ha 

gjort om du var i hennes situation, när du sitter där ensam i din lägenhet? Det kan också vara 

att de får skriva sammanfattningar, eller att de får återberätta kapitel eller återberätta hela boken. 

Det finns ju jättemycket olika. De kan också få skriva en fortsättning, hur gick det sen? Just det 

att man läser skönlitteratur, det som är bra där är ju att du får ord och uttryck i ett sammanhang 

i texten som du kan hänga upp det på. Du får liksom bilder i boken, du får ord och uttryck i ett 

sammanhang och det gör ju att hjärnan kommer ihåg bättre än att läsa det bara lösryckt ur någon 

text. Mina elever de vet ju nu vad en kolonistuga är (underförstått att de har läst om detta i en 

längre text). De kommer ju ihåg, hur luktade det i stugan? Det var instängt, ja just det. Det är 

lättare att lära in ord med hjälp av böcker. Det måste finnas i sammanhanget. 

 

7. Finns något sätt att arbeta med skönlitteratur som du tycker fungerar bättre med fokus på 

elevernas språkutveckling? 

Svar: Språkutvecklande det är att man att man börjar med det lilla och bygger på, hela tiden. 

Du börjar med det lilla med orden, och lucktexter och kanske början på meningen, börja så, och 

sedan bygger du på hela tiden tills du är i sista fasen med att producera egen text, med hjälp av 

de ämnesspecifika orden som du har lärt dig, så bygger du på. Det kan ta lite tid, man får inte 

har bråttom. Det som är vanligt tycker jag med språkutvecklande arbete är att det går i olika 

faser där från ettan till fyran. Det som kan vara lite vanligt är att man går från ettan till fyran 

direkt. Då har man lite för bråttom, då blir det ett informationstapp där. Det är inte det att du 

som lärare pratar fort utan det är det att det blir så mycket information så att du ”tappar” eleverna 

om du inte tar alla faserna. Du får inte hoppa från ettan till fyran, nu har vi pratat om insändare, 

nu ska vi skriva. Nä det går inte. Man måste ha mer, jobba långsamt och få med alla faserna i 

språkutvecklande arbetssätt i cirkelmodellen då. Och sen är det ju så med skönlitteratur om du 

kan få in lite drama med det du jobbar att du kan få en annan mottagare. För på SFI D kursen 

där är det viktigt att man funderar på vilken mottagare har jag. Om jag ska skriva 

argumenterande brev, vem skriver jag till, å om jag ska skriva insändare, vem skriver jag till? 

En del kan tro att de skriver till mig, för att det är jag som rättar. Det r en stor del på delkursen, 

vem är mottagare. Och om du jobbar med drama i hela klassen, då kan du ju liksom få till det 

här med en verklig mottagare, som publik på ett annat sätt. Som gör att de skärper sig 

jättemycket när det gäller uttal, betoning, det kommer automatiskt utan att du behöver tänka på 

det. Du måste prata lite högre, du måste prata så att alla förstår vad du säger, du behöver ha 

uttal och betoning därefter och det är ingenting man måste prata om utan det kommer 

automatiskt. Det här med att man jobbar så i klassen det är ju att jobba i A-miljö kontra C-miljö 

som är mer läromedelsstyrd. En C-miljö den är mindre språkutvecklande, för där jobbar man 
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med läromedel och den enda mottagaren är läraren, i bästa fall. Men i en A-miljö där har du en 

mottagare som är på riktigt, det kan vara en publik eller att man redovisar för en annan klass, 

går dit. Så det är något man ska eftersträva i undervisningen att de förstår att det faktiskt finns 

någon som läser det här. Jag tycker att det är kul, man ser att eleverna växer. Det är det som är 

kul, man får tänja deras gränser lite grann. De är vana att sitta med sin bok och titta framåt på 

tavlan. Jag tycker att det är bra att tänja på gränserna, stretcha språket lite grann. För att ibland 

har jag haft elever som inte vill, som inte vill, man kan ju inte tvinga någon, men när det har 

gått en fyra veckor: Finns det någon roll till mig också? Kan jag få vara servitör? Jag har varit 

servitör i mitt hemland. Jag kan vara servitören. Javisst, det går bra. De ser och iakttar och när 

det har gått tre till fyra veckor då vill de också vara med. De ser att det är kul. 

 

8. Finns det några arbetssätt kopplad till skönlitteratur som dina elever uppskattar mer än andra? 

Vilka i så fall?  

