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Sammandrag 

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida beskrivning av skönlitteraturen i 

ämnesplanen och andraspråksundervisning på gymnasieskolan skiljer sig åt. Fokus i 

undersökningen har legat på lärarnas tolkningar och hur de realiserar ämnesplanen i 

svenska som andraspråk när det gäller undervisning i skönlitteratur. 

 

Undersökningsmetoden utgörs av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med tio 

verksamma gymnasielärare.  

 

Undersökningens resultat visar att lärarnas tolkningar och realiseringar av 

styrdokumenten i flera fall bygger på pedagogernas tidigare erfarenheter, bakgrund, 

kunskaper och skolkultur. Eftersom de flesta av respondenterna är verksamma lärare i 

både svenska som andraspråk och svenska kan det sistnämnda ämnet och 

ämnesplanerna i svenska inverka på lärarnas val av litteratur och även på 

undervisningen. Detta överensstämmer med tidigare forskning. I denna undersökning 

visar det sig emellertid att det också finns andra grunder till lärarnas val och tolkningar. 

Detta kan bero på olika faktorer, till exempel, den undervisningstraditionen som finns 

på respondenternas gymnasium, programmet som lärarna undervisar i och lärarnas egna 

uppfattningar och tolkningar av undervisningsprocessen. Min undersökning visar att det 

tydligt framstår två lärartyper avseende av synen på litteraturundervisningen: de som 

låter eleverna att välja böcker själva och de som mer eller mindre styr litteratururvalet. 

Samtliga respondenter är eniga att ämnesplanen i ämnet svenska som andraspråk är vag 

och oprecis.  

 

Nyckelord 

Skönlitteratur, Gy11, litterär kanon, ämnesplan i svenska, svenska som andraspråk, 

tolkningar, realiseringar 

 

The role of fiction in second language. Teachers’ interpretations and implementation of 

the curricula. 
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1 Inledning 
 

Det finns i dagsläget relativt mycket forskning kring skönlitteraturundervisning. Molloy 

(2003), Chambers (2009) och Ohlsson (2012), bland andra, har skrivit om 

skönlitteraturen i undervisningen. I föreliggande uppsats kommer det att diskuteras 

huruvida forskning inom området har något gemensamt med den nutida praktiska 

undervisningen.  

 

Ett annat viktigt material att utgå ifrån är de gällande ämnesplanerna i svenska som 

andraspråk, vilka är styrande för undervisning. Att undersöka hur gymnasielärarna 

tolkar den nya ämnesplanen och realiserar den i praktiken är intressant och viktigt att 

informera sig om. 

 

Vilken litteratur som ska läsas med eleverna står inte i ämnesplanerna. Landmark och 

Wiklund (2012:35) skriver att det är viktigt att utgå från elevernas intressen och hitta 

texter som kan utmana eleverna till engagerade samtal. Ungdomarna behöver 

visserligen inte något särskilt stöd för att hitta till populär litteratur, men behöver 

däremot hjälp med att finna kvalitets- eller klassisklitteratur (Nilsson & Nilsson 1991). 

Hur lärarna löser uppgiften att göra littertururval och faktorer som styr litteratururvalet 

är i fokus för denna undersökning. 

 

2 Syfte och frågeställning  
 

Syftet med föreliggande är uppsats att undersöka hur skönlitteraturen behandlas i 

ämnesplanen och i undervisning i svenska som andraspråk på gymnasieskolan för att 

analysera förhållanden mellan föreskrifter och praktik.  

 

Uppsatsens frågeställningar är som följer: 

 

1. Hur tolkas ämnesplanens skrivningar om skönlitteratur i undervisningen av lärare i 

svenska som andraspråk? 

2. Hur realiserar lärarna ämnesplanernas föreskrifter gällande skönlitteratur i den 

praktiska undervisningen?  

3. Vilka faktorer spelar roll vid litteratururval? 
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4. Vilket förhållningssätt har lärarna till litterär kanon? 

 

3 Disposition 
 

I kapitel 4 presenteras tidigare forskning om skönlitteraturens roll vid språkutveckling. 

Här redogörs för Skolverkets ämnesplaner i svenska som andraspråk och även svenska. 

Efter genomgången av ämnesplanen och tidigare forskning följer en beskrivning av 

uppsatsens metod, varpå lärarintervjuerna presenteras och analyseras i kapitel 6, 

Resultat. I kapitel 7, diskussionskapitlet, ges en kommenterande sammanfattning av 

intervjumaterialet samt, med utgångspunkt i tidigare forskning, en jämförelse mellan 

ämnesplanernas föreskrifter och lärarnas visioner och tillämpningar av dessa. I kapitel 8 

redogörs för lärarnas förhållningssätt till litterär kanon. Lärarnas tolkning av 

ämnesplanens föreskrifter och faktorer som styr val av litteratur diskuteras i kapitel 9. 

