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Sammandrag 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka för- och nackdelar svenska som 

andraspråkslärare inom grundskolan ser med skönlitteratur istället för traditionella 

läromedel, hur de väljer sina texter och motiverar sina val och hur de arbetar med 

skönlitteratur i undervisningen. Uppsatsen utgår från följande frågeställningar: Vilka 

för- och nackdelar anser svenska som andraspråkslärare att det finns med att använda 

skönlitteratur istället för traditionella läromedel? Hur väljer de skönlitteratur och hur 

motiverar de sina val? Hur arbetar de med skönlitteratur i undervisningen? Materialet 

som använts för att belysa frågeställningarna var en kvalitativ enkätundersökning. 

Studiens informanter bestod av sex kvinnliga svenska som andraspråkslärare inom 

grundskolan i olika åldrar. Flertalet informanter har en koppling till en 

förberedelseklass i en svensk stad. Materialet analyserades och sammanställdes utifrån 

studiens frågeställningar. Studiens resultat visade att alla lärare är överens om att det 

bästa är att variera traditionella läromedel med skönlitteratur i undervisningen och att 

det finns för- och nackdelar med båda. Informanterna väljer huvudsakligen böcker 

utifrån elevens intressen och språkliga nivå på svenska. Elevens språkliga/kulturella 

bakgrund har mindre betydelse vid bokval. Lärarna väljer främst svensk litteratur i 

undervisningen. Litteraturen förarbetas inte alltid, men efterarbetas oftast på olika sätt. 

Några lärare menar att de har använt skönlitteratur för att arbeta ämnesintegrerat. 

Studiens resultat visar på en diskrepans mellan styrdokument, teori och praktik. 
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1. Inledning 

Under ett års tid har jag arbetat som mellanstöd med utslussning av högstadieelever 

från förberedelseklass till klass. Eleverna har varit i Sverige max 1, 5 år. Runt eleverna 

arbetar modersmålslärare, mellanstöd, svenska som andraspråkslärare och 

ämneslärare. Målet är att stödja eleverna så att de fungerar i en traditionell 

högstadieorganisation med många ämnen varje vecka. I arbetet med elever som har 

kommit relativt sent finns alltid en känsla av tidsbrist och frågan man ständigt ställer 

sig är hur man effektivast hjälper eleverna med ett funktionellt vardags- och skolspråk. 

Under det gångna året har jag utifrån mina studier på Gävle högskola, funderat mycket 

över hur undervisningsinnehåll och organisation kan effektiviseras. Dagens 

undervisning är fragmentarisk, medan helheter och meningsfulla sammanhang betonas 

i kurslitteraturen. Eleverna är ambitiösa, resurser finns men helheterna saknas. Jag tror 

mycket på skönlitteraturens potential för att skapa större helheter, utveckla språk- och 

kunskapsinlärning, för att engagera elever utifrån meningsfulla sammanhang och som 

redskap för livslångt lärande. Med detta som bakgrund har jag bestämt mig för att göra 

en uppsats om skönlitteraturen i svenska som andraspråksundervisningen och granska 

styrdokument, teori och praktik. Jag hoppas att detta ska ge mig nya kunskaper som 

bidrar till fortsatt utveckling på min skola. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka för- och nackdelar svenska som 

andraspråkslärare inom grundskolan ser med skönlitteratur istället för traditionella 

läromedel, hur de väljer sina texter och motiverar sina val och hur de arbetar med 

skönlitteratur i undervisningen.  

 

1.2 Frågeställningar 

Mina frågeställningar är: 

 

 Vilka för- och nackdelar anser svenska som andraspråkslärare att det finns med 

att använda skönlitteratur istället för traditionella läromedel?  

 Hur väljer de skönlitteratur och hur motiverar de sina val?  

 Hur arbetar de med skönlitteratur i undervisningen? 
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2. Forskningsöversikt 

2.1 Styrdokumentens syn på skönlitteratur 

I kursplanen för svenska som andraspråk (2000) står följande: 
 

Syftet med utbildningen i ämnet svenska som andraspråk är att eleverna skall uppnå en 

funktionell behärskning av det svenska språket som är i nivå med den som elever med 

svenska som modersmål har. Skolan skall genom ämnet svenska som andraspråk ge 

eleverna möjligheter att utveckla sin förmåga att tala och lyssna, läsa och skriva i olika 

situationer (www3.skolverket.se). 

 

Det står också att skolan ska sträva efter att eleven: 

 
utvecklar sin förmåga att läsa och förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och med 

olika svårighetsgrader samt att anpassa läsningen och arbetet med texten till dess 

karaktär och till syftet med läsningen 

 

får möjlighet att förstå svensk skönlitteratur och svensk kultur och blir förtrogen med 

den värdegrund på vilken det svenska samhället vilar och även lär känna skönlitteratur 

från andra delar av världen 

  

tillägnar sig ett rikt ordförråd och förstår och använder sig av grundläggande mönster 

och grammatiska strukturer i det svenska språket samt utvecklar sin förmåga att 

tillämpa skriftspråkets normer 

 

utvecklar förmåga att utnyttja olika möjligheter för att hämta information samt att tolka, 

kritiskt granska och värdera budskap i olika källor (www3.skolverket.se) 

 

Vidare kan man läsa i ämnets kursplan (2000) att skönlitteratur är ett viktigt 

kunskapsområde och medel för att lära om sig själv och omvärlden. 

Litteraturläsningen kan hjälpa eleverna att formulera nya tankar och känslor samt sätta 

ord på sådant de tidigare inte hade ord för. Den ger läsupplevelser, vidgar 

omvärldskunskaperna, ger en god grund för ord- och begreppsinlärning i meningsfulla 

sammanhang samt ger en möjlighet att förstå och jämföra egen referensram med 

svensk, västerländsk referensram. Väl vald skönlitteratur möjliggör allsidig 

språkträning.  

 

 

 

 

    



 

3 
 

 

2.2 Skönlitteratur istället för traditionella läromedel 

Liberg har jämfört förstaspråks- och andraspråkselevers läsförståelse utifrån två 

läromedelstexter i historia: en traditionell, informativ text och en litterär text.  

Resultatet visar att andraspråkselevernas läsförståelse av den litterära texten ligger 

betydligt närmare förstaspråkselevernas än vad som är fallet med den traditionella, 

informativa texten. Liberg drar slutsatsen att en texts utformning har betydelse för 

andraspråkselevernas läsförståelse. Den litterära textens deltagaraktiva drag och 

tydliga sammanbindningsmarkörer ger eleverna ett stöd som de inte får i den 

informativa texten, som är opersonlig och generell. Med deltagaraktiva drag menas att 

svåra ord förklaras tydligt, att det finns funktionella tomrum som öppnar upp för eget 

tänkande samt att texten har aktiva subjekt som utför handlingar, en vardaglig, 

informell stil och ett läsartilltal som engagerar läsaren (Liberg 2000:174f). 

 

Traditionella läromedel saknar kontextuellt stöd och meningsfullt sammanhang. Deras 

fylleriuppgifter har låg kognititiv svårighetsgrad och ingår i ett kontextreducerat 

sammanhang. Det utvecklar inte elevens språk- och tankeförmåga. Enligt Cummins 

fyrfältsmodell (se bilaga 1) bör andraspråkselever inledningsvis få kontextbunden 

undervisning med låg svårighetsgrad. Undervisningens kognitiva svårighetsgrad ökar 

sedan successivt, samtidigt som eleven garanteras kontextuellt stöd utifrån behov. 

Progressionen sker från vardagsspråk till skolspråk och elevens register breddas 

successivt inom olika områden. Målet är ett språk som fungerar som tanke- och 

inlärningsverktyg vid kognitivt svåra uppgifter. Den tidiga läs- och 

skrivundervisningen bör ske i en meningsfull kommunikativ kontext, relateras till 

barnets tidigare erfarenheter för att sedan skapa successiv progression. Vardagsnära 

texter bör efter hand ersättas av böcker med högre kognitiv svårighetsgrad men med 

kontextuellt stöd. Ju mer kontextbunden undervisningen är inledningsvis, desto bättre 

kommer språkutvecklingen att bli (Sellgren 2005:208ff). 

 

Skönlitteraturen erbjuder kontextuellt stöd och ett meningsfullt sammanhang, som 

grund för språk-, kunskaps- och personlighetsutveckling (Nauclér 2000:117, Nilsson 

1997:37). Litteraturen ger eleverna roliga, autentiska texter med en estetiskt tilltalande 

form. Innehållet sätts i fokus. Eleverna får möta värderingar, attityder och kulturella 

referensramar och deras kunskap om egen kultur, ny kultur och om omvärlden kan 

utvecklas (Nauclér 2000:120f). Litteraturens tema är gränslösa, aktuella och  
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närvarande och existentiella frågor som berör alla lyfts fram (Bråbäck & Sjöqvist 

2000:147). Nauclér (2000:177ff) menar att traditionella läromedel för läsinlärning 

fokuserar på form, vilket inte ger elevens läsförståelse samma stöd i form av en 

meningsfull kontext. Elever måste erbjudas meningsfulla, intressanta texter utifrån 

förkunskaper och erfarenheter för att bli goda läsare. Litteraturens och elevens värld 

ska ha beröringspunkter och utrymme ska finnas för igenkänning, jämförelser och 

känslomässiga reaktioner. Få traditionella läromedel lever upp till dessa krav 

(Nilsson1997:37). 

