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Abstract
Följande studie kommer genom en kombinerad enkät- och intervjuundersökning
undersöka

svenska

som

andraspråkslärares

användning

av

skönlitteratur

i

undervisningen. Studien inkluderar samtliga undervisningsnivåer, från grundskolan till
vuxenutbildning. I bakgrunden presenteras de förutsättningar som lärarna får genom
litteraturdidaktisk undervisning i lärarutbildningen och kraven i kursplanen samt den
teori och tidigare forskning som är relevant för undersökningen. Studien visar att en
majoritet av lärarna använder skönlitteratur i undervisningen vid minst ett tillfälle i
veckan genom en kombination av flera aktiviteter. Av de syften som kursplanerna anger
för litteraturundervisning på de olika undervisningsnivåerna uppger majoriteten av
lärarna dock endast några stycken som syfte med sitt skönlitterära arbete.
I diskussionsavsnittet analyseras resultatet i förhållande till bakgrunden samt de
orsaker som de uppmärksammade faktorerna kan bero på. Det inkluderar också en
diskussion kring enkätens utformning som vid uttolkning visade sig problematisk.
Avslutningvis sammanfattas i stora drag de resultat som studien uppvisat och vilken
betydelse dessa kan ha i ett större perspektiv. Det ges också förslag på hur vidare
forskning kan genomföras för att utforska forskningsområdet ytterligare och vilka
intressen som kan finnas i en sådan utveckling.
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1 Inledning
Vilken plats ska skönlitteraturen ha i andraspråksundervisningen? Enligt kursplanerna i
svenska som andraspråk i Läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011a s.239ff) och
Läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011b s.182ff) ska skönlitteratur ingå i
undervisningen i svenska som andraspråk på samtliga skolnivåer. Liksom i övriga ämnen
preciserar Skolverket dock inte vilka delar som ska ingå i undervisningen och hur de ska
behandlas utan överlåter avvägningen åt lärarna. Kursplanerna för svenska som andraspråk
ger endast en begränsad instruktion för vilka sorts skönlitterära texter som ska användas och
vilken funktion de ska fylla i undervisningen. I Läroplanen för grundskolan (2011a, s.239)
uppger Skolverket till exempel att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla sin
förmåga att läsa och analysera skönlitteratur för olika syften, men lämnar till läraren att tolka
ut vilka syften som menas. Det är således upp till läraren att avgöra hur litteraturundervisningen ska bedrivas och vilka verk som ska användas. Det kräver naturligtvis att
läraren under utbildningen fått kunskap om vilka skönlitterära verk som är värda att känna till
och kan vara relevanta för elevers inlärning, hur dessa bäst kan behandlas i undervisningen
och olika sätt att analysera och arbeta vidare med litteraturen efter läsningen.
Kindenberg (2016, s. 66) påpekar dock att litteraturundervisning i universitetsämnet
svenska som andraspråk inte förekommer i alls samma grad som i svenskämnet. Enligt
Kindenberg medför detta att litteraturen riskerar att få en liten plats även i yrkesutövningen.
Även Wiklund och Landmark (2012, s.143) ser det som problematiskt att litteraturvetenskapen och litteraturdidaktiken får ett sådant litet utrymme i universitetsämnet svenska
som andraspråk eftersom lärarstudenterna (beroende på övrigt kombinationsämne i
utbildningen) får mycket begränsad undervisning i analys och tolkning av skönlitteratur, trots
att deras yrkesuppdrag kräver att de behandlar det i undervisningen. Som lärarstudent inom
svenska som andraspråk håller jag med Kindenberg samt Wiklund och Landmark i deras
kritik. Till skillnad från svenskämnet, vars kursplaner1 har snarlika krav kring användningen
av skönlitteratur i undervisningen, får vi lärarstudenter i svenska som andraspråk inte
tillnärmelsevis lika mycket litteraturdidaktisk undervisning i utbildningen (se avsnitt 2.1).
Detta medför att jag känner en osäkerhet inför uppdraget att undervisa i skönlitteratur.
Eftersom lärarutbildningen ger andraspråkslärare så få resurser inför skönlitterär
undervisning är det av intresse att veta hur stor plats skönlitteraturen får i
andraspråksundervisningen och med vilka syften den används. Vet lärarna, trots begränsad
1

Läroplanen för grundskolan, Skolverket 2011a s. 222. Läroplanen för gymnasieskolan, Skolverket 2011b s.
160.
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utbildning i litteraturdidaktik, hur de kan använda skönlitteraturen och vilka syften som kan
uppfyllas med sådan undervisning? Ett flertal tidigare undersökningar utförda av
lärarstuderande har intervjuat ett fåtal lärare i svenska som andraspråk om hur de använder
skönlitteratur i undervisningen (se mer i avsnitt 2.4), men denna studie vill, genom en
enkätundersökning, sträva efter att få ett bredare underlag med responser från en större grupp
andraspråkslärare i Sverige. Med fler informanter kan denna studie bekräfta eller dementera
de problematiseringar som Kindenberg (2016) samt Wiklund och Landmark (2012) lyfter på
ett mer övertygande sätt, jämfört med de tidigare studier som gjorts med färre informanter.

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna undersökning att se i vilken utsträckning de tillfrågade lärarna använder sig
av skönlitteratur i svenska som andraspråksundervisningen. Eftersom styrdokumenten lämnar
stort ansvar till de undervisande lärarna är syftet också att se hur de har tolkat undervisningsuppdraget kring skönlitteratur.
Forskningsfrågorna blir därmed följande:


I vilken utsträckning och i vilka textformer uppger verksamma lärare i svenska som
andraspråk att de använder skönlitteratur i sin undervisning?



Vilka aktiviteter uppger lärare i svenska som andraspråk att de använder kring läsning
av skönlitteratur i undervisningen?



Vilka syften uppger andraspråkslärare att de har med användningen av skönlitteratur i
undervisningen?



Har lärarnas undervisningsnivå någon betydelse för ovanstående frågeställningar?

1.2 Metod och material
Studiens material samlades in genom metodkombination av webbaserad enkät och ett antal
semistrukturerade intervjuer med aktiva lärare i svenska som andraspråk. Semistrukturerade
intervjuer innebär att intervjun utgår från fasta frågor men har en flexibilitet för
respondenternas egna idéer och en eventuell förändring i frågornas ordningsföljd
(Denscombe, 2016 s.266). Enligt Denscombe (2016, s. 212-213) kan en metodkombination
förstärka tilltron till resultatet i de fall där båda metoderna pekar mot samma resultat. Det kan
också ge en mer fullständig bild över forskningsfynden när metoderna kompletterar varandra
och kan visa på olika perspektiv av forskningsfrågorna.
Som tidigare nämnts använde studien enkäter för att möjliggöra en insamling av
information från en bredare grupp informanter. På så vis kan resultaten då standardiseras och
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göra det möjligt att låta resultaten svara för en större grupp människor än de som
representerades i enkätundersökningens urval. Eftersom det tyvärr inte fanns möjlighet att
kontakta Sveriges samtliga andraspråkslärare använde undersökningen ett pragmatiskt
tillvägagångssätt. Enligt Denscombe (2016, s.80) innebär det att undersökningens
materialinsamling anpassas till praktiska omständigheter som exempelvis begränsade resurser
och små undersökningspopulationer. I detta fall kunde inte hela populationen av
andraspråkslärare kontaktas inom ramen för undersökningens omfattning, vilket medförde att
forskaren tvingades välja ut vilka informanter som skulle tillfrågas och därmed baserade
urvalet på ett icke-sannolikhetsurval.
Så som nämnts inledningsvis använde studien även en intervjuundersökning. Den
genomfördes för att kunna tillföra utförligare och fylligare svar på forskningsfrågorna än vad
enkäterna ensamma kunde ge. Enligt Denscombe (2016, s.287) ger intervjuer mer djupgående
och detaljerade data, vilket i detta fall är önskvärt främst för att undersöka frågan angående
lärares syften med att använda skönlitteratur. Lärare i kommuner inom geografiskt rimligt
avstånd fick därför i samband med förfrågan om medverkan i enkätundersökningen även en
förfrågan om att medverka i en intervju. Vidare kontakt togs sedan med dem som visade
intresse, vilket resulterade i tre intervjuer.
För att öka trovärdigheten för studiens resultat utfördes två olika pilotundersökningar.
Den första var i form av en intervju med en verksam andraspråkslärare för att få bredare stöd
inför konstruktionen av enkäten. Alternativen i enkäten kunde sedan baseras på både lärarens
erfarenhet och relevant forskning för att bli så valida som möjligt. Den andra
pilotundersökningen testade enkätens gångbarhet innan den distribuerades offentligt genom
att fyra kurskamrater fick besvara och utvärdera enkäten.

1.2.1 Konstruktion och distrubition av enkäten
Innan enkätens konstruktion påbörjades genomfördes som ovan nämnt en pilotintervju med
en verksam lärare. Detta gjordes för att se vilka syften för arbete med skönlitteratur som
kunde finnas i undervisningen och på så sätt kunna erbjuda alternativ i enkäten som
respondenterna kunde identifiera sig i. Enkätfrågorna konstruerades också utifrån aktuell
forskning, som finns återgiven i avsnitt 2.3. Till en början var det viktigt att fråga om
informanternas undervisningsnivå, eftersom de undervisar utefter olika kursplaner. Sedan var
frågorna kring vilket utrymme skönlitteraturen har i undervisningen mest centrala, eftersom
det inte ges någon hänvisning i styrdokumenten hur mycket tid som ska användas till varje
moment. Eftersom det uppmärksammats hur mycket tolkningsföreträde kring undervisningen
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som kursplanerna lämnat fick även frågor kring det ta en stor plats i enkäten. När enkäten var
klar genomfördes ytterligare en pilotstudie, där fyra klasskamrater fick besvara enkäten innan
den användes i den faktiska studien för att kontrollera dess gångbarhet. Under tiden för
insamling och uttolkning av enkätsvar upptäcktes tyvärr flertalet brister i enkätens utformning
som inte framkommit under pilotundersökningen. Dessa diskuteras i avsnitt 4.4. Enkäten som
användes finns att läsa i Bilaga B.
Enkäten konstruerades i ett webbaserat program för att den skulle kunna nå ut till ett
tillräckligt stort antal respondenter. Vid ett pragmatiskt tillvägagångssätt behöver en
småskalig undersökning enligt Denscombe (2016, s.85) ha tillgång på ett urval bestående av
minst 30 enheter för att resultatet ska kunna analyseras statistiskt. För att ha möjlighet att
uppnå ett sådant svarsantal distribuerades studiens enkät genom två kanaler: dels genom att
publiceras i en facebookgrupp för lärare inom svenska som andraspråk2, dels genom att
skickas direkt till ett antal verksamma lärare i ämnet via e-post. Kontaktade lärare ombads
också att sprida enkäten till övriga andraspråkslärare på skolan i ett slags ”snöbollsurval” (se
Denscombe, 2016 s.76). Tillgång till lärarnas e-postadresser införskaffades via kontakt med
utbildningsansvariga på gymnasieskolor i 14 olika kommuner. Endast kommunala skolor fick
en förfrågan, eftersom de skolorna alltid finns representerade på kommunens hemsida och
därför var lättast att hitta. Avgränsningen gjordes på grund av undersökningens mindre
omfattning och således småskaliga resurser.
När enkäten inbringat ett tillfredsställande antal svar stängdes den för att inte den
slutgiltiga sammanställningen i programmet skulle påverkas av fler svar. Då programmet
dock uppvisade flera brister kring uttolkning av informationen skrevs samtliga svar i
efterhand in manuellt i en excelfil, där svaren sedan kunde analyseras utefter specifika
angivna svar som till exempel undervisningsnivå. Enkäterna skrevs även ut var för sig för att
forskaren skulle kunna kontrollera eventuella oklarheter. Då upptäcktes det att två av svaren
var identiska med andra svar, varpå de utslöts ur undersökningen.

