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Sammandrag 
Syftet med denna didaktiska uppsats är att genom en fallbeskrivning undersöka och belysa 

språkutvecklande arbetssätt inom undervisningsområdet skönlitterär läsning.  

Metod för datainsamlingen har gjorts genom en kvalitativ datatriangulering, det vill 

säga datainsamling utifrån flera perspektiv med olika metoder för att få fram en djupare och en 

fullständig bild av fallet. Insamlingsmetoderna har varit klassrumsobservationer, lärarintervju 

och elevintervjuer. 

Data har analyserats i enlighet med Cummins (2000) metoder för framgångsrik andra-

språksundervisning med språkutveckling utifrån form, innehåll och användning samt maximalt 

kognitivt engagerande och maximalt identitetsinvesterande interaktion. 

Studien har utförts inom kommunal undervisning i ämnet svenska som andraspråk på 

grundläggande nivå för vuxna. Läraren som har lång erfarenhet av användning av skönlitteratur 

i undervisningen är fokus för fallbeskrivningen. Övriga informanter är 17 elever som svarade 

på en enkät för urval inför fyra djupintervjuer om deras uppfattning om lärarens undervisning. 

Undersökningens resultat visar ett situerat exempel på en språkutvecklande undervis-

ning på kognitivt utmanande nivå och med stora förväntningar på eleverna. Läraren, som an-

vänder autentiskt material som läromedel, ger eleverna stort talutrymme och skapar möjlighet 

till lärande genom interaktion med läraren och klasskamraterna.  

 

 

Nyckelord: 

Didaktik, svenska som andraspråk, språkutveckling, skönlitteratur, läsuppgifter, vuxenunder-

visning. GRNSVA. 

 

Title:  

Language development through literature 
 

 

  



2 
 

Innehåll 
1 Inledning .................................................................................................................4 

1.1 Syfte och forskningsfrågor ................................................................................4 

2 Bakgrund och tidigare forskning ..............................................................................4 

2.1 Skolans styrdokument och undervisning............................................................4 

2.2 Teoretiska utgångspunkter och forskningsbakgrund ..........................................5 

2.2.1 Sociokulturellt perspektiv och interaktion ...................................................5 

2.2.2 Jim Cummins syn på språkutvecklande faktorer och undervisning ..............6 

2.2.3 Val av skönlitteratur och uppgifters betydelse.............................................8 

3 Metod, material och genomförande ........................................................................ 10 

3.1 Insamlingsmetoder .......................................................................................... 10 

3.2 Material .......................................................................................................... 11 

3.2.1 Urval av informanter ................................................................................ 11 

3.2.2 Observationsprotokoll, enkätsvar och transkriberade intervjuer ................ 12 

3.3 Genomförande ................................................................................................ 13 

3.4 Analysmetod ................................................................................................... 13 

3.4.1Transkriptionsprinciper ............................................................................. 13 

3.5 Etiska regler .................................................................................................... 14 

4 Resultat.................................................................................................................. 15 

4.1 Lärarens förhållningssätt i klassrummet .......................................................... 15 

4.1.1 Val av läromedel ...................................................................................... 15 

4.1.2 Muntligt utbyte i klassrummet .................................................................. 16 

4.1.3 Kamratlärandet ......................................................................................... 17 

4.1.4 De stora kraven ........................................................................................ 18 

4.1.5 Val av skönlitteratur ................................................................................. 20 

4.1.6 Sammanfattning och diskussion................................................................ 21 

4.2 Tillämpade exempel ........................................................................................ 21 



3 
 

4.2.1 Duellen .................................................................................................... 22 

4.2.2 Kyssen ..................................................................................................... 24 

4.2.3 Pälsen ....................................................................................................... 24 

4.2.4 Sammanfattning och diskussion................................................................ 26 

5 Diskussion av resultat ............................................................................................ 27 

6 Metoddiskussion .................................................................................................... 29 

7 Slutsatser och kommande forskning ....................................................................... 30 

Referenser ................................................................................................................ 32 

Bilagor ..................................................................................................................... 33 

Bilaga 1 ................................................................................................................ 33 

Bilaga 2 ................................................................................................................ 34 

Bilaga 3 ................................................................................................................ 35 

Bilaga 4 ................................................................................................................ 36 

Bilaga 5 ................................................................................................................ 37 

Bilaga 6 ................................................................................................................ 38 

Bilaga 7 ................................................................................................................ 39 

 

 
  



4 
 

1 Inledning  
Skönlitterär läsning är inte ett prioriterat område inom grundutbildningen i svenska som andra-

språk för vuxna (Skolverket 2012b). Målet är att de ska lära sig så mycket svenska som möjligt 

på kort tid, och undervisningen riskerar därför att fokusera mer på form och betydelse än på 

elevers skönlitterära och personliga upplevelser. 

Ett problem är att det inte i de tryckta målkriterierna tydliggörs vad som skall uppnås 

inom skönlitterär läsning och hur man som lärare kan undervisa för att ämnesområdet skall leda 

till språklig utveckling för andraspråkseleverna. Jim Cummins (2000: 9) har en modell för hur 

skolan bör utveckla sin språkpolicy till förmån för andraspråkseleverna. Modellen tydliggör att 

interaktion, elevers kognitiva engagemang och investering i den egna identiteten är förutsätt-

ningar för elevers studiemässiga framsteg och språkutveckling. Utgångspunkten för min under-

sökning är om en lärares undervisning i skönlitteratur kan leda till språkutveckling enligt Cum-

mins (2000) modell.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor  
Syftet med uppsatsen är att genom en fallbeskrivning undersöka och belysa språkutvecklande 

arbetssätt inom undervisningsområdet skönlitterär läsning. Forskningsfrågorna är ställda utifrån 

Cummins syn på framgångsrik andraspråksundervisning och hans modell (se figur 1) för ut-

veckling av skolans språkpolicy.  

 

1. Arbetar läraren språkutvecklande utifrån språkets form och innehåll 

vid undervisning av skönlitteratur och i så fall på vilket sätt? 

2. Arbetar läraren utvecklande med språkanvändningen vid undervis-

ning av skönlitteratur och i så fall på vilket sätt?  

3. Är interaktionen i undervisningen av skönlitteratur maximalt kogni-

tivt engagerande och maximalt identitetsinvesterande och i så fall på 

vilket sätt? 

2 Bakgrund och tidigare forskning 
Den didaktiska undersökningen utgår från de styrdokument som styr skolans undervisning vil-

ket beskrivs i avsnitt 2.1. I avsnitt 2.2 beskrivs de tre teoretiska utgångspunkter som ligger till 

grund för och speglar undersökningens resultat.  

2.1 Skolans styrdokument och undervisning 
I allmänna råd från Skolverket om planering och genomförande av undervisning står det att 

planeringen ska tydliggöra ämnets syfte, vilka konkreta mål som gäller för arbetsområdet och 
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vilka kunskapskrav som skall bedömas. Eleverna bör göras delaktiga i detta arbete (Skolverket 

2011: 12–14). 

I Läroplanen för vuxenutbildningen kan man läsa att ”eleverna ska få möjlighet att re-

flektera över sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper” (Skolverket 2012b: 8). Enligt de 

övergripande mål- och riktlinjerna för vuxenundervisningen ska eleverna få kunskaper om sam-

hällsliv och kritiskt granska, bedöma och diskutera för att ta ställning i olika livsfrågor 

(2012b:11).  

Ämnesundervisningen i svenska som andraspråk syftar till att möta talat och skrivet 

språk för att kunna sätta det i relation till egna erfarenheter och kunskaper. Eleverna skall ges 

möjlighet att utveckla kunskaper gällande livsvillkor och samhällsfrågor.  Ämnet syftar också 

till att eleven ska utveckla en allsidig kommunikativ förmåga, det vill säga såväl förstå talad 

och skriven svenska som att formulera sig i tal och skrift. De ska på ett varierat sätt anpassa sig 

till olika situationer samt att utveckla strategier att lösa språkliga problem då språkkunskaperna 

inte räcker till (Skolverket 2012b: 85). 

I det centrala innehållet för ämnet ska kommunikation inom undervisningen anknytas 

till bland annat samhällsliv och aktuella händelser. Elevers erfarenheter och känslor skall kom-

municeras liksom etiska frågor. Skönlitteratur och annan fiktion skall läsas och användas som 

underlag för kommunikation. Det skall finnas utrymme att kommunicera om levnadsvillkor, 

attityder och värderingar. Strategier skall erbjudas för elevernas medverkan i diskussioner. 

Muntlig och skriftlig produktion samt interaktion i olika former exempelvis instruktioner och 

argumentationer skall utgöra några av ämnets centrala delar. Strategier och hjälpmedel för att 

aktivt kunna medverka i diskussioner i anknytning till samhällslivet skall läras ut. (Skolverket 

2012b: 85–86) 

2.2 Teoretiska utgångspunkter och forskningsbakgrund 
Detta avsnitt delas in i tre olika delar. I det första avsnittet, 2.2.1 beskrivs hur det sociokulturella 

perspektivet ger uttryck för betydelsen av förhandlingar och interaktion för inlärningen. I av-

snitt 2.2.2 beskrivs den språkutvecklingsmodell som Jim Cummins (2000: 8) utformat för att 

tydliggöra den dynamiska process språkundervisningen bör utvecklas mot. Modellen är den 

huvudsakliga teoretiska utgångspunkten i uppsatsen och utifrån denna har jag valt att utvärdera 

mitt insamlade material. I avsnitt 2.2.3 behandlas val av skönlitteratur och uppgifters betydelse.  

2.2.1 Sociokulturellt perspektiv och interaktion  
Det som starkast betonas utifrån den anglosaxiska världens forskning (Meltzer & Hamman 

2005) som bästa förutsättningar för andraspråksinlärning går i linje med vad flera svenska skol-

forskare kommit fram till (se t.ex. Axelsson 2013 och Lindberg 2013), nämligen en allsidig 
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användning av språket i kombination med en lärare som erbjuder tillfällen för interaktion i all 

undervisning (Skolverket 2012a: 14). Genom interaktion och språkliga förhandlingar ges inlä-

rare chans att signalera i vilken utsträckning de förstår och vid behov få upprepningar, bekräf-

telse, förtydliganden och yttranden omformulerade av målspråkstalare (Lindberg 2013: 486). 

Förhandlingar bidrar med återkopplingar och en process sätts igång mot ”omstrukturering av 

andraspråkssystemet” (Axelsson 2013: 289). För att bygga en nödvändig förförståelse inom 

ämnen ska de flerspråkiga eleverna kunna aktivera och använda tidigare kunskaper vilket ska 

vara en viktig utgångspunkt för läraren (Skolverket 2012a: 94). 

Mångfalden är utgångspunkten för den sociokulturella traditionen det vill säga inställ-

ningen till språkets särställning som redskapens redskap för tänkande och kommunikation. I ett 

alltmer globaliserat och mångkulturellt samhälle har traditionen en stor aktualitet. Skolan har 

en centralt överbryggande funktion och ur ett sociokulturellt perspektiv utvecklas den kollek-

tiva kunskapen genom samspel och interaktion vilket möjliggör ett ökat samhällsdeltagande 

(Säljö 2012: 195–197). 

 
Perspektivet är således en social teori om lärande och utveckling som ger en förståelse 
av hur människor blir delaktiga i kunskaper och erfarenheter genom att samspela med 
andra i olika aktiviteter (Säljö 2012: 192–195). 

