
 
                   

        

 

 

Examensarbete – lärarutbildningen 
     
 

 

 

Sagan som genre och 
andraspråksinlärares 
grammatiska prestation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstrakt 
Författare: Maria Edström 
Handledare: Stefan Sellbjer 
Examinator: Leif Lindberg 
Termin: HT 2012 
Ämne: Pedagogik 
Nivå: Avancerad, 30 hp 
Kurskod: GO2964 



 2 

Författare:  Maria Edström 

Institution:  Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap 

Arbetets art:  Examensarbete på avancerad nivå inom lärarutbildningen 

Titel:   Sagan som genre och andraspråksinlärares grammatiska prestation 

 

 

 
Abstract 
Swedish tuition for immigrants (SFI) is a public adult education program in Sweden 

that was created in order to provide the immigrants with basic skills in Swedish. 

People with different backgrounds speaking different languages learn together how 

they should communicate in Swedish, both orally and in writing. For those who teach 

SFI it is important to know which factors have positive effects on the Swedish 

language acquisition. One of the questions to be asked is if the learning materials´ 

genre has any effect on the SFI students´ proficiency, in particular, oral proficiency. 

Scientists as von Franz, Vygotskiy and Bettelheim argued that fairy tales, as a genre 

consciously or subconsciously recognizable by all the people, present texts that are 

easy to acqiure. The purpose of this study was to investigate if the students´ oral 

output would show a better use of the Swedish grammar having been learned if the 

text to be retell is a fairy tale. Ten SFI intermediate students retelled a fairy tale, a 

short novel and a text based on facts. Three grammar features were tested. The results 

show that the fairy tale as a genre did not improve the learners oral output concerning 

morphology and syntax, but did improve their word order. In general, the results show 

that a choice of genre does have effects on the grammar acquisition of the learners of 

Swedish, which can be futher researched and used in teaching practice.  
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Förord  
 

År 2009 skrev jag och min kurskamrat Charlott Jönsson B-uppsats i svenska som 

andraspråk på Lunds universitet. Utgående från processbarhetsteorin undersökte vi 

några språkinlärares språkliga produktion på grammatisk nivå. Det visade sig att 

elevernas prestation varierade från uppgift till uppgift. Vi la märke till att alla eleverna 

presterade som bäst på att återberätta en saga. Detta resultat har inspirerat mig att titta 

närmare på sagan som genre och att genomföra en undersökning med hjälp av mina 

nuvarande SFI-elever. Syftet blev att testa om genren sagan förstärker muntlig 

produktion av andraspråkseleverna och om så är fallet att hitta en teori som kan ge 

grunder till detta fenomen. 

 

1  Inledning 
 

År 2010 flyttade nästan 100 000 människor till Sverige. För många av utlänningar 

som årligen kommer för att bosätta sig i landet blir kurser i SFI – svenskundervisning 

för invandrare – en bro till ett nytt språk, ett nytt samhälle och ett nytt liv. I 

kursplanen för SFI sätter Skolverket som ett mål att eleverna ”ska få lära sig och 

utveckla ett funktionellt andraspråk” (Skolverket 2009), ett språk som kommer att 

hjälpa dem i vardags- och arbetslivet. Inom SFI-undervisningen, liksom inom vilken 

språkundervisning som helst,  märker man att det är ett stort steg för eleverna att 

övergå från språkinlärning: läsning, hörförståelse, lucktester och grammatiska regler – 

till egen språkproduktion, aktivt och självständigt tal och skrift, som vardags- och 

arbetslivet kommer att kräva av dem. Att effektivisera detta övergångssteg är ett av 

lärarens mål. Därför är det aktuellt för SFI-lärare att ta reda på om det finns någon 

skillnad på hur olika genrer påverkar elevens egen språkproduktion. Sagan som en 

förenande, av alla igenkänd genre kommer i fokus när man läser vidare Skolverkets 

kursplan för SFI. ”Utbildningen ska rikta sig till personer som har olika erfarenheter, 

livssituation, kunskaper och studiemål”, står det i dokumentet. Det påpekas även att 

de vuxna invandrare som saknar läs- och skrivfärdigheter ska kunna skaffa sig de 
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färdigheterna inom SFI. SFI-läraren möter i sin klass elever som ligger på olika nivåer 

och har väldigt olika bakgrunder, och det är ingen lätt uppgift att få alla arbeta 

tillsammans med framgång. Naturligtvis blir det roligt när läraren hittar någon övning 

som förenar elever med olika förutsättningar och höjer prestation hos alla. Det typiska 

för SFI-läromedlen är att materialet i dem är anknutet till språkinlärarnas här och nu. 

Dock har jag märkt att det största engagemanget och den största arbetsglädjen väcks i 

klassen när klassen arbetar med sagor – en genre som inte återspeglar direkt elevernas 

vardag. B-uppsats, som författaren till detta examensarbete skrev år 2009 i svenska 

som andraspråk tillsammans med Charlott Jönsson, tog upp genren saga i SFI-

undervisning. Syftet med uppsatsen var bl. a. att pröva processbarhetsteorins 

påståenden om att det finns en generell utvecklingsgång för alla andraspråksinlärare 

och att de kognitiva processerna bakom inlärningen automatiseras på olika nivåer i 

enlighet med den utvecklingsgången (Jönsson, Edström 2009). Arbetet skulle bekräfta 

att vissa syntaktiska strukturer lärs in samtidigt som vissa morfologiska strukturer av 

samma svårighetsgrad. Det visade sig emellertid att elevernas prestation varierade 

beroende på vad de fick för uppgifter. Hos alla elever var andel grammatiskt korrekta 

yttranden högst och andel rättelser lägst när de fick återberätta en saga. En av möjliga 

förklaringar till denna upptäckt blev att sagan som genre har ett högt pragmatiskt 

värde (Jönsson, Edström 2009:19) vilket hjälper att framkalla elevernas grammatiska 

kunskaper och aktivisera dem. Att det finns samband mellan pragmatisk och 

grammatisk kompetens påpekar i sina studier Norrby och Håkansson (2007:137-138). 

De menar att grammatisk prestation blir bättre om eleven känner sig hemma i 

uppgiftens kontext och förstår meningen med den. Den slutsatsen som författarna 

drog ur sina egna studier var att sagan ger språkinläraren ett starkt pragmatiskt stöd: 

den väcker minnen från deras barndom vilket framkallar en viss upplevelse. Hjärnan 

sätter därmed igång ett annat, mer effektivt än det vanliga, program för att bearbeta 

data till ett utflöde i form av tal (Jönsson, Edström 2009:20).  

 

2 Frågeställning och disposition 

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av ett substantivböjningstest, ett verbböjningstet 

och ett ordföljdstest studera andraspråksinlärares förmåga att använda sina 

grammatiska kunskaper i aktivt språkbruk. Tanken bakom det är att det kan finnas ett 

samband mellan deras prestation och läromaterialets genre. Min hypotes är att saga är 
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en genre som tilltalar alla elever oavsett deras bakgrund och tidigare skolgång, vilket 

påverkar det muntliga utflödet på ett positivt sätt. Med det menas att sagan, som en av 

alla igenkänd, informell, dialogisk, känslomässigt involverande och ofta muntlig 

genre (Johansson & Sandell Ring, 29), aktiverar andraspråksinlärarnas grammatiska 

kunskaper i högre grad än skönlitterär text och faktatext. Jag kommer att verifiera 

eller falsifiera mitt basantagande med hjälp av de tre ovannämnda testen. 

 

Uppsatsen är disponerad på så sätt att det i kapitel 3 ges en översikt av tidigare 

forskning som visar hur språksinlärning samspelar med genrekunskap vid 

undervisning av svenska som andraspråk. I kapitel 4 redogörs för olika teorier om hur 

sagor påverkar människans medvetna tänkande samt de latenta processer som sker i 

det omedvetna. Teorier som tas upp tillhör den jungianska forskaren Marie-Louise 

von Franz, barnpsykologen och psykoanalytikern Bruno Bettelheim, pedagogen och 

filosofen Lev Vygotskij och några moderna forskare som tillhör Vygotskijs skola. I 

kapitel 5 presenteras informanterna och det hur testen blev utformade. I kapitel 6 

förklaras testmetoden och de kriterier som använts för att klassificera uttalanden som 

korrekta eller felaktiga. Testresultaten redovisas och jämförs i kapitel 7. Sedan 

diskuteras resultaten i kapitel 8 och i kapitel 9 sammanfattas uppsatsen. 

 

3  Tidigare forskning 

 
Kapitel 3 innehåller översikt av olika metoder som sedan 60-talet tillämpats i 

undervisningen av svenska för invandrare. Kapitlet presenterar de teorier som gav en 

vetenskaplig grund till de olika metoderna samt visar hur hanteringen av begreppet 

genre utvecklats i språkundervisningen. 

 

Synen på undervisning i svenska för invandrare har ständigt förändrats med tiden. 

Fram till 1960-talet var det mest européer som vandrade in till Sverige för att hitta 

jobb. De idéer som på den tiden dominerade i språkundervisningen var knutna till de så 

kallade behavioristiska teorierna, presenterade av bland andra Watson och Skinner 

(Hägerfelth 1998:126). Eleven föreställdes som ett oskrivet blad och allt som han 

skulle läsa lärdes ut med hjälp av stimulus-respons metoden. Eleven imiterade läraren 
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och stimulerades med positiv respons då imitationen lyckades. Vad gäller 

andraspråksinlärning, talade man om transfer från första till andra språket. De mönster 

i det nya språket som hade motsvarighet i första språket tycktes vara lättare att ta till 

sig. Att ständigt jämföra de två språkens uppbyggnad ansågs då gagna läroprocessen. I 

undervisningen var direktmetoden populär. Eleverna fick upprepa vad läraren hade 

sagt. Om upprepningen lyckades fick eleverna lärarens positiva kommentar. Om den 

misslyckades tillskrevs felen de eventuella språkolikheterna. Att skriva mycket eller 

att studera grammatiken från grunden ansågs inte vara nödvändigt. Någon fri 

kommunikation förekom inte heller i klassrummet.  