 

Skönlitteratur engagerar läsaren, ger läsupplevelser, skapar läslust och väcker intresse 

på ett sätt som inte traditionella läromedel kan göra. Eleverna erbjuds ett rikt in- och 

utflöde, där olika svenskfärdigheter kan tränas i en kontext (Nauclér 2000:120f). 

Eleverna får också språkliga modeller för tal och skrift (Allerklev & Lindström 

2001:124f). 

 

2.3.1 Listiga räven – ett läsprojekt 

Listiga räven är inspirerat av Nya Zeelands internationellt framgångsrika 

bokflodsprogram. Programmet är ett arbetssätt där skönlitteratur ersätter traditionella 

läromedel med goda resultat. Dess utgångspunkter, som även Listiga räven bygger på, 

är: lära sig läsa genom läsning, omge eleverna med meningsfulla, intresseväckande 

böcker, integrera muntliga och skriftliga aktiviteter och fokusera på innehållet i 

undervisningen. Metodens nyckelord är ”läsa, skriva, berätta, rita och dramatisera 

(Nauclér 2000:120f).  

 

Listiga räven har genomförts i åk 1-3 i en invandrartät klass i Rinkeby. Lärarna ville 

öka elevernas motivation och läs- och skrivförmåga samt bygga upp en gemensam 

kulturell plattform. Lärare och skolbibliotekarie samarbetade. En klassrumsmiljö som 

stimulerade till läsning byggdes upp. Eleverna omgavs av intressanta böcker utifrån 

aktuellt tema. All undervisningen var ämnesintegrerad utifrån teman om Alfons 

Åberg, Astrid Lindgren, Änglar etcetera. Temat inleddes med mycket högläsning och 

eleverna fick återberätta, vilket väckte nyfikenhet till vidare läsning. Läsning i olika 

former var en daglig aktivitet och skolbibliotekarien hade regelbundna boksamtal. 

Utifrån litteraturen genomfördes många språkliga aktiviteter och interkulturella 
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perspektiv lyftes fram (Allerklev & Lindström 2000:124-137). I jämförelse med 

klasser med liknande sammansättning där traditionell undervisning bedrivs har 

eleverna i projektet visat på ett rikare ordförråd med mer specifika ordval, fler bisatser, 

högre berättartempo och oftare en prosodi som svenska barn. Eleverna är avancerade 

läsare för sin åldersnivå, har en god allmänbildning och ett mer nyansrikt modersmål 

(Allerklev & Lindström 2000:137).  

 

Listiga rävens framgångar beror på att lärarna inte går in i maktstrukturer som 

representanter för majoritetssamhället, utan arbetar med eleverna utifrån öppna frågor 

och ett interkulturellt perspektiv. Kursinnehållet rör majoritets- och minoritetskulturen, 

vilket motiverar och engagerar eleverna samt stärker deras självkänsla. Eleverna möts 

av höga förväntningar. Strukturen är tydlig och fokus ligger på nytt innehåll, språk och 

språkanvändning. Litteraturen för- och efterarbetas alltid (Axelsson 2000:139-145).    

Nauclér (2000:120f) förklarar projektets framgång med det rika, intressanta och 

meningsfulla inflöde som har använts i form av litterära texter som grund för språkligt 

utflöde. Hon menar även att den autentiska språkanvändningen som riktas mot 

intresserade mottagare och att varje individ har en individuell utvecklingsplan 

parallellt med social interaktion är framgångsfaktorer. 

 

2.3 Val av texter 

Nyanlända elever och elever som inte har befäst läsningen på sitt modersmål, bör få 

läsa böcker på modersmål. Parallell läsning av böcker på modersmål och andraspråk 

underlättar förståelse och flerspråkighet. Det ger eleven tvåspråkigt bild- och textstöd 

(Andersson 2007:11). Sagor är ett bra val för nyanlända elever då de har en universiell 

uppbyggnad, som hjälper till att skapa begriplighet (Gibbons 2006:138).  

 

Textval bör styras av elevens lingvistiska förmåga, komplexiteten i textens sats- och 

meningskonstruktioner, tydligheten i textens uppbyggnad, textens förmåga att 

engagera och dra in läsaren samt textens innehåll. Goda förkunskaper eller starkt 

intresse för innehållet hos eleven kan överbrygga de hinder som en svårare text 

innebär (Liberg 2000:163ff). Läraren behöver ha kunskap om läsarens förkunskaper 

och förhållningssätt till ämne och kulturell bas samt sociala levnadsvillkor för att 

kunna välja lämpliga texter (Liberg 2000:174f). Kunskapen om eleven relateras till 

texters innehåll och uppbyggnad. Texter med koppling till egen kultur, med känt 

kulturellt innehåll, gynnar elevers läsförståelse genom att överbrygga språkliga hinder  
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på ord- och satsnivå. I klassrummet bör därför finnas tillgång till mångkulturella texter 

(Liberg 2000:177ff). Lärare ska inte vara rädda för att välja böcker om kulturellt 

okända ämnen. Att lära sig språk är också att lära sig om den nya kulturen, men 

eleverna måste få hjälp med förförståelsen av texten (Gibbons 2009:118). 

 

Ordförståelsen i en text är avgörande för läsförståelsen. Eleven bör förstå 95 % av 

orden för att med hjälp av sammanhanget kunna ta till sig nya ord och innehåll. Ökar 

andelen nya ord, sjunker textförståelsen snabbt och det blir mer komplicerat att förstå 

okända ord. Förstår eleven 95 % av det lästa, sker en successiv progression (Lindberg 

2007:34).  

 

Syftet med bokval bör vara att väcka elevens läslust. Väcker vi lusten att läsa hos 

eleverna och får dem att läsa många böcker, befäster de redan inlärda ord och 

införlivar nya ord och begrepp i sitt ordförråd. Omfattande forskning visar att 

skönlitteratur spelar ”en mycket viktig roll för utvecklingen av ett rikt och nyanserat 

språk” (Bjar 2006:66).  

 

De böcker vi väljer bör vara språkliga förebilder där språket är rikt och autentiskt, går 

att tydliggöra och är språk- och kunskapsutvecklande. Andraspråkselever gynnas av 

texter med intressant innehåll, upprepningar, universiella teman och med 

återkommande händelser som bygger upp berättelsen liksom av rika illustrationer, bra 

formgivning och tydliga bokstäver (Gibbons 2006:138).  

 

Nilsson menar att bokval ska ske i sitt sammanhang. Läraren bör vara medveten om 

vad som styr bokvalet, vilka konsekvenser det får för undervisningen, varför hon 

väljer en viss bok, vad hon vill att läsningen ska resultera i och vad hon vill att 

eleverna ska förstå genom läsningen (Nilsson 1997:48). Bokval ska utgå från 

elevernas intressen, erfarenheter och förförståelse. Litteraturens och elevernas värld 

ska ha beröringspunkter och identifikation, jämförelser och åsiktsutbyte bör 

möjliggöras (Nilsson 1997:37). Texten ska bygga på vad eleverna har läst tidigare och 

möjliggöra intressanta boksamtal (Chambers 1993:78f, 90f ). 
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2.4  Arbetssätt kring skönlitteratur 

2.4.1 Textbearbetning 

Läsning av skönlitteratur kräver förarbete, arbete under tiden och efterarbete (Gibbons 

2006:120-135). Förarbetets syfte är att förbereda eleverna inför språkliga och 

kulturella svårigheter och att aktivera deras förkunskaper. De bör få en uppfattning om 

textens innehåll, utan att alla svårigheter förklaras. Andraspråkselever som är obekanta  

med textens ämne, språk och genrer har endast den grafematiska kunskapen 

(sambandet mellan ljud-bokstav) att förlita sig på. De ser inte ledtrådar och kan inte 

ana vad som ska hända i texten. Elever med annan kulturell bakgrund och 

omvärldsuppfattning har behov av förförståelse kring nya kulturella fenomen. Det kan 

hjälpa dem att klara av språkligt svårare texter. Förförståelsen kan byggas upp genom 

att låta elever associera fritt kring en boks titel, framsida, inledning eller bilder. 

Förståelsen liksom kunskapen om främmande språkstrukturer underlättas genom att 

låta eleven läsa en text på modersmål/svenska parallellt. Elevernas läsförståelse 

underlättas också av att texten ingår i en meningsfull kontext (Gibbons 2006:120ff ). 