 Svar:Jag tycker det är kul med teater och sång så att jag försöker ju att ha med det. Å har ju 

även jobbat mycket med det på grundskolan med svenska elever. Satt upp teater och sånt där. 

Man måste känna efter lite grann vad man har för klass men jag tycker att eleverna, man har 

alltid några som tycker att det är kul och som är väldigt aktiva och framåt och då kan vi få fram 

hela klassen, till slut, efter ett tag, så följer de med, de tycker att det är kul. Man drar med sig 

varandra. 

 

9. Hur tolkar och använder du kursplanernas riktlinjer angående skönlitteratur? 

Svar: Hos oss så står det ju att eleverna ska kunna förstå berättande text, beskrivande text och 

argumenterande text. Och då är ju argumenterande text det svåraste, skulle jag säga. Jag vet 

inte om det beror på att de inte är så van att ha åsikter eller inte så van att läsa att folk har åsikter 

men argumenterande text upplever jag är lite svårare. Där får man lägga ganska mycket tid. 

Man får ge många exempeltexter och gärna ta från verkligheten, så att säga. Hitta en insändare 

från staden. De ska bygga ett hotell i stan, vad tycker du om det? Så det är alltid bra att ta text 

från verkligheten. Just skönlitteratur är det inte så hårt tryck på när det gäller SFI D utan det är 

mer att de ska förstå det här med vardan, arbete och samhälle. Om jag fick bestämma själv så 

skulle jag inte ha SFI start så ofta som det är här, i den här kommunen. Utan jag skulle lägga 

lite längre mellanrum mellan och sedan skulle jag läsa mer skönlitteratur. Och få in i 

skönlitteraturen skulle jag då välja att få in vardagsliv, arbetsliv och samhällsliv i texterna där. 

Om jag fick bestämma själv men eftersom vi har SFI start så ofta så känner jag mig lite stressad 

över det. Vi får ofta börja om, och repetera igen och börja om. Så att det är nackdelen med hur 

vi arbetar här, i den här staden. 
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Bilaga 2 

Transkribering Grundläggande 

1. Hur länge har du arbetat som lärare?  

Svar: I nästan 20 år. 

 

Hur länge har du arbetat med SVA? 

Svar: I drygt 4 år. 

 

Vilken kurs (nivå) är det du har i din klass? 

Svar: Nu har jag SVA på grundläggande nivå, delkurs 4. 

 

2. Hur många timmar i veckan undervisar du dina elever? 

Svar: 15 timmar i veckan. 

 

Vilken studietakt har kursen? 

Svar: Det är 100 %. 

 

3. På vilka sätt stöter eleverna på skönlitteratur i klassrummet? 

Svar: Det finns en hel del utdrag ur Grundhjulet, som är vår lärobok, av olika böcker. Men 

sedan kompletterar vi även med ungdomsböcker, t.ex. så har vi läst Eldens hemlighet” och vi 

har läst någon bok från Monica Zak, få se, Felix gatubarn. Så vi försöker få in andra saker. 

 

4. Vilka olika genrer arbetar klassen mest med? 

Svar: Ja i läroboken finns det utdrag av lite allt möjligt, Shakespeare har vi läst lite grann, 

dramatik, kanske inte så mycket lyrik men ändå det mesta. 

Så du skulle säga att er lärobok tillför många olika genrer?  

Svar: Ja det tycker jag, de flesta som vi ska ta upp. 
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5. Hur resonerar du kring arbetssätten som du planerar kring skönlitteratur? 

Svar: Ja om jag ska titta på hur klassen ska jobba så tycker jag att det är jättebra att de jobbar i 

smågrupper. Jag planerar frågor och skriver frågor så när de sitter i klassrummet får de sitta i 

smågrupper och svara på frågor, för att de skall få prata så mycket som möjligt.  

 

Vilka led i din planering tycker du är väsentligast? 

Svar: Så att jag planerar så att de får bra frågor, bra underlag, så det blir bra diskussioner i 

klassen och att jag ser att de förstår texterna. 

 

Vilka faktorer avgör vilka texter du väljer? 

Du tänker vilka böcker jag väljer? Ja det är Grundhjulet, de texterna. Sen har vi lagt till böcker 

som Eldens hemlighet och det har med centralt innehåll att göra. De ska ju läsa om andra 

människors situation i andra delar av världen. Så det har med det centrala innehållet att göra. 