 

Att fortsätta använda den kontrastiva grammatiken, som det kallades, blev dock svårt 

redan på 1970-talet, när människor från olika avlägsna länder började komma för att 

bosätta sig i Sverige. Det blev svårt att i en klass ständigt dra paralleller mellan olika 

språksystem (Hägerfelth 1998:127). Det krävdes nya metoder som skulle involvera 

alla elever som aktiva deltagare i utbildningen. Eleverna skulle bygga nya kunskaper på 

sina erfarenheter och färdigheter och inspirera och stödja varandra. Språkinlärningen 

skulle nu ske genom socialt samspel. I den nya kognitiva teorin hävdades det att 

språkinlärning inte endast är en kedja av stimuli och responser. Piaget, en av de 

forskare som bidragit till den kognitiva teorin, påstod att “inlärning är en kognitiv 

process, där mognaden har stor betydelse för vad som är möjligt att lära sig vid olika 

tidpunkter” (Hägerfelth 1998:131). Den kognitiva teorin började dock utarbetas så 

tidigt som på 1930-talet, och en av de som introducerade den var Vygotskij 

(Hägerfelth 1998:136). Hans samtida filosof M.M. Bakhtin talade i detta sammanhang 

om dialogicitet och genrers roll i språkutveckling (Bakhtin 1996). Bakhtin skrev att 

varje språk består av yttranden som tillhör människor engagerade i en eller annan 

aktivitet. Varje språkanvändningsområde utarbetar speciella typer av sådana yttranden 

som kallas för talgenrer. Talgenrer kan vara både muntliga och skriftliga. Talgenrer kan 

även vara primära (enkla) och sekundära (komplexa). De sekundära, som dramat eller 

romanen, uppstår vid högutvecklad och högorganiserad kulturell kommunikation 

(Bakhtin 1996:162). De bearbetar olika primära genrer och kan följaktligen förlora 

anknytning till verkligheten och verkliga yttranden. Det är viktigt, säger Bakhtin, att 
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inte glömma att olika språkliga stilarter betingas av specifika talgenrer som tillhör olika 

områden av människors verksamhet och kommunikation. Stilen ingår som element i 

yttrandets genrebetingade enhet.  

 

Alla talgenrer är dialogiska, påstår Bakhtin. Varje talakt, inklusive de sekundära, 

förutsätter en respons, en aktiv förståelse. Varje aktiv förståelse är i sin tur inget annat 

än en förberedande fas av ett svar. Den som talar förväntar sig aldrig någon passiv 

förståelse, utan ett svar, en medkänsla, ett motargument osv. Varje talande person 

svarar på något som var sagt tidigare. Varje yttrande är en länk i en kedja av olika 

yttranden. De individuella dragen som kännetecknar yttrandets subjekt ger upphov till 

nya yttranden med andra individuella drag när subjektet byts (Bakhtin 1996:188). Att 

lära sig tala betyder att lära sig formulera yttranden. Talgenrer bygger upp vårt tal 

nästan på samma sätt som grammatiska former gör. Utan att kunna förutse talets genre 

skulle man inte kunna kommunicera. Ju bättre vi behärskar olika genrer, desto friare 

använder vi dem och desto lättare får vi uttrycka vår identitet med hjälp av dem. 

 

 En gren av den nya pedagogiken som baseras på elevernas kognitiva färdigheter och 

kreativitet och har genre i fokus kallas för genrepedagogik. De första forskarna inom 

denna skolbildning tillhörde Sydneyskolan. En av dem, Michael Halliday, definierade 

genrer som ”identifierbara mönster för språkanvändningen i sociala kontexter” 

(Kuyumcu 2004:574). Genren presenteras som ett kulturellt fenomen. Sydneyskolan 

menar att kunskaper i ett språks grammatik inte är tillräckliga för att individen ska 

klara sig i det moderna samhället. Det är viktigt att känna igen de sociala 

sammanhang där språket används och välja de typer av språket som passar just för 

dem. Olika morfologiska, syntaktiska och även textbildande strukturer faller på plats 

som komponenter av en genre vid dess inlärning. Alla språkliga mönster lärs in i 

kontext, då eleverna utgår från en specifik text och analyserar den genom att 

sönderdela den ”top down” (Johansson och Sandell Ring 2010:27). Istället för att följa 

kedjan ”ord-ordgrupp-mening-stycke-text” går man då i en motsatt riktning. Texter 

som eleverna arbetar med blir så småningom mindre vardagliga och situationsbundna 

och mer abstrakta. ”Det vardagsrelaterade språket lärs in relativt fort, medan det 

kunskapsrelaterade språket tar längre tid och kräver en medveten undervisning om hur 
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text och språk används i olika sammanhang”, noterar Johansson och Sandell Ring 

(2010:29). Inom genrepedagogiken ses texten utifrån tre perspektiv: fält, tenor och 

kommunikationssätt. Varje perspektiv visar på sitt sätt hur 

situationsbunden/situationsoberoende texten är. Enligt Hedeboe och Polias (2008:71) 

återspeglar fältet språkets utveckling på väg från allmänna och vardagliga texter till 

specialiserade och abstrakta. Tenor visar hur inlärares språk förändras från informellt 

och personligt till formellt och opersonligt. Kommunikationssätt visar texternas 

omfång från den muntliga till den skriftliga, från den dialogiska till den monologiska 

samt hur språk som handling förvandlas till språk som reflexion. Ju längre eleven 

kommer i sin språkinlärning, desto mer situationsoberoende texter utifrån alla tre 

perspektiven behärskar han. Det är därför viktigt att läraren väljer genrer vars fält, 

tenor och kommunikationssätt motsvarar elevernas språkliga nivå. 

 

Alla de så kallade skolgenrer delas upp av Johansson och Sandell Ring (2010:24) i tre 

genrefamiljer: 

• Berättarfamiljen (personligt återgivande genre och narrativ) 

• Faktafamiljen (historiska texter, förklaringar, instruktioner och rapporter) 

• Evaluerandefamiljen (argumentationer och responser). 

 

En av de mest förekommande genrerna i skolan är narrativ. Texterna av denna genre 

innehåller ett händelseförlopp med en komplikation och en lösning. Syftet med dem 

är att underhålla och väcka läsarens fantasi samt att ”överföra samhällets 

grundläggande värderingar” (Johansson och Sandell Ring 2010:84). Narrativer har 

speciella språkliga drag. Exempelvis förekommer ofta dialog för att skifta fråm dåtid 

till nutid. Även preteritum kan av kognitiva skäl skiftas till presens. Enligt Johansson 

och Sandell Ring (2010:93) är sagan den typen av narrativ som lärarna ofta väljer för 

att använda vid andraspråksinlärning. För det första känner de flesta eleverna från 

olika länder de klassiska sagorna. För det andra, har sagan en struktur som är lätt att 

känna igen och specifika språkliga drag. De nämnda forskarnas undersökning visar att 

igenkännandet framkallar ett stort engagemang hos eleverna.  

 

Genrepedagogiken propagerar för språkundervisningsmetoder som tidigt gör inlärarna 

medvetna om olika skolgenrer de arbetar med. Det lättaste sättet att läsa grammatiska 

regler är, enligt denna lära, att successivt övergå från situationsberoende till 
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situationsoberoende kontexter och dekonstruera texterna från textnivån till den 

syntaktiska och den morfologiska nivåerna.  

 

På 1980-talet, samtidigt med, men oberoende av Sydneyskolan, började en annan 

genrepedagogisk teori, som fick namnet nyretorik, utvecklas i USA. Det 

gemensamma för de båda skolorna är förståelsen att det finns två faror som den 

moderna språkundervisningen gärna vill undvika. Den första faran är övervärdering 

av fritt och kreativt berättande och skrivande och undervärdering av genrens formella 

krav. Den andra faran är gentemot alldeles för mycket formalitet inom 

genreundervisningen som begränsar det kreativa tänkandet. Både Sydneyskolan och 

nyretorik betraktar genre som ett fenomen i verkligheten i stället för att se den som ett 

rent filosofiskt begrepp. Ändå skiljer sig synen på genre åt mellan de två skolorna. 

Enligt anhängaren av nyretorik Carolyn Miller är genre ”en social handling i 

återkommande retoriska situationer” (Holmberg 2008:2). Nyretorik, vars perspektiv 

på genre är framförallt pragmatiskt, kritiserar Sydneyskolan för alldeles för 

grammatikbundna undervisningsmodeller. Genrer, säger nyretorik, behöver inte 

förklaras explicit, utan måste läras ut implicit i samband med olika sociala situationer. 

I stället för att definiera olika genrer som berättande, beskrivande, instruerande osv, 

som den australiska modellen föreslår, delar nyretorik genrer upp i kategorier 

polisrapport, insändare, recept osv. Det blir med andra ord inte framställningsformer, 

utan sociala handlingar som ligger till grund för genredefinitionen (Holmberg 

2008:2).  

 

Många elever i Sverige som har ett annat modersmål än svenska läser, skriver och 

berättar texter som rapporter, artiklar, instruktioner m.m. första gången på svenska vid 

sitt skolarbete. Därför är det viktigt att organisera skolarbetet på det sättet att olika 

genrer lärs in på svenska och blir betydelsefulla inom den svenska skoldiskursen. 

 Detta arbete är ett försök att belysa ett perspektiv på samspelet mellan 

andraspråksinlärning och genre, nämligen hur läromaterialets genre påverkar 

elevernas förmåga att aktivt använda sina grammatiska kunskaper. 
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4 Teori 

I det här kapitlet redogörs för de teorier som ligger som grund för detta arbete.  

Varför väcker konst och i synnerhet sagor reaktioner i individens psyke? Vilka 

mekanismer ligger bakom denna påverkan? Vad är det som gör att sagor inte lämnar 

någon likgiltig? Olika forskare har olika teorier. Bland dem är det Lev Vygotskijs 

konstpsykologiska teori som utgör mitt arbetes teoretiska utgångspunkt. Ur 

pedagogisk synvinkel utgår jag från den i kapitel 3 nämnda genrepedagogiska teori 

som utarbetades av Sydneyskolan. Även Sydneyskolans grundare Michael Halliday 

fick i sin tid inspiration av Vygotskijs teori, vilket tillåter mig förena de båda teorierna 

inom mitt arbetes teoretiska ramar. På min studie applicerar jag ett interkulturellt 

perspektiv: alla elever som ingår i studien har olika nationalitet och språk. 

 

4.1 von Franz och den jungianska sagotolkningen 

I sin bok Arketypiska mönster (Franz 2002:13) ägnad åt sagotolkning berättar Marie-

Louise von Franz om ett experiment som en amerikansk lärare har gjort. Läraren läste 

en kort berättelse av en modern författare och en folksaga för sin klass. Några dagar 

senare skulle eleverna skriva ned vad de kom ihåg. Alla mindes betydligt mer av 

sagan än av det skönlitterära stycket, fast detta stycke var mycket spännande (Franz 

2002:14). Von Franz, en elev och kollega till psykoanalytikern C.G. Jung, förklarar 

detta utgående från den jungianska teorin. I sagorna, säger forskaren, finns det ett 

mönster som accepteras av det omedvetna hos alla människor. Därför blir sagorna 

kvar i minnet. Som vi vet, bevarar minnet bäst det som är emotionellt laddat. Vi 

kommer ihåg de sagor som berör oss känslomässigt, vilket gör det lätt för oss att 

återberätta dem. En annan anledning till varför sagor blir kvar i minnet och förs över 

från en generation till en annan är att de innehåller allmänmänskliga budskap (Franz 

2002:14). Det är det kollektiva, både medvetna och omedvetna, som återspeglas i 

sagan, som gör denna genre så speciell och samtidigt universiell, säger von Franz 

(1994:20). 