 

Under läsning bör tyst läsning varieras med högläsning. Högläsning kan hjälpa 

eleverna in i handlingen samtidigt som läraren ger en god språklig förebild genom 

tydlig intonation och pausering. Eleverna kan få övningar för att utveckla olika 

lässtrategier. För att bli en god läsare behöver fyra komponenter utvecklas parallellt: 

1) kunna skrivriktning, alfabetet och se samband mellan ljud och bokstäver, 2) koppla 

ihop text med egna förkunskaper om omvärld, språk och kultur, 3) delta i olika sociala 

aktiviteter där skrivet ord är betydelsefullt och 4) se texten som ett hantverk av en 

författare med en viss ideologi och livssyn. Eleven kan få träna på dessa komponenter 

utifrån frågor som stimulerar skumläsning, sökläsning och närläsning. Eleven kan få 

träna inlevelseförmåga genom öppna frågor kring bokens handling och förmågan att 

sammanfatta genom att sammanfatta vissa stycken i boken (Gibbons 2006:123-128).  

 

Efter läsning fokuserar undervisningen på textens språk och innehåll. Innehållet kan 

uppmärksammas genom användande i andra sammanhang med t ex tidslinjer och 

diagram. Innehållet kan efterarbetas genom samtal, skrivande eller kreativt arbete. 

Eleverna kan få hitta på ett nytt slut på en berättelse, göra tecknade serier, spela teater, 

göra efterlysningar på en huvudperson, göra tidslinjer etcetera. Eleverna kan få gissa  
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ord utifrån en lucktext eller ta ställning till påståenden genom att markera sant eller 

falskt (Gibbons 2006:128-135). Samtal efter läsning kan vara vardagssamtal eller 

organiserade samtal och de kan ske mellan elev/elev, elev/lärare eller elever/lärare 

(Chambers 1993:13). Boksamtalet ska motivera eleverna att utvecklas vidare i 

litteraturspiralen genom tips om nya genrer och författare. De ska få möjligheter att  

utbyta entusiasm, diskutera frågetecken, upptäcka mönster och lära sig nya saker 

tillsammans. Samtalen kan föras utifrån begreppen: gillar, ogillar, frågetecken och 

mönster. ”Jag undrar”-frågor skapar öppna, jämlika samtal (Chambers 1993:95). Goda 

samtal gynnar elevens självkänsla, identitet och språk-och kunskapsutveckling. De 

leder till reflektion och utveckling och utmanar elever i tanke och språk. Lärarens mål 

bör vara ett flerstämmigt klassrum där alla elever får göra sig hörda. Samtalen bör 

utmana eleven inom det Vygotskyj kallar ”den närmaste utvecklingszonen”. Eleven 

ställs inför uppgifter som han ännu inte klarar av själv, men som han klarar genom 

stöttning av en kamrat eller en lärare (Nauclér 2000:119). 

 

2.4.2 Tematiskt arbetssätt 

Nilsson talar om två typer av teman: skolämnesorienterade och problem-/ 

relationsorienterade teman. I skolämnesorienterande teman (Afrika, Medeltiden) styr 

orienteringsämnenas kurs, tradition och läroböcker valet av undervisningsinnehåll. 

Svenskämnet försvinner i So-ämnet med motiveringen att eleverna läser och skriver i 

sina fakta- och arbetsböcker. Svensktid reserveras för rättstavning, grammatik och 

litteraturläsning. Litteraturläsningens koppling till temat är obefintlig eller svag. Ibland 

arbetar eleven med en världsdel och läser litteratur från samma kontinent, men 

litteraturen används inte för kunskapsfördjupning utan redovisas traditionellt på 

svensklektionerna. Skrivandet sker oftast enskilt och är fragmentariskt, faktaorienterat 

och reproducerande. Texterna blir ofta svårlästa och det handlar inte om egentlig 

språkproduktion (Nilsson 1997:13-17).  

 

I problem-/ relationsbaserade teman styr det tematiska innehållet som lärare och elever 

bestämt tillsammans val och bearbetning av litteratur samt undervisningsformer. 

Ämnena integreras till en helhet, olika arbetssätt kan förekomma och läroboken 

används endast vid behov. Elevernas behov inom ramen för temat styr arbetssätt. De 

läser skönlitteratur, letar i faktaböcker, diskuterar, gör bilder så länge som det är 

meningsfullt och tillför kunskap. Svenskämnets färdigheter tränas i ett meningsfullt  
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sammanhang där det fyller en funktion vid kunskapssökning (Nilsson 1997:17ff). 

Skönlitteraturen används som en central kunskapskälla i arbetet med 

samhällsorienterade ämnen och eleverna uppmuntras att använda egna erfarenheter i 

kunskapsprocessen (Nilsson 1997:43). Eleven får möta den lilla människans 

perspektiv och kan utifrån det söka fakta om händelser och göra jämförelser med eget 

liv. Kunskaperna blir djupare än vid ämnesisolerade studier (Nilsson 1997:30-43). 

 

Integrering av ämne och språk ger en effektivare språk- och kunskapsutveckling 

(Gibbons 2009: 161-175). För att ämnesintegrerade arbeten ska få ett tydligt 

andraspråksfokus bör läraren göra en ”språklig inventering”: Vilka språkliga krav 

ställer arbetet på eleven? Vad klarar eleven själv? Vad behöver eleven stöd med? 

Arbetet bör sedan utgå från tre pedagogiska principer: 

 

FOKUS PÅ INNEHÅLL Eleverna bör erbjudas ett begripligt, inflöde 

som utvecklar dem till goda läsare.  

FOKUS PÅ SPRÅK Elevernas medvetenhet om form/ språk bör 

utvecklas liksom förmågan att kritiskt 

analysera dessa.  

FOKUS PÅ SPRÅKANVÄNDNING Språket ska användas för generering av ny  

kunskap, kreativt skapande eller 

samhällsengagemang. 

 

2.4.3  Cirkelmodellen  

Martins & Rotherys cirkelmodell är en pedagogisk modell för integrering och 

utveckling av elevers läs- och skrivförmåga. Den har sitt ursprung i genrepedagogiken 

som utvecklades på 80- och 90-talet i Australien. Modellen kan användas inom en 

specifik genre eller i språk- och ämnesutvecklande arbetssätt för att utveckla vardags- 

och skolspråk parallellt. Martins & Rotherys fann att skolans undervisning 

kännetecknas av sex basgenrer: återgivande, berättande, beskrivande, instruerande och 

diskuterande genrer (Sellgren 2005:230ff).  De menar att tydligt avgränsade genrer 

möjliggör explicit undervisning (Hedeboe & Polias 2008:ff).  

 

Cirkelmodellen innehåller fyra faser: 1. Bygga upp kunskap, 2. Modellering och 

textkonstruktion, 3. Gemensam textkonstruktion och 4. Självständig textkonstruktion. 
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Här följer en presentation av hur modellen fungerar tillsammans med den berättande 

genren, med skönlitterära texter, i åk 5. Lärarens mål är att medvetandegöra eleverna 

om genrens kännetecken genom läsande av berättande, skönlitterära texter 

(modelltexter), samtal och skrivande. Arbetet inleds med dekonstruktion av text. 

Genrens syfte diskuteras utifrån elevernas favorittexter.  Läraren och eleven läser en 

tydligt berättande text för att fördjupa diskussionen. Därefter diskuteras de typiska 

stegen, genrestegen, i berättande texter. Eleverna får en ny text, som delas in i delar 

som sammanfattas. Textens kronologi och ord för tidsövergångar analyseras i olika 

texter. Läraren samlar ord på blädderblock och eleverna får använda dem för att skriva 

en enklare, berättande text. Deltagare (subjekt) och processer (predikat) markeras med 

olika färgpennor i en av texterna, skrivs upp på blädderblock och analyseras. 

Skillnaden mellan enkla och utbyggda nominalfraser för textens kvalité diskuteras 

liksom hur engagemang skapas, hur skribenten kan hjälpa läsaren att skapa inre bilder 

vid läsning samt vilken betydelse dialogen har i en text. Nästa fas är att bygga upp 

kunskapsfältet. Läraren väljer ett ämne utifrån elevernas intresse. Enkla 

åldersadekvata texter om samlas ihop från antologier. Texterna granskas utifrån 

innehåll, processer och deltagare och ord samlas återigen på listor. Därefter skriver 

lärare och elever en gemensam text utifrån en bildserie och de listor som producerats 

under tidigare lektioner. I sista fasen ska eleverna skriva självständigt. Läraren ger 

eleverna handfast individuell stöttning och feedback på utkast. Eleverna får sedan en 

friare skrivuppgift. Efter att läraren läst igenom berättelserna, letar hon fram fler 

modelltexter för att belysa det eleverna fortfarande är osäkra på. Eleverna uppmuntras 

att ta inspiration och goda exempel ifrån texter inför en avslutande skrivuppgift 

(Johansson 2009:71-86). 
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3. Metod  

För att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningarna har en kvalitativ 

enkätundersökning använts. Enkäten består av tolv öppna frågor (bilaga 2) utifrån 

studiens frågeställningar. De har delats in under tre ämnesrubriker: skönlitteratur 

istället för traditionella läromedel, val av texter och arbetssätt med skönlitteratur. Det 

finns mellan två och sex frågor kring varje ämnesrubrik och i den utdelade enkäten, till 

skillnad från bilagan, finns det gott om utrymme att besvara frågorna. 

