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Sammanfattning 

 

Syftet med arbetet var att belysa vilka didaktiska val som ligger till grund för hur fyra 

ämneslärare väljer fiktionstexter i undervisningen av svenska som andraspråk. Jag valde att 

använda mig av kvalitativa intervjuer som metod för att få en fördjupad och mer nyanserad 

bild av intervjupersonernas syften och uppfattningar om olika texturval och deras betydelse. 

Informanterna bestod av fyra undervisande gymnasielärare i ämnet svenska som andraspråk.  

 

Resultatet av undersökningen visar att de fyra ämneslärarnas uppfattningar om vilken 

litteratur som ska läsas och varför den ska läsas varierar kraftigt. Samtliga lärare följer samma 

kursplan, men tolkar den på lite olika sätt. För två av lärarna ska litteraturen till viss del bidra 

till en färdighetsträning i läsning och öka elevernas språkkunskaper och för två av lärarna är 

läsupplevelsen och den personliga utvecklingen av central betydelse inför valet av 

skönlitteratur i undervisningen av ämnet. 

 

Slutsatser som går att dra av resultatet är att lärarnas personliga förhållande till fiktionstexter 

och skönlitteratur samt deras uppfattning av texternas betydelse för eleverna är avgörande för 

i vilken utsträckning de använder sig av dessa i undervisningen. Även lärarnas tolkning av 

kursplanen i svenska som andraspråk är av betydelse i användandet av fiktionstexter i 

undervisningen.  Lärarna har olika syn på vilka vinster användandet av fiktionstexter i 

undervisningen har för elevernas språkutveckling. Hur olika lärare väljer att arbeta med 

fiktionstexter gör att eleverna tillgodogör sig olika delar i läsningen av samma texter. 
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Inledning 

Arbetet grundar sig på min nyfikenhet över vilka val lärare gör inför litteraturläsning i 

undervisningen samt hur de motiverar dessa val. Som nyexaminerad lärare i svenska som 

andraspråk cirkulerar en hel del olika frågor, kanske fler nu än vid utbildningens början.  

Under utbildningens gång har funderingarna främst kretsat kring frågeställningen hur. Hur 

gör man? Det var främst frågor gällande hur jag som pedagog, på bästa sätt skulle förmedla 

det material jag lyckats välja ut. Frågan har med tiden kommit att bytas ut mot de didaktiska 

frågeställningarna vad och varför. Det viktigaste är kanske inte på vilket sätt jag erbjuder 

eleverna läsupplevelser, ordkunskapsövningar eller annat material, utan snarare vad jag väljer 

att presentera och varför. För att skapa mig en uppfattning om hur dessa urval kan göras 

ämnar jag ta reda på vilka fiktionstexter andraspråkslärare väljer till undervisningen av ämnet 

och varför de väljer just dessa.  

 

Svenska som andraspråk är ett relativt nytt ämne som haft egen kursplan sedan 1995. Trots att 

svenska som andraspråk är ett eget ämne uppfattas det ofta vara ett komplement till den 

”vanliga” svenskundervisningen, vilket är en missuppfattning. Elever som läser svenska som 

andraspråk betygsätts i slutet av kursen och skriver även nationellt prov, precis som elever 

deltagande i övriga svenskkurser. En annan missuppfattning är att ”vem som helst” kan 

undervisa i ämnet. Med andra ord anses inte alltid behörighet vara av största vikt vid 

tillsättandet av lärare. Problem som kan uppstå till följd av dessa uppfattningar är att eleverna 

inte får det stöd och den undervisning de är berättigade till. För att belysa vikten av 

andraspråkslärarens roll för elevernas kunskapsinhämtning har jag därför valt att rikta min 

undersökning till just verksamma lärare i svenska som andraspråk, på gymnasiet. Jag är 

nyfiken på hur dessa lärare resonerar i val av skönlitteratur i undervisningen. Vilka faktorer är 

mest betydelsefulla för val av litteratur? I kursplanen för svenska som andraspråk går att läsa, 

under mål att sträva mot:  

 

Skolan skall i sin undervisning sträva efter att eleven utvecklar sin fantasi och lust att läsa 
genom att tillägna sig skönlitteratur i skilda former från olika tider och kulturer och 

stimuleras till att söka sig till litteratur och bildmedier som en källa till kunskap och glädje 

(kursplanen för svenska som andraspråk) 

 

Styrdokumenten ger klara direktiv om att skönlitteratur ska förekomma i undervisningen av 

ämnet. Andraspråkslärare får däremot inga förslag på i vilken utsträckning och vilken 
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litteratur som kan anses uppfylla kursplanens mål. Med vaga föreskrifter om vad eleverna ska 

läsa och varför de ska läsa känns studien aktuell och intressant. Med arbetet hoppas jag kunna 

ge en klar bild över fyra ämneslärares individuella tolkningar av styrdokumentens mål och 

riktlinjer. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som ligger till grund för hur fyra 

ämneslärare väljer fiktionstexter i undervisningen av svenska som andraspråk. En 

grundläggande fråga med vilken jag ämnar besvara syftet är: 

 Vilka val gör ämneslärare inför användande och arbete med fiktionstexter i 

klassrummet? 