 

I sin föreläsning The Symbolic Life påpekar Jung så tidigt som 1939 att moderna 

människor har ett desperat behov av det symboliska livet som eliminerats när 

rationalismen tog över (Jung 1939:par. 625). Det sunda förnuftet riktat mot allt och 
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alla lämnar ingen plats för symbolismen. Även i våra hem har vi inte längre någon vrå 

ägnad åt det symboliska livet, någon vrå där vi kan meditera utan att bli störda av våra 

telefoner. Själen finner inte det hon söker. Då blir människor neurotiska och börjar 

leta efter det de saknar utanför sina hem, sina länder och sina kulturer  – förgäves. Om 

man däremot ser på sig själv som en son eller dotter till Månen eller Jorden, 

identifierar sig som en deltagare i världens gudomliga drama – då och bara då kan 

man se någon mening i sitt eget liv. För att inte sjunka i den hopplösa ensamheten ska 

man öppna sig för det kollektiva omedvetna, för myter, sagor, drömmar, religionen – 

något som inte omfattas av det sunda förnuftet och fortfarande kan befria vår psykiska 

kapacitet.  

 

Den jungianska traditionen inom psykologi har intresserat sig mycket för sagans 

betydelse i människans utveckling. Att förstå denna betydelse är viktigt för pedagoger 

som vill använda sagor i sin undervisning. Den ovan nämnda schweiziska psykologen 

Marie Louise von Franz är känd för sin sagoforskning. Ett av de begrepp som von 

Franz appellerar till är ”arketyp”, ”det naturligt bestående i det mänskliga psyket” 

(Franz 2002:15), en omfattande gestalt som tillsammans med andra gestalter 

strukturerar vårt psykiska liv.  Som vi nämnde förut, består folksagan inte endast av 

symboler för medvetna, utan även av symboler för omedvetna processer i det 

kollektiva psyket. Arketypen kan  därmed vara ”gömd” av vårt psyke och kännas igen 

endast i form av symboler. Alla sagor, påstår Franz, beskriver med hjälp av 

symboliska bilder ett och samma psykiska fenomen som är så pass komplicerat att 

vårt medvetande inte kan omfatta det. Den arketypen för helhet, psykets reglerande 

centrum, kallade Jung för Självet (Franz 2002:230).  

 

Att man i alla världens hörn hittar liknande sagomotiv finner då, enligt Jung, sin 

förklaring i att alla sagomotiv återspeglar något som är inbyggt i alla manniskors 

hjärna. Det är sig själva, Självet, meningen med sina liv som alla på jorden söker och 

detta sökande förenar oss alla. Självet är Jungs mest komplicerade arketyp. Ett annat 

exempel på en arketyp är Moder Natur, som symboliserar naturens visdom (Franz 

2002:209), naturens ständiga förändring och därmed människans benägenhet att 

utvecklas och öka sitt medvetande. Den arketypen presenteras av gamla fattiga, men 

engagerade i sina enkla sysslor gummor eller t o m av häxor som förtrollar hjältar. 

Enligt Jung strävar alla människor efter sitt psykes mognad och utveckling. Den vars 
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psyke får utvecklas obehindrat blir en harmonisk person, fri av neuroser. Det är den 

strävan efter den psykiska utvecklingen som alla omedvetet känner igen i arketypen 

Moder Natur.  

 

Så vanliga för folksagor häxor kan även presentera en annan arketyp: Urmodern. De 

individer som i vuxen ålder inte lyckats befria sig från beroendet av någon auktoritär 

person, ursprungligen – modern, står i fara att inte få utveckla sin personlighet till 

fullo. Samtidit kan Urmodern stå för fruktbarhet och möjligheten att dela med sig.  

 

Varje arketyp utför ett centrum för ett komplex, ”en grupp ideér som har en stark 

gemensam emotionell laddning” (Franz 2002:228). Jaget är ett komplex som befinner 

sig i det medvetna. Skuggan är däremot en del av jaget som inte får någon plats i det 

medvetna och är undertryckt i det omedvetna. Brudal (1984:24) ger ett följande 

exempel: om någons personlighet domineras alltför mycket av intellekt, trängs den 

känslomässiga sidan av denne bort och kommer upp till det medvetna i form av 

drömmar och dyl. I sagorna förekommer ofta ett par som tvingas att skiljas åt. Den 

ena går en lång väg för att återfinna den andra. De två människorna symboliserar den 

medvetna delen av självet och den omedvetna som befinner sig i olika psykets fält, 

men behöver förenas för att människan ska vara en helhet.  

 

4.2 Bettelheim om sagans roll i barnets liv 
 

Von Franz publicerade sina verk på 1970-talet. År 1978 kom även en annan bok som, 

i både Freuds och Jungs anda, var ägnad åt tolkning av sagans symboler och sagans 

betydelse för uppfostran och undervisning. Det var Bruno Bettelheims Sagans 

förtrollade värld. Bruno Bettelheim arbetade med barn som hade beteendestörningar 

och kommunikationsproblem. Bettelheim menade att orsaken till de avvikelserna är 

att barnen inte ser någon mening i sitt liv. För att återfå den meningen måste barnet i 

stället för att koncentrera på sig själv titta på sin relation till världen och börja tro på 

att han i framtiden ska kunna komma ut i den världen med sin insats. Barnet måste 

känna att det han gör är betydelsefullt. Vuxna kan och bör hjälpa honom genom att 

presentera för honom människornas kulturella arv med dess humanistiska värderingar.  
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Bettelheim analyserade vilka litterära verk som kan hjälpa  barnet uppfatta sitt liv som 

meningsfull. Dessa verk ska stimulera hans nyfikenhet, berika hans fantasi, utveckla 

hans tänkande, hjälpa honom förstå sig själv, vad han vill och vad han känner. Med 

andra ord ska alla sidor av hans personliga utveckling vara involverade. Samtidigt ska 

dessa verk göra honom självsäker. Författaren kom till slutsatsen att endast folksaga 

svarar alla de förväntningarna. Bettelheim påpekade att sagan är ett konstverk, en 

metafor vars betydelse kan tolkas på olika sätt av olika människor. Som andra 

konstverk fungerar sagan psykoterapeutiskt, för var och en finner i den sin egen 

lösning av sina problem. I sin bok analyserar Bettelheim sagan Askungen. Enligt 

honom är det viktigt med den sagan att barnen kan identifiera sig med huvudpersonen, 

följa alla steg i hennes personliga utveckling som i sin egen och på så sätt inse både 

bra och dåliga sidor i sin personlighet. Brudal (1984:95) noterar att Bettelheim som 

psykoanalytiker visar att sagan «öppnar möjligheter till ett positivt modersförhållande 

. . . och att belöningen för ett sådant modersförhållande är möjligheten av ett rikt 

vuxenliv tillsammans med en partner».  

 

Sagans förtrollade värld påverkade en hel generation föräldrar och pedagoger, 

uppmuntrade dem att se sagor som ett viktigt verktyg i barnsundervisning. Men 

situationen med förvirrade och deprimerade barn kan, enligt min uppfattning, lätt 

extrapoleras på moderna vuxna. En stor del av SFI-elever är tvungna, samtidigt som 

de lär sig språket, att pröva sina grundvärden, att försöka anpassa sig till en 

främmande kultur och kämpa för en plats i samhället. Vägen mot ett mål, kampen för 

överlevnad, sökandet efter Självet och olika steg i den personliga utvecklingen är de 

momenten i sagan som återspeglar deras erfarenheter och stödjer dem i deras vardag.  

 

 

Bettelheims idéer är inte bortglömda idag. Amerikanska teologiprofessorn Susan 

Willhauck analyserar hans verk och säger att moderna barn i jämförelse med de 

föregående generationerna har högre krav på vad som ska uppnås av dem, men har 

betydligt mindre möjligheter att hitta i sin omgivning eller i den förflutna tiden någon 

positiv identitet att luta sig mot (Willhauck 1998:160). Om föräldrarna inte har någon 

positiv identitet att lämna över till sina barn, formas det en ”negativ identitet”. Det är 

viktigt för barnen, säger forskaren, att moraliska principer som de lär sig inte är 

abstrakta, utan uppfattas som ett mänskligt imperativ som bär med sig synliga 
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objektiva fördelar. Om vi nu återvänder till SFI-elever, kan det sägas att de 

förväntningar och krav som de ställs mot inte är försedda med några riktmärken i 

verkligheten heller. Willhauck citerar återigen Bettelheim som säger att människans 

uppgift är att söka meningen med livet. Sökandet är en process som inkluderar talrika 

konflikter som uppstår i det omedvetna. Det omedvetna bearbetas i det medvetna i 

form av fantasi. Därför är det viktigt att fantasin, drömmar och lek tar sin plats i 

människans liv. Sagor ger en andligt utrymme och hopp och gynnar således ens 

utveckling. Sagans humanistiska uppdrag är att utvidga individens framtidsutsikter. 

Därför tycks den tacksamma genren vara speciellt omtyckt av våra elever. 

 

 

4.3 Vygotskij 

4.3.1  Vygotskij och lärande 
 

Von Franz och Bettelheim ger oss en möjlig förklaring till varför sagor väcker känslor 

och skapar effekten av igenkännande samt varför man blir psykiskt motiverad att läsa 

dem eller lyssna på dem. Det har samtidigt funnits i många länder en lång tradition att 

berätta sagor inte bara för barn, utan även för vuxna. Sagoberättandet var för många 

generationer både underhållning och bildning. Samtidigt krävde sagoberättandet inte 

någon extra tid, för man sysslade under tiden med något annat, exempelvis satt och 

spann (Franz 1994:17). Nu är sagor inte en del av de vuxnas vardag och på SFI 

framstår de som läromaterial. Den genren, precis som alla andra, ska hjälpa individen 

att så fort som möjligt lära sig det nya språket. 

 

Enligt skolplanen för SFI ska eleverna under kursen lära sig läsa, skriva, tala och 

förstå svenska samt ”anpassa språket till olika mottagare och situationer” och 

”reflektera över egna kulturella erfarenheter” (Skolverket 2009). När barn börjar gå i 

skolan, räknar lärare med att vissa kan läsa och skriva och naturligtvis med att alla 

kan tala språket. Så är inte fallet med våra elever. Oavsett i vilken utsträckning 

eleverna är skriv- och läskunniga på andra språk, saknar de alla läs- och 

skrivkunnighet  i svenska när de först möts i klassrummet. ”Utbildningen ska rikta sig 

till personer som har olika erfarenheter, livssituation, kunskaper och studiemål”, står 

det i kursplanen för SFI. Sammanfattningsvis kan vi säga att SFI-läraren arbetar med 
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människor med lika hög kognitiv utvecklingsnivå, som är lika hjälplösa gentemot det 

nya språket. Dock skiljer sig deras erfarenheter drastiskt från varandra. En av de mest 

kända teoretikerna inom modern pedagogik vars utbildningsteori kan appliceras till 

både barns och vuxnas skolgång är Lev Vygotskij.  Gallimore and Tharp (1990:192) 

talar om tre stolpar som Vygotskijs utbildningsteori byggs på: undervisning, skolning 

och läs- och skrivkunnighets stöd. Huvudkonceptet för undervisningsteorin är ”den 

proximala utvecklingszonen”, för skolning är det interaktion i klassrummet och för 

läskunnighetsteorin är det ordets betydelse. I skolan samspelar och sätts två diskurser 

mot varandra: den skrivna och den verbala. Gallimore och Tharp (1990) drar parallell 

mellan det skrivna versus det verbala språket i skolan och den vardagliga versus den 

inlärda kunskapen. Vi lär oss olika begrepp med hjälp av både språket och den 

aktivitet där vi placerar in begreppen i ett sammanhang. I vårt vardagliga liv blir de 

nya begreppen knytna till specifika objekt eller företeelser. När vi tillägnar oss 

begreppen och utvecklar dem, blir de mer och mer abstrakta och avlägsna från här och 

nu. När vi däremot lär oss ett begrepp inom den formella skolundervisningen, är 

begreppet från början abstrakt. Begreppet behöver då ”sättas ner” på jorden och 

knytas till något som vi känner till. Således finns det två inriktningar i 

konceptinlärning: ”uppifrån ner” och ”nerifrån upp”. Det kan förklara vissa 

svårigheter inom undervisningsprocessen. När mina elever skulle läsa och förstå 

texten om Götakanalen, hade de svårt att svara på en helt logisk fråga om varför 

kanalen byggts. Anledningen till detta kan vara att det är svårt för eleverna att skifta 

till en ”praktisk” fråga när hela uppgiften består av ”teoretiska” uppgifter. Av samma 

anledning tycks det vara svårt för de många även att skriva dialoger med inlärda 

fraser. De fraserna ska då dras ”ner till jorden”, alltså teorin ska knytas till praktiken. 

