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Sammandrag 
Detta arbete handlar om hur andraspråkslärare använder skönlitteratur i sin undervisning i svenska 
som andraspråk. Jag har undersökt vilken betydelse skönlitteratur kan ha för elevernas 
språkutveckling och vilka metoder som används för att bearbeta det lästa. Undersökningen bygger på 
kvalitativ undersökning i form av enkätfrågor till sju lärare i svenska som andraspråk. Jag har jämfört 
hur lärare arbetar på olika nivåer. Det är lärare på grundläggande nivå och gymnasienivå inom 
vuxenutbildningen som jämförs med lärare på Sfi (svenska för invandrare) och Inspr 
(introduktionsprogram språkträning). Alla lärarna beskriver att eleverna utvecklas på olika sätt av att 
läsa skönlitteratur. Lärarna som arbetar med elever som är klara med Sfi-nivån tycker att 
skönlitteraturen har en mycket stor betydelse för språkutvecklingen och lärarna på Sfi-nivå tonar ner 
betydelsen något. När det gäller metoder finns många bra didaktiska sätt att bearbeta litteraturen på. 
De flesta lärare berättar att de låter eleverna diskutera och argumentera när de bearbetar litteraturen. 
Min undersökning har givit mig ökad kunskap om hur övriga lärare arbetar och kan förhoppningsvis 
även leda till ett fortsatt erfarenhetsutbyte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Skönlitteratur, språkutvecklande arbetssätt, svenska som andraspråk 
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Inledning 
Jag har undervisat i svenska som andraspråk i ca tre år och har märkt att skönlitteratur i 
undervisningen kan vara mycket utvecklande för eleverna. I mina elevgrupper som jag undervisar i 
svenska som andraspråk på kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå har jag arbetat med 
olika slags litteratur enligt kursplanen. När det gäller skönlitteratur har jag mest arbetat med noveller 
eftersom jag har upplevt att det kan bli för svårt att ta sig igenom en hel roman. Eleverna som jag 
undervisar nu går sin första termin på grundläggande vuxenutbildningen på ett yrkesspår. Dessa elever 
har inte gymnasium eller högre utbildning från sina hemländer och jag upplever att en del av eleverna 
inte har läsvana.  

Det gäller att man som lärare kan engagera och motivera eleverna till att läsa. Därför måste man välja 
litteratur som man själv tycker om. Noveller har fungerat bra men jag upplever att eleverna kan känna 
ännu större tillfredsställelse när de har fått följa en huvudperson genom en lättläst roman. När mina 
elever fick läsa den lättlästa varianten av Mina drömmars stad av Fogelström, blev de flesta 
motiverade. Kanske för att den boken var en stark läsupplevelse för mig och att jag lyckades inspirera 
dem. Men också för att det är lätt att känna medkänsla med personerna i boken. 

Det finns många sätt att motivera eleverna att läsa skönlitteratur och jag har velat undersöka hur andra 
lärare motiverar sina elever och hur de väljer texter. Det är naturligtvis viktigt att texterna är på rätt 
nivå för eleven. Jag tror att det händer att elever läser böcker som läraren har anvisat men de förstår 
alltför lite och boken kanske inte känns angelägen för dem. Det anser jag är ganska meningslöst, även 
om de lär sig en del på det så ger det ingen ökad lust att läsa, snarare tvärtom. 

Jag vill också få didaktiska tips om hur man kan låta eleverna arbeta med skönlitterära texter. Detta 
för att de ska få ut så mycket som möjligt av sin läsning så att det blir utvecklande i allmänhet och 
språkutvecklande i synnerhet. 

Syfte 
Mitt syfte med detta arbete är att få bekräftat skönlitteraturens betydelse för andraspråksinlärare. Jag 
vill undersöka hur andraspråkslärare förhåller sig till skönlitteratur i sin undervisning på Sfi och 
Komvux, på den kommunala vuxenutbildningen där jag arbetar. Hur viktigt tycker de att skönlitteratur 
är och hur väljs de skönlitterära verken/texterna ut. Jag vill också genom min undersökning få ökad 
kunskap i metoder och litteraturdidaktik i andraspråksundervisning.   