 

3.1 Material och urval 

Studiens informanter består av svenska som andraspråkslärare som har läst minst 

motsvarande 30hp i ämnet. En lärare är nybliven pensionär, med lång erfarenhet av 

ämnet. Övriga lärare har en anknytning till en förberedelseklass i en mellanstor stad i 

Sverige. Antalet elever i förberedelseklassen är just nu fjorton. Lärarna arbetar i 

förberedelseklassen, som mellanstöd eller tar över ansvaret för svenska som 

andraspråk när eleverna går ut i vanlig klass, antingen på 1-6- eller 7-9-skolor. 

Sammanlagt arbetar lärarna på fyra olika skolor. Mellanstöd innebär att läraren hjälper 

eleven vid övergång från förberedelseklass till klass. Lärarna är kvinnor mellan 40-66 

år. Alla informanter arbetar med elever från många olika länder, i olika åldrar och med 

skiftande tid i Sverige. Elever från Somalia, Eritrea och Irak dominerar just nu.  

 

Vid urval av informanter var det viktigt att lärarna var utbildade i svenska som 

andraspråk samt att de arbetade inom grundskolan. Jag valde att lämna ut enkäten till 

lärare som på något vis har en koppling till den förberedelseklass där jag själv arbetar 

av effektivitetsskäl. Tyvärr är ingen informant man, vilket beror på att män är sällsynta 

inom svenska som andraspråksämnet i min kommun.  

 

3.2 Genomförande 

Enkätundersökningen delades ut till sju lärare. Jag berättade kort om min uppsats 

muntligt och frågade om de kunde tänka sig att vara behjälpliga. Reaktionerna från de 

tillfrågade var positiva. Tillsammans med enkätundersökningen fick lärarna en kort  

skriven presentation av min uppsats, tidsramar för enkäten med mera och ett kuvert.  

Färdig enkät skulle sedan återlämnas i mitt postfack. Lärarna fick två veckor på sig att 

besvara frågorna. När det var tre dagar kvar, skickade jag ett mail för att tacka dem 

som var klara och påminna dem som ännu inte lämnat in. Den sjunde enkäten kom in 

så sent att den inte finns med i resultatredovisningen i denna studie. 
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3.3 Metodkritik 

Urval av informanter i egen verksamhet kan ha för- och nackdelar. Fördelen var att jag 

hade en relation till lärarna och kunde presentera och överlämna enkäten personligen 

till dem. Jag tror att detta bidrog till att lärarna var noga med att skriva utförliga svar 

och att lämna in i tid. De kunde också ställa frågor till mig om något var oklart. Risken 

finns att svaren tillrättaläggs för att man vill framstå som bättre än vad man är inför 

mig eller att svaren på något vis påverkas utav relationen till mig. Jag upplever dock 

att svaren oftast stämmer med det jag ser i praktiken. Jag har valt att inte ställa frågor 

om utbildningsbakgrund och år i yrket då det skulle vara uppenbart för mig vem som 

har skrivit vad och då det inte heller är så relevant för studiens syfte. Jag har också 

varit noga med att enkäten läggs i kuvert i postfack, för att öka anonymiteten. Jag 

känner inte lärarna tillräckligt för att känna igen deras handstil. 

 

Antalet informanter är begränsat. Det gör att det är svårt att dra allmängiltiga 

slutsatser. Resultatet visar dock på hur tre komponenter (styrdokument, teori och 

praktik) förhåller sig till varandra utifrån frågeställningarna i den här kontexten. 

 

Efter att ha sammanställt enkätundersökningarna inser jag att fler frågor borde ställts 

för att verkligen komma åt det jag ville veta t ex Berätta om innehållet i de arbetssätt 

som du använder för att efterarbeta skönlitteratur? Vad innebär ämnesintegrerat 

arbetssätt utifrån skönlitteratur för dig? En intervju hade möjliggjort följdfrågor. 

Denna gång valde jag dock att prioritera enkäter som möjliggjorde fler informanter 

och ett mer omfattande underlag. 
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4. Resultat av enkätundersökning 

4.1 Skönlitteratur istället för traditionella läromedel 

Lärarna använder många olika traditionella läromedel. Lärare D beskriver upplägget i 

dem som likvärdigt, då de oftast innehåller texter som bearbetas på olika sätt och 

övningsböcker för färdighetsträning. Lärare C utgår från elevens nivå och behov då 

hon väljer läromedel utifrån sitt stora lager. Hon använder 50% av lektionstiden till 

självständigt arbete i dessa läromedel. Lärare A menar att eleverna arbetar bättre med 

traditionella läromedel då de associerar lärobok med skola och allvar. Hon använder 

traditionella läromedel i olika ämnen kombinerat med en hög undervisningsnivå.  

Lärare E och F kompletterar traditionella läromedel med eget material. Traditionella 

läromedel används sparsamt då det gärna blir för mycket “fylla i” och ensamarbete där 

det är svårt att ha kontroll, menar lärare B. 

 

Alla lärare anser att det bästa är att variera traditionella läromedel med skönlitteratur i 

undervisningen; båda har för- och nackdelar. Fördelarna med skönlitteratur är att det 

är ett bra arbetssätt om man hittar lämpliga texter utifrån elevens kunskapsnivå och att 

det är viktigt att bokens och läsupplevelsens betydelse förmedlas. Nackdelar som lyfts 

fram är att det blir arbetsamt för läraren om all undervisning skall utgå från 

skönlitteratur, då tid krävs för att leta böcker och för noggrann planering för att få med 

alla steg i utvecklingsprocessen. Fördelar som lyfts fram med traditionella läromedel 

är att eleverna föredrar dem, då de erbjuder enkla, självklara och bekanta 

arbetsuppgifter, medan skönlitteratur och film kan anses konstigt att arbeta med bland 

andraspråkselever. Lärare A och B menar att eleverna arbetar bättre med traditionella 

läromedel. En nackdel med traditionella läromedel är att det blir lite samspel i 

klassrummet och att eleverna lär sig att fylla i rätt svar utan att behöva tänka. Lärare B 

menar att det är viktigt att introducera traditionella läromedel eftersom eleverna 

kommer att möta dem i vanlig klass. All undervisning måste utgå från elevens nivå 

och behov, hävdar lärare C, som utifrån dem plockar ihop läromedel, bilder och 

skönlitteratur. För vissa elever är skönlitteratur det bästa och för andra de traditionella 

läromedlen. Olika metoder måste blandas då alla elever är olika, menar lärare E. Även 

lärare B tror på en kombination mellan fakta och skönlitterära texter. Hon menar att 

genom arbete med traditionella läromedel byggs elevens språkförmåga upp vilket 

möjliggör läsning av bra böcker med gott innehåll. 
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4.2 Val av texter 

Lärarna undervisar elever som kommer från skilda delar av världen. Majoriteten av 

eleverna kommer från Afrika (Somalia, Eritrea, Etiopien) och Asien (Irak, Ryssland). 

Andra länder som finns representerade är Cuba, Thailand, Litauen och Australien. 

Eleverna är framförallt muslimer och kristna. Lärare A betonar spännvidden mellan 

elevernas sociala och ekonomiska bakgrund. De kommer från allt ifrån landsbygd till 

storstäder, från fattiga till rika familjer, har kort till lång skolbakgrund och skiftande 

språkkunskaper. Elevgrupperna är mycket heterogena. 

 

Hälften av lärarna menar att elevens kulturella/språkliga bakgrund inte har betydelse 

vid bokval och hälften att den har betydelse. Lärare A, E och F menar att den 

kulturella bakgrunden har betydelse. Lärare A och F förklarar det med att elever med 

utbildning oftast har en större vana att läsa böcker. Elever som har föräldrar som läser 

hemma, som har mycket böcker hemma eller som visar stort intresse för läsning 

behöver få större utmaningar och ribban bör läggas högre. Lärare E utgår från 

elevernas kulturella/språkliga bakgrund i undervisningen, genom att presentera 

skönlitteratur från kulturområden som är kända för så många som möjligt för att skapa 

den trygghet som är så viktig för en inlärningssituation. Lärare B menar att valet av 

böcker enbart sker utifrån elevens språkliga utveckling och lärare C att det är skol- och 

läsvana som styr.  

 

Lärarnas bokval motiveras olika. Lärare A utgår endast från elevens språkliga nivå på 

svenska medan lärare C och E även utgår från elevens intresse. För lärare C har även  

elevens språkliga nivå på modersmålet betydelse. Lärare A väljer bok utifrån syftet 

med läsningen och utifrån vad eleverna behöver bäst just nu t ex öka ämneskunskaper, 

öka ordförrådet, få en känslomässig upplevelse, få lästräning eller öka läshastigheten. 