1.2.2 Konstruktion och genomförande av intervjuer
Inför pilotintervjun som nämndes ovan konstruerades intervjufrågor utifrån tidigare
undersökningars intervjuguider och aktuell forskning. I pilotintervjun gav dessa frågor ett så
pass bra underlag för vidare analys att samma intervjufrågor användes i den faktiska

2

Administreras av Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC),
https://www.facebook.com/groups/svenskasomandrasprak/. Vid enkätens publicering (2016.11.25, klockan
11:36) hade gruppen 8479 medlemmar.
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undersökningen. Efter medgivande via e-post från den aktuella informanten togs även
pilotintervjun med i den faktiska studien.
Intervjuerna genomfördes på ett semistrukturerat vis (se avsnitt 1.2) så att intervjun
kunde anpassas efter de frågor där informanterna hade mer att säga. Samtliga huvudfrågor
ställdes till samtliga informanter, men det fanns mycket utrymme att anpassa olika
följdfrågor. En intervjuguide över huvudfrågorna finns att läsa i Bilaga A. Intervjuerna
spelades också in för att bibehålla en så hög korrekthet som möjligt inför bearbetningen. Efter
genomförda intervjuer sammanfattades de skriftligt utifrån inspelningen och handskrivna
kommentarer från intervjutillfället. Vissa enskilda fraser som var av särskilt intresse
transkriberades ordagrant, resterande delar sammanfattades enbart på grund av studiens
begränsade tidsomfång.

1.2.3 Metoddiskussion
Eftersom studien hade begränsade resurser var en webbaserad enkät ett värdefullt verktyg för
att kunna nå ut till ett så brett underlag som möjligt. Som Denscombe (2016, s.35) skriver är
internetbaserade surveyundersökningar ett snabbt och billigt sätt att samla in data oavett
geografisk position. Facebookgruppen användes för att på ytterligare ett sätt kunna få en
direktkontakt med berörda lärare, eftersom informantunderlaget var för litet baserat på antal
utsända e-postmeddelande. Meddelandet fastnade också i flertalet fall hos skolornas
administration och nådde därmed inte de tilltänkta mottagarna. Eftersom det dessutom inte
fanns utrymme för att kontakta samtliga skolor i landet har därför inte alla landets lärare haft
möjlighet att svara på enkäten. Facebookgruppen gav därför fler lärare möjlighet att medverka
i undersökningen.
En nackdel med att använda en internetbaserad enkätundersökning är att svarsfrekvensen, det vill säga procentsatsen av de tillfrågade som fyller i enkäten, blir svår att
uppskatta eftersom det inte finns någon garanti för att enkäten når alla potentiella
respondenter. Detta försvåras ytterligare av att enkäten valdes att göras helt anonym, vilket
innebar att det inte går spåra vilka som har besvarat enkäten. Det gör det omöjligt att beräkna
exakt hur många informanter som har fått möjlighet att svara på enkäten. Även inom
facebookgruppen är det omöjligt att veta hur många som har sett enkäten och därmed haft
möjlighet att besvara den eftersom alla medlemmar inte kan antas vara aktiva.
Om det hade varit ett krav att informanten uppgav sitt namn och/eller sin e-postadress
när de besvarade enkäten hade det varit möjligt att se vilka som svarat på enkäten och därmed
kunna påminna dem som inte hade svarat. Det hade också varit möjligt att utifrån de
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uppgifterna se om de fått kännedom om enkäten utifrån e-postkontakt eller facebookgruppen
och därifrån kunna avgöra vilken kanal eventuella påminnelser skulle ske i. Detta hade kunnat
bidra till en ökad svarsfrekvens. Beslutet att trots svårigheter kring att beräkna svarsfrekvensen göra enkäten anonym bottnade förutom i etiska skäl (se avsnitt 1.3) också i att fler
informanter kunde tänkas vara villiga att fylla i enkäten när de visste att inget kommer kunna
spåras tillbaka till dem. Vid full anonymitet påverkas rimligtvis inte medverkan av eventuell
oro för att exempelvis kritik kan vändas emot informanten. Enligt Denscombe (2016, s. 242243) kan det medverka till ett tillitsfullt och öppet svarsklimat och i längden en högre validitet
till resultatet.
Eftersom enkätundersökningen genomfördes utan att forskaren och informanterna
träffades och följaktligen utan en social ansvarskänsla gentemot forskaren är det troligt att
endast de lärare som är intresserade av ämnet svarade på enkäten. Detta innebär att det är en
viss grupp bland andraspråkslärarna som kommer vara representerade i resultatet – de som
intresserar sig för användningen av skönlitteratur. De deltagande informanterna kan alltså ses
som en underkategori till undersökningspopulationen som helhet, ett så kallat selekterat urval.
Det medför att svaren inte kan standardiseras på samma sätt som vid ett statisktiskt urval (det
vill säga när urvalsprocessen inte tagit hänsyn till några yttre omständigheter). Även om
undersökningens resultat inte är representativt för alla andraspråkslärare är det dock ändå av
intresse för vidare forskning i frågan och framförallt för den deltagande informantgruppen.
Resultatet kan dessutom anses representera en större grupp än antalet i respondentgruppen,
eftersom det är högst troligt att det finns andraspråkslärare som är intresserade av
skönlitteratur men som inte hade möjlighet att besvara enkäten. Därför anses resultatet ändå
ha ett värde för forskningen, så länge det tas i beaktande att respondentgruppen bestod av ett
selekterat urval.

1.3 Etiska överväganden
I enlighet med Berlindeklarationen3 kommer undersökningens resultat publiceras på internet,
vilket medför att den blir tillgänglig för alla (Hermerén 2011, s.90). Plattformen för
publiceringen är DiVA4, vilken samlar forskningspublikationer och studentuppsatser från alla
universitet i Sverige i syfte att verka för långsiktig bevaring av publikationerna. Därför blir
det än viktigare att garantera att informanternas identitet skyddas enligt Vetenskapsrådets
3

Deklaration från 2003 som förordar fri tillgång till vetenskaplig kunskap. Stöds av bland andra Vetenskapsrådet
och Sveriges universitets- och högskoleförbund.
4
Digitala Vetenskapliga Arkivet; http://www.diva-portal.org/smash/aboutdiva.jsf?dswid=6674 [Hämtad
2016.12.22]
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riktlinjer för god forskningssed (Hermerén 2011, s.68). Riktlinjerna innebär i stort sett att
informanten aldrig får komma till skada till följd av att han eller hon deltagit i
undersökningen. Principen om anonymitet tillämpas därför genom att informanterna aldrig
behöver uppge sitt namn eller övriga kontaktuppgifter i samband med att de fyller i enkäten. I
och med att enkäten ligger på en extern länk i förfrågan om deltagande har informanterna full
möjlighet att själva välja om de vill besvara enkäten. Informanterna kan också välja att
avbryta sin medverkan när som helst under förloppet. En ifylld enkät innebär således att
informanten samtyckt till att lämna uppgifterna.
Intervjupersonerna har fått godkänna sin medverkan och även fått göra ett ytterligare
godkännande skriftligt angående att intervjun spelas in. De har i samband med detta blivit
garanterade att samtliga personuppgifter anonymiseras i transkriberingen. Detta innebär att
namn på informanter och eventuella skolor byts ut så att de inte kan spåras till den enskilde
personen. Informanterna har också rätt att avbryta deltagandet närhelst de så önskar.

2 Bakgrund
I detta avsnitt presenteras en kortfattad översikt över skönlitteraturens utrymme i den
nuvarande lärarutbildningen inom svenska som andraspråk, de gällande styrdokumenten som
undervisande lärare ska förhålla sig till samt den teoretiska bakgrund och tidigare forskning
som är relevant för den aktuella undersökningen.

2.1 Litteraturdidaktiska studier i utbildningen
En överblick från utbildningsinformationen på fyra av Sveriges universitet och högskolors
hemsidor visar att undervisning i litteraturdidaktik och litteraturvetenskap i lärarutbildningen
inom svenska som andraspråk har ett mycket litet utrymme. Sammanställningen redovisas i
tabellform nedan, där även jämförelsesiffror för den litteraturdidaktiska delen i svenskämnet
redovisas.

Linnéuniversitetet

Litteraturvetenskaplig/didaktisk undervisning i
svenska som andraspråk
7,5 hp5 Didaktiskt fördjupande
(efter 60 fullgjorda hp i
ämnesstudier)

5

Förkortning för högskolepoäng

7

Litteraturdidaktisk
undervisning i svenska
(för ämneslärare)
45 hp

Malmö högskola

8 hp Litteraturdidaktik (efter 60

51 hp

fullgjorda hp i ämnesstudier)
Göteborgs universitet

7,5 hp Litteraturkurs I + 7,5 hp

45 hp

om det läses som ingångsämne
(efter 30 fullgjorda hp i
ämnesstudier)
Stockholms universitet

3 hp Litteraturdidaktik i svenska 30 hp som minst,
erbjuder även
som andraspråk (efter 30
fullgjorda hp i ämnesstudier)

litteraturinriktad termin

+ 15 hp om det läses som
ingångsämne

där 15 hp tillkommer

Tabell 2.1 – Jämförelse över litteraturens utrymme i universitetsämnena svenska som andraspråk och
svenska på fyra lärosäten

Universitetsämnet svenska som andraspråk som helhet är också mindre än ämnet svenska då
ämneslärarutbildningen för gymnasiet måste ge 120 högskolepoäng i svenska men endast 90
högskolepoäng i svenska som andraspråk. Detta kan härledas till de olika behörighetskrav för
lärarlegitimation som riksdagen angett för ämnena svenska som andraspråk respektive
svenska i Förordningen om lärarlegitimation och behörigheter (SFS 2011:326). För att vara
behörig i ett ämne krävs olika många högskolepoäng beroende på vilken årskurs eller
skolnivå som undervisningen ska bedrivas i. För samtliga utbildningsnivåer krävs dock en
grundlärar- eller ämneslärarexamen för att få behörighet. Utöver grundlärarexamen respektive
ämneslärarexamen krävs det också 30 högskolepoäng i svenska som andraspråk för att bli
behörig för att undervisa i ämnet för årskurs 1-6 och SFI6, 45 högskolepoäng för att få
undervisa i årskurs 7-9 samt 90 högskolepoäng för att få undervisa på gymnasienivå.
Jämförelsevis krävs det 90 högskolepoäng för att få undervisa i svenska för årskurs 7-9,
respektive 120 högskolepoäng för att undervisa på gymnasienivå.
Kravet på grundlärar- respektive ämneslärarexamen innebär att lärare som är behöriga i
svenska som andraspråk för årskurs 1-6 också har läst 30 högskolepoäng svenska7 eftersom
svenska är ett obligatoriskt ämne i grundlärarutbildningen. Det är däremot inte obligatoriskt i
ämneslärarprogrammet och således inte ett krav för att undervisa i årskurs 7-9, gymnasiet
6

Svenska för invandrare, bedrivs inom vuxenutbildningen.
Litteraturdelen inom svenskämnet i grundlärarutbildningen står för hälften av ämnesstudierna (15 hp) men
koncentreras till barnlitteratur och läsutveckling. Förmågan att analysera och välja litteratur utifrån lägre åldrar
kan dock tänkas användbar även för undervisning på högre skolnivå.
7

8

eller vuxenutbildning. Vid studier i svenska är litteraturstudier en obligatorisk del, vilket
medför att samtliga grundlärare och de ämneslärare som har behörighet i svenska har fått
undervisning i litteratur. För ämneslärare som läst andra ämnen än svenska är det dock
möjligt att efter examen komplettera sin behörighet med 60 högskolepoäng i svenska som
andraspråk, och på så vis bli behörig för årskurs 7-9 även i det ämnet, utan att ha fått ta del av
någon som helst undervisning i litteratur. Detta är möjligt då flera lärosäten ger
litteraturdidaktisk utbildning i svenska som andraspråk först efter 60 fullgjorda högskolepoäng (se anmärkning om tidigare lästa poäng i tabell 2.1 ovan).