 

Metod 

Kvalitativa intervjuer 

För att uppnå syftet med studien har kvalitativa intervjuer använts som 

informationsinhämtande metod. Jan Trost (2005) menar att en kvalitativ studie är rimlig om 

intresset ligger i att "försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller av att 

särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster". samt att "om frågeställningen [...] gäller 

att förstå eller att hitta mönster så skall man göra en kvantitativ studie" (2005:14). Vidare 

beskriver Trost (2005) att kvalitativa intervjuer i huvudsak utmärks "av att man ställer enkla 

och raka frågor och på dessa enkla frågor får man komplexa svar, innehållsrika svar" 

(2005:7).  

 

Steinar Kvale (1997) beskriver syftet med en kvalitativ forskningsintervju på följande vis: 

”Den kvalitativa forskningsintervjun har som mål att erhålla nyanserade beskrivningar av 

olika kvalitativa aspekter av den intervjuades livsvärld […]” (1997:117).  Då studien 

behandlar enskilda informanters val utifrån personlighet, erfarenhet och egen uppfattning, 

lämpar sig inte kvantitativa studier som ger en mer övergripande bild. Det är av stor vikt att 

intervjupersonerna känner sig trygga inför intervjutillfället och inte känner oro att de som 

lärare eller deras verksamhet ska granskas och/eller bedömas. Ett avslappnat samtal är vad 

som eftersträvas vid samliga intervjutillfällen.  
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Informanter 

Informanter i studien består av totalt fyra verksamma lärare i svenska som andraspråk. 

Samtliga informanter har lärarexamen med behörighet för grundskolans senare år och 

gymnasiet. Informanterna är till viss del slumpmässigt utvalda beroende på tillgången av 

lämpliga informanter. I arbetet har intervjupersonerna givits fiktiva namn och benämns som 

Ingrid, Jenny, Eva och Sara.  

 

Ingrid har arbetat som lärare i sex och ett halvt år. Hon är utbildad gymnasielärare med 

inriktning mot svenska och historia. Ingrid har även läst 40 poäng svenska som andraspråk 

och 40 poäng franska. I skrivande stund undervisar Ingrid i svenska som andraspråk A.  

 

Jenny har arbetat som lärare i fem år, som andraspråkslärare i ett och ett halvt år. Hon är 

utbildad gymnasielärare i svenska och geografi och hon har läst 20 poäng svenska som 

andraspråk. För tillfället undervisar Jenny i svenska som andraspråk B. 

 

Eva har arbetat som lärare i trettiofyra år, som andraspråkslärare tjugo år. Hon är 

lågstadielärare i grunden men har under sin yrkesverksamma tid läst 45 poäng svenska som 

andraspråk samt deltagit i ”ett antal kurser och seminarier i ämnet”.  

 

Sara har jobbat som andraspråkslärare i cirka åtta år.  Hon är utbildad pedagog och har utöver 

detta en akademisk utbildning som bland annat innefattar svenska som andraspråk 60 poäng. 

 

Genomförande 

Tre av fyra intervjuer har ägt rum på respektive informanters arbetsplatser och bandspelare 

har använts vid samtliga intervjuer. En intervju har skett via telefon och anteckningar av 

intervjupersonens svar har tagits. En avsikt har varit att avdramatisera intervjuerna för att 

skapa möjligheter för ett avslappnat samtal mellan två parter. Syftet med detta var att 

informanten skall känna sig trygg att utgå från personliga erfarenheter och 

verklighetsuppfattningar. Kvale (2006) menar att "Intervjuaren måste bygga upp en atmosfär 

där den intervjuade känner sig trygg nog att tala fritt om upplevelser och känslor" (2006:118). 

För att skapa en ram åt intervjun har samtliga informanter inledningsvis informerats om 
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intervjuns syfte och upplägg samt användningen av bandspelare. Informanterna har även 

givits tillfälle att få eventuella frågor och funderingar gällande intervjun besvarade. Trost 

(2005) menar att:  

 
Den eller de första frågorna man ställer kan vara avgörande för hur resten av 

intervjun kommer att flyta" (2005:64) 

 

Intervjuernas inledande fas har därför behandlad öppna, okomplicerade frågor som helt utgår 

från informantens vardagliga rutiner och vanor.  

 

Tillförlitlighet i intervjusvaren 

Kvale (1997) menar att intervjumaterialets validitet bör betraktas ur tre olika kontexter: 

intervjupersonen, allmänheten och forskarsamhället (1997:196). Intervjupersonen kan 

missuppfatta intervjufrågorna eller eventuellt svara på ett sätt som denne tror att forskaren 

önskar. Tolkningen som forskaren sedan gör utifrån intervjupersonens svar baseras därför i 

hög utsträckning enbart på intervjupersonens svar med risk för att denne inte tolkat frågan på 

ett önskvärt sätt.  

 

När uttalanden gjorda av intervjupersoner tolkas inom ett teoretiskt sammanhang är 

validiteten beroende på om teorin är relevant för undersökningen. Kvale (1997) benämner 

denna kontext som forskarsamhället och menar att ”En bedömning av en teoretisk tolknings 

validitet förutsätter en specifik teoretisk kompetens” (1997:196). Eftersom samtliga 

intervjupersoner är kvinnor torde detta kunna ge en, till viss del, missvisande helhetsbild över 

gymnasielärares val i allmänhet. Andra faktorer som kan påverka helhetsbilden är att samtliga 

lärare har olika utbildningar som de genomgått under olika tider men även att deras 

livserfarenheter i allmänhet skiljer sig från varandra. Åldersskillnaden mellan lärarna kan 

eventuellt påverka undersökningens slutresultat.  