 

6. Brukar ni ha någon form av test/prov eller bedömningssituation efter ett sådant 

arbetsområde?  

Svar: När vi läser en bok så har vi diskussioner varje vecka och då blir det formativ bedömning 

varje vecka, man ser och hör hur mycket av boken som de förstår.  

Så det är förståelsen? 

Svar: Ja, det är det. Sen slutprovet handlar ju om att förstå en text så alla de här diskussionerna 

kan man ju se som en förberedelse att i slutänden klara av läsförståelseprovet. 

 

7. Finns något sätt att arbeta med skönlitteratur som du tycker fungerar bättre med fokus på 

elevernas språkutveckling? 

Svar: Mm, och det är att jobba i smågrupper, det tycker jag är bra, där alla får vara med att 

diskutera, prata, svara på frågor, och de kan förklara för varandra om de inte förstår eller så 

hjälps vi åt, att elever plockar ut svåra ord som vi skriver upp på tavlan och går igenom samt 

att de får vara med själva att skriva frågor till texten. Ja det finns flera olika sätt. 

 

8. Finns det några arbetssätt kopplad till skönlitteratur som dina elever uppskattar mer än andra? 

Svar: Ja men de uppskattar att sitta i smågrupper och svara på frågor, diskutera och hjälpa 

varandra, plocka ut ord, skriva meningar, jobba med texten. Jag tycker att oftast blir det bra 

diskussioner när de sitter i små grupper. 
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9. Hur tolkar och använder du kurs- och ämnesplanernas riktlinjer angående skönlitteratur? 

Svar: Jag läser de och försöker att få med allt som ska vara med i det centrala innehållet så att 

vi får med allting och jag tycker att läroboken som vi har är bra men ändå så kan man ju 

komplettera både kanske för att man vill jobba med något extra, lite mer, med någon genre eller 

så. 
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Bilaga 3 

Transkribering gymnasiet 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

Svar: Jag har varit lärare i 15 år. 

Hur länge har du arbetat med SVA? 

Svar: Sedan hade jag första kursen i SVA för 15 år sen har det varit nåt uppehåll nåt år och det 

var ju när jag jobbade på ungdomsgymnasiet, det var ju en liten skola så några gånger fanns det 

inte. 

Vilken kurs (nivå) är det du har i din klass? 

Svar: SVA 1 m fl. 

 

2. Hur många timmar i veckan undervisar du dina elever på SVA 1? 

Svar: 6 timmar i veckan. Det är två pass i veckan med 3 timmar/pass. 

Vilken studietakt har kursen? 

Svar: 25 % men de har oftast tre kurser till för att studera på hel fart. 400 poäng är hel fart och 

SVA kurserna är på 100 poäng/termin 

Det är individuellt? 

Svar: Jaa. Det beror ju på vad de mäktar med för en del jobbar ju. 

 

3. På vilka sätt stöter eleverna på skönlitteratur i klassrummet?  

Svar: Då är det ju så att kurserna är ju lite olika på 1:an, 2:an och 3:an, litteraturen finns med 

på allting men då tycker jag ändå att tyngdpunkten på skönlitteratur är på 2:an. Här blir det så 

här eftersom vi läser ihop både svenska och svenska som andraspråk. Så det här är ju en 

hopkoppling av två kursplaner. Vi som har svenska och svenska som andraspråk här på 

gymnasiet vi måste ju trolla med knäna för att få ihop två kurser i samma kurs. 1:an är ju ändå 

inriktad på språkriktighet och såna saker men naturligtvis finns det skönlitteratur med. Det beror 

på gruppen vad man väljer. De stöter ju på den (skönlitteraturen) och man försöker använda 

den språkutvecklande och det är alltid roligt att koppla skönlitteraturen till nutida/aktuella 

händelser som de gör inom andra moment i svenskan. Så man kan ju använda skönlitteraturen 

för att de kan referera till annan form av arbete. Så det blir lite ”två flugor i en smäll”. 

Skönlitteratur och hur eleverna stöter på det beror lite på vilken grupp jag har. Ibland kan det 

faktiskt vara så att man måste lägga fokus på andra saker, det kan vara skriftspråket man 

behöver fokusera på och då får skönlitteraturen ta ett steg tillbaka om man jobbar med 

språkriktighet. För skönlitteraturen tar ju trots allt lite tid. Och att få ett fungerande skriftspråk 
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det är ju faktiskt A och O, inför framtiden också. Det här är ett litet dilemma med 

skönlitteraturen och kurserna. 