Elevernas ålder och skolbakgrund styr också. Lärare B väljer högläsningsbok utifrån 

tilltalande ämnen, bilder och textens svårighetsgrad och erbjuder eleven ett rikt utbud 

vid eget val och diskuterar bokval med eleven. Lärare C lyfter även fram elevens 

skolbakgrund, studievana och läsvana som faktorer som styr. 

 

Flertalet lärare använder sig främst av svensk litteratur och mindre av litteratur från 

elevernas hemländer och övriga världen. Lärare A arbetar enbart med svensk litteratur 

då hon anser att den svenska litteraturen är nyckeln till svensk kultur och språk och att  
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elevernas utveckling gynnas av att de får en bild av Sverige. Hon menar att hennes 

uppdrag är att lära eleverna svenska och om Sverige. Hon skriver också att i 

förberedelseklassen hinner hon sällan läsa litteratur om andra delar av världen, utan 

hon menar att det får svenska som andraspråkslärare på mottagande skolor ta ansvar 

för. Lärare E startar alltid med igenkännbar kulturkrets för att sedan föreslå böcker 

som behandlar svenska förhållanden. Fördelningen blir oftast med övervikt för den 

svenska litteraturen på grund av att det finns mer att hitta där. Lärare C koncentrerar 

sig på skönlitteratur från Sverige men också på klassiker som Robinson Kruse. Hon 

har inte funderat så mycket på litteratur från elevernas hemländer men kan tänka sig 

det framöver. Både lärare A och C visar eleverna på böcker på deras modersmål, oftast 

svenska böcker. Den som vill kan låna hem och läsa på egen hand. 

 

Lärare A och B menar att elevens språkutveckling gynnas av att få läsa om både egen 

kultur och om den nya kulturen. Samverkan är bäst och olika kulturer berikar 

varandra. Lärare A menar dock att hon inte följer sin övertygelse då eleverna oftast 

föredrar litteratur om sin nya kultur och genom att gå på deras önskemål hoppas hon 

öka deras engagemang och motivation. Hon menar att det främst är 

modersmålslärarnas uppdrag att arbeta kring den egna kulturen, även om hon är noga 

med att tala uppskattande om elevernas kultur, språk och hemland. Läsningen i sig är 

det primära; att läsa något som intresserar och att lära ord i ett sammanhang. Lärare C, 

D och F är osäkra på vad som är bäst för elever men de tror att det är att få läsa om den 

nya kulturen. Lärare C menar att ett bekant innehåll kan hjälpa eleven att fokusera på 

det nya språket. Samtidigt menar hon att det finns många nya ord och begrepp i det 

nya språket som eleverna måste få med sig genom att läsa om Sverige. Lärare F menar 

att det centrala är att bokvalen individualiseras, att varje elev får en bok som 

intresserar dem och som är på rätt nivå så eleven lyckas. Slutligen menar lärare E att 

eleverna bör få möta skönlitteratur från kulturområden som är kända för så många som 

möjligt i gruppen, för att skapa trygghet och en god inlärningssituation.  

 

Lärarna har svårt att rekommendera en bok eller en typ av böcker som brukar fungera 

väl bland eleverna. Tre författare som nämns är Helena Bross, Jörn Jensen och Astrid 

Lindgren. De två förstnämnda skriver bra böcker med lätta texter. Astrid Lindgrens 

böcker är bra vid högläsning då diskussioner kring innehåll och språk kan föras 

parallellt. Eleven kan fokusera på språket eftersom innehållet inte är så kognitivt   

krävande. En lärare rekommenderar LL-förlaget, Hegas och böcker skrivna för  
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särskolan, då de är lättlästa med ett vuxnare innehåll. Lärare D menar att det finns få 

böcker med lätt språk, där texten är bra och säger något. Lättlästa böcker som ger en 

läsupplevelse, gärna om jämnåriga och med spänning, brukar fungera bra. 

 

4.3 Arbetssätt med skönlitteratur 

Lärarnas för- och efterarbete med skönlitteratur varierar. Lärare B, C, D och F skriver 

att de inte alltid förarbetar litteraturen. Lärare B motiverar det med att barnen måste få 

läsa för läsupplevelsens skull och lärare C skriver att det är svårt med förarbete i 

heterogena grupper där eleverna nått olika långt i sin språkutveckling. Lärare A och E 

för- och efterarbetar ibland. De förbereder läsningen genom att berätta om boken och 

om svåra ord. Eleverna får översätta orden med hjälp av lexikon. Flertalet lärare 

efterarbetar läsningen genom muntligt bokprat, skriftlig bokrecension/ bokrapport, 

ritande av bilder till boken eller återberättande av bokens handling utifrån rubriker. 

Bokrapporten ger läraren en god uppfattning om elevens läsförståelse, enligt lärare C. 

 

Lärare A ger två konkreta exempel på arbetssätt utifrån Svenska sagor som Pippi 

Långstrump och Emil i Lönneberga. Läraren lånar många böcker; med lite text och 

många bilder och med lite mer text. Hon samtalar om klassiker och vad alla känner till 

och läser i Sverige. Läraren berättar om författaren i gruppen. Eleven får läsa böcker 

på egen hand men med stöttning av läraren när det gäller ordförklaringar. Därefter 

samtalar klassen gemensamt om de lästa böckerna. Läraren läser högt för eleverna. 

Eleverna får skriva ett arbetsblad med olika fakta (boktitel, författare, vad tycker du 

om boken, fem nya ord) och rita en bild på favoritsagan för att förstärka minnesbilden. 

Läraren sätter upp kort/bilder från sagorna och skriver författarens namn på väggen i 

klassrummet. Hon pratar med eleverna om saker man säger i Sverige t ex du är lika 

snål som Emils pappa och stark som Pippi. Hon ger även ett annat exempel med en  

roman om Gutenberg. Hon menar att genom att läsa en bok om en historisk person kan 

läraren stötta eleven inför kommande krav på förkunskaper och ge kunskaper om nya 

ord som tryckpress, penningar och ark. Lärare E försöker hitta böcker utifrån ett tema 

till sin klass. Hon skriver en gloslista med de nya orden som kan leda till svårigheter 

för förståelsen. Listan gås igenom med hela gruppen inför varje nytt kapitel. Lärare 

och elever har intressanta diskussioner kring kulturella skillnader och det lästa. 

    

Lärare B menar att det inte finns några problem och hinder med skönlitteratur i 

klassrummet, bara möjligheter. Övriga lärare lyfter fram olika svårigheter. Läsningen 
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tar tid, vilket är en bristvara i klassrummet. Det går ju inte heller att säga till eleven att 

han ska läsa hemma eftersom han behöver hjälp med orden. Det är svårt att hitta bra 

böcker där innehåll och språk är i balans och där eleverna kan relatera till innehållet. 

Lärare C menar att gruppernas heterogena sammansättning innebär en svårighet när 

man ska hitta adekvat litteratur. Hon menar också att det är svårast att hitta böcker till 

högstadieelever som behöver hög kognitiv utmaning men låg språklig utmaning. 

Diskussionerna efteråt kan vara svåra då eleverna har olika referenser. 

 

Lärare A, B, E och F skriver att de har arbetat ämnesintegrerat utifrån skönlitteratur.  

Lärare B menar att det är självklart för henne då hon genom litteraturen får kunskap 

om elevens förmåga att utvecklas i skolarbetet. Skönlitteraturen kompletterar genom 

att eleven får en upplevelse som hon får dela och hon får vetskap om hur eleven tänker 

och känner. Lärare E försöker så långt det är möjligt att arbeta ämnesintegrerat utifrån 

skönlitteratur för att skapa en helhet i undervisningen. Svårigheten är att det inte alltid 

är möjligt att hitta lämpliga texter. I de fall det fungerar tror hon att både 

språkinlärning och faktainlärning är klara vinnare. Lärare A hänvisar till en tidigare 

skola där hon hade tid att hjälpa eleverna med bokval och stöttning vid läsning, ofta 

med böcker där eleven lärde språk och fakta parallellt. Eleven kunde också få boktips 

för att läsa hemma. Detta kräver tid, vilket inte alltid finns, menar hon. Fördelarna med 

att arbeta ämnesintegrerat med skönlitteratur menar hon är att eleven får en bredare 

syn på ämnet och nya infallsvinklar. Nackdelar är att det ställer stora krav på elevens 

eget ansvar t ex i form av reflektioner kring det som har lästs. 

 

Svenska som andraspråkslärarna samarbetar oftare med bibliotekarier än med 

modersmålslärare kring läsning och skönlitteratur. Lärare B och F besöker regelbundet 

stads- eller skolbiblioteket. Lärare B har även daglig kontakt med modersmålslärare. 