Metodreflektioner presenteras i kapitel 10. Slutsatserna dras och förslag för framtida 

forskning ges i kapitel 11.  

 

4 Bakgrund och tidigare forskning 
 

I följande kapitel redogörs de offentliga styrdokument som reglerar verksamheten i 

skolan med syfte att ge en beskrivning av de olika utgångspunkter som man som lärare i 

svenska som andraspråk skulle kunna ha i skönlitteraturundervisningen. Därefter 

redogörs för teoretiska utgångspunkter och litteraturgenomgång.  

 

4.1 Ämnesplan i svenska som andraspråk och i svenska 
Syftet med svenska som andraspråk är att ge eleven tillfällen att möta, producera och 

analysera språket i muntlig och skriftlig realisering. Ämnet svenska som andraspråk ska 

ge grundläggande behörighet och utveckla ett funktionellt språk. Ämnesplanen i 

svenska som andraspråk har förändrats i Gy11 (Skolverket 2011) jämfört med förra 

ämnesplanen, då benämnd kursplan, där det till exempel ställs högre krav på komparativ 

språkanalys (Economou (2013). Ämnet svenska som andraspråk omfattar steg 1, 2 och 

steg 3. Steg 1 är obligatorisk på såväl yrkesprogram. På de studieförberedande 

programmen är alla steg obligatoriska. Inom gymnasieskolan benämns obligatoriska 

ämnen gymnasiegemensamma ämnen. 
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Skolverkets övergripande syfte i ämnet svenska som andraspråk som följer: 

I undervisningen ska eleverna få rikligt med tillfällen att möta, producera och analysera 

muntligt och skriftligt språk. Skönlitteratur, texter av olika slag, film och andra medier ska 

användas som källa till insikter om andras erfarenheter, tankar och föreställningsvärldar, 

och för att ge eleverna en möjlighet att utveckla ett varierat och nyanserat språk. Innehållet 

ska väljas så att elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper tas till vara (Skolverket 

2011:182) 

 

Det framgår att skönlitteratur ska bidra till elevernas utveckling av varierat språk. Fokus 

ligger på att litteraturen ska ge eleverna möjlighet att ta del av de andras erfarenheter. 

Fokus i syftebeskrivningen ligger på att litteratur ska bidra till utveckling av ett 

nyanserat och varierat språk hos andraspråkselever.  

 

Beträffande skönlitteratur sägs inte så mycket i ämnesplanerna. Det finns enbart två 

punkter, den femte och den sjätte målpunkten i föreskriften, som talar om vad som ska 

göras och vilka färdigheter som ska utvecklas i detta avseende: 

5. Läsa och reflektera över texter av olika slag. 

6. Förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur i skilda former och från olika delar av 

världen. (Skolverket 2011:182)  

 

Vidare ges ett utrymme för skönlitteratur i varje kurs för sig. Utrymmet är emellertid 

inte så omfattande. För svenska som andraspråk kurs 1 lyfts litteraturundervisning fram 

på följande sätt: 

Läsning av och samtal om modern skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män som 

ger inblick i olika kulturer, allmänmänskliga teman och svenska referensramar (Skolverket 

2011:183) 

 

Detta visar att inom kursens ramar ska såväl litteratur från andra kulturer som 

svensk litteratur behandlas. 

 

Vad gäller ämnesplanen för svenska som andraspråk 2 framgår nästa: 

Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika 

kulturer och tider som ger underlag för att utveckla språket och samtala om 

berättarstrukturer, allmänmänskliga teman och vanliga litterära motiv(Skolverket 2011:190) 

 

Här ska det alltså främst fokuseras på allmänmänskliga teman och motiv och eleverna 

ska utveckla sitt språk via bland annat läsning av litteratur av såväl kvinnor som män 

samt att litteratururvalet ska göras utifrån olika kulturer och tider. 
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För svenska som andraspråk 3 står det: 

Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika 

kulturer och tider, med tonvikt på att sammanfatta, tolka, värdera och referera till texterna. 