 

Analysmetod 

Arbetet analyseras i huvudsak med hjälp av metoden meningskoncentrering. Kvale (1997) 

beskriver analysmetoden meningskoncentrering genom att dela in den i olika steg. Forskaren 

börjar med att läsa igenom hela intervjun för att skapa ett helhetsintryck varpå denne sedan 

”fastställer meningsenheterna som de uttrycks av intervjupersonen” (1997: 177). I nästa steg 
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formulerar forskaren ett tema för att skapa en naturlig meningsenhet för att sedan ställa frågor 

till meningsenheterna utifrån undersökningens syfte. I slutskedet sammanfattas intervjuns 

centrala teman till en summerande utsaga. Kärnan i analysmetoden är att på ett lämpligt sätt 

koncentrera intervjupersonernas svar till en väsentlig innebörd som är i relation till studiens 

syfte och frågeställningar. Fördelar med analysmetoden kan vara att innehållet blir mer lättläst 

och begripligt för läsaren samt kan erbjuda läsaren en översiktlig bild av undersökningens 

resultat utan att gå för djupt in i varje enskilt del. En nackdel kan vara att analysen av 

intervjupersonernas utsagor blir starkt påverkad av vad forskaren anser vara väsentligt och 

oväsentligt i studien. Risken är då att studiens resultat blir allt för vinklat mot vad forskaren 

anser vara relevant att redovisa.  

 

Tidigare forskning 

Under följande avsnitt belyses forskares studier som är av relevans för arbetet. 

 

Forskares syn på skönlitteraturens betydelse för ämnet 

Gunilla Molloy har skrivit boken Att läsa skönlitteratur med tonåringar (2003). Boken 

beskriver hennes studie om fyra olika lärares didaktiska frågeställningar vid val av 

skönlitteratur i undervisningen, samt hur deras syften uppfattades av eleverna. Molloys 

resultat visar på hur dessa lärares egna konstruktioner av svenskämnet påverkade elevernas 

receptioner av den skönlitteratur som lärarna föreslagit. Vidare beskriver Molloy risker med 

att lärare i samband med litteraturläsning ställer frågor till eleverna som innebär en direkt 

återberättning eller beskrivning av textens innehåll. Elevernas läsning tenderar då att bli mer 

givande på ett personligt plan. Gunilla Molloy menar att ”När en lärare bestämmer vad för 

slags skönlitteratur som eleverna skall läsa och hur den skall läsas, gör hon didaktiska val som 

får betydelse för eleverna”(2003:31). Lärares didaktiska val blir synliga genom de didaktiska 

grundfrågorna vad, hur, varför, vem, när, var och med vem. Molloy menar även att ”De 

didaktiska frågorna skulle kunna utgöra grunden för lärarens reflektioner kring de val hon 

gör”(2003:34). Varierande omständigheter såsom tidsbrist, pressat arbetsschema eller hög 

arbetsbelastning kan ligga till grund till varför lärare koncentrerar sig på hur-frågan istället för 

helheten.   
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Lars Norström, författare till boken Svenskämnets röda tråd (1995), menar att det viktigaste 

syftet med läsarbetet: 

 

är att vänja eleverna vid bokstäver och ord, så att de efter hand blir vana och duktiga läsare, 

som på egen hand kan tillgodogöra sig texter av olika slag. Läsarbetet syftar med andra ord 
till att kontinuerligt träna läsförmågan, så att den mekaniska avläsningen sker snabbare 

(1995:33) 

 

Norström (1995) diskuterar främst yngre elever i sin bok men det torde vara möjligt att dra 

vissa paralleller med något äldre andraspråksinlärare som just börjat lära ett nytt språk. 

Likheter som kan finnas hos andraspråksinlärare i vuxen ålder och barn som lär ett andraspråk 

kan vara den språkliga nivån som de befinner sig på samt vilka steg båda grupperna tar i 

inlärningsprocessen. 

 

Ingegerd Engström och Margareta Holmegaard skriver i artikeln, Litteraturläsning och 

ordinlärning i svenska som andraspråk på gymnasiet (1997) om att skönlitteraturen spelar en 

stor roll i andraspråksundervising på många sätt. Det är dock viktigt att texterna väljs ut med 

omsorg och att de har ett innehåll som berör läsaren på ett personligt plan. En annan viktig 

sak är att texterna ligger på rätt språklig nivå för att minska risken för att eleven känner att 

läsningen blir övermäktig eller för enkel och tråkig vilket inte leder till utveckling. Engström 

och Holmegaard (1997) menar dock att många invandrare tvingas läsa texter som ligger 

betydligt över den nivå som är lämplig och att detta enbart leder till en ofullständig inlärning.  