Även inlärningen ”nerifrån upp” kan framkalla svårigheter. De elever som inte är 

vana att skriva mycket sedan tidigare och som lär sig först att skriva meddelanden och 

brev har svårt att ta avstånd från denna genre. Samtidigt som de lätt kan berätta om 

sin vardag har de svårt att skriva ner samma berättelse utan att förvandla den till ett 

brev.  

 

Enligt Gallimore och Tharp är det just synthes av de två inlärningssystemen som 

garanterar den snabbaste utvecklingen (1990:194). SFI-uppgifterna formuleras ofta 

som ”Lyssna och förstå” och ”Läs och förstå”. Att förstå betyder enligt Gallimore och 
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Tharp att knyta det nya abstrakta begreppet ihop med den gamla i minnet lagrade 

erfarenheten. Det nya begreppet kommer således in i inlärarens begreppssystem.  

 

Vår inlärning är kulturellt betingad (Cole 1990:90). Alla objekt som vi refererar till 

har skapats av föregående generationer. Varje artefakt som vi stöttar på har en historia 

bakom sig. Således lever vi i en ”dubbelvärld”, både ”naturlig” and ”konstgjord”. 

Kultur är det medium som binder ihop olika delar av människans existens. Kulturella 

artefakter, både ideela och materiella, är de verktyg som man använder vid sitt 

lärande. Sagan kan bli en av kulturen lagrad verktygslåda som förmedlar historiskt 

rättfärdigade värden och binder ihop dem med individens egen erfarenhet. Gränsen 

mellan det kända och det okända, det vardagliga och det abstrakta, det specifika och 

det allmänna är utsuddad i en saga. Därför tycks det vara lätt för många lärare att 

använda sagor i sin undervisning. Koncepten ”uppifrån ner” och ”nerifrån upp” 

krockar inte då. Att föreställa en flygande matta är inte svårt om man någon gång sett 

en vanlig matta, om jag får använda ett sådant exempel. Sagan är, med andra ord, den 

unika genren som på ett naturligt sätt förenar det abstrakta och det konkreta. Detta 

faktum är värt att använda vid SFI-undervisningen. I sin bok Fantasi och kreativitet i 

barndomen talade Vygotskij om ”fantasins emotionella verklighet”: folksagan för oss 

inte bort från verkligheten, ty de känslor som den väcker är riktade mot livet 

(Vygotskij 1995:22). 

 

Lökensgard Hoel (2003:290), som utgår från Vygotskijs teori om den närmaste 

utvecklingszonen, skriver om internalisering som spelar en viktig roll i alla typer av 

lärande. Det betyder att lärandet är ursprungligen en kollektiv process. Alla aktiviteter 

genom vilka man lär sig något är inget annat än kommunikation med andra. Så lärs 

kulturella värden och kollektiva normer ut, säger Lökensgard Hoel. Att sagor tillhör 

kulturen och att att berätta sagor på svenska kan vara aktuellt för alla i Sverige är en 

åsikt som alla SFI-elever brukar dela. Övningar med sagor blir ett exempel på 

internationalisering: eleverna tillägnar sig kollektivt en del av svensk kultur. 

Återberättande av sagor är även en övning på imitation som av Lökensgard Hoel 

(2003:290) uppfattas som en aktiv process ”där den som imiterar konstruerar sin egen 

kunskap”. Det behövs, noterar Lökensgard Hoel, att imitation som aktivitet uppfattas 

som relevant. Som vi sett tidigare, finns den förutsättningen med när det gäller sagor.  
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4.3.2  Vygotskij om fantasi och kreativitet  
 

Enligt Vygotskij finns det en särskild betydelse i att fabler inte skildrar allmänna 

företeelser, utan enstaka fall. Vår estetiska känsla påverkas inte då av ”verklighetens 

stimulantia” (Vygotskij 2008:10). Den allmänna berättelsen om apor som en djurart 

riktar våra tankar mot verkligheten och verkligheten blir kriteria till vad som är sant 

eller inte sant. När berättelsen däremot handlar om en enstaka apa, blir detta fall 

isolerat från alla andra fall vilket gör en estetisk reaktion möjlig. Dessutom skapar en 

enskild berättelse med dess konkreta detaljer en viss trovärdighet, en egen vedertagen 

verklighet. Den här ”frivilliga hallucinationen”, som Vygotskij kallar den, ger affektiv 

inverkan på läsaren ellerr lyssnaren. Vygotskij (1995:19) formulerade fantasins 

verksamhets första lag. Den lyder så: ” Fantasins skapande aktivitet är direkt avhängig 

av rikedomen och mångfalden i människans tidigare erfarenheter. . . Ju rikare en 

människas erfarenhet är, desto mer material förfogar hennes fantasi över.” Med tanke 

på att vuxna människor har livserfarenhet tycks det vara logiskt att påstå att en fabel 

eller en saga med dess egna alternativa verklighet lämnar mer utrymme för deras 

fantasi och kreativa tänkande än en faktatext. Alla livserfarenheter kan på något sätt 

appliceras till sagans eller fabelns vedertagna värld.  

 

När man återberättar en saga, påminner det om teaterspelande: man måste leva in sig i 

berättelsen. Det som Vygotskij säger om dramatiska verksamheten i skolan kan 

appliceras även till återberättande av sagor i en vuxenskola: fantasin följer hela 

processen och utgör en sluten cirkel. Sagogestalter och sagoföreteelser, som i sin tid 

kombinerats av olika element från verkligheten, förverkligas igen i återberättelsen; 

berättaren ger dem ett nytt liv. (Vygotskij 1995:81) Barn har behov att förverkliga 

sina fantasier genom lekar och spel, men detta behov försvinner inte totalt hos vuxna. 

Vuxna leker med sina barn, berättar sagor för dem. Vid undervisningstillfällen på SFI 

brukar alla uppgifter baserade på sagor tas emot positivt och göras med engagemang.  

 

Vygotskij (1995:85) påpekar att alla skolverksamheter, som har med fantasi att göra, 

inklusive teater och litterärt skrivande, måste ha ett för barnet begripligt syfte. Att 

förstå syftet med ett arbete tycks vara viktigt även för vuxna. Fördelen med sagor som 

material för SFI-övningar är att alla förstår syftet med att berätta sagor: barn ska 
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lyssna på dem. Det uppfattas som något naturligt och självklart att alla någon gång 

kan råka ut för att berätta en saga för ett barn. Därför ifrågasätts inte sagor som 

material för SFI-övningar (”Varför måste vi kunna det?).  

 

4.3.3  «Konstens psykologi» 
 

Ett av Vygotskijs viktiga verk vad gäller konst och kognition är den på 1920-talet 

skrivna boken Konstens psykologi (Vygotskij 2008). Vygotskij analyserar hur och 

varför vi blir påverkade av konst och vilka mekanismer som ligger bakom denna 

påverkan; med andra ord vad som gör ett eller annat verk till ett konstverk. Ett stort 

kapitel i boken är ägnat åt fabler. Eftersom det finns många likheter mellan sagan och 

fabeln tycks det vara möjligt att applicera Vygotskijs konstpsykologiska teori även till 

sagans analys.  

 

När boken skrevs, hade objektivistiska tendenser börjat ta över i såväl psykologi som 

konstvetenskap. En objektivistisk teori innebär för Vygotskij att det finns en 

frågeställning och en tydlig metod som följs. Konstpsykologins centrala idé är att 

konsten ses som känslans allmänna teknik. Konstpsykologin förklarar, med andra ord, 

hur den konstnärliga formen övervinner materialet. Vygotskijs metod är objektivt 

analytisk där konstens analys leder till en psykologisk syntes (Vygotskij 2008:1). Det 

är viktigt, säger forskaren, att konstpsykologin är opersonlig och inte refererar till vare 

sig författaren eller läsaren, så att man inte kommer in på de gamla subjektivistika 

spåren. För att förklara vår reaktion på ett visst konstverk skall man endast analysera 

konstverkets stryktur. 

 

Vygotskij börjar med kritik mot en på den tiden känd konstpsykologisk teori: 

kunskapsteorin. Genom konst, liksom genom vetenskap, lär man sig förstå världen, 

påstår denna teori. Deras medel och metoder är olika, men syftet är detsamma. 

”Glaskulan är en liten vattenmelon”, – sa ett barn. Barnet förklarade för sig ett nytt 

intryck av en glaskula med hjälp av det kända konceptet av vattenmelon. Shakespeare 

skapade Othello för att förklara svartsjuka: ”Svartsjuka är Othello”. Varje konstverk 

kan fungera som predikat för nya idéer eller företeelser och förklara dem. Det som vi 

inte kan förstå direkt, går att förstå genom att använda konstens ”omvägar”. Men 
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Vygotskij invänder: även om man skaffar sig kunskap genom att lära känna ett 

konstverk, uppfyller detta verk inte sin funktion om inga känslor väcks. Ska vi 

föreställa konst som tankens arbete måste vi se såväl arkitektur som musik och konst 

som undantag (Vygotskij 2008:3). Formen i ett konstverk har sin egen speciella 

psykologiska styrka. Det är konstens form som väcker känslan. Om vi förstör 

konstverkets form, förlorar det sin estetiska påverkan. Det räcker inte med att man 

tolkar ett konstverk; man upplever det på sitt eget sätt. Tutchevs ”Den svarta isen 

brinner” går inte att föreställa och det förklarar ingenting heller. En gåta förlorar sin 

poetiska effekt om symbolen, eller tecknet, befinner sig alldeles för nära det 

betecknade.  

 

Så länge vi analyserar processer i det medvetna, kan vi knappt förklara mekanismen 

av dess påverkan. Vi kan inte säga varför vi gillar just den tavlan och poeten kan inte 

förklara hur han har lyckats att skriva den dikten. Alla våra förklaringar är endast 

försök att rationalisera processer som sker i det omedvetna.  