(Skolverket 2011:196) 

 

Det framgår alltså av ovanstående att skönlitteraturen inte har givits så stort utrymme i 

ämnesplanerna i svenska som andraspråk utan nämns endast i en eller två punkter. Detta 

kan vara rimligt eftersom svenska som andraspråk ska ha ett större fokus på̊ 

språkinlärning, där elevernas identitet kan få möjlighet utvecklas genom läsning av 

skönlitteratur och elevernas egna erfarenheter ska tas tillvara och bejakas (Economou 

2013.12.17) 

De flesta respondenter i min undersökning är lärare med ämneskombinationen svenska 

och svenska som andraspråk, varför jag anser att det även kan vara relevant att belysa 

undersökningen också med utgångspunkt från ämnesplanen i svenska. I diskussionen 

ska jag beskriva respondenternas val av författare och litteratur som de behandlar under 

sina lektioner i svenska som andraspråk. Exempelvis i den andra kursen i svenska gäller 

följande: 

Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära 

verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. 

Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och 

samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar 

i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen (Skolverket 2011:169) 

 

Under kurs tre ska följande tas upp: 

Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och 

dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. 

Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg(Skolverket 2011:176) 

 

Av ovanstående utdrag framgår att det är fler punkter i ämnesplanen för svenska än för 

svenska som andraspråk som handlar om skönlitteratur. Skönlitteratur i svenska har fått 

ett stort utrymme, i både syftesbeskrivningen och i undervisningsmålen (Economou 

2013).  I Skolverkets kommentarmaterial till ämnet svenska sägs det att förutom att 

litteratur ska ge eleverna kunskap om andra kulturer och referensramar, ska läsning av 

skönlitteratur ge eleverna inblickar i svenska referensramar och genom litteratur ge 

eleverna utrymme för diskussion av bilden över Sverige (Economou 2013). 



  

 

5 

4.2 Tidigare forskning 
I detta avsnitt beskrivs forskning som behandlar de faktorer som kan påverka lärarnas 

sätt att tolka ämnesplanerna, välja litteratur och bedriva sin undervisning i skönlitterärt 

avseende. 

 

En faktor som influerar lektionsplaneringsprocessen i synnerhet och påverkar det som 

kommer att hända i klassrummet är lärarens tolkning av händelser som uppstår i 

klassrummet (Woods 1996). Det kan till exempel vara att lärarens tar tillvara elevernas 

uppfattningar om de böcker som läses eller elevernas åsikter om det lästa. En annan 

faktor är lärarens uppfattning om språkutbildning Det sätt läraren undervisar på i 

klassrummet influeras av det som läraren lärde sig under sin yrkesutbildning och hens 

tolkningar av detta. Den tredje undervisningspåverkande faktorn är den influens som 

läraren upplever i den omgivande miljön och blivit påverkad av, artiklar hen läst, 

föreläsare hen lyssnat på, de samtal hen fört med personer i olika positioner liksom hens 

erfarenhet av auskultationer. Lärarnas tolkning av ämnesplanerna kan också påverkas av 

exempelvis pedagogiska diskussioner (Woods 1996). 

 

För att analysera lärarnas& tolkningsprocess i undervisningen måste deras egna 

övertygelser, antaganden och kunskap beaktas (Woods 1996:182). De beslut som 

läraren fattar och som påverkar undervisningen beror alltså på personens bakgrund och 

liv samt synen på språk, lärande och undervisning. Lärarens övertygelser spelar roll för 

lärarens beslut, omdömen och uppträdande (Woods 1996:192). Om kunskap om frågan 

eller situationen saknas kommer läraren att låta sig vägledas av sin övertygelse. 

Lärarens undervisning är ett komplicerat fenomen som präglas av sådana faktorer som 

uppfattning om språkundervisning, lärande och livet. Lärarens tidigare erfarenheter, det 

vill säga sättet hen själv blev lärd, spelar en avgörande roll vid undervisning och 

lektionsplanering Woods (1996:282).  

 

En annan språkvetare och författare, Chambers (1987:116), reflekterar på liknande sätt 

som Woods: Lärare undervisar ofta på samma sätt som deras egna lärare gjorde och 

väljer böcker och texter för eleverna som de själva läste, vilket visar att Chambers 

hypotes överensstämmer med Woods om att lärarnas tidigare erfarenheter och sätt som 

hen själv undervisades på präglar undervisningen. Chambers skriver att när han själv 

höll i ett seminarium där de talade om dikter och hantering av svår poesi i klassrummet 
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inspirerades lärarna av seminariet och använde samma exempel på en dikt som 

Chambers gjorde i sitt föredrag (Chambers 1987:116).  

 

4.2.1 Skönlitteraturen i andraspråksundervisning  

Elevernas förhållningssätt till texter och lärande kan få seriösa följder i såväl arbetslivet 

som privatlivet (Reihenberg 2006:218). Att lära sig ett nytt språk och införliva en ny 

kultur och kunna tolka koderna för denna kultur är en krävande uppgift för 

andraspråksinlärare (Landmark och Wiklund 2012:31).  Genom skönlitteratur kan 

eleven möta såväl språk som kultur av det land vars språk hen läser (Landmark, 

Wiklund 2012:31). Ett av huvudmålen i andraspråksundervisning på hög nivå måste 

vara att göra andraspråkselever till bra läsare och att ge dem förutsättningar att nå 

förstaspråksnivå i (Wikström 1991:28). 