 

Charles Sarland skriver i boken, Young People Reading: Culture and Response (1991) om sin 

studie i vilken han intervjuat 45 högstadieelever om böcker de valt själva och böcker deras 

lärare valt. Sarland (1991) menar att elever vill läsa litteratur de själva kan identifiera sig med 

och där de finner kunskap om livet och det samhälle de lever i. Vidare menar Sarland (1991) 

att lärare måste våga släppa in diskussioner kring böcker som behandlar svåra ämnen såsom 

mänskligt beteende och etiska frågor. Genom att lärare utgår från vad eleverna redan vet och 

vågar hantera sådana diskussioner blir läsningen för eleverna givande på ett personligt plan 

istället för en uppgift som ska avklaras.  
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Teoretisk utgångspunkt 

Charles Sarland (1991) har, som nämns ovan, undersökt varför lärare väljer de böcker som de 

väljer till undervisningen. Han har därefter delat in lärarnas olika skäl till bokvalen i sex 

kategorier: 

 

 Tillgänglighet och användbarhet  

 Lärarens personliga åsikter gällande litteraturen 

 Publikinriktade val – texterna har valts för att tilltala eleverna 

 Elevens personliga utveckling samt läsutveckling 

 Bokval gjorda utifrån böckernas kvalité 

 Bokval gjorda utifrån en uppfattning om att böckerna tillhör ett kulturarv (1991, min 

översättning) 

 

Denna studies teoretiska utgångspunkt är Sarlands (1991) kategorier som möjliggör en 

tolkning och indelning av intervjupersonernas svar. Sarland (1991) menar att klassifikationer 

som böckernas kvalité och deras kulturarv har ett samband och till viss del hör ihop med 

varandra. Han menar även att all undervisning torde vara riktad till eleverna och därför även 

bör tilltala dem. Sarland (1991) har även utvecklat en modell för lärares val av litteratur i 

undervisningen. 

 

Bild 1. Lärares bakomliggande orsaker vid val av fiktonstexter (Sarland, 1991:8) 

 

Sarland (1991) beskriver skolan som institution där verksamma lärare blir en del av 

institutionen och påverkas av den liksom präglar den. Sarland (1991) menar att verksamma 

lärare styrs av organisationen, kursplaner samt ekonomi i sina litteraturval. Han menar att 

lärarens egna uppfattningar om litteratur samt elevernas uppfattningar och inställning till 
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litteraturen är av betydelse. Läraren väljer ibland böcker av anledningen att dessa böcker 

faller läraren själv i smaken. Läraren kan även välja böcker som denne vet att eleverna tycker 

om, eller rent av uttrycker en önskan att läsa. Själva boken samt hur ämnet uppfattas är andra 

faktorer som spelar in i litteraturvalet. Att avgöra vad som är en bra bok beror helt på vilka 

referensramar som används. Den syn läraren har på ämnet samt elevernas uppfattning av 

ämnets betydelse kan även spela en roll i litteraturval för undervisning. 

 

Kursplanen för svenska som andraspråk  

I kursplanen för svenska som andraspråk på gymnasiet lyfts skönlitteraturens betydelse för 

språkinlärning fram på ett flertal ställen. I kursplanen står skrivet att:  

 

Litteraturläsningen skall - utöver att vara en källa till glädje, personlig 

utveckling och tillfredsställelse - öka elevernas medvetenhet om den betydelse 
skönlitteraturen har för språkutveckling och kulturförståelse (kursplanen för 

svenska som andraspråk A) 

 

Användandet av skönlitteratur i undervisningen har till synes fler vinster än en ökad 

språkutveckling. Kursplanen behandlar inte bara böcker som hjälpmedel för behandling av 

skönlitterära texter utan lyfter även fram ett vidgat textbegrepp. För att en elev ska ges 

möjlighet att tillägna sig texter av olika slag krävs en mångfacetterad undervisning som 

erbjuder olika valmöjligheter för eleverna. I kursplanen står skrivet att: 

Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan 
även avlyssning, film, video etc. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom 

skrivna och talade texter även bilder. Studiet av svenska texter i vid bemärkelse 

bidrar till kunskaper om svensk kultur och svenskt samhällsliv" (Kursplanen för 

svenska som andraspråk A) 

Skönlitteraturen ska öppna dörrar till elevens förmåga att förstå sin egen kultur och Sveriges 

kultur, vilket i sig kan vara en komplex uppgift. Att definiera begreppet kultur och att 

redogöra för vad som är typiskt för Sveriges kultur kan vara synnerligen svårt samt borde 

kunna påverkas av vem som ska göra denna redogörelse. Formuleringen lämnar utrymme för 

individuella tolkningar för hur undervisningen bör bedrivas samt vad den bör innehålla. Ett 

mål som elever ska ha uppnått vid avslutad kurs i svenska som andraspråk A är att eleven: 

 

utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att tillägna sig skönlitteratur i 

skilda former från olika tider och kulturer och stimuleras till att söka sig till 
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litteratur och bildmedier som en källa till kunskap och glädje (Kursplanen för 

svenska som andraspråk A) 

 

Lärarens värderingar och personliga uppfattningar torde spela en betydande roll för elevernas 

möjligheter att uppnå målet. Att tolka och förstå skolans styrdokument kan ibland vara en 

komplicerad uppgift som leder till meningsskiljaktigheter lärare mellan. Att som lärare veta 

hur kursplanens mål och riktlinjer ska omsättas i praktiken på ett sätt som gör att budskapet 

når ut till eleverna kan vara en svår uppgift. Inte minst för att lärare troligtvis har skiljda 

uppfattningar om vad kursplanen säger och vad som är relevant att fokusera på.  
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Resultat  

Under följande avsnitt redovisas en sammanfattning av samtliga intervjuer. 

 

Intervju med Ingrid 

Ingrid menar att för henne betyder skönlitteratur allt. Hon beskriver att litteraturläsning fyller 

en stor plats i hennes vardag och på hennes fritid och hon säger själv att: ”Jag kan inte förstå 

människor som inte läser böcker, jag skulle inte kunna leva utan böcker.” Hon beskriver att 

hon läser skönlitteratur varje kväll. 