 

4. Vilka olika genrer arbetar klassen mest med?  

Svar: Ja och då tänker man ju på de tre ursprungliga tre och stora och dramatiken får absolut 

minst plats. Jag vet inte om jag har använt dramatiken så mycket annat än nån enstaka gång, 

nåt kortare utdrag på 1:an den kommer ju längre fram i de andra kurserna. Lyriken är ju alltid 

tacksam, tycker jag. Den är ju en berättelse i koncentrerat format. Att använda för att läsa mellan 

raderna, där tycker jag lyriken är jättebra. Kort text och mycket man kan diskutera kring den 

och tolka den på olika sätt. Andraspråkseleverna behöver träna mera på att läsa mellan raderna. 

De är oftast bokstavliga. Men huvuddelen är skönlitteraturen som tillhör epiken och det är 

majoriteten och ska man dela upp genrerna mer så använder jag hellre noveller än romaner för 

de känns mer hanterbara. Vi kommer in mer på det när vi ska prata om mitt arbetssätt. 

 

5. Hur resonerar du kring arbetssätten som du planerar kring skönlitteratur? Vilka led i din 

planering tycker du är väsentligast? Vilka faktorer avgör vilka texter du väljer?  

Svar: Jag har en grundtanke om vad jag vill men jag planerar egentligen inte förrän jag har 

träffat gruppen. Förrän jag har sett: var är de? vilka förmågor har de? var är de någonstans i 

språket? Och det här kan ju spreta hemskt. Man måste träffa sin grupp. Jag var ju så här liksom 

från början att man var överambitiös när man var ny lärare och man gjorde minutiös planering 

vilket spricker på en gång. Så jag är ingen förkämpe för annat än för mycket grovhuggna 

planeringar, för jag planerar efter som också, beroende på hur gruppen går framåt. Men man lär 

sig ju med åren. Men mina arbetssätt, jag tycker om, alltså jag försöker flippa klassrummet 

mycket. Just att jag har mycket noveller det göt att jag kan skicka hem dem med en novell för 

att läsa hemma. I och med att har jag då både svenska och SVA så läser de så olika fort så att 

det blir väntetid och allting så här försöker jag flippa så att de får med sig novellerna så att de 

kan läsa hemma, och sen har vi samtal om texten sedan nästa gång när vi träffas. För då behöver 

inte de långsammaste läsarna känna sig jättestressade, för då går det ju ännu långsammare, och 

de svenska eleverna behöver inte sitta och sucka. De ska förbereda sig och komma tillbaka och 

ha läst då funkar ju noveller så bra för de hinner de med även om man ska sköta man och barn 

hemma. Då hinner de ju i alla fall ta sig en stund för att läsa en novell. Då kan det ju ge 

någonting, för att ha några som har läst och några som har suttit och mått dåligt för att de läser 

långsamt och några blir less och irriterade för att de får vänta då är det här samtalet totalt 

värdelöst. Och ska man nu få dem at kunnat läsa mellan raderna och se det här mänskliga som 

finns i det här då är ju samtalet det bästa. Och jag gör så att i början styr jag jättemycket och 

pekar på i novellerna mycket hur jag tolkar, sedan får de sitta och diskutera i grupper och vi 

knyter ihop texten i klassen, och sen kan de sitta i par och arbeta till att sedan så småningom 

producera en egen skrift av någon form, analys eller vad det nu är, presentation. Och det där 

tror jag på, ni har säkert läst Olga Dysthe va? (Jag nickar) Det är lite det som faktiskt är bästa 

sättet, tycker jag, att många får komma till tals, flerstämmiga klassrummet, diskussion och det 

är också språkutvecklande då eftersom när jag sätter ihop dem i grupperna inte sätter ihop dem 
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i modersmålsgrupper om jag kan undvika det. Jag blandar hejvilt. Sen är det inte fel att sätta 

dem med svenska som modersmål i varsin grupp för de kan ju också stötta andra och det 

underlättar ju... de får ju fortare svar också om det är någonting som man inte förstår än att jag 

ska springa runt till alla… man kan ju få vänta om man ska vänta in mig. Och samtidigt då så 

kan ju de svenska eleverna få känna sig duktiga och att de kan samtidigt som de upptäcker att 

”oj vad svårt det är att förklara” olika saker som vad ord betyder och det är ju lite nyttigt för 

dem. Men sen har jag en grundtanke när jag väljer litteraturen, det är ju att välja litteratur då 

som plockar upp olika aspekter på det de ska kunna, och här blir det ju nu en blandform mellan 

svenska och SVA där Sva eleverna får mer än vad de ska ha. Och det tycker jag skadar inte. 