 

För att öka elevernas förståelse och utveckla deras läsfärdigheter måste läraren utmana 

dem att läsa stora textmängder vilket kan genomföras med hjälp av skönlitteratur (Bjar 

och Liberg 2003:218). I skönlitteraturen framstår karaktärerna som levande och om 

litteraturen har konkreta aktörer är det lättare för eleverna att identifiera sig med dem än 

leva sig in i olika typer av informativa texter (Bjar och Liberg 2003:218). Dessutom kan 

eleverna få mycket goda språkliga förebilder via läsning av skönlitteratur: De kan 

förbättra sin stavningsförmåga, utveckla sitt ordförråd och meningsbyggnad och lära sig 

språklig variation. Allt detta bidrar till att språket blir bättre och finare (Norström 

1995:58). Litteraturläsning kan ge eleverna språkliga förebilder vilket är av särskild vikt 

för andraspråksinlärare (Norström 1995:9). Via läsning och med hjälp av bra 

lärarhandledning kan eleven bli en duktig skribent. Skönlitteratur kan även användas 

istället för övningsboken, eftersom litteraturen kan ge goda språkliga förebilder, 

grammatiska mönster bidrar till utveckling av ordinlärning, menar Norström (1995:9). 

 

För att hjälpa eleverna att göra språket rikt och levande fordras särskilda kunskaper hos 

lärarna, inte bara om texter och litteratur utan också om hur olika läsare läser dessa 

texter (Molloy 2003:51). Tonåringar vill lära sig om livet när de läser litteratur och 

lärarens roll kan i det fall bli att hjälpa eleverna att diskutera olika livsfrågor utifrån det 

lästa (Molloy 2003:51). Lärarens bokval styr undervisningen och tolkningen av 

skönlitterära verk där läraren utgår från sina egna föreställningar, men det kan vara till 

nytta om eleverna diskuterar lärarens uppfattning om det lästa och läraren kan vara en 
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av de andra i klassrummet (Molloy 2003:50). Dock är det viktigt att utmana eleverna att 

se vad de egentligen förmår och läsa på gränsen av sin förmåga (Reichenberg 

2006:213). Det kan vara svårt för eleverna att inferera eftersom ungdomarna sällan 

tvingar sig själva att läsa svårare texter eller att läsa på gränsen till sin förmåga. De 

prioriterar i stället så kallad komfortläsning. Ibland finns det inte heller så mycket tid att 

reflektera över det lästa eftersom allt innehåll i kursen ska hinnas med (Reichenberg 

2006:213). Förmågan att läsa mellan raderna har en direkt inverkan på språkutveckling 

(Vygotskij1999:459).  

 

I sin undersökning av styrdokumentens implementering fann Brodow och Rininsland 

(2005) att även om lärarna är skyldiga att anpassa stoff och metoder till elevgrupper, 

tolkas måluppfyllelsen på olika sätt av lärarna där olika faktorer spelar roll. I Brodows 

och Rininslands undersökning menar flera lärare att kursplanerna är bra att ha som 

grund i undervisningen och att styrdokumenten ger en måttlig frihet för lärarna och 

eleverna. Lärarna distanserar sig ifrån de äldre kursplanerna från före 1994, som de 

anser var konservativa och rigida (Brodow och Rininsland 2005:64). En övervägande 

del av informanterna i Brodow och Rininslands undersökning säger att deras 

undervisning beror på elevernas val och prioriteringar och hävdar att det är viktigt att 

sätta elevernas erfarenhet i förhållande till det som står i styrdokumentens föreskrifter i 

fokus. Enbart en av forskarnas informanter betraktar kursplanerna som ”tips” och 

”hävdar att de är väldigt översiktliga och inte är till någon större hjälp” (Brodow och 

Rininsland 2005:63). 

 

I en av undersökningarna om styrdokumentens roll i lärarens litteraturundervisning. 

signalerar forskarna att även om lärare är skyldiga att anpassa stoff och metoder till 

elevgrupper, tolkas måluppfyllelsen på olika sätt av lärare beroende på vilka faktorer 

som har betydelse. Exempelvis kan det vara möjligt att om läraren är bunden till 

läroboken så är läraren själv inte så beläst (Brodow och Rininsland 2005:200). Läraren 

kan bli beroende av det som finns i klassuppsättning och skolan och ofta är det 

Västerlandets litteratur och dess historia som fortfarande dominerar i 

litteraturundervisningen (Brodow och Rinisland 2005:200). För att att motivera eleverna 

till att läsa får läraren låta dem välja böckerna själva. Detta kan uppmuntra eleverna till 

diskussion och reflektion kring det lästa, eftersom den valda boken kan beröra frågor 
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och innehåll som de känner igen vilket bidrar till utvecklingen av personlig integritet 

och ökad integration, vilket Cummins (2002:10) betonar.  