 

Vygotskij uttalar kritik inte bara mot empirisk konstpsykologi med dess ”estetik 

nerifrån”, utan även mot den postkantianska idealismen som förespråkar ”estetiken 

uppifrån”. Den konstnärliga verksamheten, säger Vygotskij, är ingen mystisk 

företeelse. Den är oerhört komplicerad och invecklad, men den tillhör verkligheten. 

Skapandet förenar både medvetna och omedvetna processer. Det konstnärliga 

skapandet kan inte föras över från läraren till eleven. Däremot kan läraren uppmuntra 

och påverka skapandet. Vi kan organisera de medvetna processerna så att de ska 

framkalla vissa processer i det omedvetna (Vygotskij 2008:23). För att ett konstverk 

ska skapas behövs det rationella grunder som kognition, assosiationer, förståelse osv. 

Vygotskij citerar de pedagoger som såg den klasiska litteraturundervisningen i skolan 

som dogmatisk, torftig och själslöst analytisk. De menade att ämnet litteratur inte 

borde vara obligatoriskt i skolan, då den konstnärliga andan kan bli förstörd och man 

kan tappa lust att läsa. Vygotskij invänder mot detta: de omedvetna procceser som 

tillhör skapandet följer den riktning som vi ger de medvetna processerna.  

 

När Vygotskij analyserar fabeln som ett konstverk, kritiserar han kunskapsteorins syn  

på fabeln som endast satir. Fabeln är en mångsidig genre, säger han, som har inslag av 

såväl drama och lyrik som epos. Flera forskare, fortsätterVygotskij, betraktade fabeln 
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som ett moraliskt påstående illustrerat som ett fall ur verkligheten. Fabeln har enligt 

dem en allegorisk betydelse. Vygotskij påstår att ju mer allegorisk fabeln är, ju mer 

den återspeglar sin moraliska slutsats, desto mer trivial är den och desto mindre 

påminner den om ett konstverk. Som exempel uppger Vygotskij en av Aisopos fabler. 

Fabeln handlar om en änka som hade en höna som la ett ägg varje dag. Änkan började 

ge hönan korn så att hon skulle kunna lägga två ägg per dag. I stället blev hönan fet 

och slutade lägga ägg helt och hållet (Vygotskij 2008:8). Den fabeln är både logisk 

och allegorisk, men tråkig, trivial, alldeles för moraliserande och inte alls poetisk. En 

annan fabel, som anses av Vygotskij vara mycket mer gripande och poetisk, handlar 

också om girighet, men kan inte bli relaterad till något fall ur verkligheten. En hund, 

som simmade över floden med en köttbit i munnen, fick se sin spegelbild i vattnet. 

Hunden ville ta köttbiten ifrån den andra hunden och tappade köttet. Lyssnaren 

reagerar just på det groteska i fabeln, på att hunden blev avundsjuk på sig själv och 

ville få sin egen köttbit. Den vanliga föreställningen om girighet och den litterära 

hyperboliseringen kolliderar och skapar en inlevelseeffekt. 

 

Vygotskij har sin förklaring till varför det ofta är djur som agerar i fabler. Djuren i en 

fabel understryker fabelns affektiva moment och ger oss möjlighet att koncentrera ett 

sådant moment i en gestalt. En symbolisk djurgestalt i fabeln kan inte vara en allegori 

för någon mänsklig karaktär. Inget av de djuren och föremålen har någon bestämd 

karaktär. De symboliserar människans sätt att agera under vissa omständigheter. 

Bonden, filosofen, räven, haren, tunnan och yxan föreställer aktion och inte karaktär. 

Vygotskijs exempel är fabeln om svanen, kräftan och gäddan som skulle dra en vagn. 

Att de inte kan utföra ärendet beror på deras olika sätt att förflytta sig.  

 

Vygotskijs upptäckt, som en stor del av boken är ägnad åt, är konstverkets, i 

synnerhet fabelns, tvetydiga och motstridiga karaktär. Motsägelser som fabler byggs 

på är inte logiska, utan affektiva. Fabeln är ett konstverk och att läsa eller att lyssna på 

den är en estetisk upplevelse som involverar våra känslor. Det räcker inte att förstå 

fabelns innehåll och budskap. De omedvetna processer som sätter igång emotionella 

reaktioner som inlevelse och medlidande är lika viktiga. Det som möjliggör den 

estetiska upplevelsen är fabelns dialektiska karaktär. Fabelns berättelse utvecklas på 

två olika plan. Det ena planet är mer påtagligt, det presenteras i handlingen och brukar 

sammanfattas i fabelns moral. Det andra är latent, men utvecklas i samma takt som 
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det första, vilket skapar en affektiv motsägelse. Den dialektiska motsägelsen är, enligt 

Vygotskij, den psykologiska grunden till vår estetiska reaktion. Läsarens reaktion på 

en saga är i grund och botten en upplevelse av motsatta känslor som utvecklas 

samtidigt. En för alla ryska barn känd fabel som Vygotskij använder som exempel är 

Krylovs Trollsländan och Myran. Trollsländan som dansat och sjungit hela sommaren 

har varken mat eller boende när vintern närmar sig. Hon kommer till Myran, som har 

jobbat hela sommaren för att kunna överleva vintern, och ber om hjälp. Det hon får av 

Myran blir dock ingen hjälp utan en sträng predikan. Vygotskij noterar att barn som 

lyssnar på sagan brukar ha medlidande för den trevliga artistiska Trollsländan i stället 

för att beundra den kloka, men hjärtlösa Myran. Den dramatiska utvecklingen i fabeln 

har två inriktningar: ju klarare Trollsländans beskymmerlösa natur visar sig samtidigt 

som hon sjunker i sina sommarminnen, desto mer bestämd blir Myran och desto 

närmare blir Trollsländans död. Den konstnärliga formen, i detta fall Trollsländans 

poetiska berättandet, tar över innehållet och i den slutliga kulmen förenas de två 

strömmarna ”i en kortslutning” (Vygotskij 2008:12). En annan fabel av Krylov som 

Vygotskij analyserar är Kråkan och Räven. Den i slutet angivna moralen är att alla vet 

att smickret är skadligt, men det hittar sin väg till hjärtan ändå. Räven vill komma åt 

ostbiten som Kråkan har i näbben och därför ber hon henne sjunga. Å ena sidan ser vi 

i fabeln Rävens smickrande som obehindrat kommer till sin höjdpunkt då Kråkan 

tappar sin ostbit. Men till skillnad från vår föreställning om en fjäskande person som 

självförolämpande ser vi å andra sidan den djärva Räven som öppet hånar den dumma 

Krockan. Att det är just hån blir alltmer tydligt tills fabelns två plan krockar och 

Räven framstår som en vinnare, t.o.m. av lyssnarens sympati.  

 

4.3.4  Konst som katharsis 
 

När Vygotskij talar om den psykologiska reaktion som konstverkets höjdpunkt utlöser 

använder han sig av termen ”katharsis”. Varje konstpsykologisk teori, säger 

Vygotskij, förenar läran om perception av ett konstverk, läran om känslan och läran 

om fantasin. Alla forskare enas om att upplevelsen av ett konstverk inte är en ren 

perception, utan kräver psykisk bearbetning av högsta grad. Av de tidigare skrivna 

konstpsykologiska teorierna nämner Vygotskij Christiansens teori. Enligt denna teori 

har varje yttre påverkan sin effekt på psyket, både emotionell och moralisk. Den blåa 
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färgen är exempelvis lugnande och den gula är upphetsande. En kombination av olika 

element kan ge en kombinerad effekt. Konstverkets olika komponenter är då endast 

tagenter som väcker olika känslor. Den senare teorin, utvecklad av Lipps och stödjad 

av Vygotskij, hävdar att riktningen är den motsatta. Det är vi som för in, ”känner in” i 

ett konstverk de känslor som ligger djupt i vårt väsen.  

 

Den nya synen på problemet är följande. Det finns ett samband mellan känslor och 

fantasi. Varje känsla uttrycks inte bara fysiskt utan även själsligt, med andra ord varje 

känsla blir fixerad i någon idé (Vygotskij 2008:19) som tydligt syns i förföljelsemani. 

Känslor får sitt uttryck i fantasi. Hos den sjuke som är förföljd av rädsla är det 

känslorna som är drabbade av sjukdomen. Hans rädsla har ofta ingen grund alls; det är 

hans fantasi som säger till honom att han är förföljd. Varje känsla behandlas av 

fantasin och får sitt uttryck i en rad fantastiska föreställningar och gestalter. Varje 

känsla innebär förbrukning av energi. Dock behöver inte denna förbrukning synas 

visuellt om känslan är en reaktion på ett konstverk. De starka känslorna löses upp 

genom ett intensivt arbete av fantasi. Varje konstverk inklusive en fabel innehåller en 

affektiv motsägelse och framkallar motsatta känslor som kolliderar och eliminerar 

varandra. Enligt Vygotskij lyder den estetiska reaktionens lag så här: den estetiska 

reaktionen innefattar en affekt som utvecklas i två motsatta riktningar och löses vid 

slutpunkten liksom vid en kortslutning. Vi upplever affekter som initieras av ett 

konstverk på riktigt, men upplevelsen sker i fantasin.     

 

I sin artikel om kreativa läroprocesser skriver Vaage (2003:138) om att lärande inte är 

endast emottagande av information och inte kan ses som en sluten autonom process, 

utan att det är ”en integrerad del av en aktivitet inom ett handlingsfält där perception, 

emotioner och upplevelser spelar med”. Vaage menar att allt det estetiska inte är 

något som endast en priviligierad grupp kan förstå. Alla människor har och ständigt 

bearbetar sina estetiska erfarenheter, vilket kan och bör återspeglas i undervisning. 

Vaage nämner de aspekter hos estetiska upplevelser som är viktiga för lärandet. Den 

första aspekten är en kontrast mellan omedelbarhet och förutsägbarhet, mellan 

överraskning och igenkännande. Det påminner om de två banor i vilka, enligt 

Vygotskij, en berättelse utvecklas: handlingens bana och formens bana. Vid läsning 

av en saga framträder ofta denna estetiska konflikt: eleverna kan förutsäga moralen, 
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men känner sympati för den ”dömda” hjälten tack vare det sättet som denne beskrivs 

på.  

 

Hur en konstupplevelse sker med hjälp av fantasin illustreras av psykologins lag som 

Vygotskij (1995:23) kallar för ”lagen om det gemensamma emotionella tecknet”. 