2.2 Styrdokument
Läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011a) anger att undervisningen i alla årskurser i ämnet
svenska som andraspråk på grundskolenivå ska låta eleverna möta skönlitteratur från olika
tider och geografiska platser. Genom arbetet med litteratur ska eleverna ”ges förutsättningar
att utveckla sitt svenska språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden”.
Undervisningen ska också ge eleven möjlighet att utveckla förmågan att ”läsa och analysera
skönlitteratur och andra texter för olika syften” (Skolverket 2011a, s. 239). I samtliga
kursplaner finns ett eget avsnitt för ”Berättande texter och sakprosatexter” där skönlitteraturen
får en specifik uppgift i de olika nivåerna. Kraven på vad litteraturen ska behandla utvecklas
successivt från årskurs 1 till årskurs 9. I läroplanen Lgy 11 anger Skolverket (2011b, s.182)
under ämnets syfte att även all undervisning i svenska som andraspråk på gymnasienivå ska
behandla skönlitteratur. Undervisningen ska bedrivas på ett sätt så att skönlitteraturen används
”som källa till insikter om andras erfarenheter, tankar och föreställningsvärldar, och för att ge
eleverna en möjlighet att utveckla ett varierat och nyanserat språk.” Skolverket uppger också
att texterna ”ska väljas så att elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper tas till vara” (Ibid,
s.182). I kommentarsmaterialet för ämnesplanen för svenska som andraspråk på gymnasienivå
(2011c) tillägger Skolverket att skönlitteraturen inte främst bör relateras till litteraturhistoria
utan mer användas som en hjälp för språkinlärning, personlig utveckling och förståelse av
omvärlden, samt träna elevens förmåga att analysera. Skolverket preciserar också begreppet
”läsning av skönlitteratur” i kommentarerna till kurs 1. Där skriver de att begreppet betyder
att undervisningen bör behandla skönlitteratur som ger inblick i olika kulturer, belysa
allmänmänskliga teman som till exempel kärlek och sorg samt ge inblick i svenska
referensramar. För mer detajerad information om hur skönlitteraturen ska användas i de olika
kurserna inom grund- och gymnasieskolan, se tabell 2.2 nedan.
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Undervisningsnivå

Vad som ska läsas

Hur och med vilka syften det ska
läsas

Grundskolan
Årskurs 1-3
(Skolverket, 2011a s.
240)
Årskurs 4-6
(Skolverket, 2011a s.
242)

Berättande och poetiska
texter för barn ”som belyser
människors upplevelser och
erfarenheter”.

Ge kunskap kring hur en berättande text
är uppbyggd.
(Förf. anm; Genrepedagogisk kunskap)

Berättande texter som
belyser ”människors villkor
och identitets- och
livsfrågor”. Betydelsefulla
barn- och ungdomsförfattare
och deras skönlitterära verk.
Skönlitteratur som
härstammar från olika tider
och delar av världen som
belyser ”människors villkor
och identitets- och
livsfrågor”. Några
betydelsefulla författare och
deras verk samt de historiska
och kulturella kontexter de
skrev i.
Skönlitterära verk av både
manliga och kvinnliga
författare.

-

Skönlitterära verk av både
kvinnliga och manliga
författare från olika kulturer
och tider.

Ge underlag för att utveckla språket och
samtala om berättarstrukturer,
allmänmänskliga teman och vanliga
litterära motiv.
(Förf. anm; Genrepedagogisk kunskap
och livskunskap)
Sammanfatta, tolka, värdera och refera
till texterna.
(Förf. anm; Analytisk kunskap)

Årskurs 7-9
(Skolverket, 2011a s.
243)

Gymnasieskolan
Kurs 1
(Skolverket, 2011b s.
184)
Kurs 2
Kurs 1
(Skolverket, 2011b s.
190)
Kurs 3
Kurs 1
(Skolverket, 2011b s.
196)

Skönlitterära verk av både
kvinnliga och manliga
författare från olika kulturer
och tider.

Ge kunskap kring hur en skönlitterär
text är uppbyggd och några vanliga
berättartekniker. Ge kunskap om vilka
olika genrer som finns inom
skönlitteraturen och vad som
kännetecknar dessa.
(Förf. anm; Genrepedagogisk kunskap)

Ge inblick i ”olika kulturer,
allmänmänskliga teman och svenska
referensramar”.
(Förf. anm; Omvärldskunskap)

Tabell 2.2 – Översikt av läroplanernas krav på arbetet med skönlitteratur i svenska som
andraspråksundervisning

För grundläggande och gymnasial vuxenutbildning gäller de ämnes- och kursplaner för den
grundskole- respektive gymnasieutbildning som undervisningen motsvarar, det vill säga de
som beskrivits ovan. Även förberedelseklassen8 och språkintroduktionen9 strävar efter att
8
9

En hjälp för nyanlända elever att få språklig stöttning i grundskolan
Ett gymnasieprogram för nyanlända elever med fokus på språklig utveckling
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följa de kursplaner som finns för grundskolan (Skolverket 2016b, s. 28) respektive
gymnasieskolan (Skolverket, 2013 s.30). Kursplanen för Svenska för invandrare ställer inga
krav på vad som ska ingå i undervisningen men betonar att utbildningen ska ge eleverna ett
funktionellt andraspråk och kunna ”anpassas till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga
kunskaper och långsiktiga mål” (Skolverket, 2016a s.7).
Läroplanerna och de tillhörande kommentarsmaterialen är de enda styrdokument som
samtliga lärare är skyldiga att vara inlästa i och efterfölja i undervisningen. Skolverket har
dock publicerat ytterligare material på sin hemsida som är tänka att vara ett extra stöd för
lärarna inför undervisningen. Bland annat har de publicerat ett bedömningsstöd (2016c) för
elever i årskurs 6 som läser svenska eller svenska som andraspråk där Skolverket listar fyra
olika läsförståelseprocesser som hjälper läraren att se vilka lässtrategier eleverna behärskar;
”hitta efterfrågad information, dra enkla slutsatser, sammanföra och tolka information och
idéer samt reflektera och granska och värdera innehåll, språk och textuella drag”.

2.3 Teoretisk bakgrund
Utifrån Skolverkets bedömningsstöd konstaterar Ingemansson (2016, s. 37-38) att eleverna
behöver lära sig flera olika lässtrategier för att kunna bli effektiva läsare. Vidare konstaterar
hon att syftet med djupläsning är att samtliga elever bör utveckla en hög litteracitet, vilket är
ett vitt begrepp som samlar olika aspekter av läs- och skrivförmågor. För att kunna träna på
dessa olika sortes lässtrategier krävs det som i all slags träning att eleverna får utöva
aktiviteten, det vill säga läsningen, mycket. Chambers (1993, s.13) har konstruerat ”Läsandets
cirkel”, som är en modell över läsprocessen. Enligt honom börjar all läsning med ett val. I
skolans värld sker detta av en auktoritet som till exempel läroplanen eller skolans utbud, av
eleverna själva under lärarens godkännande eller av enbart läraren. Enligt Chambers (1993, s.
83-84) är det av högsta relevans att läraren är mycket insatt vid valet av texten som ska läsas,
samt är medveten om vilket syfte läsningen har.
Specifikt för andraspråksundervisning kan skönlitteraturen göra språket mer användbart
för eleven genom att det får användas här och nu, i exempel som kan användas i verkligheten
(Marx Åberg, 2016). Det hjälper eleverna att bygga upp en språkkänsla och ett ordförråd som
de känner att de har praktisk nytta av. Även Bergman & Sjöqvist (2000, s.95) anser att
skönlitteratur lämpar sig utmärkt som läromedel i andraspråksämnet eftersom den har stora
förutsättningar att kunna ta hänsyn till elevernas språkliga nivå, omvärldskunskap och
referensramar som krävs för att kunna tolka texter. De säger också (2000, s.106) att
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skönlitteratur kan anpassas till elevernas ålder så att de bygger upp ett ordförråd som är
adekvat för deras ålder.
Enligt Lindberg (2007, s.34) och Enström (2013, s.169) är kunskap om ord en
avgörande komponent i språkbehärskningen och ofta den mest begränsande faktorn i
språkanvändningen. Enström påpekar också (2013, s. 173-174) att skönlitteratur oftast
innehåller vardagliga ord där en stor del är högfrekventa och kända av inläraren, men också
en betydlig del som är lågfrekventa och okända för inläraren. Gibbons (2013, s.148)
konstaterar också att eleverna i skönlitteratur möter många ord som inte ingår i deras aktiva
ordförråd, men att de genom sammanhanget kan tolka ut innebörden av orden. Hon påpekar
liksom Chambers även vikten av lärarens val av texter, eftersom texter som är noga uttänkta
för eleverna utvecklar deras språkfärdigheter under läsningen. Texten måste då ta hänsyn till
exempelvis elevernas aktuella nivå i språkbehärskningen, om texten ska läsas enskilt eller
med läraren närvarande, frekvensen av nya begrepp, samt elevens ålder och intressen. En text
som väcker elevernas läslust ökar elevens motivation för att ta sig igenom texten. Det går
alltså dra slutsatsen att andraspråkselever bör möta mycket skönlitteratur som tar hänsyn till
deras individuella förutsättningar för att lättare kunna tillägna sig ett nyanserat, vardagligt
ordförråd och i förlängningen kunna föra ett samtal med större säkerhet.
Läraren måste också ta hänsyn till att elevernas förförståelse kan påverkas av en
annorlunda kulturell bakgrund eller syn på omvärlden (Gibbons, 2013 s. 125-127). Texter
kräver ofta kunskap kring händelser, personer och sakfrågor som är aktuella i det samhället
som texten skrivs i för att läsaren ska kunna förstå referenser och få en helhetsbild av
sammanhanget. Utan rätta förkunskaper kan det vara svårt att förstå kontexten även om orden
i sig är välkända. En slutsats utifrån Gibbons resonemang blir att förståelsen av okända ord
har en stor fördel av att orden förekommer i ett känt sammanhang, medan ett okänt
sammanhang inte nödvändigtvis blir lättare att förstå utifrån kända ord.
Sammanfattningsvis är skönlitteraturen ett stort hjälpmedel i elevernas andraspråksutveckling, både för deras ordinlärning och för deras livs- och omvärldskunskap. Läraren bör
ha en bred kunskap kring val och analys av skönlitteratur för att kunna välja texter som
motiverar eleverna och väcker deras intresse för läsningen och för att kunna tillgodose dem
med olika lässtrategier.

2.4 Tidigare forskning
Det har gjorts många tidigare undersökningar av vilka anledningar det kan finnas för lärare att
använda skönlitteratur i förstaspråkssundervisning, utöver i de skäl som nämns i styr-
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dokumenten. I svenskan har detta undersökts av bland andra Molloy (2003) och Brodow &
Rininsland (2005). Skönlitteraturens plats i andraspråksundervisning är tyvärr inte lika
undersökt. Inom svenska som andraspråk har dock Economou (2015) gjort en studie som
bland annat observerar litteraturundervisning i en gymnasieklass. Enligt Economou använder
den observerade läraren smågruppsamtal, helklassamtal, skriftliga uppgifter, enskild läsning
och högläsning av en gemensam text med syfte att utveckla elevernas ordinlärning, förmåga
att analysera, omvärldskunskap och personliga identitet.
Av de fåtal övriga undersökningar som gjorts inom svenska som andraspråk har
majoriten endast gjorts i mindre skala inom ramen för akademiska uppsatser på grundnivå.
Några exempel på dessa är Johansson (2015), Buch (2016), Kelmendi (2016) och Vargård
(2013) som samtliga intervjuat ett antal verksamma andraspråkslärare.
Johanssons undersökning (2015) består av klassrumsobservationer samt intervjuer med
en lärare och fyra elever inom vuxenutbildning. Studien visar att den tillfrågade läraren anser
att eleverna genom litteraturen lär sig mer om Sverige samt får konkreta exempel på hur
språket kan användas. Den intervjuade läraren anser att skönlitteratur på så vis kan bli ett
verktyg för uttalsförbättring och ordinlärning.
Buch (2016) genomför intervjuer med tre olika gymnasielärare och urskiljer hos dem tre
syften med läsning: läsning för ordinlärning, personlig utveckling och social utveckling.
Skönlitteraturen är också enligt Buchs informanter ett bättre hjälpmedel för ordinlärning än
facklitteratur och hjälper eleven att förstå samhället då och nu.
Kelmendi (2016) redovisar sin intervjustudie på grundskolan som visar på att lärarna
uppskattar skönlitteratur för att eleverna får möta nya ord, fraser och grammatiska strukturer i
ett sammanhang men också för att eleverna får en förståelse för hur andra personer resonerar.
Vargårds (2013) studie riktar sig också mot grundskolan där hon genomför en intervjustudie
med tre lärare för att undersöka deras motiv bakom valet av skönlitteratur och syften med
skönlitterärt arbete. Vargård (ibid) uppger att hennes informanter säger sig använda
skönlitteratur för att eleverna ska få en förståelse för samhället, möta begreppen i flera olika
kontexter och vidga förståelsen för andra kulturers tankesätt.
Sammanfattningsvis visar de tidigare svenska undersökningarna att följande motiv till
att använda skönlitteratur i undervisningen förekommer: ge eleverna en större kontext för nya
ord och begrepp samt grammatiska strukturer, ett vidgat perspektiv på det egna samhället och
andra kulturer samt personlig utveckling.
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3 Resultat
Undersökningen baseras på 73 besvarade enkäter och tre intervjuer. Nedan följer en
presentation av informanterna och resultaten från enkät- respektive intervjuundersökningen.
Till en början presenteras de i separata avsnitt och sammanställas sedan i ett samlat resultat
för hela studien. I kapitel 4 sammanställs sedan undersökningarna i en diskuterande analys
som följer resultatavsnittets struktur.