 

4.2.2 Litterär kanon 

Litteraturundervisning i skolan kan beskrivas som ett komplicerat fenomen (Landmark 

och Wiklund 2012:5). Millenniumskiftet utgjorde också ett skifte av litteraturkanon. 

Den klassiska litteraturen fick stå tillbaka för andra faktorer som makt- och 

auktoritetsförändringar. Frågor om vilka verk som ska läsas och hur de ska läsas samt 

huruvida man ska hålla sig till en litterär kanon eller inte diskuteras frekvent i 

lärarkretsar. Två ambitioner står emot varandra: behovet av en gemensam referensram 

och frihet att välja litteratur själv (Landmark och Wiklund 2012:31). 

 

Ordet kanon kommer från latin och grekiska och förklaras i Nationalencyklopedin som 

”måttstock, rättesnöre, regel, mönster, tabell”. En litteraturhistorisk kanon har dock 

aldrig blivit officiellt antagen inom svensk skolverksamhet, men även utan officiella 

beslut eller stadganden är det emellertid ett faktum att en sådan kanon föreligger i 

litteratur och kultur (Ohlsson 2012:111). Det är viktigt hur samhället, skolan och 

enskilda individer förhåller sig till detta och hur det samarbetas runt en kanon (Ohlsson 

2012:111). Att läsa allsidig litteratur är bra, men att läsa vissa böcker anses mycket mer 

givande och berikande än att läsa andra (Ohlsson 2012:111). Ordet kanon forknippas 

mer med kvalitet än popularitet och förknippas med god smak vid litteratururval 

(Nilsson&Nilsson 1991:116). Människor, i synnerhet ungdomar, behöver inte någon 

särskild hjälp för att hitta till populära böcker eftersom det finns reklam och 

marknadsföring för sådan litteratur (Nilsson 2012:116). 

 

I Brodow och Rininslands undersökning (2005:76) beskrives resultatet av intervjuer 

med gymnasielärare angående kanon. De flesta lärare i deras undersökning väljer 

litteratur som appellerar till eleverna, och huruvida denna litteratur är att betrakta som 

framstående litteratur eller tillhörande någon kanon är mindre viktigt. Endast en lärare 

menade att eleverna inte bör få någon större frihet att välja böcker själva utan att bra 

texter från olika epoker behöver presenteras för eleverna (Brodow och Riningsland 

2005:76).  

 

 



  

 

9 

 

 

5 Metod 
 

Nedan kommer en genomgång av denvalda metoden för att genomföra forskningen. 

samt beskrivning av informanterna, urval och avgränsningar.  

 

5.1 Datainsamlingsmetod  

I min undersökning använder jag mig av kvalitativ metod. Jag belyser frågor om 

skönlitteraturen i andraspråksundervisningen samt lärarnas uppfattningar och hur de 

realiserar ämnesplanens direktiv och intentioner genom intervjuer. Frågorna besvaras 

kvalitativt.   

 

För denna studie har jag genomfört semistrukturerade personliga intervjuer där 

respondenterna intervjuats genom öppna men förberedda frågor. Respondenterna såg 

inte frågorna på förhand utan fick muntligt besvara dem vid intervjutillfället. 

Intervjuerna spelades inte in utan antecknades eftersom de första respondenterna inte 

ville bli inspelade och för att genomförandet skulle bli likadant anteckade jag alla 

respondenternas svar för hand. Jag följde Denscombe (2009:234) som säger att 

intervjuaren ska vara flexibel vad gäller ordningsföljden av ämnena i semistrukturerade 

intervjuer och låta respondenterna utveckla sina synpunkter. 

 

Intervjuerna genomfördes på följande vis: Först informerade jag mig om vilka 

gymnasieskolor som har ämnet svenska som andraspråk. Därefter sökte jag efter 

undervisande lärare i ämnet på respektive skola och kontaktade dem via mejl eller 

frågade vid personligt möte uruvida de hade möjlighet och vilja att delta i en intervju. 

De personliga intervjuerna genomfördes på lärarnas arbetsplatser eller i skolans 

personalrum.  