Forskningsfrågor 
1. På vilka sätt upplever lärare att användningen av skönlitteratur är utvecklande för eleverna i 

andraspråksundervisning? 
2. Hur arbetar lärare med skönlitteratur i sin undervisning? 
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Tidigare forskning 

Vad kan läsningen av skönlitteratur ge 
Skönlitterära texter engagerar läsarens känslor, fantasi och inlevelseförmåga. Om eleverna får en 
positiv inställning till läsning, väcks också en läslust som är mycket viktig för elevernas fortsatta 
skolgång. Skönlitteratur kan läsas utan förkunskaper i något ämne till skillnad från ex. facklitteratur. 
Det är bara elevens ordförråd och språkliga nivå som sätter gränser. I läsningen av skönlitteratur lyfts 
förståelsen från ord-för-ord-nivån när läsaren förstår sammanhanget. Då lär sig eleven vad de nya 
orden kan betyda, men det är först när orden kommer tillbaka i andra sammanhang som ordkunskapen 
befästs (Holmegaard & Wikström 2004).  

Läsprojektet Listiga räven 
Skönlitteraturen har också stor betydelse för läsinlärning och barns utveckling i både svenska och 
matematik. Detta kom man fram till i ett läsprojektet Listiga räven som följde barn i de tidiga åldrarna 
i en skola i Rinkeby. Eleverna använde inga läroböcker (förutom i matematik) utan arbetade bara med 
olika former av skönlitteratur t.ex. berättelser i böcker som biblioteket hjälpte till att anförskaffa. 
Nyckelorden som genomsyrade skolarbetet var; läs, skriv, berätta, dramatisera, rita/måla. Elevernas 
läsintresse blev mycket stort och läsförmågan ökade snabbt. Ordförrådet och språket utvecklades och 
därmed förmågan att uttrycka sig i tal och skrift. Även barnens skaparkraft stimulerades och fick 
utlopp i bild och form och självkänslan hos barnen växte (Allekev & Lindvall 2000 ). 

Olika aspekter på läsande 
Elever som studerar på grundläggande nivå på komvux, bör klara att läsa mellan raderna och tänka 
kritiskt om texter. Men det är svårt att beskriva vad det är som leder till god läsförmåga, liksom att 
veta vad olika läsare får ut av olika texter och vad texten kräver av läsaren. Man kan beskriva 
läsningens olika aspekter genom att man tänker sig att läsaren antar fyra olika roller för framgångsrik 
läsning (Luke & Freebody 1990). 
 

1. Kodknäckare. Här gäller det att läsaren kan koda av texten. 
2. Textdeltagare. Detta handlar om att läsaren kan ta till sig det skrivna och då har förförståelsen 

betydelse, för då kan läsaren fylla ut det lästa med egna erfarenheter. Kunskap om olika 
genrers uppbyggnad underlättar också. 

3. Textanvändare.  När läsaren har en elevroll så finns det förväntningar från läraren på hur de 
ska läsa. Eleven lär sig vad som förväntas av dem i efterföljande diskussioner om texterna. 

4.  Textanalytiker. Läsaren ska kunna förhålla sig kritiskt till texter och förstå att inga texter är 
neutrala.  
 

En god läsförmåga på modersmålet gör det lättare att läsa på ett andraspråk (Cummins 1996). För att 
förstå det man läser behövs en förförståelse som ofta är kulturellt förankrad. Därför behöver man som 
lärare förbereda eleverna inför läsningen. Elever som kämpar med att knäcka läskoden har lätt för att 
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fastna i den rollen. Då behöver läraren stimulera eleven, genom att underlätta förståelsen av texten 
(Gibbons 2009). 