3.1 Presentation av informanter
3.1.1 Enkätrespondenter
I nedanstående diagram redovisas enkätens respondenter utifrån deras undervisningsuppdrag.
Diagrammet representerar 80 tjänsteuppdrag, då sju av de 73 lärarna arbetade inom två olika
undervisningsnivåer vid tiden för insamling av enkätsvar.

Informanternas undervisningsnivå
Arbetsmarknadsutbildning
IM (Introduktionsprogrammet, Gymnasiet)
Komvux
SFI
Gymnasiet
Grundskolan
Förberedelseklass/Språkintroduktionen
0

5

10

15

20

25

30

35

Antal lärare

Diagram 3.1 – Enkätrespondenternas undervisningsuppdrag

Undersökningen visar att 81 % av respondenterna har ytterligare ett språkämne i sin
kombination, varav 73 % har läst svenska och således garanterat fått undervisning i litteratur
inom ramen för det ämnet. 28 % av respondenterna uppger att de fått didaktisk undervisning
om skönlitteratur löpande under lärarutbildningen, samtidigt som 19% uppger att de inte fått
någon undervisning i litteratur under utbildningen.
För att kunna ge en heltäckande bild av informanternas användning av skönlitteratur i
undervisningen har ett medeltal över den genomsnittliga undervisningstiden per grupp på
respektive nivå räknats ut. Inför beräkningarna uteslöts informanter som redovisat två olika
undervisningsuppdrag, samt enkätsvar som framstod orimliga eller var obesvarade. Även
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respondenten som redovisat Arbetsmarknadsutbildningen som undervisningsuppdrag uteslöts,
eftersom en ensam respondent inte ger någon rättvisade bild samtidigt som det var oklart om
Arbetsmarknadsutbildningen följer en bestämd kursplan som kräver skönlitteratur. Av samma
anledningar har Arbetsmarknadsutbildningen också uteslutits ur all vidare beräkning utifrån
nivå. Även Introduktionsprogrammet har uteslutitis ur beräkningar utefter undervisningsnivå
på grund av dess låga informantantal. För vidare diskussion kring Introduktionsprogrammet,
se avsnitt 4.4.

Genomsnittlig undervisningstid
Komvux
SFI
Gymnasiet
Grundskolan
Förberedelseklass/Språkintroduktionen
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Undervisningstid i timmar per vecka och grupp

Diagram 3.2 – Genomsnittlig undervisningstid för respektive nivå

Viktigt att ha i åtanke är att grundskolans undervisning är fördelad på olika årskurser. Enligt
Skolverket10 har en elev i grundskolan rätt till 1490 timmars undervisning totalt i svenska som
andraspråk, men de ger ingen hänvisning till hur många timmar som ska fördelas per årskurs.
Undersökningens studie har dock utgått ifrån att undervisningstiden är någorlunda jämnt
fördelad, baserat på att årskurs 1-3 läser färre ämnen men också har kortare skoldagar jämfört
med årskurs 7-9.
3.1.2 Intervjupersoner
Nedan följer en förberedande

presentation

av

relevant

bakgrundsfakta

gällande

intervjuinformanterna. Samtliga namn är ersatta med I1, I2 och I3 för att skydda
informanternas identitet.

10

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/timplan/timplan-forgrundskolan-1.159242 [Hämtad 2017.01.03]
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Informant
Undervisningsnivå
i sva11
Antal grupper i sva
Antal års
erfarenhet inom
sva
Antal år som
behörig lärare
Antal års total
erfarenhet i
läraryrket
Övriga ämnen

I1
Komvux,
gymnasial nivå
3 kurser, läser i
samlad grupp12
4

I2
Gymnasiet

13

10

9

20

10

13

Svenska/Religion

Historia

Engelska/Samhällskunskap

3 kurser, läser i
samlad grupp
10

I3
Språkintroduktion,
motsvarande åk 7-9
1
1

Tabell 3.1 – Presentation av intervjuinformanter

I tabell 3.1 ovan går det se att samtliga intervjupersoner undervisar på olika nivåer, där
elevgrupperna har olika lång erfarenhet av undervisning i svenska. Eleverna som läser
gymnasial nivå på komvux har samtliga genomgått SFI, vilket innebär att de har minst 6
månaders erfarenhet av svenskundervisning vid kursstart. Eleverna som läser på
gymnasienivå går samtliga på ett nationellt program och har således en längre erfarenhet av
svenskundervisning. Eleverna på språkintroduktionen är nybörjare i svenska språket och har
således kort erfarenhet av svenskundervisning.
Både I1 och I2 undervisar av organisatoriska skäl i blandande grupper som täcker upp
samtliga tre gymnasiekurser i svenska som andraspråk. I3 har en klass i svenska som
andraspråk på språkintroduktionen men undervisar också två introduktionsklasser i
samhällskunskap. Av naturliga skäl blir språkinlärningen central även där. I1 har också
tidigare forskat inom litteraturvetenskap, vilket kan antas ge henne god inblick i olika litterära
verk och verktyg för att analysera dem.
I2 är den enda av de intervjuade lärarna som inte har ett övrigt språkämne med sig i
kombinationen, men jobbar dock alltid tillsammans med en svensklärare vid varje
lektionstillfälle och uppger att hon därmed kan ta hjälp av kollegans kunskaper gällande
exempelvis skönlitterärt arbete.

3.2 Enkäter
Nedan redovisas svaren på forskningsfrågorna utifrån enkätundersökningen. I samband med
varje tabell följer en mer utvecklad textdel.
11
12

Förkortning för svenska som andraspråk
Samlad grupp står för att alla tre gymnasiekurser har undervisning vid samma tillfälle, i samma klassrum.
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På ett flertal frågor i enkäten kunde informanterna ange flera svar, vilket medför att
antalet svar på dessa frågor överstiger antalet informanter. Detta var nödvändigt då det till
exempel kan finnas flera bakomliggande syften kring ett valt arbetssätt. (För referens
återfinns enkäten i bilaga B.)

3.2.1 Skönlitteraturens utrymme

Skönlitteraturens utrymme per
undervisningsgrupp

Ett par tillfällen
i månaden

Vid enstaka
tillfällen

Minst ett
tillfälle i
veckan

Ca 30 minuter per
vecka

Ca 15 minuter per
vecka

45-60 minuter per
vecka

Mer

Diagram 3.3 – Skönlitteraturens utrymme i undervisningen

35 % av respondenterna uppger att de använder skönlitteratur vid enstaka tillfällen eller vid
ett par tillfällen i månaden. Majoriteten använder alltså skönlitteratur vid minst ett tillfälle i
veckan, vilket demonstreras i den mörkblåa delen av den större cirkeln i diagram 3.3 ovan. En
vidare utskärning av den mörkblåa delen visar att större delen av informantgruppen uppskattar
att de använder skönlitteratur 45-60 minuter per vecka och undervisningsgrupp. I de fall när
lärare uppger att skönlitteraturen används mer än 60 minuter i veckan är det vanligaste att den
ligger till grund för all undervisning eller arbetas med kontinuerligt, parallellt med annan
undervisning.
Av de 21 lärare som anger att de fått litteraturdidaktisk undervisning löpande under sin
lärarutbildning uppger 90 % att de använder skönlitteratur vid minst ett tillfälle i veckan. 66
% uppger att de använder skönlitteratur minst 45 minuter i veckan. Således är användningen
av skönlitteratur mer frekvent hos de lärare som upplever att de själva har fått mycket
undervisning i litteratur under lärarutbildningen jämfört med hela respondentgruppen (se
tabell 3.3). Dessa 21 lärare är fördelade inom samtliga undervisningsnivåer, varav 52 %
arbetar inom grundskolan eller förberedelseklassen/språkintroduktionen (för jämförelse av
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skönlitteraturens utrymme på dessa nivåer oberoende av lärarens upplevelse av didaktisk
utbildning, se diagram 3.4 nedan). Av de 14 lärare som angett att de inte har fått någon
undervisning alls i litteratur under lärarutbildningen uppger endast 36 % att de använder
skönlitteratur under minst ett tillfälle i veckan, vilket är mycket lägre än motsvarade värde för
den totala respondentgruppen.

Skönlitteraturens andel av den totala
undervisningstiden
Andel lärare som arbetar med skönlitteratur vid minst ett tillfälle i veckan
Andel lärare som arbetar med skönlitteratur minst 45 minuter i veckan
Minsta andel av total undervisningstid

150%
100%
50%

100%
60%

75%
17%

50%

48%
13%

75%
29% 25%

58%
21%

56% 44%
8%

0%

Diagram 3.4 – Skönlitteraturens utrymme i procent av den genomsnittliga undervisningstiden i varje
undervisningsnivå

Enligt ovanstående diagram används skönlitteraturen mest frekvent på komvuxnivån, där 100
% av lärarna uppger att de använder skönlitteratur minst en gång i veckan. Hela 60 %
använder dessutom skönlitteraturen minst 45 minuter i veckan, vilket dock motsvarar endast
17 % av den totala undervisningstiden. Viktigt att ta i beaktande är att gymnasienivån har
minst undervisningstid (se diagram 3.2) och således motsvarar alternativet på minst 45
minuter i veckan mest tid av den totala undervisningstiden där. På samma sätt motsvarar 45
minuter minst tid av den totala undervisningstiden inom förberedelseklassen och
språkintroduktionen eftersom de har den längsta undervisningstiden per vecka.
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Textformer
Hela böcker

3%
27%

Utdrag ur böcker

44%

Noveller

11%

Dikter eller sångtexter
En blandning av alla sorts texter

14%

1%

Övriga

Diagram 3.5 – Föredragna textformer vid skönlitterärt arbete

Majoriteten av respondenterna försöker blanda olika former av texter som noveller, dikter och
utdrag ur längre böcker medan 27 % föredrar att använda hela böcker. Dikter eller sångtexter
ter sig vara minst vanligt att föredra då endast 1 % valt detta alternativ.
Fördelningen av de textformer som är mest föredragna att använda i undervisningen ser
i stort sett likadan ut på en övergripande nivå som på de olika undervisningsnivåerna. Det
enda som skiljer sig är att noveller är betydligt vanligare på gymnasienivån, där 28 % föredrar
noveller vid skönlitterärt arbete och endast 16 % använder sig av hela böcker.

Utgångspunkt vid val av skönlitterära texter
Låter eleverna välja själva
Utifrån elevernas intressen
Utifrån ett specifikt tema
Utifrån ett litteraturhistoriskt perspektiv
Övrigt
0

10

20

30

40

50

60

Antal

Diagram 3.6 – Utgångspunkter vid val av skönlitterära verk

Eftersom motiveringen bakom val av text kan variera vid olika typer av arbeten kunde
informanterna ange flera alternativ på frågan angående utgångspunkt vid val av text. De flesta
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(76 %) väljer litteratur utifrån ett visst tema, näst vanligast (62 %) är att välja utifrån elevernas
intressen.