 

Eftersom intervjuerna var semistrukturerade och gav utrymme för lärarnas 

vidareutveckling av frågor samt att lärarna hade olika lång tid till förfogande  varierade 

intervjulängden mellan 20–50 minuter. Åtta av de tio respondenterna tyckte att 

intervjufrågorna var intressanta och ville besvara alla frågor och diskutera dem vidare.  
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Under intervjuernas gång framgick tydligt frågornas koppling till varandra och därför 

blev övergången från en fråga till nästa mycket naturlig. Efter att ha besvarat första 

frågan började hälften av informanter berätta om sin syn på ämnet svenska som 

andraspråk på ett sätt som omfattade de flesta frågor som jag redan innan hade förberett 

till intervju. Det blev snarare ett fritt samtal än intervju.  

 

5.2 Urval och avgränsningar 
Även om det råder en del skillnader mellan de utvalda skolorna beträffande 

undervisningstradition, undervisningssätt och elevernas studieresultat, och att detta 

faktum påverkar utformningen av undervisningen, lägger jag inte fokus på skillnader i 

skönlitterärundervisning skolorna emellan. Fokus i undersökningen ligger endast på den 

enskilde lärarens tankar med utgångspunkt i uppsatsens frågeställningar.  

 

Undersökningen genomfördes på fyra gymnasieskolor och en utbildningsverksamhet för 

vuxna. Eftersom det är ett fåtal gymnasielärare som undervisar i svenska som 

andraspråk i staden var det svårt att hitta lärare med olika bakgrund och etnicitet. Därför 

har jag i min uppsats genomfört intervjuer med nästan alla tillgängliga gymnasielärare 

som undervisar i svenska som andraspråk i staden. Jag har intervjuat tio lärare, varav sju 

av dem är kvinnor och tre män. Åtta lärare undervisar i både svenska och svenska som 

andraspråk och två  har ämneskombination svenska som andraspråk och engelska. Av 

forskningsetiska skäl anger jag inte respondenternas namn, utan alla respondnetr 

omnämns i texten under fingerade namn.  

 

Respondent 1, Gunilla, har en äldre lärarutbildning och ca 30 års erfarenhet. Hon 

undervisar i svenska och svenska som andraspråk pch har läst in ämnes-kompetens i 

svenska som andraspråk senare. 

 

Respondent 2, Johnny, har ca 30 års erfarenhet och undervisar i svenska och svenska 

som andraspråk och har också läst in ämneskompetens i svenska som andraspråk senare.  

 

Respondent 3, Ulrika, har cirka 15 års erfarenhet som lärare och undervisar både 

svenska och svenska som andraspråk. Hon har läst in ämneskompetens i svenska först 

och sedan svenska som andraspråk.  
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Respondent 4, Jenny, har arbetat som lärare i 5 år och undervisar i svenska, svenska 

som andraspråk. 

 

Respondent 5, Olle, har 8 års undervisningserfarenhet och undervisar i svenska och 

svenska som andraspråk och kinesiska.  

 

Respondent 6, Edvin, har 15 års undervisningerfarenhet och ämneskombination 

engelska och svenska som andraspråk.  

 

Respondent 7, Annika, har ca 15 års undervisningserfarenhet samt ämneskompetens i 

svenska som andraspråk och engelska. 

 

Respondent 8, Susanna, har ca 16 års undervisningserfarenhet samt ämneskompetens i 

svenska som andraspråk och engelska. 

 

Respondenter 9, Lina, och 10, Ella, har undervisat vuxna i svenska och svenska som 

andraspråk i ca 10 till 12 år. 

 

5.3 Forskningsetiska aspekter  

Vetenskapsrådets (2015) fyra principer ,informations-, samtyckes-, konfidentialitets- 

och nyttjandekravet, har tillämpats. Jag informerade respondenterna om deras uppgift i 

projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De utvalda intervjudeltagare 

tillfrågades på förhand via mejl eller telefonledes om de skulle vilja bidra med sina 

kunskaper till min undersökning, Syftet med undersökningen angavs och 

undersökningens stora drag beskrevs. Jag informerade också om att forskningsresultatet 

kommer att offentliggöras vid uppsatsframläggningen på Linnéuniversitetet 

Respondeterna upplystes också om att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att 

avbryta sin medverkan.  

Enligt konfidentialitetskravet har alla respondenternas svar anonymiserats (Denscombe 

2009:193). Det anges inte heller på vilka skolenheter lärarna arbetar eller i vilken stad 

intervjuerna har genomförts. Däremot har jag kort redogjort för respondenternas 

erfarenheter och utbildning, eftersom dessa uppgifter har betydelse för undersökningen. 

Medverkande pedagoger gav sitt tillstånd till att grundläggande bakgrundsinformation 
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om dem angavs i uppsatsen. Enligt nyttjandekravet informerades respondenterna att den 

insamlade informationen skulle endast användas i forskningändamål.  