 

Lev Vygotsky (1896–1934), var en ”osedvanligt dynamisk och kreativ” (Säljö 2012: 185) peda-

gog och filosof.  Han lade tillsammans med två framstående medarbetare grunden för den so-

ciokulturella traditionen.  Språket ses av traditionen som ett kulturellt redskap som i gemen-

skaper och sammanhang bidrar till människors utveckling och i kommunikation med andra 

grundlägger en delaktighet i samhället och kulturen. Utifrån det sociokulturella perspektivet är 

människan ständigt i en utvecklingsprocess och lärandet är ett naturligt tillstånd. Vygotsky 

myntade det bekanta begreppet ZPD, Zone of Proximal Development, vilket står för att nya 

färdigheter alltid finns inom räckhåll. Inlärningen sker i en process där man genom stöttning av 

en mer kunnig person efterhand lär sig av den andres kunskaper inom den närmsta utvecklings-

zonen (2012: 186–189, 191). 

2.2.2 Jim Cummins syn på språkutvecklande faktorer och undervisning 
På grund av skolans och samhällets ojämlika maktpositioner mellan majoritets- och minoritets-

grupper är Cummins modell (se figur 1) av vikt för inlärarnas språkutveckling. På lärarens an-

svar ligger att det historiska mönstret med misslyckad skolgång för minoritetseleverna förhind-

ras. Genom interaktion blir maktfördelningen omfördelad till den underordnade minoritetsgrup-
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pens fördel. Eleverna behöver känna sig välkomna in i en inlärningsgemenskap. Unika kultu-

rella erfarenheter och alla elevers språkliga kunskaper är viktiga i klassrummet och blir intres-

santa för såväl läraren som övriga elever vid gemensamma inlärningsprocesser och förhand-

lingar. Läraren som personifierar och representerar den nya språkkulturen måste bygga upp en 

relation till och mellan eleverna på ett sätt som präglas av respekt. Arbetsformer som bejakar 

och utvecklar elevernas intellektuella kapacitet i form av utmanande stoff och med mycket 

stöttning stärker den studiemässiga självbilden och avgör i sin tur hur lyckad inlärningen av 

språket blir. För att eleverna ska vilja satsa och kunna tillägna sig språkets innehåll och form 

samt kunna använda sig av språket i dess vidaste syfte skall undervisningen vara maximalt 

kognitivt engagerande och dessutom maximalt identitetsinvesterande (Cummins 2000: 9). Ur 

alla undervisningsaspekter är det ömsesidiga förhållandet mellan identitetbekräftelse och kog-

nitivt engagemang uppenbart avgörande för motivation, engagemang, språkutveckling och em-

powerment, ett gemensamt skapande av makt, vilket syftar till ett möjligt samhällsengagemang 

(Axelsson 2000: 1–2; 2013: 550–551; Cummins 2000: 12–13; 19–20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figur 1. Cummins modell för att utveckla en god studiemässig förmåga (Cum-
mins 2000; Axelsson 2013). 
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Ett språkutvecklande arbetssätt med fokus på innehållet är då man i samarbete utvecklar ett 

kritiskt förhållningssätt till läsning. Interaktionen bör i första hand göra inflödet begripligt gärna 

utifrån texter gällande aktuella händelser. Cummins (2000) beskriver utvecklingen av den kri-

tiska literaciteten som en process där reflekterande kunskaper om kognitivt krävande ämnesin-

nehåll fördjupas genom samarbete och diskussioner. Genom fem succesivt utvecklande faser 

gällande språkets innehåll, kunskapsfas, bokstavlig fas, personlig fas, kritisk fas och slutligen 

den kreativa fasen, stärks såväl den personliga som studiemässiga självkänslan enligt Cummins 

(2000: 14–16). 

För att utveckla den språkliga medvetenheten om språkets form och användning samt 

utveckling av en språklig analytisk förmåga menar Cummins (2000) att rikliga tillfällen med 

omfattande inflöde måste ges exempelvis genom läsning. Detta behöver kombineras med an-

vändning av målspråket i muntliga och skriftliga produktioner. Undervisningen behöver inne-

hålla sociala situationer för möjligheten att utveckla språkets funktion, exempelvis stavning, 

grammatik och vokabulär samt för att utveckla behärskning av variationer i språkanvändningen 

i olika sammanhang och framställningar (2000: 16–18).  

Då eleverna får en chans att uttrycka sin personliga identitet på andraspråket stärks för-

utom de rent språkliga och kognitiva delarna även en medvetenhet om egna ambitioner och 

värderingar (Cummins 2000: 19). Vid kreativ språkanvändning, exempelvis vid skrivande och 

vid diskussioner i klassen, främjas en positiv självbild hos eleverna. Språkanvändningen stärker 

elevers estetiska, intellektuella och sociala identitet och bidrar till empowerment, en förändring 

av maktrelationerna i samhället. Prestationsklyftan mellan olika elevgrupper minskar tack vare 

en utveckling av skolans policy enligt Cummins (2000: 7–8, 19).  

Att i klassrummet erbjuda en autentisk publik är motiverande för språkanvändningen. 

Då det aktiva och autentiska språkbruket främjas stärks elevernas intellektuella och sociala 

identiteter (Axelsson 2013: 550; Cummins 2000: 13,19).  

2.2.3 Val av skönlitteratur och uppgifters betydelse  
I en forskningssammanställning av Meltzer & Hamman (2005) om avgörande faktorer för en 

framgångsrik undervisning belyses vikten av explicit undervisning om vad som utmärker olika 

texter och att läraren betonar betydelsen av läsning och skrivning. Dessutom är det av vikt att 

uppgifterna som är kopplade till läsningen är tankemässigt krävande och att elevernas prestat-

ioner ska bedöms formativt (Skolverket 2012a: 12–13). 

Läsaren måste vidga sin känslomässiga uppmärksamhet för att genomleva stämningar 

och situationer som skapas under en estetisk läsning (Rosenblatt 2002:14), vilket enligt Rosen-

blatt (2002: 14) innebär att ett ömsesidigt inflytande mellan texten och läsaren skapas utan att 
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uppmärksamheten riktas mot andra aspekter än just de personliga och känslomässiga. Förnim-

melser och känslor byggs upp hos läsaren. Texten genomlevs och upplevelser skapas utifrån 

den grad av uppmärksamhet som kan ägnas åt affektiva aspekter vilket krävs för ett estetiskt 

syfte med skönlitterär läsning (Rosenblatt 2002: 41). Den estetiska läsningen riskeras genom 

att ställa informationssökande frågor utifrån skönlitterära texter enligt Molloy (2002: 312). 

Dessutom menar Åberg (2009: 89) att risken är att uppgifterna i sig känns överordnade själva 

läsupplevelsen. Med tanke på att skolans uppgifter ska ha mening och kännas autentiska disku-

terar hon om det överhuvudtaget är rimligt att ge uppgifter utifrån skönlitterära texter. En kon-

flikt i sammanhanget är att om man ”bara” tillhandahåller läsning utan uppgifter i undervis-

ningen riskerar man elevernas nonchalans till aktiviteten (2009: 91). I litteraturundervisningen 

ska studenter inspireras att utveckla en fruktbar syn på människors beteende, sociala egenskaper 

och handlingar (Rosenblatt 2002: 29). 

 
Litteraturläraren är den förste att erkänna att han ofrånkomligen sysslar med 
upplevelser som människor genomgår i sina olika personliga och sociala relationer. 
Litteraturens själva väsen framtvingar ju detta (Rosenblatt 2002: 20) 
 

En receptionsestetisk teori (Åberg 2009: 86) belyser att det är vid läsningssituationen som me-

ning skapas. Det är då läsaren gör sin tolkning och version av texten vilket är en väsentlig del 

av verket. Läsningen är en händelse i läsarens liv. Eleverna behöver få möjlighet att reflektera 

över sin reception och andraspråksläsare behöver dessutom kunna bortse från att viss reception 

är reducerad på grund av ett ännu inte så utvecklat ordförråd. Därför är det också av vikt att 

läraren kan tillhandahålla skönlitterära texter där svårighetsgraden inte är för hög för att ett 

”flyt” och en läslust ska kunna infinna sig (Åberg 2009: 87–88). Litteraturen behöver vara an-

passad efter och bygga på studenternas livs- och språkerfarenheter. Såväl barn som vuxna läsare 

måste vara intellektuellt och känslomässigt redo att utföra en läshandling som ska kunna ge ny 

förståelse. Lärarens uppgift blir att hjälpa studenterna att upptäcka litteraturens njutningar för 

att utveckla interaktioner eller transaktioner mellan läsarna och den valda litteraturen (Rosen-

blatt 2002: 36).  Lärares förhållningssätt till innehållet i litteraturen och förmåga att tillhanda-

hålla språkstödjande uppgifter för andraspråksläsaren är avgörande för att fördjupa läsupple-

velsen (Åberg 2009: 91). 

Molloy (2002: 315) menar att skolan bör erbjuda ett bredare och mer varierat urval 

texter. En text kan aldrig bära en enda förutbestämd mening då den ju skapas i transaktionen 

med läsaren. Lärare måste ta sig tid att lära känna andraspråkselevernas läserfarenheter för att 
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finna de texter som är relevanta och språkutvecklande. Texterna ska dessutom aktivera elever-

nas tidigare kunskaper inte minst för att känna positiv bekräftelse från inlärningskulturens lärare 

(Landmark & Wiklund 2012: 35). Det krävs ett ömsesidigt och noggrant för- och efterarbete av 

texter man läser för att uppnå ett didaktiskt möte. Språkutvecklingen blir väldigt effektiv vid 

textsamtal eftersom det kräver att andraspråksinläraren i förhandling om språkbetydelser måste 

anstränga sig för att uttrycka sig angeläget och effektivt (Landmark & Wiklund 2012: 58, 35).  

3 Metod, material och genomförande 
Metoder, material och genomförandet i undersökningen redogörs för i följande ordning: i 3.1 

de insamlingsmetoder som använts för att få svar på forskningsfrågorna, i 3.2 vilket data-

material jag har haft tillgång till, det vill säga urval av informanter samt observationsdata och 

intervjusvar. I avsnitt 3.3 beskrivs hur jag kronologiskt har gått till väga vid genomförandet av 

studien och i 3.4 vilken analys- och transkriberingsmetod jag använt mig av. Slutligen i avsnitt 

3.5 beskrivs hur jag utifrån Vetenskapsrådet (2011) har förhållit mig till etiska regler och krav 

på informanters säkerhet.  

3.1 Insamlingsmetoder 
Denna undersökning är gjord som en fallbeskrivning av en naturligt förekommande undervis-

ning för att på djupet synliggöra aspekter som framträder. Jag har genomfört en kvalitativ forsk-

ningsmetod genom datatriangulering, det vill säga inhämtat material utifrån flera perspektiv 

och med olika metoder för att få fram ett djup och en fullständig bild, vilket är ett utmärkande 

drag i fallstudier (Denscombe 2009). Utmärkande är också att undersökningen inte görs av 

slumpmässigt utvalda informanter. Som forskare är man medveten om signifikanta drag som 

ska undersökas i fallstudien (Denscombe 2009: 63; 60–61; 184ff).  