Utgångspunkt för val av litteratur utifrån
undervisningsnivå
Övrigt

Eleverna väljer själva

Elevernas intressen

Specifikt tema

Litteraturhistoriskt perspektiv

Komvux
SFI
Gymnasiet
Grundskolan
Förberedelseklassen/Språkintroduktionen
0

5

10

15

20

25

Diagram 3.7 – Utgångspunkt vid val av skönlitterära verk utifrån undervisningsnivå

Baserat på undervisningsnivå skiljer sig utgångspunkterna något. Att välja litteratur utifrån ett
specifikt tema är vanligare både på grundskole-, gymnasie- och SFI-nivå jämfört med på den
övergripande nivån. Samtidigt är det ovanligare än genomsnittet att välja litteratur utifrån
elevernas intressen på både gymnasie-, SFI- och komvuxnivå.
I en ytterligare fråga ombads respondenterna att uppge om det finns någon typ av
litteratur som de undviker att läsa i undervisningen. I en öppen fråga ombads sedan de som
svarat ja att ange vilken sorts litteratur de undviker. 26 % av respondenterna anger där att det
finns skönlitteratur som de undviker att läsa med eleverna. Det vanligaste som dessa
respondenter försöker undvika är texter som handlar om krig eller liknande händelser som kan
traumatisera de elever som själva flytt ifrån en krigssituation. Många uppgav också att de
undviker texter som är skrivna på ett ålderdomligt språk eller som är på en för hög språklig
nivå för att eleven ska ha möjlighet att förstå texten.

3.2.2 Aktiviteter kring läsningen
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Aktiviteter kring skönlitteraturen
ENSKILD LÄSNING
HÖGLÄSNING
PARLÄSNING
SAMTAL I HELKLASS
SAMTAL I SMÅGRUPPER
MUNTLIG SAMMANFATTNING
SKRIFTLIG SAMMANFATTNING
SKRIVUPPGIFTER FÖR ATT VISA DIREKT FÖRSTÅELSE
SKRIVUPPGIFTER FÖR REFLEKTION
ORDLISTOR
GRAMMATIKGENOMGÅNG
GENOMGÅNG ENLIGT GENREPEDAGOGIKEN
ÖVRIGT

44
58
11
44
47
32
31
32
53
23
12
36
5
0

10

20

30

40

50

60

70

Antal lärare som använder aktiviteten

Diagram 3.8 – Aktiviteter i samband med arbete kring skönlitteratur

På frågan kring aktiviteter (se fråga 12 i bilaga B) var det möjligt för informanterna att ange
flera svar, vilket också merparten av gruppen gjorde. Respondenterna fick uppge vilka
arbetssätt de använder i samband med deras skönlitterära undervisning utifrån en given lista,
men kunde även ange egna alternativ. De alternativ som framkom där var informationssökning, läsgrupper i biblioteket, kommunikationsövningar och dramatiseringar samt arbete
för att ge eleverna en kontext för texten, det vill säga en förförståelse. Resultatredovisningen
som följer skiljer på de olika aktiviteterna utifrån aktiviteter som pågår under, respektive efter,
läsningen.
De vanligaste aktiviteterna enligt respondenterna är högläsning (79,5 %) och
reflekterande skrivuppgifter (72,6 %). Resultatet blir således att högläsning är det mest
populära sättet att arbeta med under läsningen, men det är viktigt att vara medveten om att det
i de flesta fall inte är det enda. Av de lärare som uppgett att de använder högläsning är det 34
% som använder sig av enbart högläsning. Majoriteten använder sig således av två olika
aktiviteter under läsningen, varav 18 % kombinerar högläsningen med både enskild läsning
och parläsning. Sorterat utefter nivån är högläsning vanligast i förberedelseklassen/
språkintroduktionen, där 91 % av lärarna uppger att de använder högläsning. Minst
förekommande är det på SFI, där endast 66 % av lärarna uppger att de använder sig av
högläsning. Samtidigt är det den mest vanliga aktiviteten totalt, se tabell 3.2 nedan.
Reflekterande skrivuppgifter är på motsvarande sätt det mest populära sättet att arbeta
med texten efter läsningen. Dock har ingen respondent uppgett att de använder sig av enbart
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reflekterande skrivuppgifter utan minst en ytterligare aktivitet som tillkommer i kombination
med skrivuppgifterna.
Nedan följer en tabell som visar de mest populära aktiviteterna under och efter
läsningen, redovisat utefter undervisningsnivå.

Komvux

Högläsning, 80 %

Samtal i smågrupper, 80 %

SFI

Högläsning, 66 %

Genregenomgång +
skrivuppgifter för att visa direkt
förståelse, 50 %

Högläsning, 76 %

Gymnasieskolan

Reflekterande skrivuppgifter, 92
%

Högläsning, 88 %

Grundskolan

Reflekterande skrivuppgifter, 69
%

Högläsning, 91 %

Förberedelseklass/

Muntliga sammanfattningar, 73
%

Språkintroduktionen

Tabell 3.2 - De mest populära aktiviteterna baserat på undervisningsnivå

72 % av gymnasielärarna uppger att de använder 5 eller fler aktiviteter i samband med
läsningen. Motsvarande siffror för grundskollärarna och SFI-lärarna är 58 % respektive 50 %.
Bland dem som använder flera aktiviteter finns inget samband med övrig information som
samlats in.

3.2.3 Syfte med läsningen

Syften med skönlitterärt arbete
Utveckling av social förmåga
Personlig igenkänning
Livskunskap
Omvärldskunskap
Språkutveckling
Ordinlärning
Grammtikkunskaper
Genrekunskap
Kunskap om litteraturhistorien
Övrigt
0

10

20

30

40

50

Antal användare

Diagram 3.9 – Syften med aktiviteter kring skönlitteratur i undervisningen
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Även på frågan kring syften (fråga 13 i bilaga B) kunde lärarna uppge flera alternativ, vilket
96 % av respondenterna valde att göra. De kunde också uppge ett eget alternativ, där
läsförståelse och läsning som utgångspunkt för skrivande framkom. Det vanligaste
bakomliggande syftet är att arbetet ska vara språkutvecklande (97,3 %) följt av ordinlärning
och kunskap kring genren. (En vidare diskussion kring hur begreppet ”språkutveckling”
definieras och vilka delar som ingår i begreppet finns att läsa i kapitel 4.4.) Även
omvärldkunskap, livskunskap och personlig igenkänning är vanligt.
De vanligaste syftet för samtliga nivåer är att arbetet ska vara språkutvecklande. Utöver
det varierar syftet något utifrån nivå, vilket redovisas i tabellen nedan tillsammans med den
andel lärare som angett syftet i procentform.

Komvux

Genrekunskap + ordinlärning, 80 %
Grammatikkunskaper, 60 %

SFI

Ordinlärning + livskunskap + personlig
utveckling, 50 %
Genrekunskap + omvärldskunskap + social
utveckling, 33 %

Gymnasieskolan

Livskunskap, 80 %
Omvärldskunskap, 68 %

Grundskolan

Genrekunskap, 75 %
Ordinlärning, 69 %

Förberedelseklass/Språkintroduktion

Omvärldskunskap, 73 %
Ordinlärning + livskunskap, 64 %

Tabell 3.3 – Mest angivna syften med skönlitterärt arbete utifrån undervisningnivå

Enkäten gav också respondenterna möjlighet till att uttrycka övriga tankar. Fyra lärare skrev
där att de saknade litteraturundervisning inom svenska som andraspråksutbildningen, men en
lärare tillade att utbildningarna i svenska och i svenska som andraspråk kompletterar varandra
bra. Det nämndes också av en lärare att skönlitteraturen engagerar eleverna mer än vad
traditionella läromedel gör, samt att den genom att skapa gemensamma upplevelser bygger
upp en sammanhållning i klassen. En lärare skrev att det finns för lite litteratur på lättläst
svenska som inte blir för banal för elevgruppen.
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3.3 Intervjuer
Nedan presenteras intervjuundersökningens resultat utefter forskningsfrågorna.
3.3.1 Skönlitteraturens utrymme
I1 uppger att hennes klasser ofta jobbar med skönlitteratur då det dels finns många texter i
läromedlet och dels eftersom skönlitteratur upptar en stor de i de nationella proven där
uppgifterna utgår från olika former av texter. Nästan varje lektion berör de skönlitterära
texter, men minst vid ett tillfälle i veckan. Även texter som inte finns med i läromedlet
används och eleverna får då vara med och själva välja vilken bok de vill läsa. I3 uppger också
att de arbetar med skönlitteratur minst en gång i veckan. Det ingår inslag av skönlitteratur i
läromedlet men de har också beställt böcker till skolan och lånat från biblioteket. Eleverna får
då själva välja bok med handledning från läraren så att den motsvarar deras språkliga nivå.
I2 använder endast skönlitteratur vid enstaka moment där flera lektioner är avsatta för
ett specifikt tema. En gång per läsår arbetar de ett helt skönlitterärt verk under fem-sex
veckor, men det förekommer också kortare texter några gånger under läsåret. Vilka verk som
läses bestäms av lärarna, då hela klassen läser samma verk.
Enligt I1 väljs verken ut i enlighet med kursplanens formuleringar. Eftersom
styrdokumenten anger att de förekommande texterna ska härstämma från olika kulturer och
tider, samt komma från både manliga och kvinnliga författare använder hon flertalet äldre,
klassiska verk med en viss tematik. Den tematik som uppmärksammas är också den som
nämns för kurs 1 på gymnasienivå: att litteraturen ska ge inblick i ”olika kulturer,
allmänmänskliga teman och svenska referensramar” (Skolverket, 2011b s.184. Se avsnitt 2.2).
I1 uppger sig också vara lyhörd för elevernas intressen och uppger att de ofta vill läsa texter
som fångar ”det gamla Sverige”, exempelvis texter av Selma Lagerlöf och Vilhelm Moberg.
I2 uppger att valet av litteratur ska gynna eleverna på ett sådant sätt att de kan
identifiera sig som andraspråkstalare och kunna njuta av läsningen. Enligt I3 (vars elever är i
inledningsfasen på sin språkutveckling) är den språkliga anpassningen en stor del i valet av
text, samt möjligheten till elevens personliga igenkänning.
Samtliga intervjupersoner uppger att de inte undviker att läsa någon slags litteratur på
grund av dess innehåll. Enligt I1 kan litteratur med vad hon benämner ”hemskheter” snarare
bli ett underlag för en diskussion, samt i vissa fall också bli en hjälp för bearbetning för
enskilda individer. Hon uppskattar när litteraturen väcker känslor hos eleverna, eftersom det
betyder att eleven har tagit till sig texten. Även I2 uppger att hon inte vill undvika någon slags
litteratur med anledning av att hon vill öppna för en diskussion. Också I3 uppger att han med
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hjälp av litteraturen vill väcka elevernas känslor och starta debatter, vilket innebär att han inte
undviker ämnen som kan provocera.