 

6 Resultat 
 

Nedan ges en beskrivning av hur respondenterna tolkar och realiserar ämnesplanerna 

angående skönlitteratur i praktiken. Respondenterna delas in i grupper utifrån deras 

tolkningar och realiseringar av ämnesplanerna.  

 

6.1 Lärarnas åsikter om ämnesplanen för skönlitteratur i SVA 
Samtliga respondenter utom Lina var eniga i sina åsikter: Skönlitteratur kan tillämpas 

på både muntlig och skriftlig kommunikation och i övrigt också nästan alla punkterna i 

ämnesplanen, där det står att eleverna ska läsa och kunna förstå olika typer av texter. En 

övervägande del av respondenterna menar att litteratur är det absolut bästa sättet att lära 

sig att bli bättre skribent, eftersom ju mer man läser desto bättre kan man språket. Alla 

respondenter tycker att man behöver kunna känna igen sig i litteraturen för att bli 

engagerad av läsningen och utveckla en reflekterande läsning hos eleverna. Samtliga 

respondenter är eniga att ämnesplanen i ämnet svenska som andraspråk är vag och 

oprecis.  

 

Vad gäller åsikter om ämnesplanens formuleringar om skönlitteratur kan 

respondenterna delas upp i tre grupper: Den ena gruppen utgör respondenter som ser 

nackdelar i att ämnesplanen är vag och oprecis, och den andra gruppen utgör 

respondenter som tycker att ämnesplanen är bra på grund av den är oprecis. Den tredje 

gruppen består av respondenter som visserligen tycker att ämnesplanen är vag och 

oprecis, men utgår hellre från läromedel än från ämnesplanen i undervisningen. Jag 

beskriver nedan resultatet utifrån de tre grupperna. 

 

6.1.1 Gruppen som anser att det är en nackdel  att ämnesplanen är vag och oprecis 

Sex av tio respondenter menar att ämnesplanen är för vag och oprecis beträffande 

skönlitteratur och skulle vilja ha tydligare direktiv från staten om vad innehållet i kursen 

ska vara. Exempelvis tycker Olle att det är oklart vilka termer och begrepp som 

egentligen ska tas upp i samband med olika teman. Uppfattningen att ämnesplanen är 

oprecis delar Olle med Gunilla, Johnny, Jenny, Lina och Ella. Formuleringen att 
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författare ”såväl kvinnor som män” och ”från olika epoker och tider” ska behandlas är, 

menar respondenterna, en väldigt ytlig formulering utifrån vilken det är det svårt att veta 

vilken litteratur som ska ligga i fokus.  

 

Dessa respondenter framhåller att det är viktigt att ge eleverna inblick i den svenska 

kulturen och svenskt tankesätt och tolkar ”skönlitteratur från olika kulturer och tider” 

utifrån den europeiska litteraturhistorien. Olle och Jenny tycker att det finns en del 

övrigt att önska gällande ämnesplanen, utifrån lärarens perspektiv. Exempelvis är det 

svårt att plocka fram modern litteratur ”från olika världsdelar av såväl kvinnor som 

män”. Ett ytterligare försvårande faktum är att de antologier som används på lektionerna 

ofta inte innehåller en spridning av internationell litteratur. Dessa respondenter har 

önskemål om att göra eleverna mer förkovrade i annan litteratur än europeisk, 

exempelvis, i afrikansk eller kinesisk litteratur, men anser att det är svårt att gå ifrån de 

vedertagna författarna.  

 

Samtliga respondenter i denna grupp tycker att det vore bra om det kunde finnas mer tid 

för litteraturundervisning inom kursernas ramar. En anledning till detta är att det är svårt 

att hinna med det som står i ämnesplanen, särskilt i SVA3, eftersom fokus ligger på 

vetenskapligt skrivande som lätt tar över, och litteraturen får då vanligen stryka på 

foten. 

 

Johnny konstaterar att det saknas en kanon i styrdokumenten och att det borde vara mer 

fokus på litteraturen i ämnesplanen. Respondenten beklagar att det numera bara finns 

två målpunkter i ämnesplanen som handlar om litteratur. Johnny tycker att det är 

ingenting i ämnesplanen som nämns specifikt förutom betoning av manliga och 

kvinnliga aspekter och att eleverna ofta har mycket bristande förkunskaper. Läraren 

måste då börja från lägre nivå än vad ämnesplanen egentligen utgår ifrån. Johnny tolkar 

ämnesplanen som ett kontinuum från ämnesplanen från 1970-talet och säger att han är 

präglad av tradition, vilket är viktigt att upprätthålla för att ge eleverna inte bara 

utbildning utan också bildning. 