 

Ingrid beskriver att inom litteraturläsning är hon allätare och har ingen speciell genre som hon 

favoriserar, det blir dock mest romaner och deckare när hon väljer litteratur till sig själv. Hon 

anser att deckare är lättlästa och passar på exempelvis semester och dylikt. Hon försöker 

varva med påföljd av att hon läser en deckare och en roman varannan gång.  Ingrid nämner 

Per-Olov Enquist, Åsa Larsson och Arne Dahl som några exempel på, enligt henne, bra 

författare. För tillfället läser hon Utvandrarna. 

 

Ingrid väljer i första hand att se dokumentärfilm eller thrillers. Hon ser aldrig filmer i 

genrerna skräck, science fiction eller krigsfilmer. Ingrid beskriver att hon för tillfället helst 

väljer ”Feelgood filmer”.  

 

Skönlitteraturen har relativt stor betydelse i Ingrids arbete. Främst på grund av kursplanen, 

men även ur personlig synvinkel då litteraturläsning ligger henne varmt om hjärtat och hon 

läser mycket själv. Ingrid beskriver själv att kursplanen i svenska som andraspråk A och B 

behandlar mål och riktlinjer som lyfter fram skönlitteraturens betydelse för eleverna. När hon 

väljer litteratur till eleverna utgår hon från kursplanen i kombination till elevernas språkliga 

nivå för att nå bästa resultat. Hon nämner även att tillgången på böcker styr litteraturvalet. 

Hon kombinerar gärna bok och film då hon anser att hon når ut till flest elever på det sättet. 

 

Intervju med Jenny 

Läsning av skönlitteratur har ”ganska stor betydelse” för Jenny. Hon beskriver att hon läser 

ganska mycket på sin fritid, men att detta styrs av arbetsbelastningen. När hon började läsa 

skönlitteratur var hon tonåring och valde då enkla, tunna böcker. I vuxen ålder har Jenny 
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intresserat sig mer för klassiska verk skrivna av, enligt henne själv, ”kända, duktiga 

författare”. Jennys exempel på sådana författare är: Moa Martinsson och Per Lagerkvist. 

Jennys favoritbok just nu är Kvinnor och äppelträd av Moa Martinsson. Hon beskriver att hon 

även läser lättläst litteratur och hon använder Camilla Läckberg och Åsa Larsson som 

exempel på författare av sådan litteratur. Jenny tittar inte särskilt ofta på film och när hon gör 

det ser hon helst thrillers och drama. 

 

Jenny anser att skönlitteratur har ”ganska stor betydelse” i undervisningen av svenska som 

andraspråk då det finns reglerat i kursplanen att skönlitteratur ska ingå i undervisningen. Hon 

anser att det är elevernas språkliga nivå samt uppgiftens syfte som är avgörande för bokvalet. 

Hon beskriver även att tillgången på böcker har viss betydelse i valet av skönlitteratur. Jenny 

använder sig gärna och ofta av film i undervisningen då det är, som hon uttrycker det: ”ett 

kompakt medium som fungerar extra bra i undervisningen av svenska som andraspråk”. Just 

nu ser Jennys elever en film om hur man tillägnar sig ett språk. Eleverna arbetar på varierande 

sätt med de texter som de läst. Jenny beskriver att de brukar använda sig av 

loggboksskrivning i kombination med recensioner och olika diskussionsuppgifter.  

 

Intervju med Eva 

Eva menar att skönlitteratur har stor betydelse för henne personligen och anser att det är ett 

sätt att lära sig om livet och att känna igen sig i. Skönlitteratur fungerar även som avkoppling 

anser Eva. Hon läser helst romaner, men även deckare ibland. Eva beskriver att hennes 

arbetsbelastning för tillfället är hög och att detta resulterar i att hon inte hinner läsa särskilt 

mycket, men hon försöker läsa lite varje kväll. När det gäller film säger Eva att hon inte 

föredrar någon särskild genre, men hon tittar aldrig på skräckfilmer.  

 

Eva säger att hon alltid försöker att använda skönlitteratur och film i sin undervisning. I 

vilken utsträckning avgörs av elevernas kunskaper. Ibland läser Eva högt för sina elever och 

förklarar i efterhand, men så fort eleverna vill läsa själva försöker hon tillsammans med dem 

hitta böcker som de är intresserade av. Eva beskriver att det är svårare att få pojkar 

intresserade och att hon i sådana situationer börjar med ”så lätta böcker som möjligt”. 
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Hur eleverna arbetar utifrån de lästa texterna beror på deras språkkunskaper. Ibland använder 

de sig av ordlistor, ibland återberättar de delar ur den lästa texten. Eleverna kan även 

formulera frågor kring den lästa texten, svara på frågor eller skriva fritt om läsupplevelsen. 

 

Intervju med Sara 

På grund av tidsbrist hinner inte Sara läsa särskilt mycket skönlitteratur på sin fritid i nuläget. 

När hon läser böcker läser hon helst självbiografier, klassiker såsom Hemingway och några 

ryska författare. Sara tycker även mycket om böcker med kulturell anknytning och nämner 

som exempel: Den vita massajen och En blomma i Afrikas öken. Just nu läser Sara Stefan 

Einhorns bok, Konsten att vara snäll. Gällande film ser hon gärna filmer i genren drama, 

äventyr och dokumentärer. Sara tycker inte om science fiction. 