3.3.2 Aktiviteter kring läsningen
Både I1 och I3 arbetar mycket med smågruppssamtal efter läsningen. I1 uppger att det kan
vara en ingång för samtal mellan eleverna eftersom litteraturen kan vara ett verktyg för att
hitta ett samtalsämne. Förutom samtal i smågrupper använder både I1 och I3 också
högläsning i helklass och i par. I1 uppger att högläsning från läraren underlättar elevernas
förståelse av texten eftersom texten då blir mer levande genom exempelvis betoningar. I3
säger att han kan korrigera uttalsfel och liknande som många av eleverna har svårt för när
eleverna får läsa ett par meningar högt för resten av klassen. Det gör att alla kan lära sig av
varandras ”fel”. Högläsning är enligt I1 och I3 också ett sätt att uppmärksamma svåra/nya ord
och förklara dem direkt. På så vis används det skönlitterära arbetet som ett naturligt verktyg
för ordinlärning. Även I2 uppger att eleverna behöver bredda sin ordbas och att skönlitteratur
är ett bra hjälpmedel för det. I1 påpekar dock att skönlitterära klassiker i äldre översättningar
ofta innehåller många ord som är ålderdomliga och irrelevanta för eleverna att lära sig. Vid
läsningen av dessa lägger I1 därför inte lika stor vikt vid ordinlärningen som vid läsningen av
andra skönlitterära verk.
I3 ger också sina elever i läxa att också läsa hemma på egen hand, vilket även I1 låter
eleverna göra. I3 uppger att det är för att enbart lektionstiden inte ger tillräckligt mycket lästid
för att eleverna ska kunna uppnå ett läsflyt. Även I2 uppger att hon ger möjlighet att läsa
hemma, men att de erbjuder främst mycket lektionstid åt läsningen eftersom många elever
enligt hennes uppfattning inte läser det de ska hemma.
Enligt I2 arbetar hennes elever främst med enskild läsning. Ibland förbereder läraren
läsningen genom en förberedande föreläsning kring hur samhället såg ut när verket kom till,
men oftast försöker hon istället motivera eleverna att läsa genom att prata om vikten av
läsning. Efter läsningen får eleverna göra jämförelser mellan bok och film och göra
reflektioner av olika allmänmänskliga teman som invandring och majoritet kontra minioritet.
Läsningen redovisas oftast skriftligt då det inte finns praktisk möjlighet att genomföra
muntliga samtal i högre utsträckning. Om organisationen vore annorlunda skulle hon gärna
använda sig mer av muntliga reflektioner efter läsningen.
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3.3.3 Syfte med läsningen
I tidigare avsnitt framkommer det flera syften bakom lärarnas skönlitterära arbete. Bland
annat vill samtliga lärare väcka tankar och starta diskussioner mellan eleverna. I2 och I3 vill
också att eleven ska ha möjlighet att kunna identifiera sig själv i texten. Utöver det som redan
nämnts uppger I1 att hon använder skönlitteratur för ”det stora lärandets skull”, det vill säga
för att den kan erbjuda mycket nya insikter och kunskaper. Skönlitteraturen ger enligt I1 en
bild av en annorlunda kultur och en samhällsbild från en annan tid, det vill säga en form av
omvärldskunskap. Genom läsningen får eleverna på så sätt en större förståelse för andra
personer och deras tankesätt. Litteraturen kan också vara en hjälp för bearbetning av sorg, det
vill säga en form av personlig utveckling.
I2 uppger att de förutom kursplanernas krav för litteraturundervisningen (vilka hon
formulerar som ökad läsförståelse och förmåga att tillgodogöra sig längre textstycken) även
använder skönlitteraturen för att lära eleverna ta eget ansvar och tillägna sig en studieteknik
för att kunna planera sin läsning. Hon tillägger också att specifikt skönlitteraturen genom den
personliga beröringen underlättar arbetet att analysera texten för eleverna och gör det möjligt
att nå identitetskriser som eleverna kan identifiera sig i.
I3 säger att hans syfte med att använda skönlitteratur förutom verktyget för utveckling
av ordförrådet och uttalet dessutom är att de idiomatiska uttrycken förekommer naturligt och
att eleverna får möta de grammatiska konstruktionerna upprepade gånger. Han vill också att
eleverna ska uppnå ett flyt i läsningen.

3.4 Sammanställning av resultatet utifrån de olika undersökningarna
Här redovisas svaret på forskningsfrågorna utifrån det samlade resultat som både enkät- och
intervjuundersökningarna redovisat. För att underlätta läsningen repeteras inledningsvis
forskningsfrågorna.


I vilken utsträckning och i vilka textformer uppger verksamma lärare i svenska som
andraspråk att de använder skönlitteratur i sin undervisning?



Vilka aktiviteter uppger lärare i svenska som andraspråk att de använder kring läsning
av skönlitteratur i undervisningen?



Vilka syften uppger andraspråkslärare att de har med användningen av skönlitteratur i
undervisningen?



Har lärarnas undervisningsnivå någon betydelse för ovanstående frågor?
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Studien visar att majoriteten av de tillfrågade andraspråkslärarna uppger att de använder
skönlitteratur minst en gång i veckan. Bland dem som upplever att de fått löpande
litteraturdidaktisk utbildning inom lärarutbildningen är användningen av skönlitteratur mer
förekommande. Arbetet med skönlitteratur genomförs främst genom högläsning och arbete
med reflekterande skrivuppgifter. Intervjuerna visar exempel på de reflekterade skrivuppgifterna som bland annat analyser och jämförelser av texten i perspektiv till andra texter
eller händelser.
I båda undersökningarna framkommer det att lärarna är medvetena om valet av en
skönlitterär text. Flertalet av samtliga informanter anser att det är viktigt att ta textens språk i
beaktande när skönlitteraturen ska utveckla ordförrådet, så att litteraturen som används har ett
modernt språk. Äldre översättningar eller texter med väldigt mycket slangspråk kan annars
resultera i att eleverna lär sig ord som är ålderdomliga och ”onödiga” för dem kunna.
Majoriteten ur båda undersökningarna undviker inte texter och intervjupersonerna förklarar
det genom att de med skönlitteraturen vill väcka debatter.
Syftet med att använda aktiviteter kopplade till skönlitterärt arbete skiljer sig däremot
mellan de olika undersökningarna. Enkätinformanterna svarar förutom språkutveckling också
att det ska leda till ordinlärning och genrekunskap. (Då de senare kan anses vara en del inom
språkutveckling kommer detta problematiseras i kapitel 4.4.) Intervjuinformanterna lyfter
också fram ordinlärning men betonar också igenkänning och omvärldskunskap och förmågan
att kunna reflektera över det lästa.
Studien visar också att det finns en skillnad i det skönlitterära arbetet mellan de olika
undervisningsnivåerna, vilket var väntat eftersom de läser efter olika kursplaner. Detta är
tydligast i enkätundersökningen eftersom den baseras på ett större antal informanter, men
framkommer även till viss del i intervjuundersökningen. Den största skillnaden syns i vilka
syften som finns med lärarnas litteraturundervisning, men även i skönlitteraturens utrymme i
undervisningen.

4 Diskussion
Ovan redovisat resultat analyseras härefter utifrån bakgrunden, först i särskilda avsnitt efter
metod och sedan i ett sammanställt avsnitt. Avslutningsvis diskuteras de problem som
uppstått under uttolkningen av enkätundersökningen.

27

4.1 Enkäterna
Enkätundersökningen visar att majoriteten av andraspråkslärarna har ett ytterligare språkämne
i sin ämneskombination. Det innebär att de kan ha fått litteraturdidaktisk undervisning i sitt
övriga ämne som de kan använda sig av inom svenska som andraspråk. Men samtidigt är det
fyra lärare som uppger att de saknar och uttryckligen efterfrågar en litteraturdel i svenska som
andraspråksämnet i lärarutbildningen. Detta förstärker den bild av litteraturens småskaliga
utrymme i utbildningen som överblicken i avsnitt 2.1 gett. Enkäten ger dock ingen tydlig
information om vilken kompetens lärarna har kring litteraturundervisning. Även om 28 %
uppger att de fått löpande litteraturdidaktisk undervisning i sin utbildning så ger det ingen
information kring hur många högskolepoäng litteraturundervisningen omfattar eller hur stor
del som det motsvarar totalt av utbildningen.
Det går dock tolka ut att de som anger att de fått löpande undervisning i litteratur
upplever det som att de fått litteraturundervisning under en övervägande del av utbildningen
och tack vare det upplever att de har kunskaper kring att undervisa i litteratur i sin egen
yrkesroll. I nuläget går det därför endast att dra slutsatsen att de som uppgett att de fått
löpande undervisning i litteratur känner sig säkrare inför att använda skönlitteratur i
undervisningen. Slutsatsen stärks av att samma grupp respondenter uppger att de använder
skönlitteratur i märkbart högre utsträckning än de som svarat att de fått liten eller ingen
undervisning i litteratur under lärarutbildningen. Således antyder detta att skönlitteraturens
utrymme i undervisningen påverkas av lärarens upplevelse av litteraturdidaktisk undervisning
i lärarutbildningen.

4.1.1 Skönlitteraturens utrymme
Oavsett vilken upplevelse respondenterna har av litteraturdidaktisk utbildning går det utläsa
att de vill använda skönlitteratur och ser ett värde i det, baserat på att 68 % använder
skönlitteratur minst en gång i veckan. Med tanke på Ingemanssons (2016) (se avsnitt 2.3)
resonemang kring att läsutveckling kräver ständig övning i läsning får det anses positivt.
De texter som litteraturundervisningen baseras på väljs vanligen utifrån ett specifikt
tema, vilket stämmer överens med kursplanernas vaga formuleringar. Att 26 % av enkätrespondenterna svarade att de undviker vissa sorters texter borde innebära att de tror sig vara
medvetna om vilken text de väljer ut. Underlaget förtäljer dock inte om de som svarade nej
inte är medvetna i sitt val, eller om de också är medvetna men anser sig kunna arbeta med alla
slags texter. Eftersom tidigare forskning (se avsnitt 2.3) uppger att lärarens val av text är
central för elevernas möjligheter till förståelse av texten hade enkäten behövt precisera frågan
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ytterligare och få mer utvecklade svar. För vidare jämförelse med intervjuundersökningen, se
avsnitt 4.3.

4.1.2 Aktiviteter kring läsningen
Hälften av SFI-lärarna och ännu fler av lärarna på grundskole- och gymnasienivå använder 5
eller fler aktiviteter i samband med skönlitterärt arbete. Enkätundersökningen ger dock ingen
vidare information kring lärarnas kunskaper kring de olika aktiviteterna och om lärarna i
förlängningen vet hur de arbetar med de olika aktiviteterna på bästa sätt. Även om lärarnas
skulle antas ha kunskap kring hur aktiviteten ska tillämpas ger undersökningen inte heller
någon information kring hur läraren förvärvat sin kunskap. Därför går det inte utläsa om
lärarna fått undervisning i läsrelaterade aktiviteter och hur de används bäst inom
lärarutbildningen eller om de själva tillskansat sig sådan kunskap i efterhand. Eftersom
styrdokumenten inte anger något om vilka aktiviteter som ska användas i undervisningen går
det anta att Skolverket litar på att lärarna själva kan avgöra vilka aktiviteter som lämpar sig
bäst. Det kräver naturligtvis att lärarna på något sätt fått kunskap om hur olika aktiviteter
fungerar och hur de bäst tillämpas i olika undervisningssituationer. Den tidigare forskningen
(se avsnitt 2.3) visar också att lärarna måste besitta en bred kunskap kring analys av
skönlitteratur för att kunna ge eleverna olika lässtrategier. Därför skulle det varit av intresse
att veta hur stor del av lärarna som fått undervisning i lämpliga aktiviteter för arbete med
skönlitteratur under lärarutbildningen.