För att jag menar det kommer ju an på mig sen i bedömningen genom att jag bedömer utifrån 

kunskapskraven och har de fått annan kunskap så skadar det dem inte, för oftast så kommer det 

i en senare kurs för dem och då blir det repetition, men det är ju ett sätt man måste jämka för 

att på svenska som modersmål där står det att de ska använda vissa begrepp och det står det inte 

på SVA. Men jag kör begreppen ändå för det kan inte skada. Då försöker jag också, om vi tar 

noveller också ta de här, att visa upp de här olika ursprungs grundläggande uppbyggnader av 

noveller. Just vi har en handling, få personer, knorr på slutet, öppet slut där det också finns 

symboler, där det finns upprepningar och vad det får för effekt på oss som läsare, så jag försöker 

blanda hejvilt och naturligtvis också försöka hitta nu, som jag är dålig på, litteratur från Asien 

och Afrika. Och där tror jag att vi alla är lite dåliga, har dålig kunskap, så där utnyttjar jag mina 

duktiga arabisktalande elever nu som har läst litteratur hemma så att vad kan vi hitta för 

någonting som är översatt till svenska? För det finns ju en del som har ganska goda kunskaper 

t.ex. att de har läst mycket litteratur hemma, så de är ju suveräna att få, framförallt på poeter 

som är översatta för det är man ju inte … totalt borta på. Nä det finns oerhört mycket bra 

noveller. Dessutom om man plockar analys från de här novellerna som kommer från, för oss, 

udda länder och de är inte sönderanalyserade på nätet heller. Så där får de använda sina egna 

kunskaper för det går inte att gena. Då får jag verkligen fram vad de kan genom att de måste 

göra det själv, de kan inte läsa på om någonting. Sen väljer jag naturligtvis texter som jag själv 

tycker om, det kan man ju inte säga nå annat, det gör man ju. Det jag tycker om och som jag 

kan men samtidigt så försöker jag att kunna fler och fler texter. Jag tror att man måste känna 

för de (texterna) själv för att kunna genomföra ett bra samtal kring dem. Ja och så naturligtvis 

vad de tycker om att läsa också för det försöker jag att pejla in och fråga vad de gillar och kollar 

om jag kan hitta någon gemensam nämnare, så man försöker hitta det de vill ha men på nåt sätt 

så är det ” nä men välj du” eller ”jag vet inte” så det brukar vara svårt. 

 

6. Brukar ni ha någon form av test/prov eller bedömningssituation efter ett sådant 

arbetsområde? Vad är det i så fall som bedöms/testas? 

Svar: Arbetsområde skönlitteratur på 1:an finns inte för skönlitteraturen vävs in i andra moment.  

Så det finns inget specifikt att peka på? 

Svar: Inte specifikt så, man tittar på fler saker, bedömningssituationer ja det är ju samtalen och 

sen är det ju någon enklare analys på SVA 1 som de gör enskilt. Men jag brukar ju mycket sitta 

och tjuvlyssna på deras samtal när de sitter i grupp för att nu har ju inte vi så stora grupper så 
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det är ganska enkelt. Jag brukar försöka hålla tre grupper med i alla fall 3–4 i varje grupp och 

så får de sätta sig runt mig sen väljer jag vilka jag kan sitta och lyssna på, jag går inte runt då 

kan jag välja vilka jag hör eftersom jag kan höra alla samtidigt. Jag går inte runt men däremot 

så sitter jag så att jag kan välja vilka jag hör. För det blir alltid ett störande moment när man 

som lärare går fram, då blir de lite skärrade och då ska de vara så duktiga, speciellt de här som 

vill ha höga betyg. Då är det ju det som är så bra med gymnasie-sidan att vi inte har så stora 

grupper och då kan man sätta sig själv i mitten och ändå höra vem som säger vad utan att de 

märker någonting för de vet inte vem jag lyssnar på. Ett litet tips för, som sagt, man stör när 

man kommer fram. Ja och vad är det jag bedömer och testar? Det muntliga, jag fäster ganska 

stor betydelse vid det, just det här när vi har seminarierna. Jag försöker också direkt efter 

lektionen föra någon form av anteckningar. Men sen har vi ju analysen när de producerar sin 

skriftliga och det är ju den som, den får ju en stor betydelse, så är det ju. 