 

Sara använder sig av skönlitteratur i undervisningen och hon låter eleverna besöka biblioteket, 

ta hjälp av en bibliotekarie, för att låna de böcker som de helst vill läsa. Hon beskriver att 

eleverna har nog mycket att klara av i skolan, både i svenska som andraspråk och i de övriga 

ämnena, vilket gör att hon som lärare inte sätter upp mål som innebär att eleverna ska ha läst 

många skönlitterära böcker. För Sara är det viktigare att eleverna får ut någonting av 

läsningen och förstår vad de läser samt kan förhålla sig till och reagera på litteraturen. Hon 

har lagt märke till att när eleverna själva väljer böcker fritt väljer de oftast böcker som handlar 

om deras egen kultur eller liknande deras hemförhållanden. Hon har även använt sig av dikter 

och sångtexter i undervisningen. Sara beskriver att hon sällan visar film på grund av att hon 

inte hinner, men hon tillägger att eleverna ser mycket film på sin fritid och att hon försöker 

fånga upp detta i den mån det är möjligt.  

 

Sara menar att det de viktigaste faktorerna gällande val av skönlitteratur i undervisningen är 

intresset för böckerna, tillgång och den tid eleverna har att läsa på. Sara använder sig bland 

annat av Margareta Holmegaards förslag på lämplig skönlitteratur för andraspråkselever och 

hon betonar vikten av att eleverna även läser om författaren bakom boken, inte bara boken. 

Efter litteraturläsningen får Saras elever analysera den lästa litteraturen, utgå från sig själva 

och reflektera muntligt och skriftligt till den lästa litteraturen. Hon beskriver att läsa 

skönlitteratur är för många elever någonting nytt och främmande, så även loggboksskrivande, 

vilket kan innebära en introduktion i ämnet. 
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Resultatdiskussion 

De didaktiska val som lärare gör inför läsning av skönlitteratur har betydelse för elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig litteraturläsningen. Intentionen med studien var att erhålla 

en uppfattning om olika lärares syn på vad som är viktigt i val av skönlitteratur. Att läsa 

skönlitteratur på ett andraspråk innebär andra svårigheter än om litteraturen är skriven på 

modersmålet. Med detta sagt innebär det dock inte att andraspråkselever inte kan tillgodogöra 

sig skönlitteratur på ett tillfredsställande sätt. Kriterierna för vad som kan ses som lämplig 

litteratur ser eventuellt annorlunda ut för andraspråksinlärare än för modersmålsinlärare.  

 

Resultatet av studien visar att de fyra intervjuade lärarnas syn på skönlitteraturens betydelse i 

undervisningen varierar. Resultatet visar även att det inte går att sortera in de intervjuade 

lärarna i endast en av Sarlands (1991) sex kategorier över vad som ligger till grund för 

ämneslärares litteraturval. En lärare kan falla in under mer än en kategori och det indikerar att 

det är komplicerat att dela in dem i kategorisystemet.  

 

Ingrid och Jenny anser att kursplanens mål och riktlinjer är vad som styr användandet av 

skönlitteratur i undervisningen medan Eva och Sara inte nämner kursplanen som en central 

utgångspunkt. Kursplanen i svenska som andraspråk reglerar andraspråkslärares användande 

av skönlitteratur i undervisningen. Den ger riktlinjer om att andraspråkselever ska ges 

möjlighet att genom skönlitteratur hitta lust och glädje att läsa men även att tillägna sig 

kunskaper om Sveriges samhälle och kultur. Ett sätt att tolka kursplanen kan även vara att 

skönlitteraturläsningens syfte ska fungera som färdighetsträning av elevens språkkunskaper. 

Valet av litteratur baseras då eventuellt på användbarheten av litteraturen ur praktisk 

synvinkel. Ingrid och Jenny är överrens om att kursplanen har en central betydelse i 

användandet av fiktionstexter i undervisningen. Intressant är att både Jenny och Ingrid följer 

samma kursplan men de har olika uppfattningar om vad kursplanen avser och innehåller. Att 

skönlitteratur ska användas i andraspråksundervisningen är självklart för dem båda, men 

varför den ska användas beskriver de på olika sätt.   

 

Både Ingrids och Jennys val av litteratur påverkas av vad de själva helst läser på fritiden 

vilket gör att deras svar kan kategoriseras in i kategorin lärarens personliga åsikter gällande 

litteraturen. Denna kategorisering innebär att de, till viss del, väljer böcker utifrån vad de 
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själva anser är bra skönlitteratur. Både Jenny och Eva resonerar kring åsikter om att det finns 

vissa böcker som kan räknas till en kanon, eller ett kulturarv som bör vidareförmedlas. Främst 

Jenny som anser att det finns ett antal välkända författare som eleverna bör läsa. Jenny och 

Evas resonemang placerar dem i kategorin lärare som gör bokval utifrån en uppfattning om att 

böckerna tillhör ett kulturarv/bokval utifrån böckernas kvalité.  Både Jenny och Ingrid 

framhäver tydligt att elevens personliga utveckling och läsutveckling är i fokus när 

skönlitteratur används i undervisningen. Jenny tycker att skönlitteratur är en relativt viktig del 

av andraspråksundervisningen, delvis för att det finns reglerat i kursplanens mål och riktlinjer. 