Klassrumsobservationerna gjordes för att synliggöra lärarens lektionsupplägg och ge-

nerella aspekter samt för ett gemensamt utgångsläge för den fortsatta forskningen; utifrån lära-

rens intentioner med undervisningen och elevernas upplevelser av densamma.  Löpande proto-

koll (Kihlström 2012: 31) fördes under lektioner vid genomgångar av skönlitterära texter och 

läsuppgifter. I de löpande protokollen gjorde jag korta beskrivande kommentarer av allt jag 

uppfattade såväl syn- som hörselintryck och vad jag för stunden bedömde som svar på mina 

forskningsfrågor. Läraren önskade att inte bli filmad eller inspelad så när mitt minne ännu var 

färskt efter varje lektion renskrev jag och fyllde på med minnesanteckningar. Dialoger försökte 

jag återge så tydligt jag hann med.   
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En andra forskningsmetod jag använde mig av var en enkät för GRNSVA-klassens ele-

ver med främsta syfte att få fram ett adekvat urval elever att intervjua. 17 elever fyllde i enkäten 

vilket ledde till 4 personliga intervjuer. 

Jag följde upp mina observationer med att även intervjua läraren om hennes didaktiska 

tankar knutna till det jag uppmärksammat under observationerna. Det gjorde jag i form av en 

personlig, semistrukturerad intervju (Denscombe 2009: 234) där läraren var förberedd med de 

frågeställningar som jag önskade få svar på. Läraren ville inte bli inspelad så intervjusvaren 

antecknades av mig. Den kvalitativa intervjuformen gav läraren möjlighet att utveckla sina svar 

och tankar (se intervjuguide i bilaga 2).   

Den slutliga datainsamlingsmetoden var de fyra ovan nämnda intervjuerna med elever 

ur klassen vilka alla hade en semistrukturerad form (se elevernas intervjuguide i bilaga 3). Vid 

dessa intervjuer gjordes audioinspelningar som därefter transkriberades. 

3.2 Material 
Som material för uppsatsen beskriver jag i avsnitt 3.2.1 hur jag har gjort mitt urval av infor-

manter och i avsnitt 3.2.2 beskriver jag vilket underlag jag har haft att utgå ifrån då jag skrivit 

uppsatsens resultat.  

3.2.1 Urval av informanter 
Under första delen av en verksamhetsförlagd utbildning, innan jag påbörjade min undersökning, 

såg jag sporadiskt och hörde talas om en lärare vars undervisning ansågs vara elevengagerande. 

Det var under samtal med läraren som vår överenskommelse om observation av hennes under-

visning om skönlitteratur gjordes. Jag hade redan då jag påbörjat observationerna vetskap om 

att läraren hade lång erfarenhet som språklärare och var litterärt intresserad, vilket var av vikt 

för den didaktiska kvalité jag ville anlägga för min undersökning.  

Läraren som jag observerade och intervjuade har undervisat i språk i mer än 35 år. Hon 

beskriver sig själv som en person med stort skönlitterärt intresse: 

 
Jag är en läsande människa med högar av litteratur på såväl sängbord som skrivbord. 
Jag läser alltid. Det är viktigt för mig och ger alltid bort skönlitteratur till barn och 
barnbarn i present. Det här är viktigt för mig och det har gjort mig tolerant och vidsynt 
(Läraren). 

 

GRNSVA2 är kurskoden för kommunal svenska som andraspråksundervisning på grundläg-

gande nivå för vuxna (Skolverket 2012b) och Gruv är den gängse termen hos de elever jag har 

intervjuat om verksamheten. Eleverna, som ingick i den klass jag observerat var i första ledet 

utvalda av en slump, det råkade vara just de som vid tiden för studien var inskrivna i den klass 
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som den utvalda läraren undervisade i. Eleverna i klassen utgjordes av en grupp på 21 elever 

som läste svenska som andraspråk och tre som läste svenska. 

Klassen där studien gjordes var avsedd för elever med beräknad snabb inlärning och 

med förutsättningar och ambitioner att fortsätta studera på gymnasie- och högskolenivå. Någon 

elev studerade parallellt på universitetet. Flertalet av eleverna i klassen har en lång skolbak-

grund från hemlandet, inte sällan slutförda högskolestudier. Eleverna var i åldrarna 20 till ca 40 

år och har ursprung i Sverige, Danmark, Somalia, Syrien, Palestina, Afghanistan, Albanien, 

Serbien, Thailand, Kina, Vietnam, Uganda, Tjetjenien, Rumänien, Bulgarien och Ungern samt 

två afrikanska länder som jag inte har exakt uppgift om. 

18 av de 24 eleverna var närvarande vid tillfället för min enkätundersökning. Samtliga 

elever gav sitt skriftliga samtyckte till att delta i undersökningen och fyllde efter bästa förmåga 

i enkäten. Jag tog inte med svaret från den enda svenskstuderande elev som var närvarande med 

tanke på att det var svenska som andraspråksundervisning jag har valde att undersöka. Därför 

hade jag 17 elevers enkäter att utgå ifrån när jag gjorde mitt urval för intervjuerna.  

Utifrån elevernas svar på enkäten fick jag vetskap om litterära erfarenheter, tidigare 

studier och genom de öppna frågorna fick jag framförallt ett underlag för vilka elever som för-

stod frågeställningarna och hade språklig förmåga att framföra tankar och synpunkter. Fem ele-

ver kontaktades och bjöds in till intervju. Fyra av dem hade möjlighet att medverka. 

3.2.2 Observationsprotokoll, enkätsvar och transkriberade intervjuer 
Observationsdata i form av löpande protokoll från klassrumssituationer där undervisningen be-

handlat skönlitterär läsning är den insamlade datan för övergripande aspekter av lärarens för-

hållningssätt, genomgångar och uppgifter. 

För data om lärarens didaktiska perspektiv har jag haft tillgång till antecknade svar från 

en personlig semistrukturerad intervju som genomfördes någon vecka efter avslutade observat-

ioner.  

Svar från 17 (av 24) elevers enkätsvar är den tredje datakällan jag haft att utgå ifrån i 

syfte att göra ytterligare ett urval av informanter. 

Fyra inspelade elevintervjuer som transkriberats utifrån transkriptionsnyckeln nedan (se 

3.4.1) fanns som data om elevernas upplevelser av undervisningen. Tiden för respektive inter-

vjuinspelning tog 32:36 minuter med Stella, 35 minuter med Anna, 21: 32 minuter med Sahil 

och 44: 34 minuter med Hanna (samtliga namn är fiktiva). Även anteckningar förda under in-

tervjutillfällena har funnits med som underlag för resultatredovisningen. 



13 
 

3.3 Genomförande 
Under 6 veckor har jag i GRNSVA2-klassen observerat alla lektionspass som behandlat skön-

litterär läsning, för att erhålla svar på mina forskningsfrågor. Jag har skrivit löpande protokoll 

och på ett strukturerat sätt skriftligt återgett och beskrivit det jag i förväg valt att observera det 

vill säga hur läraren låter eleverna arbeta sig igenom texter och vilka uppgifter som kopplas till 

dessa. Jag har även fört minnesanteckningar från lektionerna.  

Då dessa veckor var slutförda och observationerna renskrivna och analyserade sattes en 

enkät med öppna frågor ihop. Enkätens svar var tänkta att synliggöra elevernas uppfattning av 

undervisningen och hur de ansett sig kunna tillämpa den för att utveckla sin läslust och skönlit-

terära kunskap. Ett lektionspass på en och en halv timme fanns att tillgå för undersökningen. 

Det krävdes ungefär en halvtimme för att till och börja med gemensamt gå igenom en blankett 

om deras rättigheter som informanter och mina forskningsetiska skyldigheter för att därefter ha 

en grundlig genomgång av alla de frågor som önskades svar på. Det uppstod många frågor som 

jag, läraren och alla eleverna gemensamt samtalade om och diskuterade så att eleverna skulle 

förstå frågeställningarna. 

Läraren ställde en eftermiddag upp för en intervju för att ge sin syn på undervisning och 

val av metoder. Läraren tog gott om tid på sig för det samtal som i huvudsak följde intervjugui-

den (se bilaga 2). Slutligen genomfördes de fyra semistrukturerade elevintervjuerna som spela-

des in och transkriberades (se elevernas intervjuguide i bilaga 3).  

3.4 Analysmetod 
Den insamlade datan har analyserats i enlighet med Cummins (2000) syn på framgångsrik and-

raspråksundervisning vilken har beskrivs i avsnitt 2.2.2. Jag har analyserat om läraren arbetar 

språkutvecklande utifrån form, innehåll och språkanvändning samt om interaktionen kan be-

traktas som maximalt kognitivt engagerande och maximalt identitetsinvesterande och i så fall 

på vilket sätt (se 2.2.2). 

3.4.1Transkriptionsprinciper 
De inspelade intervjuerna är nedskrivna enligt skriftspråksortografi. De transkriptionsprinciper 

jag använt mig av för de inspelade intervjuerna är en förenklad variant utifrån principer i Svens-

sons avhandling (2009: 272–273). 
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Tabell 1. Transkriptionsprinciper för inspelande intervjuer  

# paus 

## längre paus 

+ ofullständigt yttrande 

[…] uteslutning av känsligt eller för 
uppsatsen ovidkommande 

material 

3.5 Etiska regler 
Etiska aspekter bör vägas in i all forskning enligt Vetenskapsrådet (2011). Metoderna ska göra 

minsta möjliga skada för berörda människor (VR 2011: 31). I förevarande fallbeskrivning har 

forskningen i huvudsak gjorts inom en befintlig verksamhet med undantag för intervjuerna där 

alla fem informanters tid behövt tas i anspråk. Enkätundersökningen tog undervisningstid i an-

språk. 

Individers integritet skall respekteras och identiteten hos informanter får inte röjas vid 

publicering. Datan ska förvaras på ett säkert sätt och ha ett konfidentiellt skydd vilket innebär 

att ingen obehörig kan ta del av hur kodade uppgifter kan kopplas till individer och uppsatsens 

läsare skall inte kunna koppla enskilda individer till forskningen (VR 2011: 21, 43, 67). Jag har 

kodat och avidentifierat varje informants svar i resultatredovisningen. De fem informanterna 

har tilldelats fiktiva namn, vilka inte per automatik är kopplade till respektive informants kön.  

Läraren har jag valt att ge det fiktiva namnet Manda vilket inte har någon annan betydelse än 

att lärarens namn behövde bytas ut mot ett fiktivt namn för att underlätta redovisningen. Därför 

har även ”hon” varit en benämning för läraren genom hela uppsatsen.  

Syftet bör vara känt för informanterna och insamlad data får endast användas för veten-

skapligt ändamål och information om exakt vad som skall analyseras ska ha givits om inte i 

förväg så åtminstone i ett efterföljande samtycke (VR 2011: 21, 23, 43). Jag har i ett formulär 

till samtliga informanter beskrivit syftet med min undersökning och informerat om allas frivil-

liga deltagande och rätt att närsomhelst man önskar kunna dra sig ur.  Jag har även muntligt 

gått igenom formuläret med eleverna i klassen för att förvissa mig om att alla hade förstått. Jag 

har gett en förklaring om hur uppgifter och personliga data kommer att behandlas konfidentiellt. 

Läraren har efter att jag var färdig med transkription och analys fått ta del av det jag skrev ner 

under intervjun för att få möjlighet att revidera eventuella missförstånd. 
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Informanterna bör utifrån syftet ge sitt samtycke till att delta i undersökningen, helst 

skriftligen och ett intyg skall finnas på att informanten tagit del av sin rätt att återkalla medgi-

vandet (VR 2011: 21, 42, 44). Alla informanter har skriftligen intygat om att de tagit del av 

informationen och skrivit under blankett för samtycke (se bilaga 1). 