Lagen handlar om att olika intryck som väcker samma känslor brukar förenas i vår 

psyke med hjälp av fantasi. Vi kallar en ljusblå nyans för kall, säger Vygotskij 

(1995:24), eftersom sinnesintryck av något som är kallt och något som är ljusblått 

liknar varandra. I nästan alla sagor strävar man efter att få något som man inte har 

eller har förlorat eller efter att behålla något värdefullt som någon annan vill ta ifrån 

en. Det faktum att läsaren eller lyssnaren känner medlidande med sagans protagonist 

betyder att känslor som väcks av berättelsen förstärkas av egna erfarenheter och egen 

strävan efter ett uppsatt mål. Inlevelsen sker även i den motsatta riktningen. Fantasin 

som väcks av sagor har inverkan på våra känslor. Således, även om sagans hjälte är en 

påhittad figur, väcker hans eller hennes hisoria samma känsla hos läsaren eller 

lyssnaren som om det var en levande människa. Orsaken är att de emotioner som 

väcks är reella, fast de inte uttrycks på samma sätt.  

 

5. Metod 

I analysen används det data som författaren samlade i januari-mars 2012. 

Informanterna var tio vuxna andraspråksinlärare med kurdiska, thai, arabiska, finska, 

vietnamesiska, rumänska, dari, serbiska, filipino och amhariska som modersmål. Alla 

deltagare gick då SFI kurs B, men deras språkliga nivå var mycket varierande. De tio, 

sju kvinnor och tre män, hade vid undersökningstillfället bott i Sverige i mellan drygt 

ett år och arton år och läst svenska i mellan sju månader och två år.  

 

Informanterna spelades in när de muntligen återberättade tre texter: en saga, en 

skönlitterär berättelse och en faktatext. Saga och skönlitterär berättelse är undergenrer 

som tillhör samma genrefamilj, nämligen berättarfamiljen, medan faktatext tillhör en 

annan genrefamilj (se s.8).  Testen skulle visa om sagan som genre kan påverka 

elevernas grammatiska prestation på ett positivt sätt jämfört med en annan genre som 

tillhör samma genrefamilj (skönlitterära texten) och en genre som tillhör en annan 

genrefamilj (faktatexten). Alla texterna var språkligt anpassade till informanternas 
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nivå. Eleverna fick inte se texterna i skriftlig form, utan återberättade det de tidigare 

hört av läraren. Inspelningarna utfördes vid olika tillfällen på lektionstid. Efteråt 

transkriberades det insamlade materialet (se bilagor 1- 3).  

 

 

Tabell 1. Information om informanterna 

 

Informant  Modersmål  Tid i Sverige   Tid i svensk undervisning 

    (år: månader)        (månader) 

A  kurdiska  2:6   10 

B  serbiska  2:6   16 

C  dari   1     9 

D  arabiska  3   20 

E  rumänska  2:2   15 

F  vietnamesiska  1     7 

G  amhariska  0:11     8 

H  thai   1:1     7 

I  filipino   1:6     9      

J  finska     18   16 
 

Varje elev fick vid olika tillfällen återberätta tre texter av olika genrer: den ryska 

folksagan ”Kolobock”; det skönlitterära stycket ”Det magiska ordet”, skrivet för barn 

och senare språkligt anpassat till SFI-undervisningen, och en kortfattad Selma 

Lagerlöfs biografi. Varje text berättades av läraren två gånger innan den 

återberättades av eleverna. I de fall elever ansåg uppgiften vara svår, berättade läraren 

texten tre gånger. De viktiga datumen i Selma Lagerlöfs liv antecknades av läraren på 

tavlan.  

 

De grammatiska strukturer som valts för att mäta den grammatiska prestationen hade 

eleverna (som alla gick i samma klass, SFI B) tidigare studerat på lektionerna. Två av 

de strukturerna är morfologiska: 1) substantivs obestämda och bestämda former: 

Kakan rullade vidare och träffade en varg. Jag vill äta dig! - sa vargen;  

2) böjning av verb efter tempus: Selma Lagerlöf fick Nobelpriset 1909. Nu finns 

hennes böcker på 60 språk. Den tredje strukturen, nämligen det finita verbets 
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placering efter fundamentet i en huvudsats, är syntaktisk: Pojken sprang hem. I 

vardagsrummet satt hans syster. Alla de trettio transkriberade berättelserna 

analyserades utgående från de tre kriterierna. De korrekta yttranden inom alla de tre 

grammatiska kategorierna summerades för varje elev och genre och redovisades i 

procent i tabell 2 (se s. ).  

 

5.1 Substantivböjningstest 
 

Substantivböjningstestet visar procent rätt böjda substantiv per elev och text (se figur 

1). Substantivböjningarna räknades som korrekta (KSB, korrektt substantivböjning) 

om bestämd/obestämd artikel alternativt demonstrativt pronomen användes vid rätt 

tillfälle (se ex. 1a och 2a). Användning av artikeln en i stället för ett och vice versa 

respektive den i stället för det och vice versa samt sin i stället för sitt och vice versa 

räknades däremot inte som fel (ex.3). De andra grammatiska avvikelserna inom den 

nominala frasen, exempelvis fel preposition, påverkade inte heller testresultatet så 

länge de inte hade något med substantivböjningen att göra (ex. 4).  

 

(1) a  Hon träffade en räv… Räven säg: ”Förlåt”.             KSB  

b  Då kom en pojken och sa: ”Flytta dig!”             FSB 

(2) a  Mormor bakar en kaka… Denna kaka promenerar.             KSB  

b  Den kaka säger: ”Nej!”                                                                      FSB 

(3) En gång satt en gammal man på en bänk i parken med sin paraply.     KSB 

(4) Min mormor bor i landet.                KSB 

 

Avsaknaden av artikel där det krävs en sådan räknades som fel (FSB, felaktig 

substantivböjning, ex. 5). 

 

      (5)      a  Plötsligt kommer en pojke, jättearg.              KSB 

                 b  Pojke går i park.                                        FSB 
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5.2 Verbböjningstest 
 

Verbböjningstestet visar procent rätt böjda verb per elev och text (se figur 2). 

Verbböjningarna räknades som korrekta (KVB, rätt verbböjning) om verbformerna 

infinitiv, imperativ, presens, preteritum och futurum  användes vid rätt tillfälle (6a).  

Fel valda tempus räknades som fel verbböjning (FVB, ex. 6b). Grammatiska fel av en 

annan typ inom verbfrasen påverkade inte testresultatet. Exempelvis, räknades 

träffade som KVB i (7) oavsett den felaktiga användningen av med före direktobjekt 

en pojke.  

 

      (6)      a  Kan du ge mig en smörgås, snälla mormor?                                       KVB 

                 b  När mormor lyssna hon säger ja.                                                        FVB 

      (7)      En gammal man träffade med en pojke.                                     KVB 

 

Verformerna räknades som korrekta om de fungerade inom satsen. Även om tempus 

som användes i en sats inte stämde överens med tempuset i meningens andra satser 

eller med kontextens tempus, ansågs verbets tempus vara korrekt om detta vilkor 

uppfylldes (8). 

 

(8)    Selma hade fem syskon. Som barn har hon problem med benet.           KVB 

 

Eftersom eleverna vid inspelningstillfället inte hade läst färdigt de fyra 

konjugationerna, tycktes det vara rätt att inte se de fallen då verben böjs efter fel 

konjugation som FVB. Detta gäller så länge rätt tempus används (9). 

 

(9)    a  Efter han kommar på syster.                                                         KVB    

                      b  Denna kaka komma, prata samma sak.                                        FVB 
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5.3 Ordföljdstest 
 

Ordföljdstestet visar antal finita verb korrekt placerade direkt efter fundamentet i en 

sats (korrekt ordföljd, KOF, se 10a). Finita verb på första (10a) eller tredje plats i 

satsen (11) samt avsaknad av finita verb räknas som felaktig ordföljd: FOF. 

 

(10)      a  De har bakat en kaka.                                                                     KOF   

                   b  Och bakade en så liten kaka.                                                          FOF 

 

(11)      I skogen hon träffade en kanin.                                                           FOF 

 
 

6 Resultat 

6.1 Analys av de tre testens genomsnittliga resultat 

 
I tabell 2 presenteras genomsnittliga resultat, individuella och för hela gruppen, av 

alla de tre grammatiska testen sammanslagna. Resultaten visar följande. Hypotesen att 

elevernas prestation vid muntligt återberättande höjs när de återberättar en saga har 

inte blivit bekräftad. Det genomsnittliga totala resultatet skiljer sig obetydligt mellan 

sagan och faktatexten. Samtidigt ger både sagan och faktatexten sämre resultat än den 

skonlitterära texten. 

 
För att utesluta möjligheten att resultaten är slumpmässiga och för att förstå de olika 

genrers inverkan på det totala resultatet har det ställts upp två ekvationer och utförts 

en regressionsanalys. Signifikansnivån i denna uträkning har satts till 5 % och OLS 

(Ordinary Least Squares) tillämpas för att uppskatta variablernas styrka. Analys av 

varians (ANOVA) från båda ekvationer visar att båda beräkningarna är väldigt 

signifikanta och vi kan därför avslå hypotesen om att båda ekvationer inte har en 

inverkan på det totala resultatet.  
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Tabell 2. Procent korrekta uttalanden från de tre grammatiska testen sammanslagna. 
Genomsnittsresultat för varje elev och genre.  
 

 
 

Elev Skönlitteratur Saga Faktatext 
A 93,33 87,67 85,67 
B 77 64 66,33 
C 70,67 43,33 57,33 
D 88,33 75,33 61,67 
E 75,67 66,67 78,33 
F 75,67 69,33 89 
G 86 83,33 70 
H 78,33 77,67 66,33 
I 85 70,33 82 
J 58,67 69 46,33 

 
 

Totalt 78,86 70,66 70,3 
 
 
 

6.2 Inverkan av sagan  på totalt resultat 
 

I den första ekvationen har genomsnittsresultaten för sagan samt skönlitteraturen  

ställts upp mot varandra för att se vilken genre som bidrar mest till det totala 

resultatet. Sagan har en sämre signifikansnivå (0,048 mot 0,01) och dess 

standardiserade koefficient har ett lägre värde än skönlitteraturens (0,419 mot 0,613). 

Sagans positiva effekt på det totala resultatet är därmed mindre än skönlitteraturens, 

eftersom skönlitteraturen beskriver ungefär 60 % av den totala marginella 

förändringen. 

 

I den andra ekvationen har genomsnittsresultaten för sagan samt faktatexten ställts 

upp mot varandra för att se vilken genre som bidrar mest till det totala resultatet.  

Sagan har en sämre signifikansnivå än faktatexten även om skillnaden inte är 

märkvärdig (0,001 mot 0,000) och båda variablerna är signifikanta under 5 

procentsantagandet. Samtidigt ligger sagans standardiserade koefficient på lägre nivå 

än faktatextens (0,567 mot 0,608). Sagans positiva effekt på det totala resultatet är 

därmed lägre än faktatextens.   
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Utgående från ovanstående resultat tycks det vara rimligt att undersöka om sagan ger 

bättre prestation i något av de tre grammatiska testen: substantivböjningstestet, 

verbböjningstestet eller ordföljdstestet. De tre testens resultat är sammanställda i 

tabellerna (en tabell per test), se bilagor 4, 5 och 6. Nedan analyseras de åtskilda 

testen separat; resultaten, som rapporterats i bilagor 4, 5 och 6, presenteras i 

diagramform.  