 

7. Finns något sätt att arbeta med skönlitteratur som du tycker fungerar bättre med fokus på 

elevernas språkutveckling? 

Svar: Ja det har jag sagt, det här att de får sitta och prata med varandra och klura å allt från fyra 

i gruppen ner till två och sen att vi pratar i helklass om det sen också så att jag får fram det jag 

vill ha fram. Att de verkligen ser det jag vill att de ska se. Jag vill också tillägga att jag får 

eksem när jag ser att de sitter och slår upp ord på lexin för att hitta motsvarande ord på sitt 

modersmål och jag säger att ska ni använda det så använd svenska.se på nätet där de får både 

ordboken, ordlistan och grammatiken, översättning och synonymer. Lexin är förbjudet, sitta 

och slå upp på svenska från sitt modersmål. Skriver de själva och inte hittar då är det ok med 

Lexin men i SVA 1 är de på en sådan nivå att de skall förstå begreppet förklarat på svenska. 

Det är ju verkligen det här med skönlitteratur det här de läser på svenska också kopplat till det 

här med arbetssätt, för att ska de använda det så är det svenska som gäller. För Lexin förstör så 

oerhört mycket, att de inte hittar riktigt rätt ord. Att det här med språkutveckling inte handlar 

om att gena via sitt modersmål. 

 

8. Finns det några arbetssätt kopplad till skönlitteratur som dina elever uppskattar mer än andra? 

Vilka i så fall?  

Svar: Jag tror att de gillar att prata för det är alltid enklare än att skriva. Jag tror det för att, sen 

vet jag att de på grundläggande är jätteduktiga på att få dem att prata och det märks vilka som 

kommer från grund. De sätter igång och tjattrar på en gång, är det andra elever som man har 

fått utifrån så är de mer trögstartade och de svenska eleverna är trögstartade. Här gör de på 

grundläggande ett jättebra jobb. Jag tror att de uppskattar samtalet eftersom jag märker ju, alla 

pratar, även i den stora gruppen. Man kan ju få till många andra diskussioner som inte är direkt 

kopplad till skönlitteratur heller men som rör andra saker det kan ju bara vara som introduktion 

till någonting. Ja här har jag haft att de har varit riktigt ovänner också, det har slagit gnistor 

ibland, sen ibland får man ju lugna ner de lite och påtala att det finns fler sätt att se på saken. 

Rent generellt för SVA-eleverna så uppskattar de mer det muntliga. Sen får man ju naturligtvis 

inte fokusera alltför mycket på det muntliga för det är ju skriftspråket som de egentligen behöver 
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mest. Läsförståelsen och skriftspråket, det är ju det som är stötestenarna tycker jag. Och det 

misstänker jag att vi tycker hela vägen (alla SVA lärare oavsett nivå). Nationella proven på 

SVA 1, läsförståelsen är ingen… inte roligt och de har också som gör det extra svårt för dem 

att de har ju texter som inte är självklara för SVA-elever. Som nu t.ex. var det ju en text om 

muck och värnplikt, liksom, och jag kände bara det att hur dum får man vara, man får ju faktiskt 

tänka på att man har SVA-elever för det här är ju så kulturbundet så att varför ska de kunna det? 

Och där stjälper man dem ju. Här tycker jag att det finns mycket att göra för 

provkonstruktörerna och verkligen tänka sig för. Ett år tidigare så, med texthäftet så står det ju 

i kursplanerna att de skall läsa litteratur då och från olika kulturer, olika tider och manligt och 

kvinnligt… det fanns inte en icke europeisk text i texthäftet. Så att där finns det lite att göra. 

Men som sagt det är ju läs och skriv, det är ju det vi behöver fokusera på. Sen kan jag också 

tycka för att frångå ämnet skönlitteratur så kan jag tycka att skönlitteraturen får lite väl stor 

plats för våra elever behöver ju också det att förstå sakprosan, och framförallt läroböcker då, 

där man gör så oerhört mycket sammansättningar för man vill ha in mycket stoff på liten plats. 