4 Resultat 
Resultatet är en fallbeskrivning av hur en språkutvecklande undervisning på GRNSVA kan se 

ut. Resultatet redovisas utifrån tre olika perspektiv, mina iakttagelser, lärarens intentioner och 

elevers upplevelser, som integrerats och analyserats huruvida ett språkutvecklande arbetssätt 

utifrån Cummins modell (2.2.1) kan påvisas. Till att börja med, i avsnitt 4.1, redovisas generella 

aspekter av lärarens språkutvecklande arbetssätt och förhållningssätt i klassrummet. I avsnitt 

4.2 beskrivs den språkutvecklande undervisningen genom att beskriva tre konkreta exempel 

från undervisning av skönlitteratur.  

4.1 Lärarens förhållningssätt i klassrummet  
Övergripande beskrivningar av lärarens intentioner och elevernas upplevelser redovisas under 

rubriken 4.1.1, val av läromedel och muntligt utbyte i klassrummet i 4.1.2, kamratlärande i 

4.1.3, krav på eleverna i 4.1.4 och lärarens val av skönlitteratur i avsnitt 4.1.5. I avsnitt 4.1.6 

redovisas en sammanfattning av resultatet och diskussion av generella aspekter speglade mot 

Cummins (2000) modell. 

4.1.1 Val av läromedel 
I intervjun med läraren framkom att undervisningsprogressionen byggs utifrån de lätta berät-

tande texterna till de mer avancerade och argumenterande samt att hon inte undervisar utifrån 

något traditionellt läromedel. Skolböcker har hon lämnat alltmer efterhand och känner numera 

en frihet gentemot att behöva använda dem. Undervisningsstoff tas ur verkligheten och livet 

och hon menar att sva- eleverna inte har en chans att bli medborgare som hänger med och deltar 

i samhället om de inte klarar att ta in information. Hon använder sig inte av lättläst material 

utan använder debattartiklar, krönikor, reportage och dylikt från dagstidningar och websidor. 

Noveller väljer hon utifrån novellsamlingar som i första hand vänder sig till vuxna modersmål-

stalare av svenska. Målet med lärarens undervisning är att ge bakgrundskunskap om struktur 

och mönster. Kursplanen är den första text man inom kursen har arbetat sig igenom för att alla 

elever ska ha vetskap om ämnets syfte, centrala innehåll och kunskapskrav. Hennes sätt att 

frångå läroböcker kommenteras av hennes elev Hanna, som beskriver vilka olika val läraren 

har gjort: 
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1) hon har en bra strategi […] hon får material från olika # från till exempel nätet från 
tidningar från böcker från olika hur man kan säga hon jobbar inte bara med en bok 
# det är tråkigt att bara jobba med en bok och jobba med den från början till sist 
(intervju Hanna)  

 
 

Citatet visar att detta sätt att välja autentiskt läromedel är uppskattat och ses som en bra strategi 

därför att det ger variation i undervisningen så att den blir mer inspirerande. Läraren skriver ner 

sina reflektioner efter varje lektionspass och planerar nästa lektionspass utifrån vilket stoff som 

visat sig intressant att bygga vidare på, vad som engagerat eleverna och fått igång diskussioner. 

Ämnesstoff plockas därför ofta utifrån aktuella händelser, berättar hon. Att läraren varierar ut-

ifrån sina erfarenheter av varje lektion uppskattas också av Hanna: 

 
2) idag till exempel hon jobbar med en artikel från tidningen # och imorgon vi ska 

jobba med en annan sak och vi vet inte vad är det # och det är bra för det är inte 
tråkigt att studera med Manda (elevintervju Hanna) 

 

Eftersom läraren utvärderar varje lektion för sig själv vet eleverna inte vad som ska hända nästa 

gång, vilket också tydligen uppskattas av Hanna. 

4.1.2 Muntligt utbyte i klassrummet 
Mycket undervisningstid gick till kommunikation i klassrummet enligt observationerna. Ele-

verna får talutrymme för samtal, diskussioner om grammatiska regler och andra språkliga 

funderingar samt förklaringar av textgenrer. Detta kommenterar eleven Hanna i intervjun:   
 
 

3) några lärare tycker inte om att eleverna pratar för att de blir nervösa # men Manda 
hon vill inte prata  # eleverna ska prata # (elevintervju Hanna) 
 

 

Hon menar också att det finns lärare som blir nervösa av att elever pratar i klassrummet. Enligt 

läraren får man inte vara rädd för tystnaden som lärare utan måste ge eleverna chans att tänka 

färdigt. De skall ta ansvar för att förstå men också för att kamraterna ska förstå. Läraren talar 

även om för eleverna att de alla har ansvar för att de i grupparbetena ska få lika mycket taltid. 

Gruppvis arbetar man med att förstå innehåll och man utbyter tankar och reflektioner för att 

kunna lösa olika uppgifter vilket kommenteras av Hanna:  

 
4)  vi diskuterar # inte bara lärare till prata och vi lyssnar # vi diskuterar med varandra 

och vi lärde mycket för att eleverna tänker inte alla samma sak (elevintervju  Hanna) 
 

Citatet visar på nyttan för eleverna att ta del av varandras tankar och diskutera. Hanna tycker 

att hon lär sig mycket genom diskussionerna med övriga elever. Läraren verkar inte vara rädd 
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att släppa ordet fritt. Hon bryter sällan in i diskussioner och om det görs är det för att elda på 

diskussionen istället för att avbryta den. ”Avslappning, trygghet och trevlig atmosfär i gruppen 

är signifikant för mig och att eleverna lär av att ha kul tillsammans” (intervju, Läraren).  Anna 

talar under intervjun om hur hon tycker att Mandas inlärningsmetoder skiljer sig från undervis-

ningen på SFI:  

 

5) på SFI det är jätteannorlunda # man jobbar inte tillsammans # man jobbar själv # # 
jag lärde mig prata på Gruv # på SFI det var första steget # jag skaffade en grund 
om man kan säga men mitt språk utvecklade sig här på Gruv # så att Manda lärde 
mig prata (elevintervju Anna) 

 
Enligt citatet är det först på GRNSVA och i Mandas grupp de lär sig att tala svenska tack vare 

att man måste samtala och lära av varandra i grupparbetena. Även Stella anser att få prata 

mycket är det som i huvudsak utgör den största skillnaden i Mandas undervisning jämfört med 

tidigare skolor och utbildningar hon har gått. Kraven på användningen av svenskan i autentiska 

situationer ökar betydligt då man blir elev i Mandas klass jämfört med tidigare. Det upplevs 

som ett tankemässigt krävande och väldigt bra sätt att utveckla svenskan då man måste tala med 

varandra och speciellt att framför klassen redovisa vad man producerat, vilket är en av huvud-

metoderna för att utveckla den muntliga produktionen, enligt läraren.  

4.1.3 Kamratlärandet 
Under intervjun beskrev läraren att relationer byggs innan det är tid att tänka på ämnet, det är 

A och O med fungerande relationer mellan såväl lärare och eleverna som mellan eleverna. 

Undervisningen bygger hon enligt egen utsago utifrån Vygotskys modell, ”som en utmaning 

inom närmsta utvecklingszon. Det formativa förhållningssättet är naturligt för mig, jag har gjort 

så i alla år och trivs med det” berättade hon. Eleverna får lära sig av och genom varandra och 

stöttningen är god för alla parter. Läsförståelsen ser enligt läraren väldigt olika ut för eleverna 

i klassen och därför är det en fördel med grupparbeten. Den bästa vägen mot inlärning är att 

tillsammans läsa och gå igenom en text, att diskutera den med varandra i grupp innan man själv 

skriver sin text, talar läraren om. 

Enligt observationerna var kamratlärandet en huvudsaklig metod i undervisningen. Ele-

verna blev under varje lektion indelade i grupper där de tillsammans tog sig igenom det aktuella 

textmaterialet och samtalade med varandra om betydelser och hur uppgifter kunde lösas. Eleven 

Hanna ser grupparbetena som väldigt språkutvecklande eftersom man från vännerna får lära sig 

nya ord och begrepp som man direkt behöver använda när gruppen ska redovisa inför helklass. 
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Att läraren i första hand ger eleverna ansvaret att få kamraterna att förstå de lästa texterna 

beskrivs av Stella: 

 
6) Manda kämpar för att eleverna ska bli självständiga # om jag säger något och de 

andra förstår inte # hon ska inte förklara # JAG ska förklara igen på ett annat sätt för 
att de ska förstå vad jag vill säga # eller i sista steget hon hjälper för att förklara 
bättre om det är något speciellt (elevintervju Stella) 
 

I citatet berättas det om lärarens vilja och ansträngning att få eleverna till att i första hand för-

söka lära och läras av varandra.  

De texter läraren använde som läromedelsstoff var alla kontroversiella och innehöll 

etiska dilemman vilket såg ut att engagera eleverna och gav dem anledning till diskussion och 

uppslag till deras skriftliga produktioner. Informanten Anna berättar att läraren vill få eleverna 

att vakna upp och reagera vilket hon tror är en metod som används av läraren för att få eleverna 

att prata mer.  

4.1.4 De stora kraven 
Enligt mina observationer tycks alla elever vara fokuserade på undervisningssituationen och 

enligt Stella kan det även finnas en viss nervositet för vad som förväntas av dem under rådande 

lektionspass. Läraren ger under lektionerna ett intryck av att hon har höga förväntningar på 

eleverna. Sahil berättade om hur han tycker att hans egen motivation ökar av att Manda är så 

drivande.  

I intervjun berättade läraren att hon inte gör skillnad på hälsa och pedagogik. Hon 

erbjöd två utvecklingssamtal med varje elev under den termin jag fanns med. Dessa samtal 

anser hon vara viktiga ur såväl relationssynpunkt som lärosynpunkt. Individuella aspekter på-

verkar lärandet och därför behöver hon vara lyhörd. Dessutom måste alla elever få respons på 

hur deras måluppfyllelse i ämnet ser ut. Enligt observationerna tycktes läraren lägga märke till 

och se varje elevs olika behov av stöttning av muntlig produktion. Hanna beskrev hur Manda 

också lägger märke till nivån på språkproduktionen hos varje elev när de talar inför klassen 

exempelvis ordföljd och hon korrigerar i stunden. Enligt eleven Anna bedömer läraren deras 

produktion på ett individuellt anpassat sätt utifrån hur mycket man kan förvänta sig av varje 

elev med utgångspunkt i kursmålen:  

 
7) hon motiverade mig jättemycket jag vet inte hur hinner hon # men hon har synsätt 

alla personer är individuell # hon känner sina elever #hon känner mig dig hennes till 
exempel # och hon har ett individuellt synsätt för att motivera och uppskatta (elev-
intervju Anna) 
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Enligt citatet ovan imponerar lärarens förmåga att se och känna varje elev. Hon motiverar ele-

verna i deras inlärning genom att förstå hur var och en behöver bemötas och uppskattas.  Anna 

berättade om en gång då hon upplevt att alla i klassen utom hon fick långa förklarande texter 

som omdöme då de hade skrivit varsitt reportage. Det enda som Manda skrev till Anna var ”Bra 

reportage!” och med det visste hon att hon hade klarat uppgiften att skriva allt som krävdes 

utifrån de genretypiska dragen för reportage. Läraren menar att tack vare att hon känner ele-

verna väl vet hon hur krävande hon kan vara i bedömningen.  