 

6.3 Analys av substantivböjningstestet 
 

Figur 1 illustrerar i vilken utsträckning eleverna använde obestämd och bestämd form 

av substantiv korrekt vid återberättandet av tre texter av olika genrer. Diagrammet 

visar tydligt att prestationsnivån skiljer sig från text till text. Nio av tio eleverna 

presterade bättre när de återberättade den skönlitterära texten än när de återberättade 

sagan. Marginalen mellan de två texterna ligger mellan 0 och 31% och den 

genomsnittliga marginalen är 16%. Med andra ord avviker prestationerna för sagan 

och berättelsen i ganska hög grad från varandra. Samtidigt följer de två graferna 

samma mönster, d v s  resultaten av substantivböjningstestet för de två texterna är mer 

eller mindre förutsägbara. Analysen av faktatexten visar på ett ännu högre resultat. 

Åtta av tio elever böjde substantiven bättre i faktatexten än i berättelsen och 

följaktligen bättre än i sagan. Faktatextens graf är emellertid mindre förutsägbar än de 

andra två: medan de flesta klarar substantivböjningarna bättre i faktatexten än i de 

andra två texterna, visar en elev ett sämre resultat på faktatexten än på berättelsen och 

nästan samma som på sagan. En annan elev visar ett lite sämre resultat på faktatexten 

än på de andra två. Sammanfattningsvis följer sex personers prestation samma 

mönster: antal korrekta yttranden ökar från sagan till berättelsen och vidare till 

faktatexten. En informant hade mycket lika resultat på alla de tre texterna. 

Medelvärdet av korrekta yttranden uppgår till 75,7% i faktatexten, 62,5% i 

skönlitterära texten och endast 44,2% i sagan.  
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Figur 1: Procent korrekta substantivböjningar per deltagare, 10 deltagare 
 
 

6.4 Analys av verbböjningstestet 

I figur 2 sammanställs resultaten från verbböjningstestet. Diagrammet visar att 

skillnaden i prestation mellan sagan och berättelsen blir ännu mindre när det gäller 

valet av rätt tempus än vid substantivböjningen. Sex av tio inlärare presterar bättre på 

sagan än på berättelsen. I överlag blir marginalen betydligt mindre mellan de två 

texttyperna än vid substantivböjningstestet: i åtta fall av tio är marginalen mindre än 

25%. Medelvärdet av denna avvikelse (14%) är också lägre än vid första testet. 

Vad gäller faktatextens testresultat, varierar de markant från elev till elev. I fem av tio 

fall avviker faktatextens testresultat minimalt från de andra texternas testresultat. I två 

fall blir faktatextens testresultat betydligt sämre än sagans och berättelsens. I ett fall 

hänger faktatextens testresultat ihop med berättelsens testresultat, men avviker 

markant från sagans resultat. I två fall närmar faktatextens testresultat sig sagans, men 

inte berättelsens resultat. Medelvärdet av korrekta yttranden är 76,6% i skönlitterära 

texten, 72,1% i sagan och 52,3% i faktatexten.  
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Figur 2: Procent korrekta verbböjningar per deltagare, 10 deltagare 
 

 

6.5 Analys av ordföljdstestet 

I figur 3 presenteras ordföljdstestets resultat. Prestationsskillnaden mellan sagan och 

berättelsen är mindre än i de andra testen och sträcker sig från 6% till 20% med 

mellanvärdet 12%. Skillnaden i prestation på ordföljden blir således aldrig mer än 

20% mellan de två texterna.  

 

 
Figur 3: Procent av rättplacerade finita verb per deltagare, 10 deltagare 
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Vissa elever presterar bättre på sagan, vissa på den skönlitterära texten, men i stort 

sett följer de två graferna varandra. 

 

Det som är märkvärdigt i ordföljdstestet är faktatextens graf. För första gången följer 

den kurvan  i sitt mönster de andra kurvorna. Sju av tio elever klarar av ordföljden i 

faktatexten betydligt sämre än i de två andra texterna. Ingen har bättre ordföljd i 

faktatexten än i de två andra texterna. I fem fall är prestationen 12 till 33% sämre på 

faktatexten än på berättelsen och annu sämre än på sagan. Om vi bara tar hänsyn till 

sagan, blir prestationen 3 till 41% bättre på sagan än på faktatexten i åtta av tio fall; i 

två resterande fall är faktatextens resultat inte mycket bättre än sagans: skillnaden är 

5% och 12%. Medelvärdet av korrekta yttranden i ordföljdstestet är 69,5% i 

skönlitterära texten, 69,4% i sagan och 50,2% i faktatexten. 

 

6.6  Testresultaten jämförs 

 
Den hypotes som låg till grunden för detta arbete var att andraspråksinlärare tenderar 

visa bättre grammatisk prestation när materialet, som de arbetar med, är en saga. 

Hypotesen stödjes endast delvis av detta arbete. I föregående kapitel presenterades 

resultaten från substantivböjningstestet, verböjningstestet och ordföljdstestet. Det 

senare testet mätte elevernas förmåga att placera finita verb på andra plats i 

huvudsatser. Resultaten från detta test har visat att testtagarna lyckas med ordföljden i 

överlag bättre när de återberättar en saga än när de återberättar en faktatext. Det 

resultatet stämde överens med hypotesen. Å andra sidan, visar sagan och den 

skönlitterära texten i princip samma resultat inom detta test. Det preliminära 

antagandet var att sagan skulle ge bättre resultat. Båda de texterna är narrativer och 

tillhör samma genrefamilj. Således visar denna undersökning att det är lättare för 

eleverna att placera verb på andra plats i huvudsatser när den återbättade texten är en 

narrativ, än när den är en faktatext.  

 

De andra två testen mätte elevernas förmåga att aktivt använda sina kunskaper inom 

svensk morfologi. På verbböjningtestet visade sagan ett sämre resultat än det 

skönlitterära stycket, men ett bättre resultat än faktatexten. Hypotesen stödjes av detta 
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test inte heller. Däremot kan man av det testet dra slutsatsen att det är lättare för 

elever att böja verb när de återberättar en narrativ än när de återberättar en faktatext. 

Morfologitestet som testade elevernas förmåga att böja substantiv visade inte heller 

att sagan kan bidra med något speciellt. Däremot gav sagan ett betydlig sämre resultat 

än de andra två texterna. Oväntat med tanke på de två ovan nämnda testen kom  

resultatet av substantivböjningstestet från faktatexten: det var betydligt bättre än 

sagans och berättelsens. Slutsatsen blir att medan narrativer som genre gynnar elevers 

förmåga att böja och placera rätt verb i jämförelse med faktatexter, är situationen 

omvänd när det gäller substantivböjning. Sagan visar sig inte höja elevers 

grammatiska prestation vid muntlig produktion i jämförelse med andra narrativer.  

Sammanfattningsvis har inte hypotesen bekräftats. 

 

7  Diskussion 

I föregående kapitel presenterades och jämfördes resultaten från tre olika test som 

skulle mäta elevernas förmåga att använda sina grammatiska kunskaper vid 

återberättandet av olika typer av texter. Hedeboe och Polias (2008:71) skriver i sitt 

arbete om språkpedagogisk funktionell grammatik i kontext att vägen från ett 

vardagssamtal till ett mer specialiserat, akademiskt språk pågår kontinuerligt. Det 

betyder att genrer vars fält, tenor och kommunikationssätt är mer situationsbundna 

lärs in lättare och deras grammatiska mönster behärskas snabbare. I vår undersökning 

var narrativerna betydligt mer situationsbundna än faktatexten. Narrativernas språk 

var allmänt och vardagligt, medan faktatextens språk var specialiserat (fält). 

Relationer mellan personerna i narrativerna var informella och personliga, medan i 

faktatexten beskrevs händelserna formellt och opersonligt (tenor). Narrativernas språk 

var muntligt, spontant och dialogiskt, medan faktatextens språk var skriftligt, avslutat 

och monologiskt (kommunikationssätt). Enligt Hedeboes och Polias teori skulle 

eleverna vara säkrare på att producera grammatiskt korrekta yttranden vid 

återberättandet av narrativerna, än vid återberättandet av faktatexten. Dock stämmer 

det bara när det gäller verbplacering och verbböjning. Substantivböjningen blev bättre 

när eleverna återberättade den mindre situationsbundna faktatexten. En förklaring 

skulle kunna vara att i narrativen fungerar språk som handling, medan i faktatexten 

språk fungerar som reflexion (Hedeboe och Polias 2008:71). Språk som handling 

lägger vikt på verben och språket som reflexion betonar nominala fraserna. Därför 
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tycks eleverna vara mer nogranna med verben i narrativerna respektive med 

substantiven i faktatexten.  

 

Basantagandet att sagan som genre kan gynna elevers muntliga produktion på ett 

speciellt sätt fick ingen bekräftelse vid undersökningen. Förmodligen ska man 

jämföra texter av olka genrefamiljer i stället för att försöka finna de undergenrer som 

fungerar bäst i andraspråksinlärnings diskurs. 

 

För att få även elevernas perspektiv in i studien fick dessa efteråt svara på frågan 

vilken text som var lättast att återberätta. Sju av tio svarade att sagan var lättast. Två 

svarade att sagan och den skönlitterära texten var lika lätta/svåra att återberätta. En 

elev, den starkaste i gruppen, uppgav att hon inte upplevt någon skillnad mellan 

texternas svårighetsgrad. Att sagan var lätt att återberätta visas i att denna till skillnad 

från de två andra texterna, som läraren i vissa fall fick upprepa tre gånger, endast 

behövde berättas två eller t o m en gång. Detta stödjer vår teoretiska utgångspunkt att 

sagans gestalter känns igen av människor på en omedveten nivå, vilket gör sagorna till 

lättillgängliga och minnesstimulerande lärotexter. Följaktligen går återberättandet av 

sagan snabbt till och det finns inget rum för att tänka om eller rätta sig. Det är en 

möjlig förklaring till varför prestationen på sagan blev sämre än på den skönlitterära 

texten vid morfologitestet. En annan aspekt som spelar in är att sagan ger mer 

utrymme för egna tolkningar än berättelsen och faktatexten. De andra, för eleverna 

kända, folksagorna bidrar till återberättandet. Troligtvis gynnar den skönlitterära 

berättelsen som en mindre tolkningsbar genre morfologisk prestation i högre grad än 

den tolkningsvänliga sagan. Det är också möjligt att sagans sämsta resultat vad gäller 

substantivböjning delvis beror på att benämningar av sagans aktörer uppfattas som 

egennamn som inte behöver böjas: Kaka, Kanin, Varg. Som vi sett, gav faktatexten, 

som åtta av tio inlärarna upplevde som den svåraste, ett mycket bra resultat från 

substantivböjningstestet. Återberättanden av denna text ligger närmast originaltexten 

av alla texttyperna. Eleverna försökte memorera så många grammatiska 

konstruktioner av texten som möjligt. Substantivfraserna gick tydligen lättare att 

memorera än verbfraserna, vilket visade sig i testresultaten.  

 

Att eleverna koncentrerade sig mer på de i faktatexten givna substantiv- och 

verbfraserna, än på liknande konstruktioner i de andra texterna, kan förklara det 
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faktumet att deras prestation på ordföljden var sämre just vid återberättande av 

faktatexten.  