Till skillnad från Ingrid menar hon att uppgiftens syfte är i centrum för bokvalet. Med 

uppgiftens syfte menar Jenny kursplanens mål och riktlinjer. 

 

Eva och Jenny eftersträvar en praktisk tillgänglighet och användbarhet av texterna. Eva och 

Sara gör publikinriktade val vilket innebär att de väljer böcker som ska tilltala eleverna. Sara 

uttrycker att en faktor som har betydelse för valet av skönlitteratur i undervisningen är 

tillgång på litteratur. Hon gör insatser för att hennes elever ska erhålla många valmöjligheter. 

Saras fokus ligger på elevens personliga utveckling och läsutveckling. Hon anser att elevernas 

egna erfarenheter bör ligga till grund för val av litteratur samt efterarbete med den lästa 

litteraturen. Hon betonar även vikten av elevens språkliga nivå och hur denne inte ska tvingas 

läsa böcker som ligger över den nivån som är lämplig för eleven. 

 

Sammanfattningsvis går att säga att Eva och Jenny hamnar i kategorin lärare som eftersträvar 

en praktisk tillgänglighet och användbarhet av de texterna. Syftet med uppgiften står i 

centrum för dem båda även om definitionen av vad uppgiften är varierar mellan dem. Jenny 

fokuserar i första hand på vad kursplanen säger medan Eva eftersträvar en språklig utveckling 

i första hand. Eva, Sara och Ingrid väljer texter utifrån vad de tror ska tilltala eleverna och gör 

därmed publikinriktade val. Ingrid och Sara inriktar sig främst på elevens personliga 

utveckling medan Eva fokuserar på en ökad språkutveckling hos eleverna i första hand. Även 

Engström och Holmegaard (1997) anser att andraspråksinlärare behöver läsa texter som 

tilltalar dem på ett personligt plan för att litteraturläsningen ska bli givande för dem. Att läsa 

svåra texter på ett nytt språk är en utmaning i sig. Är inte innehållet givande för 

andraspråkseleven blir läsningen ointressant och detta leder till att eleven inte tillgodogör sig 

innehållet. Ingrid anser att litteraturläsning är viktigt för eleven på ett personligt plan, inte 

bara i undervisningssyfte. Hon tror fast på läsupplevelsens betydelse och att eleverna erhåller 
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kunskaper om livet genom att läsa skönlitteratur. För Ingrid är böckernas personlighet det 

centrala i litteraturläsningen. Böcker som skapar reaktioner och som ger upphov till 

diskussion är av intresse. En aspekt av detta synsätt är att den personliga uppfattningen om 

vad som är givande och berörande litteratur varierar från person till person med följd av att 

eleverna eventuellt inte uppfattar litteraturen på samma sätt som läraren. Den av de fyra 

tillfrågade lärarna som fokuserar på böckernas status i fråga om kulturarv och kvalité är 

Jenny. Hon intresserar sig själv för den typ av litteratur som hon benämner ingår i en kanon. 

 

Norström (1995) betonar vinsten av att använda skönlitteratur i undervisningen som ett sätt att 

öva den mekaniska läsförmågan kontinuerligt för att i ett senare skede kunna ta del av 

läsupplevelser. Gunilla Molloy (2003) menar att lärare tenderar att fokusera mer på frågan hur 

än vad och varför. Jenny tycker att skönlitteratur är en relativt viktig del av 

andraspråksundervisningen, delvis för att det finns reglerat i kursplanens mål och riktlinjer. 

Till skillnad från Ingrid menar hon att uppgiftens syfte är i centrum för bokvalet. Detta synsätt 

ligger nära en strävan att besvara frågan hur användandet av litteraturläsning ska gå till. Om 

syftet med bokvalet är att läsningen ska leda till att eleven klarar av att besvara frågor 

angående texternas innehåll finns risk för att läsupplevelsen uteblir hos eleven. Eleven 

tillgodogör sig bara de delar av boken som denne kan ha praktisk användning av och detta kan 

leda till att andra vinster av litteraturläsningen uteblir. 

Lärarna i studien har olika syn på vad som ska läsas och varför. Generellt anser samtliga 

lärare att andraspråkselevers språkliga nivå är av stor betydelse för vilken skönlitteratur som 

bör presenteras för dem. Om läraren väljer litteratur enbart utifrån lämplighet för passande 

uppgifter kan det leda till att glädjen och lusten till läsningen uteblir och litteraturen blir ett 

svårt hinder att ta sig över för eleven. När eleven själv väljer litteratur ökar chansen att 

läsningen blir intressant och ett givande moment i inlärningsprocessen. Sarland (1991) 

betonar vikten av att lärare vågar låta elever välja böcker som behandlar svåra ämnen såsom 

mänskligt beteende och etiska frågor. Böcker av sådan karaktär kan ge upphov till 

diskussioner men om läraren vågar släppa in dessa diskussioner i klassrummet kan en vinst, 

enligt Sarland (1991), vara att elevernas läsning blir mer givande på ett personligt plan.  
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Sarland (1991) betonar vikten av att eleverna ges möjlighet att läsa litteratur som de kan 

identifiera sig med men även att litteraturen bidrar till kunskap om kulturen och samhället 

som de är en del av. Samhället bygger på normer och värderingar och dessa ser ofta olika ut 

beroende på vilken kultur och vilket samhälle som avspeglas. För att eleverna ska kunna 

skapa en uppfattning om samhällsfrågor samt göra personliga ställningstaganden krävs en 

utgångspunkt. När värderingar och normer diskuteras utgår individen från sig själv och det 

denne är van vid. Att ta ställning till en läst text innebär att man ifrågasätter sina egna 

värderingar och uppfattningar. Informanten Sara närmar sig Sarlands slutsatser då hon säger 

att syftet med läsningen är att eleven ska få reagera samt förhålla sig till det lästa. Vi förstår 

andra genom oss själva och detta gör att andraspråkselevernas bakgrund, ställningstaganden 

och kulturella värderingar blir en viktig del av efterarbetet med läst litteratur.  