Under intervjuerna kom det fram att alla elever inte var beredda på den stora nivåök-

ningen från SFI till Mandas GRNSVA-klass, vilket gjorde att det i början av terminen fanns de 

som bytte klass till den som anses och är tänkt som enklare vilket även informanten Hanna 

önskade att få göra: 

 
8) när började jag på Gruv jag förstår ingenting  # och jag kände mig jättedålig men 

hon pratade med mig så mycket och hon sa du ska bli bättre # och ibland ville jag 
att byta klass och gå i en annan klass # en lättare klass # men hon sa nej jag vill inte 
att du ska gå # du ska fortsätta med mig och du ska bli bättre (elevintervju Hanna)  

 
 

Man blir, som citatet ovan visar, som elev stöttad av läraren att ta sig an den krävande 

undervisningen. Genom att tala om för eleverna att de ska fortsätta i hennes klass visar läraren 

att man är önskad och att hon tror på elevens kapacitet. Informanten Stella tyckte också att den 

höga nivån kändes kunskapsmässigt ouppnåbar för henne i början:  
 
 

9) varje dag jag var rädd för att gå till skolan # jag tänkte att jag kan inte tillräckliga 
kunskaper # jag kan inte den jag kan inte den # jag var rädd vilken lektion vi skall 
ha # vi ska göra nåt svårt grammatik eller jag skall prata högt # och jag är rädd 
eftersom den är min svaga sida # VAR min svaga sida (elevintervju Stella) 

 
 

Stellas beskrivning av hur hon kände sig den första terminen, enligt citatet, berodde på kraven 

att behöva använda sitt otillräckliga språk i situationer som var ovana, framförallt i talsituat-

ioner. Stellas ordval om att hon var ”rädd” tolkar jag snarare att hon var spänd inför lektionerna. 

Informanten är inlärare av svenska som andraspråk och har således ännu inte kunskap om alla 

ords betydelseomfång och tyngd. Med tanke på att hon envist kämpade sig kvar och tog sig an 

den utmaning det innebar för henne att vara elev i Mandas grupp tyder det på att rädd kan vara 

ett alltför starkt ord för att uttrycka hennes upplevelse. Tack vare att eleverna har varit olika 

lång tid i klassen och de under andra terminen har erfarenhet från första terminens arbete får de 

efterhand en säkerhet inför uppgifterna och självförtroendet ökar:  
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10)  jag kände mig lite mer säker därför jag# njuter mer på lektionerna # många saker vi 
gjorde andra gången eftersom vi gjorde första terminen och sen den andra igen # det 
var inte något nytt (elevintervju Stella) 

 
Av citatet kan man förstå att undervisningen höll en nivå som var möjlig att utvecklas inom 

trots att det till en början kändes för krävande. Eleverna märker hur deras förmåga att förstå och 

använda svenskan under lektionerna stärks. Stella berättar att då man får beskedet att få tillhöra 

Mandas klass känner man en stolthet med tanke på att nivån är så hög:  
  

11)  jag var hela tiden stolt över att jag är elev i Mandas grupp # hela tiden # när en 
klasskamrat ville att Manda ska sänka nivån # jag sa nej (elevintervju Stella)  

 
Flera av informanterna ser de muntliga redovisningarna som en stor utmaning vilket kan vara 

en anledning till att Mandas undervisning känns krävande men som eleverna menar ger goda 

resultat för deras inlärning:  

12) jag står där framför klassen och jag måste tänka och formulera # formulera varje 
mening och det är ju mycket svårare # men jag tror att det är ett jätte jätte bra sätt # 
eftersom i vardagarna jag har inte ett färdig text # jag måste tänka i den speciell 
ögonblick för att säga vad jag vill (elevintervju Stella) 
 

Av citatet framgår elevers upplevelse av att den funktionella språkanvändningen utmanas och 

det ställs krav på en kreativitet i användandet av språket.  

Varje vecka testas dessutom elevernas skriftliga språkutveckling. I fredagstesten ställs 

frågor utifrån de ämnesområden som varit aktuella under veckans lektioner såväl elevernas 

nyförvärvade ord- som grammatikkunskap. Det märks väl på testens resultat vilka som varit 

närvarande och mentalt engagerade varje vecka enligt läraren. Anna berättade att undervisngen 

i Mandas grupp har en mycket bra balans och att fredagstesten är det som gör att man ser till 

att inte glömma den grammatik man arbetat med under veckan. Stella berättade att det finns 

vissa elever som ibland håller sig hemma på fredagarna om de inte sett till att tillägna sig 

kunskaperna under veckan. (se exempel på test i bilaga 7).  

4.1.5 Val av skönlitteratur 
Läraren menar att anledningen till att läsa mycket skönlitteratur är att eleverna behöver lära sig 

av dem som mönstertexter för att själva kunna producera vid skrivning samt att språket förbätt-

ras ju mer man läser. Hennes upplevelse av förhandenvarande grupp elever är att det generellt 

sett inte finns någon vidare läslust, vilket är anledningen till att hon håller sig mest till det lilla 

formatet, noveller.   

Kursplanerna och läroplanen beskriver vilka aspekter som är viktigast att ta upp i under-

visningen, sa läraren under intervjun, även då det gäller skönlitterär läsning. Hon väljer ut såväl 

gammal som ny litteratur med syfte att eleverna ska komma lite närmre ”det svenska” genom 
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litteraturen. Hon använder inte så mycket utländsk litteratur eftersom det inte får plats i under-

visningstiden. Texterna och uppgifterna som är kopplade till svenska texter kräver förutom för-

klaringar om kulturella företeelser elevernas reaktioner och engagemang.  

4.1.6 Sammanfattning och diskussion 
Då läraren använder sig av autentiskt läromedelsstoff med kognitivt krävande ämnesinnehåll 

och låter eleverna sätta sig in i texterna i interaktion med andra utvecklas den vidgade betydel-

sen av begripligt inflöde och kritisk literacitet. Arbetssättet främjar såväl den innehållsliga 

språkutvecklingen som användandet av språket i en fördjupad betydelse. Läraren säger att ele-

verna får ut det som är viktigast med hennes undervisning, struktur och mönster när texterna är 

tagna ”ur livet” eftersom det ger tillgång till ett samhällsdeltagande. Enligt Cummins är det 

möjliga samhällsengagemanget en avgörande faktor för språkutvecklingen och vice versa. An-

vändandet av språket i kreativa och kognitivt utmanande sammanhang främjar elevers positiva 

självbild och blir en maximal identitetsinvestering (Cummins 2000, 9,14–15, 20). 

Då läraren erbjuder sociala situationer och en autentisk publik i förklaringssituationer, 

diskussioner och i muntliga redovisningar används språket på ett kreativt sätt vilket främjar 

såväl den formspråkliga som innehållsspråkliga utvecklingen. Sådana talspråkliga aktiviteter är 

enligt Cummins maximalt kognitivt engagerande och maximalt identitetsinvesterande vilket 

motiverar elever till ett aktivt och autentiskt språkbruk (Cummins 2000: 15ff). 

Läraren tar sig an den fundamentala rollen som relationsbyggare genom en bekräftande 

interaktion med eleverna. Då främjas elevernas självkänsla och möjligheter till delaktighet i 

den nya kulturen och i samhället ökar vilket av Cummins (2000: 13) ses som en maximal iden-

titetsinvestering. Läraren tycks ha höga förväntningar på elevernas prestationer vid såväl munt-

lig som skriftlig produktion. Under alla lektioner används det svenska språket för aktiviteter 

som rör det metaspråkliga, grammatiska och andra språkliga frågor.  Elevers studiemässiga 

självkänsla främjas genom deras gemensamma ansträngning att nå djupare insikter och bättre 

resultat (Cummins 2000:15).  

4.2 Tillämpade exempel 
I detta avsnitt redovisar jag exempel från tre lektionstillfällen med skönlitteratur som underlag. 

I avsnitt 4.2.1 beskrivs ett genrearbete om berättelse.  I avsnitten 4.2.2 respektive 4.2.3 redovi-

sas resultaten för två olika lektionsområden som behandlar den skönlitterära genren noveller. I 

avsnitt 4.2.4 har jag sammanfattat hur Cummins modell kan speglas mot de tre genomgångarna 

av skönlitteratur.  
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4.2.1 Duellen 
Novellen ”Duell i sal 17” av Mikael Niemi (2007) är upptryckt i kompendium och delas ut till 

varje elev. Redan efter läsning av rubriken öppnas samtal och diskussion upp om trolig miljö 

och samtal om ordet ”duell” Läraren frågar eleverna om författarens troliga nationalitet utifrån 

hans namn. Hon berättar vidare om vad författarens alster ofta handlar om, var de utspelar sig 

och vilken genre han är känd för att skriva. Det är i inledningen som saker och ting i handlingen 

behöver benas upp, förklarar läraren för eleverna. Då bakgrunden i texten har klargjorts disku-

terar man fram ur vilken genre texten är skriven. Flera av eleverna i klassen är sedan tidigare 

bekanta med de genrer som man arbetar med och därför är det i första hand de som förklarar 

för kamraterna hur man kan känna igen genretypiska drag i de olika texterna medan läraren 

tydliggör det som sägs genom att skriva punkter på tavlan. Hanna beskriver hur Manda gör 

genreundervisningen enkel genom att det är endast några få och de mest typiska dragen man 

måste komma ihåg, hon krånglar inte till det: 
 

 
13) vi har läst tillsammans # och sen hon frågade vad är för genre # dom gamla redan 

listat eller försökt att gissa är det en krönika eller den eller den # och sen hon skrev 
på tavlan krönika eller novell och hon berätta hur ser ut och vad vi sett på den texten 
# hur börja # hur slutar # vad författaren har för ram […]efter den vi har läst en 
annan text av samma genre # och # tillsammans # och sen vi hade att skriva själv 
(elevintervju, Stella) 

 

Citatet ovan beskriver i vilken ordning och med vilka metoder läraren använder sig av för att 

lära ut hur man förstår och skriver texter ur olika genrer. I början av textbearbetningen låter 

läraren eleverna läsa högt tillsammans i klassen och hon korrigerar uttalsfel och rättar prosodin 

vilket hon informerat dem om vikten av. Efter varje stycke öppnar hon upp för samtal för att 

förvissa sig om att alla förstår texten. Ord och begrepp som behöver beskrivas görs i första hand 

av eleverna i klassen genom bland annat synonymer och motsatser. Även liknelser och metafo-

rer som finns i texterna samtalas det om innan man går vidare i högläsningen. Läraren fyller 

ibland i med vissa grammatiska förklaringar då hon anser att det behövs. Hon verkar trygg i sin 

roll och väntar in elevernas förklaringar. Hanna berättar att läraren kan bli irriterad om hon 

upptäcker att eleverna inte frågar om de inte förstår. Hon förväntar sig att de liksom hon är 

engagerade i undervisningen. 