Lärare A efterlyser skolbibliotekarier och undrar var de finns och menar att kvalitén på 

skolornas bibliotek varierar stort. Tidsbrist gör att samarbete inte hinns med även om 

hon tror att det skulle kunna vara fruktbart. 
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5. Diskussion av resultat 

5.1 Skönlitteratur istället för traditionella läromedel 

I studien framkommer att alla lärarna använder olika traditionella läromedel i 

undervisningen men att läromedlen oftast kompletteras med annat material. Lärarna 

menar att det bästa är att variera traditionella läromedel med skönlitteratur i 

undervisningen och därför besvarar de enkätfrågan om skönlitteraturens för- och 

nackdelar istället för traditionella läromedel med att delvis argumentera för de 

traditionella läromedlen. Argumenten som lyfts fram för skönlitteratur är få. Eleverna 

får en bredare bild av ett ämne och ges olika infallsvinklar genom skönlitteratur.  

Skönlitteratur är ett bra arbetssätt om man hittar lämpliga texter utifrån elevens 

kunskapsnivå. Det är viktigt att bokens och läsupplevelsens betydelse förmedlas. 

Nackdelar som lyfts fram är att det ställer ett stort och nytt ansvar på eleven som måste 

reflektera kring det lästa. Det blir dessutom väldig arbetsamt för läraren om all 

undervisning ska utgå från litteratur. Läraren ska hitta passande texter och planera så 

att inga utvecklingssteg missas. En lärare menar att det är konstigt för 

andraspråkselever att arbeta med film och skönlitteratur. Att få med alla 

utvecklingssteg är alltid ytterst lärarens ansvar, menar jag. Läraren är professionell och 

ska utifrån kursplanemålen och forskning planera och ansvara för undervisningen. 

Risken att missa viktiga bitar är inte mindre då traditionella läromedel används. Vi kan 

aldrig förlita oss på att läromedelsförfattare inte missar utvecklingssteg. Utifrån egen 

erfarenhet ställer jag mig frågande till att andraspråkselever generellt sett är skeptiska 

till film och skönlitteratur. Oavsett om det är så eller inte, så måste vi lärare arbeta 

utifrån vårt uppdrag där skönlitteraturens och filmens roll preciseras. Eleverna får väl i 

så fall successivt inskolas i ett nytt tänkande än de är vana vid genom samtal och 

träning. Styrdokumentens syn på skönlitteraturens roll i undervisningen samt dess 

fördelar och möjligheter är tydliga (Skolverket 2000). Även forskningen är tydlig när 

det gäller skönlitteraturens fördelar för elevers andraspråksutveckling jämfört med de 

traditionella läromedlen.  

 

Studiens syfte var att undersöka vilka för- och nackdelar lärarna såg med skönlitteratur 

istället för traditionella läromedel i undervisningen.  Som jag tidigare nämnt besvaras 

frågan snarare med argument för traditionella läromedel och jag tänker här ägna mig åt  

att granska dessa argument närmare för att se om det finns substans i dem, trots att min  

frågeställning rör skönlitteraturens för- och nackdelar. Lärare menar att eleverna 

föredrar traditionella läromedel då det erbjuder bekanta arbetsuppgifter medan 
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skönlitteratur är konstigt och ovant. Eleverna arbetar bättre med traditionella 

läromedel. Jag anser att användandet av traditionella läromedel kan vara ett sätt för 

lärare att göra det lätt för sig, men inte för att skapa språkutvecklande undervisning. 

All språkutvecklande undervisning, både med skönlitteratur och traditionella 

läromedel, kräver medveten planering. Ska traditionella läromedel användas, menar 

jag att dess övningar måste ingå i ett större meningsfullt sammanhang där läraren 

väljer vilka övningar som passar in. Elever ska aldrig sitta tyst och arbeta med dem 

från pärm till pärm. Övningarna behöver för- och efterarbetas och inflöde behöver 

varieras med ett utflöde i form av språkliga aktiviteter för att befästa nya ord och 

begrepp och ge effektiv språkutveckling. Vi kan inte låta eleverna göra det de tycker 

är ”roligt”, om vi vet att det inte är språkutvecklande. Jag är överlag skeptiskt till en 

argumentation för traditionella läromedel som inte bygger på kursplanens direktiv i 

ämnet eller att undervisningen ska vara språk- och/eller ämnesutvecklande för eleven. 

Att t ex motivera användandet av traditionella läromedel med att eleverna kommer att 

möta dem i vanlig klass anser jag utifrån denna ståndpunkt inte fruktbart. 

 

Lärarnas positiva inställning till traditionella läromedel förvånar något med tanke på 

skönlitteraturens roll i ämnet enligt styrdokumenten och forskningens skepsis mot 

traditionella läromedel. Enligt Cummins (Sellgren 2005:208ff) fokuserar läromedlen 

på form, saknar meningsfullt sammanhang och kontextuellt stöd. Fylleriuppgifter är 

kontextreducerade arbetsuppgifter på en låg kognitiv nivå, vilket inte främjar elevens 

språkutveckling. Elever sitter ofta tysta med traditionella läromedel, arbetar sida upp 

och ner, slår upp ord om det ena efter det andra ämnet, utan någon vidare tillämpning 

varken skriftligt eller muntligt. Enligt forskning är detta inte språkutvecklande utan 

undervisningen bör gynnas av rikligt inflöde och utflöde i ett meningsfullt 

sammanhang, vilket skönlitteraturen kan erbjuda men inte de traditionella läromedlen 

(Nauclér 2000:117ff).  Utifrån Cummins och annan forskning menar jag att den lärare 

som anser att det bästa är att lägga en språklig grund utifrån traditionella läromedel för 

att senare möjliggöra skönlitterär läsning har fel. Eleven behöver få undervisning 

utifrån sina erfarenheter, intressen och gärna om det kulturellt kända inledningsvis. De 

behöver det meningsfulla sammanhang som en bra bok med intressant innehåll och 

stöttande bilder kan ge. Undervisningen ska gå från kontextbunden med låg kognitiv  

svårighetsgrad mot minskad kontextbundenhet med hög kognitiv svårighetsgrad. 

Fylleriuppgifter i traditionella läromedel ingår i ett kontextreducerat sammanhang med 

låg kognitiv svårighetsgrad. Där ska enligt Cummins ingen undervisning bedrivas.  
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I den teoretiska bakgrunden presenteras Libergs undersökning kring elevers 

läsförståelse utifrån en informativ, traditionell text och en berättande text i historia. 

Andraspråkselevernas läsförståelse var betydligt bättre när de läste den litterära texten 

på grund av dess utformning som engagerar läsaren och ger kontextuellt stöd (Liberg 

2000: 174f). Resultatet ska inte tas för intäkt för att berättande texter ska användas på 

bekostnad av informativa texter. Utifrån Cummins modell kan läraren planera 

undervisning kring ett arbetsområde utifrån litterära texter för att när språk- och 

ämneskunskaper utvecklats, successivt gå vidare till traditionella faktatexter där 

svårighetsgraden successivt ökar utifrån elevens nivå. Undervisningen får en 

progression från litterära texter/ vardagsspråk mot informativa texter/ skolspråk. 

Utifrån cirkelmodellen kan explicit genreundervisning ske utifrån berättande och 

informativa modelltexter som jämförs och gemensamt och individuellt skrivande kan 

utvecklas. Styrdokumenten menar att målet ska vara att ”eleven skall uppnå en 

funktionell behärskning av det svenska språket som är i nivå med den som elever med 

svenska som modersmål har”. Målet måste vara att klara av litterära texter likväl som 

skolans övriga genrer.  

 

Kärnfrågan för all undervisning bör vara hur vi skapar bäst förutsättningar till effektiv 

språkutvecklande undervisning utifrån styrdokument och forskning. Enligt den 

forskning som redovisats i denna studie har skönlitteraturen många fördelar gentemot 

de traditionella läromedlen. Bokflodsprogrammen och Listiga räven är läsprojekt där 

skönlitteratur har ersatt traditionella läromedel som visat på mycket goda resultat i 

barns andraspråksutveckling. Dessa resultat bör inte negligeras i diskussionen mellan 

skönlitteratur och traditionella läromedel i undervisningen och inte heller i praktiken. 

 

5.2Val av texter 

Trots att lärarnas elever kommer från vitt skilda kulturella/språkliga bakgrunder med 

stora skillnader i socioekonomisk bakgrund, menar hälften av lärarna att elevens 

bakgrund inte har betydelse vid val av texter. Två lärare menar att elevens och   

föräldrarnas utbildningsnivå, läsvana, tillgång på böcker samt inställning till läsning 

har betydelse för bokval. Dessa faktorer menar jag inte är typiskt kopplade till 

kulturell/ språklig bakgrund utan allmängiltiga faktorer för alla barns läsning. Dessa 

lärare menar också att elever som har en ”fördelaktig” bakgrund bör läraren sätta 

ribban högre för. Jag förstår vad de menar men vill ändå påpeka vikten av att utifrån 
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Vygotskyjs tankar (Nauclér 2000:119) sätta ribban högt och utmana alla elever utifrån 

deras nivå; oavsett om den är låg eller hög. 