4.1.3 Syfte med läsningen
I det centrala innehållet för ”Berättande texter” i kursplanerna för svenska som andraspråk i
Lgr11 (se avsnitt 2.2) är genrekunskapen mest framträdande. Därför får det anses positivt att
majoriteten av grundskollärarna har angett genrekunskap som ett syfte med den skönlitterära
undervisningen. I beskrivningen av ämnet som helhet står det dock att litteraturundervisningen också ska främja elevernas språkutveckling samt vara ett verktyg för deras
personliga utveckling och förståelse av omvärlden. Endast drygt hälften av grundskollärarna
har angett dessa syften med litteraturundervisningen, vilket är förvånande eftersom
kursplanen är bindande att följa. Varför inte fler lärare uppger dessa syften med sin
undervisning går tyvärr inte av avgöra utifrån undersökningen.
Eftersom Lgy 11 anger att det skönlitterära arbetet i gymnasiet (beroende på kurs) ska
syfta till omvärldskunskap, livskunskap eller genrekunskap (se avsnitt 2.2) får det anses
positivt att majoriteten av gymnasielärarna har angett livskunskap som det vanligaste syftet
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med deras litteraturundervisning och omvärldskunskap som det näst vanligaste. Tredje
vanligaste syftena är genrekunskap, ordinlärning och personlig utveckling. Att personlig
utveckling kommer först på tredje plats är förvånande då kommentarsmaterialet för gymnasiet
(Se avsnitt 2.2) tydligt anger att litteraturen ska användas som hjälp för språkinlärning och
personlig utveckling samt för att träna elevens förmåga att analysera. Av de 25 respondenter
som angett gymnasiet som enda undervisningsnivå uppger endast 44 % att deras skönlitterära
undervisning syftar till både omvärldskunskap och personlig utveckling. 92 % av
resondenterna uppger dock att undervisningen syftar till omvärldskunskap och/eller
livskunskap, vilket är en del i att träna elevens förmåga att analysera. Således följer
majoriteten

av

gymnasielärarna

delvis

de

syften

som

kursplanen

anger

för

litteraturundervisning.
Eftersom förberedelseklassen och språkintroduktionen ska följa kursplanerna för
grundskolan respektive gymnasieskolan kan det antas att lärarna där strävar efter uppnå
samma syften med det skönlitterära arbetet som grundskollärarna och gymnasielärarna gör.
Det vanligaste syftet med litteraturundervisningen i förberedelseklassen och språkintroduktionen är omvärldskunskap, vilket nyss konstaterats vara ett av kursplanernas syfte
för litteraturundervisning i både grundskolan och gymnasieskolan. Dock är det förvånande att
inte fler angett genrekunskap som är det tydligaste syftet med litteraturundervisning i
grundskolan, eller livskunskap som är det vanligaste syftet bland gymnasielärarna. För
komvuxlärarna gäller samma sak, de följer samma kursplaner och torde därför ha samma
syften med litteraturundervisningen som grundskollärarna respektive gymnasielärarna. Då
komvuxlärarna angett genrekunskap och ordinlärning som vanligaste syften motsvarar det
dock endast en liten del av kursplanernas skrivelser. Med förbehållningen att förberedelseklassen och språkintroduktionen vänder sig till relativt nyanlända elever är det dock
förklarligt att lärarna vill ge dem en omvärldskunskap för att underlätta anpassningen till en
ny kultur. Med motsvarande förbehållning gällande komvuxeleverna kan de tänkas ha större
behov av att utveckla ett starkt ordförråd än elever på gymnasienivå, eftersom
gymnasieeleverna ofta varit i Sverige en längre period. Komvuxeleverna kan däremot komma
direkt från SFI och således varit i Sverige mindre än ett år.
Då syftet för all undervisning inom SFI är att eleverna ska uppnå ett funktionellt
andraspråk får det anses förvånansvärt att de vanligaste syftena med det skönlitterära arbetet
är ordinlärning, livskunskap och personlig utveckling. Två av de tre vanligaste syftena är
därmed aspekter som utvecklar den analytiska förmågan snarare än den språkliga förmågan.
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Det kan tänkas bero på att undervisningen enligt kursplanen också ska ta hänsyn till elevernas
tidigare erfarenheter och till exempel använda sig av den livskunskap de redan har.
Sammanfattningsvis går det utläsa att samtliga nivåer arbetar med något av de syften
som respektive kursplan anger för skönlitterärt arbete, men det finns en övervägande andel av
lärarna som inte arbetar med samtliga angivna syften för respektive nivå. Vad detta kan bero
på går tyvärr inte avläsa ur enkätundersökningen. Det går endast spekulera i om lärarna inte
besitter den kunskapen som krävs för att arbeta med samtliga syften, om de inte är inlästa på
samtliga delar av styrdokumenten eller om det beror på något annat. En förklaring kan vara att
kursplanen lämnar stort utrymme för tolkning och många lärare därmed inte tolkar
skrivelserna som motsvarande de alternativ som enkäten erbjöd, eller med andra ord på det
sätt som studieledaren gjort. En annan förklaring kan vara att respondenterna eventuellt inte
angav samtliga syften med sitt skönlitterära arbete utan endast dem som de avgjorde var de
mest centrala.

4.2 Intervjuerna
Intervjunstudien visade att samtliga informanter har olika syften bakom arbetet med
skönlitteratur. Detta beror förmodligen på att de alla undervisar på olika nivåer, med
elevgrupper som har olika lång erfarenhet av svenskundervisning. I1 lägger stort värde på
skönlitteraturen som ett verktyg för att lära sig förstå andra tankesätt och kulturer, vilket kan
vara en anpassning till den vuxna elevgrupp hon har. Det stämmer också överens med
Johanssons (2015) studie vars informant också arbetade med vuxna elever. Det som skiljer sig
mellan denna undersökning och Johanssons är att I1 inte uppger att hon arbetar med
uttalsföbättring i lika hög grad. Utifrån intervjuunderlaget är det enbart I3 som uttryckligen
säger sig göra detta, (se avsnitt 3.3.2 och avsnitt 3.3.3). I1:s syften med litteraturundervisning
stämmer också överens med Vargårds (2013) studie, där förståelsen för samhället och andra
kulturers tankesätt lyftes. De överensstämmer också i hög grad med de syften som
styrdokumenten anger för skönlitterärt arbete på gymnasienivå, förutom att styrdokumenten
även efterfrågar kunskaper kring texters struktur.
I2 citerar först kursplanens syften för litteraturundervisning, men tillägger att den
personliga igenkänningen också är viktig då den hjälper eleverna att fortsätta arbeta med
texten. Eventuellt är det möjligt att personlig igenkänning kan fungera som en motivation för
tonåringar. Det är snarlikt de syften som Buch (2016) urskiljde hos de gymnasielärare hon
intervjuade; personlig och social utveckling. Det stämmer också överens med de syften
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Economous (2015) studie redovisade: ordinlärning, förmåga att analysera, omvärldskunskap
och personliga identitet.
I3 som undervisar på språkintroduktionen ser en stor vikt i att eleverna får uppnå ett
läsflyt – troligtvis för att de nyligen lärt sig läsa på svenska. Han lyfter också skönlitteraturen
som ett hjälpmedel för att se ord och grammatiska strukturer i ett naturligt sammanhang,
vilket även Kelmendis (2016) studie på grundskolenivå redovisat.
Eftersom informanterna endast intervjuats vid ett tillfälle vardera går det inte urskilja
om de alltid anser sig ha samma syften med sitt arbete med skönlitteratur, eller om de
anpassas efter aktuell elevgrupp och undervisningsuppdrag. Denna studie visar att det
sistnämnda är fullt möjligt. Det är dock viktigt att vara medveten om att informanterna kanske
skulle hålla med varandra och anse att samtliga syften är viktiga, men att de själva under
intervjutillfället spontant tänkte på ett specifikt syfte. Studien stämmer också överens med den
tidigare forskning som gjorts i Sverige (se avsnitt 2.4) genom att intervjuerna tillsammans
visar på samma resultat som de intervjuer som gjorts inom tidigare undersökningar.

4.3 Sammanställning av studien
Båda undersökningarna visar att högläsning är den vanligaste aktiviteten när det gäller arbetet
med skönlitteratur. Den största skillnaden mellan undersökningarna är att ingen av de
intervjuade lärarna nämner att de arbetar med en text på ett genrepedagogiskt sätt, det vill
säga att arbeta med textens struktur och språkliga kännetecken. Genrekunskap nämns inte
heller som syfte med läsningen, förutom då I3 uppger att skönlitteratur kan ge eleverna
konkreta exempel på grammtiska strukturer. Det är däremot ett av de vanligaste syftena
bakom läsning enligt enkätundersökningen. Intervjustudiens resultat lägger istället
tyngdpunkten vid möjligheten till identifiering. Enligt Denscombe (2016, s. 226) bör
motsägande resultat från olika metodundersökningar inte ses som ett misslyckande utan
tvärtom som en motivation för vidare forskning. Motsägelserna kan antyda begränsningar i
datainsamlingen eller oupptäckta aspekter inom forskningsområdet, vilket bör vara av stort
intresse för vidare undersökningar. I aktuell studie kan de olika resultaten dock härledas till de
olika utformningarna av undersökningarna. Då enkäten gett givna alternativ och intervjupersonerna fått öppna frågor är det naturligt att även svaren utformas olika.
Både enkät- och intervjuinformanterna tar även upp ordinlärning som ett stort inslag i
undervisningen. Intervjuerna ger ett mer vidgat perspektiv på hur uppmärksammandet av ord
ofta sker parallellt med andra aktiviteter, vilket inte är möjligt att utläsa i enkäten. Enligt den
forskning som redovisats är ordinlärning en stor del i språkinlärningen, vilket de intervjuade
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lärarna tycks vara väldigt medvetna om. I enkätundersökningen uppger dock endast 68 % att
de använder skönlitteratur med syftet att öka elevernas ordinlärning. Det är relativt låg
procentsiffra med tanke på hur stor del inom andraspråksforskningen som lyfter fram läsning
av skönlitteratur som positivt för ordinlärningen (se avsnitt 2.3). Det kan antyda att många av
lärarna inte har kunskapen kring hur skönlitteraturen kan påverka ordinlärningen.
Båda undersökningarna tar också upp omvärldskunskap som ett syfte med att använda
skönlitteratur i undervisningen. Cirka två tredjedelar av enkätinformanterna anger att detta är
en del i deras undervisning, medan främst en intervjuinformant tar upp det som viktigt.
Redovisad forskning (se avsnitt 2.3) anger omvärldskunskap och anpassning efter elevens
eventuella annorlunda omvärldskunskap som en påverkande faktor i förståelsen av
skönlitteratur. Därför torde det vara viktigt att lärarna är medvetna om vad skönlitteraturen
säger om detta och hur de arbetar med det.
Då enkätundersökningen inte ger någon information om vilka läsförståelseprocesser
lärarna vill träna med undervisningen ger intervjustudien ett värdefullt komplement. Den visar
att de processer som Skolverket (2016c) säger hjälpa läraren bedöma elevens läsförståelse
används i undervisningen (se avsnitt 2.2). De mest populära tycks enligt intervjustudien vara
att sammanföra information mellan två olika verk och reflektera över detta. Enligt I3 arbetar
hans grupp också mycket med att identifiera språkliga och textuella drag.
Intervjustudien kompletterar också enkätundersökningen i frågan om hur medveten
läraren är för olika faktorer när de gör sitt val av text inför läsningen. Detta är av intresse
eftersom lärarens val av text är central för elevernas läsförståelse och läslust enligt Chamber
(1993) och Gibbons (2013) (se avsnitt 2.3). Eftersom den enda frågan i enkätundersökningen
kring textval var huruvida det finns texter som lärarna aktivt undviker att läsa med eleverna
ger intervjustudien ett nödvändigt tillägg. Enkätundersökningen visar att 26 % undviker att
läsa vissa sortes texter (och därmed kan antas vara medvetna om vilka texter de väljer), men
ger ingen information kring medvetenheten hos dem som svarat att de kan använda alla sortes
texter i undervisningen. Intervjuundersökningen visar att det förmodligen finns en
medvetenhet, eftersom samtliga intervjupersoner uppger att de inte undviker någon litteratur
men ändå är medvetna kring vilken litteratur de väljer och vet vilket syfte deras textval har.
Enligt samtliga intervjupersoner tar de också till viss del hänsyn till elevernas intressen vid
val av text. 2 av 3 informanter låter dessutom eleverna välja bok själva utifrån vissa ramar,
vilket borde öka möjligheterna för eleverna att välja en bok som intresserar dem och kan
förstås utifrån elevens referensramar.
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4.4 Problematiska aspekter i studien
På grund av misstag i enkätens konstruktion går det inte att dra några säkra slutsater utifrån
flera av frågorna. Nedan redovisas dessa frågor samt hur de skulle formulerats för att erhålla
ett underlag som gett säkrare svar.
Enkäten innehöll en fråga huruvida informanterna fått någon litteraturundervisning i sin
lärarutbildning (se bilaga B, fråga 5), men då den formulerades tvetydigt gick det inte dra
någon säker slutsats utifrån resultatet. Frågan kunde tolkas dels huruvida det getts
litteraturundervisning i ämnet svenska som andraspråk och dels huruvida det getts
litteraturundervisning någon gång under hela lärarutbildningen. Det framgick även av
enkätsvaren att respondenterna tolkat frågan olika, men tyvärr framkom det inte under
pilotundersökningen. Undersökningen hade därför kunnat dra fördel om frågan var uppdelad i
två delar som tydligare syftade på litteraturdelen i svenska som andraspråk respektive i övriga
ämnen. Resultatet hade i sådana fall på ett mer säkert sätt kunna visa på samband mellan
utbildning och lärarnas val i undervisningen, samt om litteraturundervisning inom övriga
språkämnen kan tillämpas i svenska som andraspråk. Enkäten hade också behövt fråga efter
hur stor del av ämnesundervisningen som ägnats åt litteratur för att få fram ett jämförelseunderlag. I nuläget kan slutsatser kring utbildningens påverkan av undervisningen visserligen
antydas men inte dras med säkerhet. Det går dock uttolka att de lärare som angett att de lärare
som uppgett att de fått litteraturdidaktisk undervisning, oavsett inom vilket ämne, känner en
större säkerhet inför att själva undervisa i litteratur.
Enkäten hade också behövt två alternativ för vilken nivå lärare i grundskolan undervisar
i och har utbildning för; åk 1-6 eller åk 7-9 (se bilaga B, fråga 1 och fråga 4). Eftersom
nivåerna kräver olika utbildningar och antal högskolepoäng (se avsnitt 2.1) blir svaren något
missvisande i nuläget, även om det går att anta undervisningsnivå utefter ämneskombinationer
då ämneslärare har färre ämnen i kombinationen än grundlärare. Eftersom inget resultat kan
göras utifrån så svaga antaganden har det dock inte gjorts i denna studie.
Enkätfrågan rörande informanternas utbildning (se bilaga B, fråga 4) hade också behövt
samla in information kring vilken grundutbildning de informanter som uppgav att de
kompletterat med enskilda kurser i svenska som andraspråk hade sedan innan. Detta är av vikt
eftersom tidigare ämnen och typ av examen kan påverka hur mycket undervisning de tidigare
fått kring skönlitteratur. Detsamma gäller således också för de informanter som uppgav att de
går kompletterande utbildning i svenska som andraspråk just nu. En ytterliggare aspekt som
borde undersökts i samband med uppgifter om kompletterande utbildning är huruvida
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respondenten gått en högskolekurs på 30 högskolepoäng eller om de läst en fortbildning som
exempelvis kommunen anordnat.
När informanternas undervisningsnivå efterfrågades (se bilaga B, fråga 1) erbjöds
alternativet ”Introduktionsklass” vilket senare visade sig vara ett förlegat begrepp som inte
används längre men som motsvarar nuvarande förberedelseklassen och språkintroduktionen.
Eftersom två informanter specifikt angett introduktionsprogrammet som undervisningsnivå
kan det dock tolkas som att de var osäkra på om begreppet introduktionsklass täcker
språkutbildning på gymnasienivå. Alternativt kan det tolkas som en osäkerhet huruvida deras
undervisningsnivå ingår i alternativet ”gymnasiet”. Utifrån svaret är det nämligen omöjligt att
avgöra huruvida de arbetar på introduktionsprogrammet som gymnasieprogram eller på
språkintroduktionen som inriktning.
I utformningen av alternativ för arbetssätt och syften i litteraturundervisningen (se
bilaga B, fråga 12 respektive fråga 13) användes som tidigare nämnt den pilotintervju som
genomfördes i kombination med den tidigare forskning som då upptäckts. Eftersom enkäten
utformades av en ensam person kvarstår ändå en risk för att dennes subjektiva tolkning av
litteraturen påverkade alternativen. Därför erbjöds respondenterna även att ange ett eget
alternativ, vilket dock endast ett fåtal respondenter gjorde. Om detta beror på att samtliga
arbetssätt respektive syften fanns redovisade eller om respondenterna på grund av andra
anledningar inte angav egna alternativ är dessvärre omöjligt att utläsa. En bearbetning av
enkäten skulle därför behöva inkludera flera alternativ, som till exempel lässtrategier och
analytiska kunskaper. En bearbetad version av enkäten skulle även kunna inkludera en
rangordningsfunktion, så att lärarna själva har möjlighet att ange vilka aktiviteter respektive
syften som är vanligast i deras undervisning och vilka de jobbar mindre med. I nuläget ger
enkäten ingen information huruvida respondenten angett samtliga aktiviteter och syften som
återfinns i deras litteraturundervisning eller om de endast angett dem som de anser vanligast.
Därav kan inga säkra slutsatser dras.
Slutligen kvarstår en diskussion kring alternativet ”språkutvecklande” inom frågan om
syften med skönlitterärt arbete (se bilaga B, fråga 13). All undervisning i en andraspråksklass
torde verka för att vara språkutvecklande i meningen att elevernas språk ska förbättras.
Därmed är det märkligt att inte 100 % av infomanterna valde detta alternativet. Möjligtvis kan
det bero på att begreppet inte definieras. Andra alternativ på frågan var bland andra
”ordinlärning” och ”genrekunskaper”, vilket också är en form av språkutveckling eftersom de
hjälper eleverna bli säkrare i språket. Vid en reproduktion av studien kan alternativet
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”språkutvecklande” därför uteslutas helt och istället ersättas av fler exempel på specifikt
språkutvecklande faktorer.
Enkätens brister har gett konsekvenser för uttolkningen av resultatet på det sätt att
många uttolkningar inte ger ett trovärdigt resultat eftersom underlaget är för svagt. Trots
påtalade brister och svårigheter kring att ge underbyggda slutsater har denna studie dock gett
upphov till många framtida forskningsförslag och faktiskt uppmärksammat några av de sätt på
vilka skönlitteraturen används i undervisningen i förhållande till kursplanernas skrivelser.
Enkätundersökningen kan där ses som ett första steg i en djupare studie över de
förutsättningar och kunskaper som andraspråkslärare har.