Kursen läses på en till tre terminer och i den klass som observerats finns det elever från 

såväl termin ett som två. En tredje termin är ovanligt att eleverna i denna grupp behöver gå för 

att nå kursmålen med tanke på att de är nivåplacerade utifrån bland annat skolbakgrund och 

ingår i gruppen med beräknat snabb inlärningshastighet. Stella menar att under termin två är 

allt mycket enklare eftersom hon redan skrivit liknande texter en gång tidigare i Mandas grupp. 
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Eleverna arbetar vidare med texterna i smågrupper. De läser färdigt tillsammans, för-

klarar för varandra för att sedan tillsammans lösa de uppgifter som är kopplade till texten (se 

bilaga 4) vilket ökar kravet på elevernas språkliga aktivitet. De första frågorna behandlar hand-

lingen för att bekräfta alla elevers förståelse av texten vilket är av vikt för allas chans att delta 

i gruppsamtalen enligt läraren. Andra frågeställningar ställs om gällande grammatikområde 

som en språkförbättrande metod. De sista och flertalet frågor kräver emellertid att eleverna 

sätter sig in i handlingen, tar ställning och diskuterar med kamraterna.  

I grupperna går läraren runt, lyssnar och stöttar upp och ”eldar på” elevernas diskuss-

ioner. Efter grupparbetena ges tid för varje grupp att redovisa hur man resonerat runt varje fråga. 

Diskussionen är öppen så att alla som har förklaringar, åsikter eller idéer får komplettera de 

andra gruppernas svar. 

I början av följande dags lektionspass tar läraren upp en tråd från gårdagen då en elev i 

slutet av lektionen hade ställt en fråga angående innehållet i ”Duell i sal 17”. Han får samma 

chans att ställa sin fråga nu istället. Eleven blir ombedd att leda diskussionen angående sin fråga 

”Om du var lärare, eller rektor, hur skulle du då göra om du var ansvarig för en så kaotisk 

skola?”. Eleven som leder diskussionen får själv samma fråga av övriga elever och han punktar 

upp sina och andras åtgärdsförslag på tavlan. Läraren låter eleverna diskutera såväl åsikter som 

stavningar högt om hur det ska skrivas på tavlan.  

Läraren gör vissa nedslag i diskussionerna för att leda den vidare. Hon går sedan igenom 

de åtgärder eleverna har kommit fram till och förklarar för dem vad som är möjligt beroende på 

skolans fostransuppdrag samt lärares och rektorers anställningstrygghet. En diskussion uppstår 

om barnaga, vilket i slutet av lektionen utmynnar i en kort föreläsning av läraren om vad svensk 

lag säger. 

Efter genreundervisningen om berättelser får eleverna skriva en berättelse om det givna 

temat ”hämnd”. De får uppgiften att skriva om en speciell händelse de minns och varför den 

har framkallat hämndkänslor. Det individuella skrivarbetet föregås av att en och en får berätta 

i klassen vad de har för idé att skriva om. Berättelsen ska skrivas utanför lektionstid. Eleverna 

får med sig ett instruktionspapper hem där de punktvis blir påminda om viktiga genretypiska 

drag för berättelser. Texten ska ha en passande rubrik, en tydlig inledning och en lika tydlig 

avslutning.  Arbetet ska ha en tydlig inre och yttre struktur och läraren påminner om att man 

måste läsa igenom texten flera gånger för att kontrollera former och ordföljd innan den lämnas 

in för kommentarer. 
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4.2.2 Kyssen 
Läraren inleder arbetsområdet om noveller med att berätta för klassen att de två första novel-

lerna de ska läsa är ungefär 100 år gamla. Därefter ska de arbeta med två nya noveller. Hon 

talar om att trots att kursplanen inte säger något om litteraturhistoria förrän på gymnasienivå 

tycker hon att det finns anledning till det eftersom det är vuxenstudier det handlar om, och 

därför bör ribban hållas högt. 

Som brukligt i klassen sker textgenomgången som högläsning och denna gång läses 

hela novellen Hjalmar Söderbergs (1898a) ”Kyssen” i helklass. Läsare byts efter varje stycke. 

Samtal om innehåll sker först efter att hela texten är färdigläst, förutom då elever tar upp frågor 

om något de direkt vill ha förklaring om.  

Frågor ställs till eleverna om språket i novellen. De flesta av klassens elever deltar i det 

öppna samtalet. Läraren ritar upp en dramaturgikurva på tavlan och beskriver varje moment 

och ger olika exempel utifrån novellen och utifrån filmer som de förväntas ha sett. Hon ber 

eleverna svara på vad som är novellens konflikt, hur man kan veta vem som är protagonisten 

och vem som är antagonisten. Då hon beskriver dramats och fördjupning och upptrappning och 

hur man leds längre och längre mot klimax ber hon att varje elev ska tala om vilken händelse i 

novellen som de anser är ”the point of no return”. Läraren pekar på kurvan, diskuterar med 

eleverna och beskriver hur man känner igen anslaget, konfliktens lösning och avtoningen. Hon 

ger exempel från olika kända filmer och tidigare lästa texter och ber sedan eleverna markera på 

dramaturgikurvan var olika delar av ”Kyssen” passar in i kurvan. Hon avslutar med att tala om 

för klassen att en novell har väldigt strikta regler, mer än andra berättelser. Man diskuterar i 

helklass vad som är genretypiska drag för novell. Det är eleverna som i första hand förklarar 

för varandra. Punktvis tydliggörs dessa på tavlan. Först därefter delas ett papper ut (se bilaga 

5) med regler för analys och skrivning av noveller. ”Det här är svenskundervisning i ett nötskal, 

analyserande uppgifter” berättar läraren inför klassen.  

4.2.3 Pälsen 
Läraren berättar för klassen att dagens läsning blir också en novell av Hjalmar Söderberg 

(1898b), ”Pälsen”. Läraren berättar för eleverna att alla hennes elever i nästan 40 år har fått läsa 

eller lyssna på och analysera denna novell. Eleverna läser gruppvis för att samarbeta om förstå-

elsen och tillsammans analysera novellen utifrån frågor om stil och berättarteknik (se bilaga 6).  

Under ett lektionspass senare var det tänkt att varje grupp skulle redovisa de tankar och 

idér de kommit fram till. Vid detta tillfälle är det en stor del av eleverna som saknas i klassen 

och ur vissa grupper saknas även de som har antecknat gruppens svar. Läraren låter då alla 

elever placera sina stolar i en ring så att alla ser och hör varandra. 
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 Novellanalysen visar sig ha varit  en svår uppgift att lösa så redovisningen kom istället 

att bli en helklassdiskussion, där ibland enskilda medlemmar ur grupperna sa sin mening och 

ibland vilka svar olika grupper kommit fram till.  Flera elever försöker att redovisa vad som är 

novellens fabel, det vill säga hur man kan göra en beskrivning av det huvudsakliga 

händelseförloppet med högst fem meningar. Tillsammans arbetar sig klassens elever igenom 

förståelsen av novellens innehåll i samband med att de diskuterar sig fram till svaren på de 

analytiska frågorna med stöd av läraren. Även denna lektion har eleverna det huvudsakliga 

talutrymmet men med tydlig stöttning genom uppgifterna av läraren. 

Därefter får eleverna en individuell uppgift att skriva varsin novell. Läraren berättade i 

intervjun att hon kunde se en betydande nivåskillnad mellan texter skrivna av de som varit 

närvarande på lektionerna och de som varit frånvarande .”De som varit på lektionerna vågade 

skriva mer experimentellt, alltså gav undervisningspaketet om att prata strategier resultat då de 

själva skulle skriva” (Läraren).  

Genom intervjuerna har kommit fram elever tycker att deras ordförråd ökar med hjälp 

av skönlitterär läsning och Hanna tycker att arbetet med de analytiska frågorna ökar förståelsen 

för författarens röst och hur man kan lära sig tolka den. Hon berättade också hur läsning av 

noveller och tillhörande analytiska frågor om stil- och berättarteknik (se bilagorna 5 och 6) är 

en viktig förberedelse inför novellskrivningen. Hon har använt ”Pälsen” (1898b) som modell 

då hon skrev sin novell:    

 
14) med Pälsen jag lärde mig mer hur man kan skriva en novell för att författaren har 

skrivit jättebra # han använder den gamla dramaturgiska modellen […] jag använde 
samma strategi # när jag skrev någonting jag gör kan man säga ett skelett (elevin-
tervju Hanna) 

 

I citatet beskriver Hanna hur en dramaturgimodell är användbar vid den individuella skriv-

ningen av noveller. Ett par elever beskrev i intervjun den säkerhet de känt/känner inför de nat-

ionella proven vilka handlar om att kunna skriva texter i olika genre utifrån givna teman och 

rubriker eftersom de med lätthet kan skriva ner genretypiska drag genom punkter och textramar. 

Ytterligare en strategi som eleverna i Mandas grupp fått öva mycket på genom grupparbetena 

är hur man måste tvinga sig att läsa igenom texter utan att förstå vartenda ord. Det är innehållet 

i helheten som är det viktiga för förståelsen, inte alltid vad varje ord och begrepp betyder. Det 

är något som också krävs för att de ska ha en chans att klara de nationella proven: 

 
15) vi kan inte hitta precis i texten # vi måste förstå innehållet för att kunna svar+ […] 

jag tror att det var jättestor hjälp för mig när jag skrev mitt nationella prov  # vi hade 
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15 sidor och läsuppgift # om jag kunde använda lexikon och översätta varje ord jag 
ska bli färdig kanske klockan 8 på kvällen # jag vet inte hur kunde Manda eller 
läraren göra så # för att vi äntligen kunde förstå ett text på ett sånt sätt (elevintervju 
Stella) 

 

Enligt citatet ovan har det varit av stor vikt för eleverna att lära sig strategier för hur man tar 

sig igenom texter som man inte har fullständig förståelse av. För att hinna med att skriva de 

nationella proven i svenska kan man inte använda sig av lexikon och slå upp varje ord man inte 

förstår. Man måste fokusera på den huvudsakliga handlingen. Det är emellertid inte bara inför 

prov och i skolsammanhang Mandas undervisning verkar uppskattas bland hennes elever. Anna 

berättade att när man är färdig hos Manda så är man faktiskt riktigt färdig. Sahil beskrev hur 

hans självförtroende ökat genom den produktiva svenskundervisningen han fick i Mandas klass. 

Han tycker att undervisningen håller en hög kvalitet tack vare att man lär sig att våga prata och 

skriva på ett funktionellt sätt och utifrån vedertagna regler och mönster: 
 

16) jag kan kommunicera med folk på djupet på jobbet och utanför jobbet # och jag kan 
kommunicera muntligt och skriftligt så jag kan säga att det var mycket utvecklande 
# jag får nytta av som vi har gjort på lektionen och under diskussioner # och också 
jag fick mer självförtroende (elevintervju Sahil)  

 

Citatet beskriver hur undervisningen kan betraktas som språkutvecklande och med en god för-

beredelse för livet även utanför skolan. Eleverna får med sig kunskap om mönster och strukturer 

för såväl muntliga som skriftliga produktioner vilka de förväntas behärska i olika sociala sam-

manhang.  

4.2.4 Sammanfattning och diskussion 
De texter som uppgifterna baseras på är uteslutande kognitivt utmanande stoff. Det är inga lätt-

lästa texter formspråksmässigt och innehållet är långt ifrån ensidigt. Sådant stoff menar Cum-

mins (2000: 15) kräver djupa kognitiva och språkliga processer och som i interaktion och ge-

mensamma ansträngningar leder eleverna mot en kreativ fas i den innehållsspråkliga utveckl-

ingen (2000: 14–16). Stöttningen mot ökad förståelse sker av såväl klasskamrater som av lära-

ren. Cummins (2000:20) menar att då elever blir stöttade att utveckla sin intellektuella kapacitet 

stärks deras självbild och det blir avgörande för en lyckad språkinlärning, vilket kan ses som 

undervisning med maximalt kognitivt engagemang och med maximal identitetsinvestering.  