Ovana läsare 
Elever som är på gång att knäcka läskoden är inte hjälpta av lärobokstexter med lösryckta meningar, 
eftersom de inte kan förutse hur texten fortlöper och då blir de bundna till att ljuda ihop orden. Så 
även på detta stadie är skönlitterära texter mera meningsfulla. En saga eller en berättelse med en 
början, ett mitt och ett slut och med ett universellt tema gör att läsningen flyter bättre. Då kan eleverna 
uppleva att det blir ett nöje att läsa (Wallace 1988). 
 
Det är vanligt att elever vill välja böcker för läsning på egen hand. Men om alla elever läser samma 
bok, kan man som lärare lättare föra ett litteratursamtal där eleverna får stöd i att läsa mellan raderna 
och förstå det som är symboliskt. På så sätt hjälper man de elever som inte har så stor erfarenhet att 
litteraturens värld. Eleverna behöver också få diskutera hur olika texter är uppbyggda, därför behöver 
läraren ha kunskaper i genrepedagogik (Molloy, 2008). 

Textrörlighet 
Bjar använder det vidgade begreppet textrörlighet i stället för textförståelse (Bjar 2006). Begreppet 
innefattar hur eleverna förhåller sig till både textanvändning och textproduktion. Elever som är 
textrörliga har förmåga att samtala om en text på olika sätt. Allt från att göra en enkel sammanfattning, 
som hon kallar en textbaserad rörlighet, till att diskutera textens relation till mottagare och 
sammanhang, en interaktiv rörlighet. När eleverna associerar till egna erfarenheter kallas detta 
rörlighet utåt. När elever får utveckla en textrörlighet i alla ämnen blir texterna levande och ett bra 
redskap i lärandet.  

Skillnader p.g.a. genus och sociala förhållanden 
Det finns skillnader i läsvanor p.g.a. genus där pojkar läser mindre än flickor och även väljer annan 
litteratur, oftast inte skönlitteratur. Det finns skillnader i olika elevers inställning till skönlitteratur som 
kan härledas till sociala förhållanden. Detta innebär att lärarna kan behöva arbeta mera med att 
motivera eleverna till läsning av skönlitteratur (Harby 2007). 

Kursplanen 
Varför ska man läsa skönlitteratur i skolan? Kursplanen i svenska tar upp kunskaper om det egna 
jaget, omvärlden, empati och inlevelse, men att det finns en moral i skönlitteratur, beskrivs inte. 
Liksom att det inte heller nämns att språket utvecklas genom läsning av skönlitteratur (Molloy 2008). 
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Metod 

Metodval  
Jag har gjort en kvalitativ undersökning. Jag skickade ut en enkät via e-post till lärare i svenska som 
andraspråk som undervisar på olika nivåer, Sfi C och D-nivå, Inspr (introduktionsprogram 
språkträning för nyanlända ungdomar) och lärare på grundläggande nivå och gymnasienivå på 
komvux. Jag valde en enkät eftersom jag tänkte att det skulle bli lättare för dem att svara om de får tid 
att tänka efter och kanske gå tillbaka till planeringar och utvärderingar. Det kan också vara svårt för 
den som intervjuar att hinna anteckna samtidigt. Men Sfi-lärarna tyckte att det var svårt att svara på 
enkäten och då blev dessa tre lärare intervjuade i grupp utifrån enkätfrågorna.  

Material och urval 
Jag har fått inspiration av en annan B-uppsats av Christina Rönnberg som har skrivit om skönlitteratur 
som pedagogiskt verktyg i undervisningen. Där har jag kunnat hämta tips om litteratur m.m. Jag har 
också sökt litteratur och uppsatser på biblioteket och nätet och använt kurslitteratur i detta arbete. 
Mina informanter är lärare som undervisar på olika nivåer inom min egen arbetsplats för jag tänkte att 
detta kan leda till ett ökat erfarenhetsutbyte när det gäller metoder i undervisningen. Informanterna är 
sju lärare som jag har delat in i en A och B-nivå. En lärare på grundnivå och två lärare som undervisar 
på gymnasienivå på komvux i Sva1 och Sva2, dessa är indelade i en A-grupp och jag kallar dem Sva-
lärare. I B-gruppen finns svar från en lärare på Inspr (introduktionsprogram språkträning) och tre 
lärare som undervisar på Sfi. Sfi och Inspr är samma nivå och när jag anger att läraren undervisar på 
en lägre nivå menar jag Sfi-nivå. Jag har delat in informanterna i dessa nivåer för att se om det finns 
skillnader mellan de olika nivåerna i hur man tänker om skönlitteratur och hur man bearbetar 
litteraturen. Mina intervju-/enkätfrågor redovisas utifrån mina två forskningsfrågor, genom att tre 
frågor handlar om skönlitteraturens betydelse och tre frågor handlar om metoder i undervisningen.  