 

8  Sammanfattning 

 
Syftet med den uppsatsen var att studera andraspråkinlärares grammatiska kunskaper i 

aktivt språkbruk. Tre test har gjorts: ett substantivböjningstest, ett verbböjningstest 

och ett ordföljdstest. Andraspråksinlärarna fick återberätta två texter som tillhör 

genren narrativ: en saga och en skönlitterär text, och en faktatext. Hypotesen var att 

sagan kan påverka det muntliga utflödet på ett positivt sätt. Resultaten från 

experimenten stödjer inte hypotesen. Testen visar dock att den narrativa genren och 

faktatexter ger stöd för olika grammatiska moment vid andraspråksinlärares muntliga 

produktion.  
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Bilaga 1 

Utskrift av upptagningar av sagan 
 

A 
 
Det var en mormor och morfar. Bor med varandra. De vill baka en kaka, men mormor 
hittade ingen mjölk. Men sen hon … hittade lite mjölk… och de har bakat en kaka. 
Och… Och kakan är varm. De ska … lägg den ute, ska bli lite kallare. Sen kakan 
säger ska ut och promenera lite. Hon går ut och promenerar… i skogen. Och hon 
sjunger. Ja. En kanin hittade kakan. Ja. Kakan sjunger.  Kaninen vill ta henne…ja… 
Men hon säger: Jag är snabb, jag är snart, ska du inte ta mig! Ja… hon sjunger och 
hon promenerar. Sen hon… hittade en varg, en varg, ja… Varg vill ta henne. Hon 
säger snabb, smart, ska du inte ta mig. Och hon springer och sjunger. Sen hon hittade 
en… räv. Han också vill ta henne. Hon sjunger och säger : Jag är snabb, jag är smart, 
ska du inte ta mig! Räven säger: Ursäkta, jag hör dåligt. Kan du komma nära mig och 
sjunga? Ja… hon… Kakan är dum, då går nära räven och sjunger. Räven tar henne 
och äter den.  
 

B 

 
I en liten hus börjar mormor och farfar. Mormor vill bakade en kaka. Men… men han 
har bara lite mjöl. Och för lite mjöl hon bakar liten liten kaka. Och kaka är varm och 
hon ligger på fönstret. Men kakan rullade utan och rullar rullar snabbt till skogen. I 
skogen hon träffade en kanin. Och kuka säg: Jag är mycket snabb och vill rulla. Och 
hon… och koka snabbaste rulla i… i skogen. Och den… koka träffade varg. Och varg 
säg: Å jag vill äta det koka. Men koka säg: Nej, jag är mycket snabb och jag vill 
rulla… rulla. Och hon snabbaste… gå. Och koka rulla rulla och hon träffade en räv. 
Koka inte… inte. Och räv är tyst. Hon frågade inte ingenting. Och koka prata ensam: 
Jag är mycket snabb. Och jag rulla mycket. Du kan inte mig äta. Men räven säg: 
Förlåt; men jag inte hö… höger så bra. Vill du komma lite mer mig? Och koka gå lite 
liten. Nej nej lite mer, lite när mig! Och koka gå till räv och räv äta hon.  
 
C 

Mormor… mormor och farmor packa… packa kaka. En varm kaka… varm kaka på 
fönster. Kaka rull rull ut. Kenin tänka kenin tänka heter varm kaka. Varm kaka. Kaka 
rolig. Kanin han tänker äter varm kaka. Kommer varg. Äter inte. Tittar på kaka. 
Kommer en räv och tittar på kaka.  
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Bilaga 2 

Utskrift av upptagningar av skönlitterära texten 
 
D 

Det var en pojke som sätter sig på en bänk. Då kom en pojken och sa till gammal 
man: Flytta dig! Han åkte sig. Han åkte sig och frågar: Varför sa du jag ska flytta? 
Han sa: Ingen gillar mig. Mannen sa: varför? Pojken sa också: Jag vill ha… törstig… 
av min mamma. Men min mamma sa: Det går inte. Och jag vill rita med min syster 
och min syster också: Det går inte. Och åkte… bå… båten med min bror och han sa 
också: Det går inte. Mannen sa till pojke: Du brattar med med människor… 
människor på ett dåligt sätt. Det är inte bra. Måste du brata med människorna snäll… 
snällarne… snällarne, bättre. Jag tror de… jag tror de kommer att gilla dig.  
 
E 

En gammal man satt på en… bank i en park och … och ja, träffade med en pojke och 
pojke var mycket mycket arg och sa till man att hon är inte så glad för att… vill inte… 
vill inte prata med honom och inte… ja, hjälpa. Och man, gammal man lyssnade och 
sa att finns en, ett magic ord. Och pojke sa att tror inte. Och tänkte så på väg och var 
hemma… ja… gick träffade med syster och ville ha färg. Och frågade om kan… ha… 
och… a… frågade: Kan jag ha färg, snälla? Och syster sa: ja, du kan ha. Och pojke 
var glad, men trodde inte att… kan få prata så snäll… och… ja, var till mormor och… 
fråga om kan… ja ha en kaka. Också samma: snälla, tänkte på vad sa gammal man. 
Och fungerade. Mormor sa: ja, du kan. Och efter sin bror ville åka. Och frågade om 
kan följa. Men bror ville inte och mormor och alla… pratade med pojke och… sa: ja, 
kan följa. Pratade så fint. Och var mycket glad och… pojke gå i park, men gammal 
man är inte, bara på sand är… en ord som magic ord snälla.  
 
F 

En man… en gamla man sitter i park. Och han tar ett paraply, ritar i jorden. Och sen 
en kille kommer och säger med en gamla man: Flytta! Jag tycker inte om dig. Jag 
älskar inte dig. Och mannen också flyttar. Och på kille ses och blir arg. Han är ledsen. 
Och han säger: Alla inte älskar mig, alla släng av mig. Och gammel… en man gamla 
han förstår inte. Och han frågar till en kille, men kille inte säga och kille gå hem. Och 
pa… gå i köket, träffar mormor och mormor lagar mat. Han vill äta och han säger: 
min mormor, sin mormor: Jag vill äta. Men mormor: Naj, måste, måste vänta alla. 
Och han blir ledsen och går i vardagsrum och träffar morsyster. Nu hon målar en bild 
och hon har så många färger. Och en kille vill också måla. Och han säger: Min 
farsyster, jag vill måla också. Men hon säger: Nej, du kan inte. Släng av. Och sen han 
kom till min… farbror. Och då han åker båt. Och en kille vill också. Han säger: Min 
farbror, jag vill också åka båt. Men han vill inte, nej, slänger av, jag vill inte.  
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Bilaga 3 

Utskrift av upptagningar av faktatexten 

 
G 

Selma Lagerlöf… Lagerlöf… hon födda… arton hundra… artonhundrafemtioåtta. 
Hon hade fem syskon. Som barn hade hon problem med ena benet. Hon kunde inte 
springa. Hon var själv och läst mycket. Hon gick inte i skolan, utan studera hemma 
och var mycket duktig… på språk och skriva. Och skriva. Skriva. Men sen blev 
vuken… vuxen. Friste hon till Stockholm. Och läst till lärare. Ja. När hon varit skolan 
jobbat hon som lärare i Landskrona. Ta… Nittonhundraåttio… artonhundraåttiotalet 
jobbade hon som lärare i Landskrona. År 1891 romanen ”Gösta Berlings saga”, 
skriver hon en saga. Ja. Ja, och hennes mest känade bok… 1909 Nobelpris. Och 1940 
hon var dog. 
 

H 

Berättar om en kvinna. Hon heter Selma Lagerlöf. Hon har fem syskon. Hon har 
problem med henne kroppen. Hon kan inte hoppa, hon kan inte… hon går inte bra. 
Och hon bara stannar hemma, läsa mycket. Sen lärare kommer till henne hus. Hon 
göra fin rummet kurs för att läsa hemma. Sen hundraarton… artonhundraåttio hon 
läsar som lärare i Landskrona. Sen henne elever gillar hon mycket. Hon mycket bra 
lärare och berättar. Sen 1891 hon börjar skriva boken, romanen boken. Heter ”Gösta 
Berlings saga”. Hon tjänar mycket pengar i att skriva boken. Alla gillar. Många 
människor tycker om mycket. 1909 hon slutar lärare, hon bara skriva boken. Hon 
skriva boken sex olika språk. Sen nitton… nej, nittonhundranio hon sparar mycket 
pengar. Hon köpa gamla husen, som föräldrarna sälja innan, tillbaka. Sen hon bästa 
bor där. Nittonhundraförtio hon död. 
 
I 

Selma Lagerlöf föddes 1858 frånVärmland. Selma hade fem syskon. Han… som har 
barn har han problem med benet. Han… han kan inte springa och han kan inte gå  
skolan. Många barn läste hemma. Han är mycket duktig att läsa. Hon studerat hemma. 
Hon åkte till Stockholm. När hon läste den där den är dålig. På artonhundraåtta… 
åttiotalet han jobbar på lärare till Landskrona. Och Landskrona ligger i Skåne. Han 
jobbar lärare. Egentligen pojkar flickor olika syskon hela tiden. Och hon trivs där. 
Hon mycket duktig att berätta. Men 1891 hon har första… första saga som heter 
”Gösta Berlings saga”. Det är spännande. Du kan inte sluta att läsa. Mycket mycket 
duktig och mycket spännande. Hon fick även fick mycket pengarna. Hon blir inte 
mycket känd och många språket. Hon är mycket duktig. Hon studerar hemma. Han 
1909 hon har första Nobelpriset. Hon är… också politik aktiv. Så… ja och 1940 hon 
är dog.  
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Bilaga 4 

Procent korrekta uttalanden från substantivböjningstestet  

 
Elev Skönlitterär Text Saga Faktatext 

A 94  90 85 
B 69  41 79 
C 60  28 75 
D 76  50 79 
E 73 39 91 
F 63 46 94 
G 78 59 100 
H 84 67 71 
I  75 64 92 
J 47 48 76 
Summa: 625 442 757 
Medelvärden: 62,50% 44,20% 75,70% 

 

 

Bilaga 5 

Procent korrekta uttalanden från verbböjningstestet 

 
Elev Skönlitterär Text Saga Faktatext 

A 100 100 85 
B 79 63 57 
C 75 46 58 
D 100 81 42 
E 98 88 100 
F 88 83 93 
G 97 100 60 
H 82 83 74 
I  94 77 83 
J 53 100 26 
Summa: 766 721 593 
Medelvärde: 76,60% 72,10% 59,30% 
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Bilaga 6 

Procent korrekta uttalanden från ordföljdstestet 

 
Elev Skönlitterär Text Saga Faktatext 

A 86 73 87 
B 83 88 63 
C 77 56 39 
D 89 95 64 
E 56 73 44 
F 76 79 80 
G 83 91 50 
H 69 83 54 
I  86 70 71 
J 76 59 37 
Summa: 695 694 502 
Medelvärde: 69,50% 69,40% 50,20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