5 Slutord
Den teoretiska bakgrunden har visat på att läsning av skönlitteratur kan vara en stor hjälp för
språkinlärningen. Kursplanerna kräver förvisso att skönlitteraturen ska användas i
undervisningen, men nämner ingenting om hur ofta den bör användas. Många av
undersökningens informanter använder ändå kontinuerligt skönlitteratur vid minst ett tillfälle i
veckan, vilket antyder att de ser många fördelar med att använda skönlitterära texter i
språkundervisningen. Samtidigt som många andraspråkslärare är positiva till att använda
skönlitteratur efterfrågas det mer litteraturundervisning i lärarutbildningen.
Skönlitteraturens utrymme och syftet med litteraturundervisningen varierar något i de
olika undersökningarna. Underlaget är inte tillräckligt djupgående för att kunna se tydliga
orsaker till vad det kan bero på, därför går det endast spekulera i orsakerna. En anledning till
de skiftande resultaten kan vara att frågan ställdes på olika sätt, som nämnt i avsnitt 4.3.
Utrymmet för och syftet med litteraturundervisning skiftar också utifrån de olika
undervisningsnivåerna, vilket var förväntat med tanke på att de följer olika kursplaner. Vad
som däremot är fövånansvärt är att en stor del av informanterna i enkätundersökningen bara
följer en del av kursplanens syfte med litteraturundervisning. Detta har uppmärksammat
möjliga tvetydigheter i styrdokumenten som får till följd att utbildningen i Sveriges olika
skolformer till stor del beror på den enskilde lärarens tolkning av styrdokumenten.
Kombinerat med den ytterst småskaliga litteraturundervisning som andraspråkslärarna får
under lärarutbildningen (se avsnitt 2.1) riskerar det att påverka undervisningen negativt.
Bristen på utbildning kan till och med vara en förklaringarna till varför majoriteten av
undersökningens informanter inte uppger alla de syften med sitt skönlitterära arbete som
styrdokumenten anger för litteraturundervisning. Den tidigare forskningen (se avsnitt 2.3)
uppmärksammar nämligen att eleverna bör utveckla en hög litteracitet, vilket i förlängningen
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innebär att läraren behöver inneha en bred kunskap kring läsning och analys av skönlitteratur
för att kunna tillgodose eleverna med olika lässtrategier. Detta kräver således att lärarna får
utbildning i hur de kan läsa och analysera skönlitteratur på ett sätt som gynnar elevernas
läsutveckling. Därför är det av intresse att utvidga forskningen inom området.

5.1 Vidare forskning
Trots uppmärksammade brister i enkätundersökningen anses studien ha fått ett positivt
resultat. Studien är av intresse för forskningen då den har bekräftat tidigare undersökningar.
Den har också gett många uppslag för vidare forskning som skulle öka trovärdigheten för
forskningsområdet ytterligare. Då det redan konstaterats att enkätundersökningen skulle dra
fördel av en rad omformuleringar och tillägg i enkäten är det intressant att genomföra
enkätundersökningen ännu en gång efter aktuella förbättringar. En sådan undersökning skulle
öka realibiliteten avsevärt eftersom enkäten skulle lämna mindre utrymme för respondentens
tolkning av frågorna.
Ytterligare en intressant utveckling av studien skulle vara att sända enkäten till samtliga
lärare inom en viss utbildningsnivå eller på samtliga nivåer och aktivt arbeta för att få så hög
svarsfrekvens som möjligt. Det skulle innebära att datan kunde analyseras statistiskt och
därmed ge resultatet en högre realibilitet. En undersökning med större omfång skulle också
kunna utnyttja flertalet klassrumsobservationer hos olika lärare för att få en bättre överblick
över arbetet med skönlitteratur under en längre period. På så vis kan forskaren se den faktiskta
undervisningen objektivt och inte enbart behöva förlita sig till de eventuellt subjektiva
uppgifter som lärarna lämnar. Om en förändring inom lärarutbildningen ska kunna ske kan ett
sådant resultat vara

avgörande.

Utöver forskningsintresset har studien

nämligen

uppmärksammat att styrdokumenten ger ett stort utrymme för lärarnas tolkning, vilket kräver
en bred kompetens av läraren. Detta motsvaras dock inte i lärarutbildningen, där
lärarstudenterna endast ges några få högskolepoäng inom litteraturdidaktik.
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Bilagor
Bilaga A Intervjuguide
Namn:
Nuvarande undervisningsuppdrag:
Utbildning:
Erfarenhet inom läraryrket/inom ämnet svenska som andraspråk:
1. Kan du göra en uppskattning över hur ofta du arbetar med skönlitteratur i din
undervisning?
2. Vad skulle du säga är skälet till att du använder läsning av skönlitteratur när du gör
det?
3. På vilket sätt arbetar du med skönlitteratur i din undervisning? Vilka syften finns
det med ditt arbetssätt? Hur förbereder du eleverna inför läsningen? Ge gärna
konkreta exempel!
Ev. följdfråga: Kan du berätta om den senaste gången du arbetade med
skönlitteratur?
4. Hur väljer du ut de skönlitterära texterna? Hur motiverar du ditt val? Finns det
någon typ av skönlitteratur som du tycker bör undvikas?
Ev. följdfråga: Arbetar du med utdrag eller med hela böcker?
5. Tycker alla elever att det är roligt att läsa skönlitteratur? Har du några knep för att
fånga upp dem som inte är så förtjusta i att läsa?
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Bilaga B Enkät

II

III
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Bilaga C Översikt av diagram och tabeller
Diagram
Diagram 3.1 – Enkätrespondenternas undervisningsuppdrag
Diagram 3.2 – Genomsnittlig undervisningstid för respektive nivå
Diagram 3.3 – Skönlitteraturens utrymme i undervisningen
Diagram 3.4 – Skönlitteraturens utrymme i procent av den genomsnittliga
undervisningstiden i varje undervisningsnivå
Diagram 3.5 – Föredragna textformer vid skönlitterärt arbete
Diagram 3.6 – Utgångspunkter vid val av skönlitterära verk
Diagram 3.7 – Utgångspunkt vid val av skönlitterära verk utifrån undervisningsnivå
Diagram 3.8 – Aktiviteter i samband med arbete kring skönlitteratur
Diagram 3.9 – Syften med aktiviteter kring skönlitteratur i undervisningen
Tabeller
Tabell 2.1 – Jämförelse över litteraturens utrymme i universitetsämnena
svenska som andraspråk och svenska på fyra lärosäten
Tabell 2.2 – Översikt av läroplanernas krav på arbetet med skönlitteratur i svenska som
andraspråksundervisning
Tabell 3.1 – Presentation av intervjuinformanter
Tabell 3.2 - De mest populära aktiviteterna baserat på undervisningsnivå
Tabell 3.3 – Mest angivna syften med skönlitterärt arbete utifrån undervisningnivå
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