Läraren ger uppgifter som uteslutande kräver att eleverna på ett kreativt sätt använder 

sig av sitt andraspråk då de i interaktion med övriga elever svarar på frågor utifrån etiska di-

lemman. Utgångsläget för diskussionerna är texter vars innehåll är uteslutande diskutabelt och 

fordrar elevernas engagemang. Framförande av egna åsikter stärker den egna personligheten, 

menar Cummins (2000: 19), och det känslomässiga engagemanget motiverar elever att relatera 
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till tidigare erfarenheter och kognitiva schemata. Metoderna utvecklar dessutom språkets inne-

hållsliga sida genom de reflektioner och kritiska processer läraren sätter igång. Därmed kan 

varje observerad läsuppgift ses som maximalt kognitivt engagerande och maximalt identitets-

investerande (Cummins 2000: 15, 19). 

Efter varje undervisningsområde har en text skrivits inom genren. Läraren säger i inter-

vjun att de elever som deltagit på lektionerna är de som skrivit experimentellt. Med det visar 

läraren en målmedvetenhet om att det är ett kreativt skrivande som bör uppnås med skrivupp-

giften. Genreundervisningen är utformad så att elever lär av varandra i interaktion, av såväl den 

strukturella behärskningen som språkformsmässigt. Enligt Cummins (2000: 16–18) behöver 

man i sociala situationer och i interaktionen utveckla språkets funktion och variationer för olika 

framställningar. Det kreativa skrivandet är sätt att utveckla såväl språkanvändningen som det 

kognitiva engagemanget och identitetsinvesteringen enligt Cummins (2000: 19).  

5 Diskussion av resultat 
Den aspekt som tydligast framträtt i undervisningen är hur stor del av taltiden som faktiskt 

tillåts vara elevernas. Undervisningen byggs på talaktiviteter och interaktion utifrån autentiska 

och kognitivt utmanande texter. För elevernas möjligheter att utföra de givna uppgifterna krävs 

gemensamma ansträngningar samt en kollektiv kunskap och kreativ användning av språket. 

Den stöttning man som elev får mot ökad språkförståelse leder till att såväl den intellektuella 

kapaciteten som en god självbild utvecklas vilket är avgörande för språkutvecklingen enligt 

Cummins (2000).  Läraren ställer aldrig enbart informationssökande frågor vilket skulle vara 

en risk för uppgifternas autenticitet och trovärdighet enligt Molloy (2002: 312). Texters innehåll 

får ett vidare perspektiv i interaktionen och krävande uppgifter som läraren kopplar till läs-

ningen ställer höga krav på den kollektivt innehållsliga förståelsen. I enlighet med tidigare 

forskning om bästa förutsättningar för utveckling av ett andraspråk är då läraren i all undervis-

ning erbjuder tillfällen för interaktion. (Skolverket 2012a:14). Enligt Landmark & Wiklund 

(2012: 58, 35) blir språkutvecklingen väldigt effektiv vid textsamtal eftersom det kräver av en 

ansträngning av språkinläraren att uttrycka sig angeläget och effektivt. Interaktion och använd-

ning av andraspråket bidrar till tankeutveckling och genom kommunikationen grundläggs en 

kollektiv kunskap (Säljö 2012: 195–197) vilket också belyses som språkutveckling eftersom 

tanke och språk kan ses som två sidor av samma mynt sett ur ett sociokulturellt perspektiv.   

Den autentiska publik klasskamraterna utgör kräver de redovisande elevernas kreativa 

språkanvändning och motiverar dem till ett aktivt och autentiskt språkbruk. Det stärker eleverna 



28 
 

socialt och intellektuellt (Cummins 2000).  Eleverna i den undersökta klassen behöver an-

stränga sig med tanke på att olika socialt utmanande situationer och variationer för olika fram-

ställningar vilket fordrar deras utveckling av ett funktionellt språk. Eleverna får i redovisnings-

situationer stöd av kamraterna i den grupp de tillsammans redovisar med och de blir stöttade av 

läraren att våga använda sig av svenskan på ett kreativt sätt. För motivationen att prestera på en 

hög nivå och med hög ansträngning bör tilläggas upplevelsen av lärarens höga förväntningar 

på dem vilket kräver deras kognitiva engagemang. Drivkraften leder till bättre resultat enligt 

eleverna. Utifrån tidigare forskning är tankemässigt krävande uppgifter som är kopplade till 

läsningen en avgörande faktor för framgångsrik andraspråksundervisning enligt en forsknings-

sammanställning av Melzer & Harman (2005). Den inlärnings- och utvecklingsprocess männi-

skor i alla åldrar ständigt befinner sig i, enligt den sociokulturella traditionen, lär man in andra 

människors större kunskaper genom interaktioner och stöttning (Säljö 2012: 189ff).  

Valet av skönlitterära texter är genomtänkt utifrån såväl kursplaner som kunskap om att 

de ska motsvara den nivå som eleverna har en möjlighet att utvecklas inom och ändå utifrån 

tillräcklig förståelse så att en läslust möjliggörs.  De texter och uppgifter läraren väljer ut som 

stoff ses som känslomässigt engagerande och innehåller etiska dilemman. Kontroversiella 

handlingar gör att eleverna reagerar och får anledning att relatera till sina olika erfarenheter, 

dela med sig av sina reflektioner och på ett kreativt sätt använder det nya språket i förhandlingar 

och diskussioner. För trygghetskänslan i gruppen och för att eleverna ska uppleva ett tillåtande 

och trevligt klimat i klassrummet ägnar läraren all tid i början till relationsskapande aktiviteter 

mellan henne och eleverna samt mellan eleverna. Eleverna stöttas att våga framföra egna tankar 

och åsikter och den muntliga produktionen bedöms på ett formativt sätt för att öka elevernas 

motivation och språkutveckling. Då en lärare erbjuder texter för att vidga elevernas känsloupp-

levelser främjas deras läslust och det får dem engagerade enligt Rosenblatt (2002: 14; 41). 

Åberg (2009: 88, 91) belyser vikten av att flyt i läsningen måste infinna sig för att en läslust 

ska kunna infinna sig. Karaktäristiskt för ett sociokulturellt perspektiv är att elever skall kunna 

gagna sina tidigare kunskaper och att de genom interaktioner utvecklas men också signalerar i 

vilken utsträckning de är i behov av stöttning. I andraspråksundervisning handlar stöttning om 

bland annat bekräftelse och förtydliganden vilket bidrar till utveckling av språket (Skolverket 

2012a:94; Lindberg 2013: 486; Axelsson 2013: 289). 

Autentiska läromedelstexter motiverar och förbereder informanterna, inte bara för livet 

utan också inför de nationella proven som kräver varje elevs beredskap att skriva enligt olika 

textgenres särprägel. Läraren avslutar varje genreområde genom individuell skrivning. Läraren 
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menar att strukturer och mönster tagna ur det verkliga livet är det viktigaste med hennes under-

visning eftersom eleverna som andraspråkstalare inte har en chans att ta del av nödvändig in-

formation och bli delaktiga samhällsmedborgare annars. En explicit undervisning av utmär-

kande drag i olika texter är av stor vikt för framgångsrik andraspråkundervisning enligt Melzer 

& Harmans (2005) forskningsöversikt. Enligt den sociokulturella traditionen, vilken har mång-

fald som utgångspunkt, ska skolan vara socialt överbryggande där man genom samspel och 

interaktion blir delaktig i kunskaper och erfarenheter och gör samhällsdeltagande och samhälls-

engagemang möjligt (Säljö 2012: 192ff). Cummins (2000: 19) belyser också skolans roll i ar-

betet att minska prestations- och kunskapsklyftan mellan olika elevgrupper. ”Empowerment” 

möjliggör en förändrad maktrelation i samhället tack vare att andraspråkselevernas förutsätt-

ningar för språkutveckling förbättras genom interaktion, maximalt kognitivt engagemang och 

maximal identitetsinvestering (Cummins 2000: 12–13).  

6 Metoddiskussion 
Valet att använda fallstudie som tillvägagångssätt gjordes för att få fram djupet i undersök-

ningen och synliggöra de processer som påverkar resultatet. Med tanke på undersökningen små-

skalighet har ett större urvalsarbete inte gjorts vilket annars är ett vanligt krav för att fallbe-

skrivningen skall ha en önskvärd och signifikant utgångspunkt (Denscombe 2009: 64). Jag har 

emellertid noga övervägt vilka kännetecken som måste vara representerade i verksamheten och 

utifrån det gjort ett urval av de klasser och lärare jag hade tillräckligt med tid till förfogande att 

undersöka. 

En metodtriangulering har gjorts som insamlingsmetod för att få en god validitet och 

dataprecision med tanke på den kvalitativa datan som fallstudiens resultat bygger på (Kihlström 

2012: 231; Denscombe 2009: 72, 378). Samma sak har studerats utifrån olika perspektiv och 

med olika metoder för att stärka träffsäkerheten och reliabiliteten (Denscombe 2009: 152).  

Den första undersökningen, elevenkäterna, analyserades endast för att skaffa fram ett 

adekvat urval av informanter som hade förmåga att beskriva sina upplevelser av undervis-

ningen. Självklart kan tillförlitligheten ifrågasättas om representationen var tillräckligt bred gäl-

lande uppfattningar beträffande undervisningen. Eftersom urvalet gjordes utifrån elevernas 

språkkunskaper och förmåga att uttrycka sig så fick elever som kommit långt i undervisningen 

representera elevgruppen. Det kan därför finnas risk att de utvalda informanterna känner sig 

mer lyckade och är mer nöjda med undervisningen än genomsnittet i klassen vilket kan ha på-

verkat resultatet (Denscombe 2009: 269). Enkätsvarandet tog lektionstid i anspråk vilket even-

tuellt kan betraktas som en negativ konsekvens för informanterna. Jag kunde ha gjort enkätens 
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utformning mindre i sitt omfång och med ett mindre komplicerat språk (2009: 208). Arbetet 

med förståelsen av enkätens frågor kan i efterhand möjligen försvaras som en språkutveckl-

ingsmetod då arbetssättet att ta sig an detta autentiska material skedde i form av samarbete och 

interaktion. 

De tre övriga insamlingsmetoderna, klassrumsobservationer, lärarintervju och elevin-

tervjuer var tänkta att sprida ljus över samma sak och utifrån olika positioner. Resultaten var 

tänkta att uppföra samma värde för det sammanfattade resultatet vilket har ställt krav på inte-

grering av datan (Denscombe 2009: 190).  

Eftersom direkta observationer är påverkade av skribentens personliga tolkningar och 

även av faktorer som beror på undersökarens närvaro finns det i denna undersökning som alltid 

anledning att reservera sig för att viss återgivning inte är helt pålitlig (Denscombe 2009: 272). 

De hade säkerligen blivit mer detaljerat dataförda om observationerna gjorts kompletterade med 

inspelningar men lärarens önskemål var att det inte skulle spelas in. 