Det är ju ett tungläst språk och det är ju faktiskt det som, före skönlitteraturen, de behöver för 

att klara skolan. Skönlitteraturen den är ju också jättebra, det är inte det att den är sämre, men 

det här handlar ju om, vad behöver de för att klara de andra kurserna och skolan. För där har vi 

ju ett ansvar i svenskan. Där tycker jag också att man måste jobba rätt mycket med sakprosan 

för annars så är de körda i t.ex. matte när de ska läsa talen, för bara ett sånt här enkelt ord som 

”rymmer”, hur sjutton ska man veta att det har en betydelse i matten och en annan i… ja att 

man springer iväg, så att här finns ju att göra. Sedan är det ju faktiskt en sak fast det gör jag inte 

så mycket på SVA 1:an i dramatik men när det kommer så är det ju ganska roligt att låta dem 

spela upp den där lilla scenen. Det tycker de är läbbigt i början men sen kommer de igång. Det 

börjar med att de får sitta och läsa med varandra men sen kan man ju faktiskt avsluta med att 

de får spela upp den och det brukar ju bli skojigt, när man är trygg i gruppen och då brukar det 

bli mycket skratt kring det. Så det tror jag också är uppskattat av eleverna. 

 

9. Hur tolkar och använder du kurs- och ämnesplanernas riktlinjer angående skönlitteratur? 

Svar: Här blir det ju en sammanslagning av SVA och sve, för då är ju SVA 1:an mer mot modern 

litteratur men sve är ”all round” alltså det är ju olika tider, olika epoker och här gör jag faktiskt 

så att SVA de får lite av varje de också, för, vad gör det för skada? Samtidigt, de får ju så mycket 

av vår kultur av vår historia för det finns ju faktiskt mycket bra svensk litteratur som faktiskt 

som de med fördel också kan läsa och ha någon form av utbyte av för mycket handlar ju om en 

del av kulturen, om vi går hundra år tillbaka eller arbetarförfattarna, det är ju faktiskt ganska 

snarlikt den situation där många kommer ifrån. Jag brukar använda, ja kanske inte på 1:an men 

jag kan ta det som ett typexempel, att t.ex. Moa Martinssons Mor gifter sig fungerar jättebra, 

den har jag använt på ungdomar också på gymnasiet, den boken funkar jättebra fast det är lite 

ålderdomligt ibland och konstiga ord som man inte vet vad det är. Men just den här 

igenkänningen, stark kvinna som kämpar mot män som inte kanske alltid är de trevligaste men 

det är kvinnan som ordnar det. Så är det ju i många kulturer att det är kvinnan som ordnar allt. 

Och så är det ju i äldre litteratur att … Jag är faktiskt inte så där jättemodern för att mycket av 

litteraturen den absolut modernaste litteraturen det tycker jag faktiskt är svårt att hitta, det som, 
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alltså man har ju Niemi och så här, men det är ganska svårt att hitta, tycker jag, tillräckligt bra 

faktiskt. Det finns så mycket relationsromaner och annat och ibland tycker jag att herre gud har 

de gått samma skrivkurs allihop författare liksom. Ett tag var det ju, kanske tio år sedan, då var 

det yngre kvinnor, kanske upp till trettio, som skrev om deras uppväxt, hur taskigt det var och 

besvärligt det var, det var bara såna här självömkansromaner, det var bara det som kom. Sen 

finns det ju naturligtvis t.ex. Sara Lidman och Peo Enkvist och de här bra men samtidigt är de 

lite för tunga för en SVA 1:a och när det är 20-veckors kurser, det är ju inte ens ett läsår då är 

det ju ganska tufft med romaner och använda det. Det är därför jag har mer fokus på novellerna 

för då får jag ut alla olika varianter jag vill ha ut och många olika texter från många olika tider, 

manligt och kvinnligt och allting. Jag får ju en mycket större bredd på det utifrån kursplanerna. 

Men då har ju jag en semikursplan eftersom jag då ger SVA:arna mer än det som står. Men det 

är ju verkligheten men jag tror inte att de dör av det. De tycker att det är intressant, det här 

gamla. Det finns igenkänning i hur det var här förr och det är ju också en form av integrering 

att se att här var det också kvinnor som satte på sig halsduk på huvudet då man var gift och då 

skulle man… så att det finns. Och det är ganska spännande! 

 