 

Två olika aspekter lyfts fram när det gäller val av skönlitteratur om den nya kulturen 

eller om ens egen kultur. Den ena aspekten, som majoriteten av lärarna står bakom, är 

att det är viktigt att läsa svensk litteratur då det är nyckeln till kultur och språk och de 

fokuserar huvudsakligen på svensk litteratur i undervisningen. En lärare menar att 

hennes uppdrag som svenska som andraspråkslärare är att lära eleverna om Sverige 

och att det främst är modersmålslärarnas uppdrag att arbeta kring den egna kulturen. 

Enligt en lärare föredrar eleverna att läsa om den svenska, nya kulturen. En annan 

aspekt som lyfts fram är att litteratur från elevernas hemländer, från kulturellt kända 

områden, skapar trygghet och en god inlärningssituation. Endast två lärare menar att 

elevens språkutveckling gynnas av att få läsa om både sin egen kultur och om sin nya 

kultur och att olika kulturer berikar varandra. En av lärarna som tror på att 

skönlitteratur som är kulturellt känd gynnar eleven, redogör för dilemmat att eleverna 

hellre vill läsa litteratur om svensk kultur. Frågan man kan ställa sig här är om läraren 

ska följa elevens önskan för att skapa motivation eller följa forskning och 

styrdokument. En lärare väljer litteratur om igenkännbar kulturkrets inledningsvis för 

att sedan föreslå böcker som behandlar svenska förhållanden. Det kan ju vara ett sätt. 

Forskningen (Liberg 2000: 177ff) är, till skillnad från studiens informanter, tydlig med 

att läsförståelsen gynnas av kulturellt känt innehåll och texter med koppling till egen 

kultur, då det överbryggar språkliga hinder. Liberg menar att elever bör omges av 

mångkulturella texter och att parallell läsning av svenska/modersmål underlättar 

förståelse och flerspråkighet (Andersson 2007:11). Gibbons menar att lärare inte heller 

ska vara rädda för att välja kulturellt okända texter, men dessa texter måste förarbetas 

så att elevens förförståelse byggs upp kring kulturella och språkliga svårigheter. I 

styrdokumenten står tydligt att skolan ska sträva efter att eleven ” får möjlighet att 

förstå svensk skönlitteratur och svensk kultur och blir förtrogen med den värdegrund 

på vilken det svenska samhället vilar och även lär känna skönlitteratur från andra delar  

av världen” (Skolverket 2000). Det står också att skönlitteraturen är ett medel för att 

vidga omvärldsuppfattningen samt för att ge en möjlighet att förstå och jämföra egen 

referensram med svensk, västerländsk referensram. Lärarnas uppdrag är alltså inte 

enbart att lära eleverna om den nya kulturen, utan om omvärlden. Ett ökat samarbete 

och en gemensam helhetssyn mellan studiens svenska som andraspråks- och 

modersmålslärare kring läsning och skönlitteratur utifrån styrdokumenten tror jag 
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skulle gynna eleverna samt ge ökad insikt om den kulturella bakgrundens betydelse 

vid bokval. 

 

Lärarna väljer texter utifrån olika faktorer och motiverar sina val olika men flertalet 

menar att elevens intresse och språkliga nivå på svenska är viktig. Tilltalande ämnen, 

bilder, textens svårighetsgrad och elevens skolbakgrund och studie- och läsvana lyfts 

fram av enskilda lärare, vilket är faktorer som har betydelse även enligt forskningen 

(Liberg 2000:163ff, Gibbons 2006:138, Nilsson 1997:37). Forskningen lyfter också 

fram många andra viktiga faktorer t ex att elevens språkliga förmåga bör relateras till 

textens svårighetsgrad, utformning och mängden nya ord. En lärare av sex tar hänsyn 

till elevens nivå på modersmålet trots att flertalet kommer från en verksamhet där 

modersmålslärare och svenska som andraspråkslärare har ett nära dagligt samarbete. 

En lärare utgår i likhet med Nilsson (1997: 48) från syftet med bokläsningen men för 

henne görs valet utifrån svenskfärdigheter; inte ett ämnesintegrerat arbetssätt. Ingen 

lärare motiverar bokval utifrån att textinnehållet ska vara kulturellt känt eller kopplat 

till elevernas erfarenheter och förkunskaper. Något som är anmärkningsvärt då detta 

enligt forskningen är betydelsefulla faktorer (Liberg 2000:177ff). Liberg menar att 

läraren behöver ha goda kunskaper om eleverna och välja böcker utifrån deras 

sammanhang, förförståelse och intressen. Den nödvändiga bakgrundskunskapen kan 

läraren skaffa sig i klassrummet, vid möten med elev, föräldrar och tolk och med hjälp 

av modersmålslärarna menar jag. 

 

Det finns en stor risk att befästa maktstrukturer genom att inte i högre grad tycka att 

elevernas språkliga/kulturella bakgrund har betydelse för bokval eller att i praxis låta 

det genomsyra bokval liksom att så markant använda sig av svensk litteratur. 

Forskningen menar att om man huvudsakligen arbetar med majoritetskulturen och dess 

litteratur blir läraren en representant för majoritetskulturen som ska förklara för 

minoritetskulturen som inte vet hur det är här. Enligt forskning minskar det elevens  

självkänsla, motivation, engagemang och språkutveckling. En interkulturell 

undervisning där lärare och elever arbetar tillsammans utifrån öppna frågor utan givna 

svar med ett kursinnehåll som rör alla är en betydligt mer framgångsrik väg. 

Arbetssättet öppnar upp för diskussioner där kulturer jämförs och där både eleven och 

lärarens kunskaper behövs för att lösa frågor/problem (Axelsson 2000:139ff). 
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5.3Arbetssätt med skönlitteratur 

En majoritet av lärarna förarbetar inte alltid litteraturen, vilket jag tycker är 

anmärkningsvärt. Förförståelsens betydelse är tydlig i forskningen då 

andraspråkseleven enbart har grafematisk kunskap att förlita sig på vid läsning av text 

med nytt innehåll. Lärarnas argument om att eleven måste få kravlösa läsupplevelser 

och om svårigheter i heterogena grupper står sig slätt gentemot forskningens 

argument. Flertalet lärare fokuserar på skönlitteratur från Sverige, vilket Gibbons inte 

menar är fel, men läsning om det kulturellt okända måste förarbetas så att 

förförståelsen kring kulturella och språkliga svårigheter kan byggas upp. Forskningen 

ger oss goda argument för att göra förarbete av litteratur till en självklar rutin. 

Undervisning ska vara språkutvecklande, vilket en kravlös läsning utan förarbete inte 

är för en andraspråkselev. Risken finns att brist på förarbete leder till en avvisande 

inställning till läsning på grund av bristande språklig och kulturell förförståelse. 

Svårigheten med heterogena grupper kan kanske övervinnas genom tematiskt arbete. 

Elever, oavsett nivå, arbetar kring samma tema och en gemensam förförståelse kan 

byggas upp för stöd vid läsning på olika nivåer utifrån temat. Lärarna ger olika 

exempel på hur förarbete kan se ut. Exemplen visar på att fokus ligger på att förklara 

svåra ord, dela ut gloslistor eller låta eleverna tillverka egna. I forskningslitteraturen 

framgår att upplevelsebaserat arbete är mer framgångsrikt än ren ordinlärning.  

 

Lärarna förarbetar inte alltid litteraturen, men verkar oftast efterarbeta den på olika 

sätt. Efterarbetet kännetecknas av bokprat, återberättande utifrån rubriker, skriva 

bokrecensioner/bokrapporter och bildskapande för yngre elever. Lärarna verkar främst 

fokusera på innehåll och mindre på språk. Det hade varit intressant att veta mer om 

innehållet i efterarbetet, om hur elevernas erfarenheter tillvaratas och om utrymme ges 

till reflektioner, jämförande av olika referensramar och igenkänning i enlighet med 

styrdokument och forskning.  

    

En lärare ger ett konkret exempel på ett ämnesintegrerat arbetssätt utifrån Svenska 

sagor. Arbetssättet är välstrukturerat och har många kvalitéer utifrån forskning  

(Gibbons 2006:111-140, Nauclér 2000:117ff). Läraren visar på för- och efterarbete, 

rikt inflöde, stöttning, integrering av olika färdigheter som läsa/skriva/rita och det 

finns ett meningsfullt sammanhang. Men återigen vill jag utifrån forskningens 

perspektiv (Axelsson 2000:139ff) varna för risken att förstärka maktstrukturer. Temat 

handlar om svenska kulturella fenomen, det kulturellt okända, och läraren blir 
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representant för majoritetskulturen som ska lära eleverna om vad vi läser i Sverige. 