Intervjuerna var ämnade att tillåta informanterna att utveckla sina tankar, vilket min 

upplevelse är att de alla gjorde. Jag uppfattade, tack vare informationen om mina skyldigheter 

och deras rättigheter, att de kände en tillit och ett förtroende för mig som intervjuare. Jag hade 

hunnit bygga upp en relation till informanterna bland annat under tiden för observationerna. 

I den småskaliga forskning som är gjord kan man inte generalisera slutsatserna annat än 

som jämförande exempel i kategorin språkutvecklande undervisning (Denscombe 2009: 69). 

Eftersom komplexa och sociala situationer riskeras att vara mindre representativa och genera-

liserbara har jag förankrat materialet mot tidigare forskning genom att analysera datan mot en 

vedertagen språkutvecklingsmodell.  

7 Slutsatser och kommande forskning 
Undersökningens resultat, som speglats mot framförallt Cummins språkutvecklingsmodell men 

även annan forskning, visar ett situerat exempel på en språkutvecklande undervisning på kog-

nitivt utmanande nivå. Det beror på lärarens stora förväntningar på eleverna, hennes använd-

ning av autentiska läromedel och framförallt det stora talutrymme hon erbjuder eleverna och att 

lärandet sker genom interaktion med läraren och kamraterna.  Undervisningsmetoder som främ-

jar elevernas gemensamma lärande och stöttning mot kunskaper på en högre nivå än vad de 

från början trott var möjligt markerar en verksamhet med stark sociokulturell prägel.  

Det kan emellertid diskuteras hur tillförlitligt resultatet av elevernas odelat positiva upp-

levelser av undervisningen är med tanke på hur urvalet är gjort. De fyra elever som intervjuades 

var i slutfasen av sin undervisning inom kursen och hade eventuellt därför anledning att känna 
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sig nöjda, kanske mer nöjda än genomsnittet, med undervisningen. Om det mot förmodan är 

rädsla och inte en spänd förväntan man som elev känner i början kan man även diskutera om 

undervisningen är identitetsinvesterande och kognitivt engagerande för alla. Det visar sig vara 

en ganska hög press på eleverna med tanke på att det finns elever som inte vågar misslyckas 

utan väljer att stanna hemma på fredagarna, men utmaningen är trots allt frivillig att anta.  

En diskussion som också är intressant är den utsortering som görs vid nivågrupperingen 

inför varje termin. Några får chansen att delta i en kanske mer språkutvecklande verksamhet än 

andra. I denna studie ges inga jämförande svar. Däremot kan man utifrån resultatet utläsa att de 

som fått chans att ingå i den undersökta gruppen och har vågat satsa har haft stora möjligheter 

att utveckla sitt språk mot kursplanens mål. 

Ett förslag på fortsatt forskning är att belysa hur språkutvecklande olika arbetssätt är 

jämfört med varandra utifrån Cummins (2000) modell.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

Information	till	dig	som	informant 
 

Syftet med undersökningen 
Att undersöka hur litteraturläsning kan tillämpas i klassrummet samt hur de didaktiska förut-

sättningarna och elevernas tidigare litteraturerfarenheter främjar läslusten och ger grund för 

reception, produktion och interaktion. 

 
Information om forskningen 

 
• Din medverkan är frivillig 
• Ingen ska kunna räkna ut att det är du och dina svar som ligger till grund för undersök-

ningen.  
• Dina svar bevaras på säkert ställe så att ingen annan än jag har tillgång till dessa 
• De uppgifter och svar jag tillhandahåller från dig kommer endast finnas med som ge-

nerella resultat i min undersökning och dina intervjusvar förstörs så fort mitt analysar-
bete och min uppsatsframläggning slutförts. 

 

Dina rättigheter 

• Du har rätt att veta vad forskningen syftar till 
• Du har när du vill rätt att tacka nej till medverkan i undersökningen 
• Du har rätt att i efterhand kontrollera dina svar och få veta vilket material från dig som 

är tänkt att skrivas i uppsatsen 
 

Kontaktuppgifter 
Sara Johansson 
Linnéuniversitetet, 2UV90E Självständigt arbete i ämnesdidaktik, Svenska som andraspråk. HT 
2014. 
Mailadress: sjofz08@student.lnu.se 

 

Ditt samtycke 
Jag samtycker till att delta i denna undersökning:__________________________________ 

mailto:sjofz08@student.lnu.se
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide inför semistrukturerad intervju med 
lärare 

 

 
• Vilka aspekter anser du som viktiga och signifikanta för din 

undervisning i svenska som andraspråk (; utgår du från någon te-
oretisk modell)? 
 
 

• Vilka aspekter anser du vara viktiga när det gäller undervisning 
av skönlitterär läsning? 
 

• Hur tänker du kring läsförståelse? 
 

• Hur tänker du kring läslust? 
 

• Hur ser du på resultaten och måluppfyllelsen hos eleverna efter 
undervisning(en) i skönlitteratur? 
 

• Har du några tankar om interaktion och genrepedagogik som du 
tycker skulle vara bra för en VFU-student att ha med sig genom 
yrkeslivet? 
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Bilaga 3 
 

Guide inför elevintervju 
Vad tycker du är signifikanta (karaktäristiska och utmärkande) drag i 
Mandas sätt att undervisa? 

 

Vad i hennes undervisning tycker du är speciellt språkutvecklande för 
dig?  

 

Kursplanen styr vad som skall uppnås i undervisningen. Däremot kan 
läraren påverka innehållet så att eleverna når målen. Hur upplever du 
Mandas lärmetoder och lärmaterial? 

 

Vad tycker du är viktigt när det gäller undervisning av skönlitterär läs-
ning? 

 

Vad tror du att Manda tycker är viktigt med undervisningen av skönlit-
terär läsning, det vill säga vad läsningen ska leda till? 

 

Har du haft nytta av tidigare kunskaper (från ditt hemland) i undervis-
ningen av skönlitteratur? 

 

Hur har uppgifterna att skriva berättelse om hämnd, gruppdiskussioner, 
bokredovisningar och novellskrivning påverkat din läslust? 

 

Hur har genreundervisningen påverkat din egen förmåga att skriva? 
(Läsning och innehållsliga diskussioner i grupp, dramaturgikurvan, be-
rättarstrategier etc.). 
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Bilaga 4 
 

Uppgifter kopplade till berättelse 

Svara på frågor i grupp utifrån ”Duell i sal 17” av Mikael Niemi 

1. Vad har hänt med Wilhelm? 

2. Varför kom mannen till skolan? 

3. Ge exempel som tyder på viss stämning bland personalen? 

4. Hur märks lärarnas rädsla? Ge exempel från texten. 

5. Beskriv situationen i skolan med så många adjektiv som möjligt. 

6. Agerade mannen rätt i mötet med Släggan? 

7. Hur skulle du gjort? 

8. Beskriv huvudpersonen med så många passande adjektiv som möjligt. 

9. Hur skulle du hanterat situationen på skolan om du varit rektor. 
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Bilaga 5 
 

Genomgång av regler för novell 
Fabel: Kort redogörelse av det yttre handlingsförloppet, inga känslor eller tankar. Även namn 

tid och miljö skalas bort. 5-7 meningar ska kunna få plats på ett vykort. (Ex: vad är det du ser 

på filmen?) 

 

Motiv: Allmänna och tidlösa situationer och händelser. Exempel, triangeldrama, rivalitet mel-

lan syskon, kvinnan av börd och mannen av folket, incest, svartsjuka, kärlek, maktkamp, för-

hållande föräldrar/barn. 

  

Tema: Premiss eller budskap, det vill säga berättelsens grundtanke. Det anger vad författaren 

vill säga med sin text. Exempel, gammal kärlek rostar aldrig, kärlekens makt är stor, våld föder 

våld. 

 

Personer: Det brukar finnas en eller flera huvudpersoner och ett antal bipersoner. Man blir 

bekant med dem på det sätt de skildras; författaren kan beskriva dem, man förstår av deras 

repliker och handlingar hur de är, någon annan person i boken beskriver dem eller så får vi veta 

hur de tänker. 

 

Tid: När utspelas händelserna? Hur lång tid tar de? Skildras allt i kronologisk ordning eller 

görs tillbakablickar? 

 

Miljö: Miljön kan vara mycket noga beskriven eller bara antydd. Den kan skildra en viss typ 

av miljö fattig/rik, inomhus/utomhus osv. 

 

Synvinkel: Ur vems synvinkel betraktas händelserna? Är det huvudpersonen, en annan person, 

flera olika personer eller författaren som är betraktare? 

 

Språket: Finns det många beskrivningar, många dialoger, är språket vardagligt eller högtidligt, 

modernt eller ålderdomligt, använder författaren bilder och liknelser? 

Ett sätt att beskriva personerna i novellen är att inte skriva adjektiv vilket barn brukar få höra i 

skolan att de ska göra, istället beskriver författaren personerna genom handlingar eller hur de 

tänker vilket gör att läsarna förstår vilka huvudpersonerna är.  
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Bilaga 6 
 

Lathund för novellanalys 
Innehåll 

a) Försök först att hitta novellens fabel, dess grundhistoria.  

b) Vilka är personerna? Hur framträder de? Beskrivs de av författaren eller får de framträda 

genom repliker, tankar osv? Känns personerna verkliga eller är de schabloner? 

c) Vilken är miljön? Hur framträder den? Är miljön viktig eller oviktig? 

d) Hur inleds och avslutas novellen? Finns det ett samband? Vilken är novellens höjd-

punkt? 

e) Har novellen ett budskap, en så kallad tendens? 

 

Stil och berättar teknik 

a) Från vems synvinkel berättas novellen? Är det en av personerna i berättelsen som talar 

eller är det en utomstående? 

b) Hur är novellens kronologi, dvs. i vilken ordning berättas händelserna? 

c) Hur skulle du beskriva språket? Är det talspråk eller skriftspråk, modernt eller gammalt 

etc? Används några språkliga ovanligheter? Vilken effekt har språket? Vilken roll spelar 

det? 

d) Titta på stilen – vilken är stilnivån? Används några speciella stilistiska figurer? Hur 

samspelar stil och budskap? 
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Fredagstest vecka 45 
Skriv tidsformerna på de här verben – fyra former 

1. fungera 

2. förstå 

3. anklaga 

Skriv substantivets fyra former – singular obestämd och bestämd form/plural obest. och 

best. form 

4. skönlitteratur 

5. omdöme 

6. redovisning 

Skriv meningar (HS) med rätt ordföljd av följande ord 

7. lätt, De, utvecklade, förstå, andra, kunde, hans, eleverna, språk 

Skriv meningar HS+BS av följande ord 

8. skönlitterär, hade, bok, Hon, tjock, läst, en-den, rekommenderat, som, hade, 

unga, bibliotekarien 

Skriv meningar HS+BS av följande ord 

9. hade, eftersom, hem, Israels, kallats, ambassadör-lämna, protester, vi, över, 

kunde, våra, inte, skriftliga 

Fyll i rätt form av adjektiv och substantiv 

10. Han har många ……………………   ……………………….. (stark, argu-

ment) 

11. Vill du se den ……………………..   ……………………… på TV (fantastisk 

fest) 

12. Hennes …………………………   ……………………….. hade åtskilliga 

gulddetaljer (underbar, klänning) 

13. Vilken …………………….   ……………………….. du har skrivit (tydlig, 

inledning) 

14. Varje ……………………….   ……………………… håller ett tal (enskild, 

pristagare) 

15. De här …………………….är ………………………..och 

………………….(gäst, nervös, spänd) 