 

Engström och Holmegaard (1997) menar att när andraspråksinlärare tvingas läsa texter som 

ligger betydligt över den nivå som är lämplig för dem resulterar detta i en ofullständig 

inlärning. Att välja litteratur kan dock vara svårt och det är här som lärarens kompetens är av 

stor betydelse. Läraren bör vägleda eleven utifrån hans/hennes språkliga nivå i relation till 

elevens egna önskemål. Eva följer en uppfattning om att det är svårt att få pojkar intresserade 

av skönlitteratur. Hon väljer därför, som hon själv beskriver det, ”så lätta böcker som 

möjligt”. En fundering som kommer är om fokus på en låg språknivå gynnar läslusten. Det 

skulle kunna förhålla sig på det viset att lätta böcker inte tilltalar eleverna och följden blir att 

en bok enbart läses för att det ska läsas skönlitterära böcker. Ur en annan aspekt ska inte nivån 

ligga betydligt över elevernas språkliga nivå då detta enbart resulterar i en ofullständig 

inlärning. Sara anser att eleverna behöver läsa böcker som de kan relatera till och identifiera 

sig med. Det val hon gör är att följa rekommendationer från en person som hon anser vara 

duktig, i det här fallet Margareta Holmegaard.  

 

Chambers (1995) framhåller att det inte enbart är böckers lättillgänglighet som främjar läslust 

hos eleverna utan även hur de presenteras. Lärarens personliga åsikter om litteraturen kan 

spela en viktig roll för hur eleverna väljer bland utbudet som presenteras för dem. Om läraren 

är kritisk till litteraturen eleven valt torde detta avspegla sig på elevens uppfattning om 

litteraturen.   
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Charles Sarlands (1991) sex kategorier återspeglar en generell indelning av ämneslärares 

bakomliggande orsaker till val av fiktionstexter i undervisningen. Eftersom 

intervjupersonerna är individer med olika uppfattningar och värderingar om både vad som är 

viktigt att förstå och behärska samt vad som är givande att läsa är det svårt att dela in deras 

uppfattningar i enbart sex olika kategorier. Olika situationer kräver olika ställningstaganden 

och förhållningssätt som säkerligen gör att dessa lärare omvärderar sina uppfattningar i mötet 

med sina andraspråkselever. Därför speglar denna kategorisering en generell uppfattning som 

lärarna har angående val av litteratur och det finns en möjlighet att dessa lärare beskriver 

andra uppfattningar vid ett senare intervjutillfälle. Den allmänna synen på andraspråkinlärning 

samt vad som är viktigt att kunna och förstå förändras över tid.  

 

Syftet med min studie var att undersöka vilka faktorer som kan ligga till grund för hur fyra 

ämneslärare väljer fiktionstexter i undervisningen av svenska som andraspråk. Med hjälp av 

Sarlands (1991) kategorier och min frågeställning anser jag att jag har lyckats uppnå syftet 

med studien. Jag tycker att resultatet av studien blir nyanserat på grund av de olika 

intervjupersonernas bakgrund, värderingar och förhållningssätt. Trots detta finner jag att vissa 

indelningar går att göra gällande lärarnas syn på fiktionstexter i undervisningen av svenska 

som andraspråk. Tydligt är att de val lärarna ställs inför gällande användandet av 

skönlitteratur i undervisningen varierar beroende på vilken elev som är mottagare. Det är hela 

tiden en fråga om avvägningar och tolkningar för att nå bästa slutresultat för eleverna. 

Intressant är att vi lärare har så många olika förslag på vad bästa resultat innebär.  

 

Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant att fördjupa sig i andraspråkslärares syn på användandet av 

fiktionstexter i undervisningen på sfi. Kursplanerna för svenska som andraspråk på gymnasiet 

och kursplanerna för sfi skiljer sig på många sätt åt. Frågor som skulle vara intressanta att 

besvara är om och hur andraspråkslärare på sfi använder sig av skönlitteratur i undervisningen 

samt vilka syften de har med detta. 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 

 Hur länge har du arbetat som lärare/andraspråkslärare? 

 Vad har du för utbildning? 

 Vilken betydelse har skönlitteratur för dig?  

 Hur mycket läser du på fritiden? 

 Vilken typ av böcker läser du helst? 

 Vilken typ av film intresserar dig? 

 Vilken betydelse har skönlitteratur och film i ditt arbete? 

 Har du använt dig av skönlitteratur i undervisningen? 

 Hur resonerar du när du väljer litteratur till eleverna? 

 Vad är viktigast/avgörande för bokvalet? 

 Hur arbetar eleverna med de lästa texterna? 

 

 