Genomförande 
Jag skickade ut intervjuerna via e-post, med information om vad jag studerar. Jag beskrev vad min 
uppsats skulle handla om och vädjade om deltagande. Jag har fått tre svar via e-post från lärare från 
grupp A och ett svar på papper från Inspr-läraren. Jag har intervjuat tre Sfi-lärare i grupp som inte 
kände sig bekväma med att svara på enkäten via e-post. Inför intervjun förberedde jag mig med en 
intervjumall, så att jag lätt kunde föra in allas svar. Det fanns två inledande frågor i enkäten. Den 
första handlade om hur länge lärarna har undervisat i svenska som andraspråk. Alla lärare har lång 
erfarenhet av denna undervisning men detta redovisar jag inte mer än på detta sätt. Jag frågade också i 
vilka undervisningsgrupper som de undervisar nu och detta framgår i min beskrivning av vilken nivå 
de arbetar. 
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Metodkritik  
Jag var tvekande inför att intervjua eftersom jag tänkte att det var svårt att hitta tid för detta och att det 
skulle bli svårt att anteckna allt som sägs men det visade sig att fungera mycket bra. En del svar blev 
mera utvecklade i intervjun än i enkäten. Det blev också lättare att förstå vad informanterna menade. 

Etiska aspekter 
Lärarna som svarar förekommer inte med namn men däremot vilken nivå de arbetar på. Men det går 
inte att identifiera några lärare. Jag kommer ändå att låta dem läsa det jag skriver för att kontrollera att 
det blivit rätt. Jag behöver inte tänka på några etiska aspekter när det gäller elever eftersom jag inte tar 
upp något om enskilda elever i min uppsats 
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Resultat  
Jag kommer här att presentera svaren som jag fått från lärarna. Det är svar på enkäten som jag fått via 
e-post och intervjusvar som jag fått vid intervjun av de tre Sfi-lärarna. Frågorna är uppdelade i två 
grupper utifrån mina forskningsfrågor. 

Skönlitteraturens betydelse 

I hur stor utsträckning arbetar du utifrån skönlitteratur i din undervisning? 

A: lärare på grundläggande och gymnasienivå 
A1: Jag arbetar mycket med skönlitteratur.  
A2: I mycket stor utsträckning, skönlitteratur kan användas i alla moment, i läsande, skrivande och 
talande, ordkunskap, meningsbyggnad, argumentation, retorik. 
A3: Vi arbetar en hel del med skönlitteratur. 
 
B: lärare på Inspr och Sfi 
B1: Jag arbetar inte med det den här terminen, eftersom jag är på A-nivå nu. 
B2: 1h/vecka 
B3: 1-2 h/vecka 
B4: Litteraturläsning och ljudböcker ingår som en naturlig del. 

Vilken betydelse anser du att läsningen av skönlitteratur har för eleverna?  

A: lärare på grundläggande och gymnasienivå 
A1: Läsningen av skönlitteratur har stor betydelse.  
A2: Skönlitteraturen ger nyckeln till Sverige och svenskarna och är viktig för att erövra kultur och 
stämningar 
A3: Eleverna säger att de lär sig nya ord och om livet i Sverige. 
 