Frågan jag ställer mig återigen är om det interkulturella perspektivet finns närvarande 

och om elevens erfarenheter tas till vara utifrån öppna frågor utan givna svar. Om inte 

riskerar vi att förlora elevens engagemang och motivation, vilket påverkar 

språkutvecklingen negativt. Läraren ger även ett annat exempel på hur hon använder 

en skönlitterär bok om Gutenberg som grund för kunskapsinhämtning och 

språkutveckling på högstadiet. Finns bara kopplingen mellan elevens värld och 

litteraturens och ett tydligt sammanhang för boken, är detta säkert ett bra sätt att arbete 

med fakta och språk samtidigt för att effektivera undervisningen och öka elevens 

chanser att nå skolframgång. 

 

Svårigheter som lyfts fram med skönlitterärt arbete är tidsbrist och att hitta bra böcker. 

En lärare menar att det är ont om tid till läsning i skolan samtidigt som man inte kan 

kräva att eleven ska läsa hemma, då stöttning kan behövas. Här vill jag återigen göra 

en koppling till kursplanen i svenska som andraspråk (2000) där vårt uppdrag finns 

formulerat. Eleverna ska få möjlighet att ” utveckla sin förmåga att läsa och förstå, 

tolka och uppleva texter av olika slag och med olika svårighetsgrader samt att anpassa 

läsningen och arbetet med texten till dess karaktär och till syftet med läsningen”. 

Läsning är grunden för alla skolämnen så råder tidsbrist måste vi lärare kanske se över 

undervisningens innehåll och omprioritera utifrån styrdokumenten. En annan svårighet 

som lyfts fram är att hitta bra böcker med relevant innehåll och där innehåll och språk 

är i balans; i synnerhet för äldre elever. En lärare menar att det kommer fler och fler 

bra böcker. Vi får hoppas att hon har rätt. Annars får vi använda oss av de 

samarbetsmöjligheter som erbjuds.  

 

Lärarna anser att en svårighet med skönlitteratur är att hitta passande litteratur för 

eleverna. Samtidigt visar studien att de inte utnyttjar möjligheten att ta hjälp av   

bibliotekarier och modersmålslärare i någon högre grad. Lärare skriver att de 

regelbundet besöker stads- eller skolbibliotek och en att hon arbetar dagligen med 

modersmålslärare, men om detta verkligen handlar om ett samarbete framgår inte. En 

lärare efterlyser skolbibliotekarier och menar att skolbibliotekens kvalité varierar stort. 

Hon menar också att tidsbrist gör att hon inte har tid till samarbete även om hon tror 

att det vore fruktbart. Frågan är om samarbete innebär tidsförlust eller tidsvinst.  
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Fyra lärare menar att de har arbetat ämnesintegrerat utifrån skönlitteratur men deras 

beskrivningar av hur är otydliga och ibland frågar jag mig om vi menar samma sak 

med ämnesintegrerat arbetssätt. Skönlitteratur har enligt exemplen använts för att lära 

språk och kunskap parallellt t ex om historiska personer eller för att integrera 

svenskämnets olika färdigheter. En lärare menar att de ger eleven nya infallsvinklar 

och en bredare syn på ämnet medan nackdelen är att det ställer stora krav på elevens 

eget ansvar. Jag hade hoppats att få ta del av mer idéer och erfarenheter kring 

ämnesintegrerad undervisningen men bland mina informanter verkar inte 

erfarenheterna vara så stora.  

 

I denna studie presenteras olika sätt att arbeta utifrån skönlitteratur inom grundskolan 

för att visa på möjligheter att utveckla arbetet, vilket min studie visar att det finns ett 

behov av. Arbetssätt som presenteras är Listiga räven, Cirkelmodellen och tematiskt 

arbetssätt. Ämnesintegrerade arbetssätt ser jag som ett sätt att underlätta för 

andraspråkselever och att effektivisera deras undervisning. Eleverna får möjlighet att 

lära språk och kunskap parallellt, fördjupa sig i ett ämne utifrån olika infallsvinklar 

och olika typer av texter vilket jag tror ger ett djupare och mer befäst språk. Cummins 

modell är ett mycket användningsbart redskap för upplägg av ämnesintegrerad 

undervisning liksom av undervisning i allmänhet. Dilemmat med andraspråkselever, 

särskilt äldre, är att de hela tiden ska ikapp sina kamrater när det gäller språk och 

innehåll. Undervisningen måste vara bra, effektiv och genomtänkt för att ge eleverna 

en chans. Faktorer som gynnar eleverna enligt Listiga räven är att läsa mycket, för- 

och efterarbeta läsning, integrera läsa/skriva, interkulturellt perspektiv, öppna frågor, 

höga förväntningar. Att enbart läsa räcker inte. Alla känner vi nog igen oss i den 

skolämnesorienterade temaformen som Nilsson beskriver. All tid är dyrbar för 

andraspråkselever och ska vi arbeta tematiskt gäller det att andraspråksfokus är tydligt 

och inte sugs upp i orienteringsämnena, vilket både Nilsson och Gibbons ger oss   

redskap för att hantera. Avslutningsvis lyfts cirkelmodellen fram som en modell för att 

integrera läsning/skrivning och utveckla genrekunskap. Det är en modell på 

frammarsch som har fördelen att den inte bara kan användas med berättande genren, 

utan med alla skolgenrer. Skönlitteraturens roll är stark i svenskämnets kursplaner. 

Självklart ska vi använda dess potential för att skapa språkutvecklande undervisning i 

meningsfulla sammanhang, gärna med parallell utveckling av ämne och språk. Men 

vårt ansvar är större än så och där tror jag att cirkelmodellen är användbar och ger 

många möjligheter som kan verka parallellt tillsammans med det skönlitterära arbetet. 
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6. Avslutning 

Jag hoppas att denna uppsats har gett läsaren ökad insikt om för- och nackdelar med 

skönlitteratur istället för traditionella läromedel i undervisningen, om betydelsen av 

bokval och om faktorer som man bör ta hänsyn till samt om hur man kan arbeta med 

skönlitteratur för att utveckla undervisningen. Jag hoppas även att läsaren har fått 

insikt om betydelsen av ta tillvara elevernas språkligt/kulturella bakgrund och låta 

eleverna möta ett interkulturellt perspektiv i undervisningen. 

 

Utifrån denna uppsats har jag fått nya idéer inför framtida uppsatsskrivande. Det vore 

intressant att jämföra styrdokument, teori och praktik vad gäller samarbete mellan 

svenska som andraspråkslärare och modersmålslärare. Jag skulle vilja granska 

möjligheterna till samarbete utifrån ämnenas kursplaner, titta närmare på samarbetets 

fördelar enligt forskningen samt relatera detta till verkligheten. Ett annat ämne som 

vore intressant är cirkelmodellens möjligheter för att effektivisera 

andraspråksundervisningen på högstadiet genom att låta vardags- och skolspråk, språk 

och ämne, utvecklas parallellt.  
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BILAGA 1: Cummins fyrfältsmodell 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cummins modell över kontextuellt stöd och kognitiv svårighetsgrad 

utifrån språkliga krav (Axelsson 2005: 209) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

 

BILAGA 2 
 

 

Enkätundersökning om skönlitteratur i  

svenska som andraspråksundervisning 
 

Skönlitteratur istället för traditionella läromedel 

 
1. Vilken typ av traditionella läromedel använder du i undervisningen och i 

vilken omfattning? 

2. Vilka fördelar/ nackdelar tycker du att det finns med skönlitteratur i 

undervisningen istället för traditionella läromedel? 

 

Val av texter 

 
3. Vilka kulturella/språkliga bakgrunder har eleverna som du undervisar? 

4. Har elevernas kulturella/ språkliga bakgrund någon betydelse för val av 

skönlitteratur i undervisningen? Förklara gärna hur du tänker! 

5. Vilka är de viktigaste faktorerna som styr dina bokval? Motivera gärna ditt 

svar. 

6. Hur ser fördelningen ut i din undervisning mellan svensk skönlitteratur, 

skönlitteratur om/ från elevernas hemländer och om/ från övriga världen? Hur 

tänker du kring val och fördelning? 

7. Vad gynnar elevernas språk- och kunskapsutveckling bäst: att få läsa om sin 

egen kultur eller att få möta texter om sin nya kultur? 

8. Berätta om en bok/ typ av böcker som fungerar mycket väl i undervisningen 

och motivera varför du tror att den fungerar så bra! 

 

Arbetssätt med skönlitteratur 

 
9. Brukar du för- och efterarbeta skönlitteratur? Berätta i så fall hur det arbetet 

kan se ut och vad som är syftet! 

    10.   Vilka svårigheter och hinder kan finnas med att arbeta med skönlitteratur? 

    11.   Har du några erfarenheter av ämnesintegrerat arbetssätt utifrån skönlitteratur? 

            Berätta i så fall om dina erfarenheter och ge exempel på för- och nackdelar 

            med arbetssättet! 

     12.  Samarbetar du med skolbibliotekarier och/eller modersmålslärare kring 

            skönlitteratur och läsning? Berätta i så fall hur det samarbetet ser ut!  

 

 

Tack så mycket för hjälpen! 

               Helena Francois 

 

 

 

 

 

    