B: lärare på Inspr och Sfi 
B1: Eleverna lär sig nya ord och får en inblick i gamla Sverige 
B2: Det är viktigt men det är så mycket annat man måste hinna med. Eleverna lär sig nya ord och 
uttryck. När eleverna läser om relationer får de en inblick i hur det är i Sverige med samboförhållande 
m.m. 
B3: Eleverna får en inblick i olika miljöer och förståelse för svensk kultur genom diskussioner. Man 
får som lärare en bild av vad de förstår och inte. Vi har filmtema på Sfi, filmerna diskuteras och ibland 
läser eleverna boken som filmen baseras på. 
B4: Läsningen är en av flera hörnstenar som leder till att de utvecklar sina kunskaper i svenska 
språket. 
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Vad är dina erfarenheter av att skönlitterära texter är språkutvecklande? 

A: lärare på grundläggande och gymnasienivå 
A1: Jag har mycket erfarenhet av detta, eleverna får lättare att läsa och ökar sin läshastighet när de 
läser skönlitteratur. Lärare som undervisar eleverna i andra ämnen märker en stor språkutveckling. 
A2: Det är både och, vissa texter är arkaiserande (gammaldags) och hjälper inte eleven till ett bra 
språkbruk. Om man skriver och talar i samband med läsningen är varje text mer eller mindre 
språkutvecklande. Skönlitteratur stimulerar känslolivet och den kognitiva, intellektuella sidan av vårt 
tänkande. 
A3: Mina elever har uppgett att de lär sig ord som de sedan använder i dagliga livet. 
 
B: lärare på Inspr och Sfi. 
B1: Skönlitteratur är oerhört språkutvecklande, läsningen ger också allmänbildning, empati, förståelse 
för olika kulturer och historia. De får läsa om obekanta miljöer och få exempel på dialoger och 
slanguttryck. De lär sig skillnaden på olika genrer. 
B2: Elever som läser utvecklas mycket men de som sitter mycket vid datorn och inte läser, får svårt 
för alla ämnen i skolan.  
B3: När de ser film och läser böcker lär sig eleverna att sig att följa en historia som inte är 
kronologisk. 
B4: Att läsa för elevens språkliga utveckling framåt. 

Metoder i undervisningen 

Hur motiverar du dina elever att läsa skönlitteratur?  

A: lärare på grundläggande och gymnasienivå 
A1: Många elever upplever själva att de utvecklas genom att läsa. 
A2: Det som behövs, läsa högt ur boken kan ge en push. De behöver veta att det ingår. 
A3: De behöver inte motiveras utan verkar tycka att det är självklart. 
 
B: lärare på Inspr och Sfi 
B1: Jag har besökt biblioteket och träffat en bibliotekarie som försökt att motivera eleverna. 
B2: Det bästa är när eleverna entusiasmerar varandra. 
B3: En elev läste flera böcker ur en bokserie, detta ledde till att alla engagerades i diskussioner. Sedan 
visades filmen som är baserad på boken. Jag har förberett eleverna på läsning genom att googla på 
bakgrundfakta om miljön i boken. Det gjorde att många blev intresserade och motiverade att läsa. 
B4: Har inga svårigheter att motivera eleverna. 

Hur väljs de skönlitterära texterna ut?  

A: lärare på grundläggande och gymnasienivå 
A1: Det ska vara spännande, ingå i temat och passa in i epoker. 
A2: Jag väljer utifrån pedagogiska skäl eller så får eleven välja fritt. 
A3: Den första valde jag själv och de andra tre böckerna har eleverna själva varit med och valt. 
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B: lärare som Inspr och Sfi. 
B1: De fick välja själva efter intresse. 
B2: De får låna själva. 
B3: Det ska vara lättlästa, tunna och gärna spännande böcker. 
B4: Individuellt efter förutsättningar och förförståelse. 

Ge några exempel på hur eleverna får bearbeta skönlitteraturen? 

A: lärare på grundläggande och gymnasienivå 
A1: De får frågor att besvara, arbeta med svåra ord, redovisa boken med en PowerPoint-presentation, 
skrivuppgift, fördjupningsuppgift 
A2: De använder skönlitteraturen i en uppsats, i argumentation, som underlag till ett tal eller en 
diskussion. Innehållsfrågor och förhör förekommer, men mera sällan. 
A3: Eleverna läser, skriver loggbok till det lästa. De får prov på ord kommande vecka. De har fått 
diskutera innehållet i boken och skriva ett boktips och recension. 
 
B: lärare på Inspr och Sfi 
B1: Man kan ha en läslogg. Analysera noveller (D-nivå) enligt följande: ¤ Huvudperson ¤När? ¤Var? 
¤Årstid? ¤Trovärdigt? Eleverna diskuterar kulturrelaterad problematik och lär sig om författaren. 
B2: En gång i veckan sitter eleverna i sin bestämda läsgrupp på 4-5 personer, där de får berätta för 
varandra vad som händer i den bok som de läser för tillfället. De antecknar allt skönlitterärt de läser, 
gör en kort sammanfattning och sätter ett omdöme. 
B3: Jag arbetar med en förenklad bokrecension enligt följande: ¤Vem berättar? ¤Är det trovärdigt?      
¤ Vilken genre? ¤ Beskriv karaktärer ¤ Speciell händelse. 
B4: Eleverna får göra ordlistor, slå upp och översätta till modersmålet, leta efter synonymer till orden, 
skriva loggböcker, sammanfatta, berätta, diskutera i läsgruppen, skriva recension. 
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Diskussion och slutsatser 

Diskussion; Skönlitteraturens betydelse 
Alla lärarna beskriver att eleverna utvecklas på olika sätt av att läsa skönlitteratur. A-lärarna tycker att 
skönlitteraturen har en mycket stor betydelse och B-lärarna tonar ner betydelsen något. En Sfi-lärare 
säger att det är så mycket annat eleverna ska hinna med. De lärare som arbetar på högre nivåer (A-
lärarna) arbetar mera med skönlitteratur och lägger större vikt vid den. En av dessa lärare säger att ett 
gammaldags språkbruk, som förekommer i viss litteratur, inte är lika utvecklande för eleverna. 
 
I läsprojektet Listiga räven kom man fram till att elevernas läsintresse blev mycket stort och 
läsförmågan ökade snabbt. En lärare konstaterar att när eleverna läser skönlitteratur så utvecklas deras 
läsning, det går både lättare och fortare att läsa. Hon nämner också att lärare i andra ämnen märker en 
stor språkutveckling hos eleverna. Jag vet inte om detta även gäller matematikämnet som de har 
beskrivit i Listiga räven. 
 
Alla lärarna anser att skönlitteratur har betydelse för elevernas språkutveckling. En Sva-lärare har 
beskrivit bredden av hur skönlitteratur kan användas. Efter att eleverna har läst, talar och skriver de 
och de lär sig nya ord och meningsbyggnad. De lär sig argumentation och retorik. En annan Sva-lärare 
nämner att skönlitteraturen är viktig för att erövra kultur och stämningar. Holmegaard & Wikström 
menar att skönlitterära texter engagerar läsarens känslor, fantasi och inlevelseförmåga, liksom att 
läsupplevelsen kan bidra till en läslust som är mycket viktig för framtiden och att ordkunskapen följer 
med ökad läsning (Holmegaard & Wikström, 2004). 

Diskussion; Metoder i undervisningen 
Det framkommer många olika sätt att bearbeta litteraturen på. De flesta lärare berättar att de bl.a. låter 
eleverna diskutera och argumentera när de bearbetar litteraturen. Läsloggar är vanliga. I dessa gör 
eleverna anteckningar om sin läsning. En Sfi-lärare säger att det blir för svårt om eleverna ska skriva 
om det de läser, det räcker att diskutera. Sva-lärarna ger fler skriftliga uppgifter i samband med 
läsandet.  
B-lärarna beskriver noggrant sina metoder när det gäller att analysera noveller och att göra 
bokrecensioner. Några lärare lägger stor vikt vid ordkunskap och arbetar med ord som eleverna tycker 
är svåra.  
 
Det finns två olika sätt att lära sig ord på. Intentionell inlärning är när man medvetet försöker lära sig 
ord och insidentiell inlärning är när det sker i förbigående. När man lär sig nya ord genom läsning är 
denna inlärning mest insidentiell och det är ganska lätt att gissa sig till vad orden betyder genom vilket 
sammanhang de står (Viberg 2004). 
 
En Sfi-lärare berättar hur hon har motiverat eleverna genom att visa miljöerna i boken via Internet. 
Sfi-lärarna tycker också att elever som är entusiastiska över sitt läsande motiverar de andra eleverna 
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mera en vad en lärare klarar. Några av lärarna tycker inte att de behöver tänka på hur de motiverar 
eleverna till läsning, de blir motiverade när de upptäcker att de utvecklas genom att läsa skönlitteratur.  
 
Det är inte ovanligt att eleverna får välja individuella böcker för sitt läsande. Att berätta om sin egen 
bok kan stärka individen, men läraren får då färre möjligheter att leda litteratursamtalen. Molly skriver 
att elever kan behöva stöd i att komma in i litteraturens värld och då underlättar det om eleverna läser 
en gemensam bok (Molly, 2008). 

Slutsatser 
Mina informanter beskriver skönlitteratur som utvecklande på olika sätt, både personlighets-
utvecklande, språkutvecklande och att läsningen bidrar till kulturell förståelse. Sva-lärarna upplever 
inte att de behöver fundera särskilt mycket på hur de ska motivera eleverna till läsning. En informant 
säger att det räcker att läsa ett stycke högt ur en bok eller att bara påpeka att det är obligatoriskt att 
läsa denna typ av litteratur. På Sfi-nivå behövs mer motivation och stöd för att eleverna ska komma 
igång med sin läsning. Sfi-lärarna tycker att filmer är en bra variant av litteratur där eleverna tillägnar 
sig något liknande som genom läsning. Man kan börja med att se filmen för att sedan läsa boken. 
Lärarna använder många kreativa metoder i sin undervisning. Det finns många olika sätt att bearbeta 
litteraturen. En Sfi-lärare menar att det ibland kan bli för svårt om eleverna ska skriva och reflektera, 
då kan det vara bättre att bara ta det muntligt. En Sva-lärare tycker inte att innehållsfrågor och förhör 
på det lästa är det mest optimala. 

Slutord  
Jag tycker att jag har fått bekräftat att skönlitteratur är utvecklande på olika sätt. Jag har en känsla av 
att personlighetsutveckling och språkutveckling går hand i hand. Viljan att uttrycka sig ökar genom 
nya intryck och förvärvade insikter som man kan få genom läsning. När en elev blir engagerad i en 
fråga ökar viljan att uttrycka sig och det stimulerar både tal och skrift.  
 
Det är mycket viktigt att eleverna får positiva upplevelser av sin läsning. Jag tycker att man som lärare 
ska välja böcker som man själv kan entusiasmera eleverna att läsa. Några Sva-lärare menar att de inte 
behöver motivera eleverna men det kan vara så att de själva är entusiastiska läsare av skönlitteratur, 
och de tänker kanske inte på hur motivationen har gått till. Men alla elever blir inte automatiskt 
motiverade genom det, utan läraren kan behöva ge en annan stöttning för att eleverna ska utveckla en 
läslust. Sfi-lärarna menar att eleverna själva, är de som kan vara bäst på att motivera varandra till 
läsning. Jag tycker att det kan behövas en introduktion som gör att eleverna får en förförståelse för vad 
de ska läsa. 
 
Det finns många olika sätt att bearbeta skönlitteraturen på. Det som förvånade mig var att B-lärarna 
har så utvecklade metoder när det gäller att analysera noveller och att göra bokrecensioner. Det kan 
vara intressant att vara med på en lektion när de arbetar med detta. Slutligen tycker jag att det kan vara 
bra att använda olika metoder, eftersom det kan vara mera utvecklande och mer lärorikt med nya 
uppgifter och utmaningar som eleven kan arbeta med utan anpassning till läraren. 
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