 

6.1.2 Gruppen som anser att det är en fördel att ämnesplanen är vag och oprecis 

Respondenterna Ulrika, Edvin, Annika och Susanna uppskattar den nuvarande 

ämnesplanen. De tycker att det är en fördel att man kan röra sig fritt och bestämma 
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själv. Då kan undervisningsinnehåll variera från kurs till kurs, vilket ger stimulerande 

variation för både läraren och eleverna. De intervjuade tycker att det är viktigt att kunna 

anpassa undervisningen utifrån vilken elevgrupp man har och utgå från dem samtidigt 

som man måste försöka utmana och bredda elevernas upplevelser.  

 

6.1.3 Gruppen som utgår från läromedel i sin undervisning 

Lina och Ella som arbetar inom Vuxenutbildning efterlyser mer tiden eftersom kursen är 

alltför begränsad och dessutom är man beroende av läromedlet och det som står i detta 

läromedel. Eftersom eleverna måste köpa läromedel själva och det kostar mycket pengar 

kan inte lärarna nonchalera lärobokens innehåll som inte täcker ämnesplanens 

föreskrifter. Exempelvis är skönlitteraturen i ett av läromedlenl representerad av sådana 

författare som Selma Lagerlöf och August Strindberg. Enligt dessa respondenter är det 

viktigt att läsa modern litteratur och inte ålderdomlig, eftersom det är svårt för 

andraspråkselever att förstå och använda äldre ord och därmed också texternas 

innebörd. 

 

6.2 Realisering av ämnesplanen för skönlitteratur i undervisning 

I samtliga kurser i svenska som andraspråk utgör det centrala innehållet vad gäller 

litteraturundervisning ”läsning av och samtal om modern skönlitteratur författad av 

såväl kvinnor som män som ger inblick i olika kulturer, allmänmänskliga teman och 

svenska referensramar” (Skolverket 2011). I studien undersöks på vilket sätt lärarna i 

denna undersökning behandlar stoffet, hur de gör urvalet och var tungvikten läggs i den 

skönlitterära undervisningen. Respondenterna i denna undersökning kan delas upp i tre 

grupper efter sina svar på dessa frågor. 

 

6.2.1 Gruppen som utgår från kronologisk läsning i litteraturundervisningen 

Den första gruppen utgörs av Gunilla, John, Ulrika, Jenny och Olle, vilka utgår från 

kronologisk litteraturläsning där litterära verk läses i anknytning till epoken. Elevernas 

intressen tas också tillvara, men det är läraren som bestämmer vad som ska läsas. 

Gunilla väljer exempelvis det som hon tycker kan intressera eleverna och kan göra dem 

allmänbildade. Ulrika låter eleverna välja mellan verk som läraren själv har valt ut, 

vilket i sin tur bygger på samråd med kolleger, tips och idéer från hemsidan svenska 1, 

2, 3 och det som hon själv tycker om och har läst. Samtliga informanter i denna grupp 

väljer böcker som de själva har läst under sin utbildningsgång och anser att läraren bör 

vara förtrogen med det verk som ska presenteras för eleverna. 



  

 

15 

 

6.2.2 Gruppen som ställer elevernas intressen i centrum 

Den andra gruppen, Edvin, Annika och Susanna, utgörs av lärare som ställer elevernas 

intressen, behov och erfarenheter i centrum och utgår från deras val. Enligt Edvin är 

metoden bokcirkel ett mycket effektiv sätt att arbeta med skönlitteratur. Eleverna får 

möjlighet att välja vilken bok som helst i biblioteket eller välja en bok av tio som finns i 

klassuppsättningen. Denna respondent tycker inte att läraren obligatoriskt måste vara 

förtrogen med alla dessa böcker själv, utan hen tycker att det viktigaste är att eleverna 

ska vara förtrogna med böckerna som de har valt. 

 

6.2.3 Gruppen som förlitar sig på läromedel i litteraturundervisningen 

Den tredje gruppen utgörs av respondenterna Lina och Ella, vilka låter sin undervisning 

i hög grad påverkas av det som står i läromedlet. Tiden är begränsad och man ska hinna 

med mycket under kursens gång, därav en stark anknytning till de berömda 

västerländska författarna i läromedlet, exempelvis Lagerlöf och Strindberg, förklarar 

respondenterna.  

 

7 Litteratururval i praktiken  
 

Vad gäller respondenterna litteratururval i praktiken och vilka faktorer som spelar roll 

vid det urvalet kan respondenterna också här delas upp i tre grupper. Den första, mest 

framträdande gruppen, är de respondenter som utgår från klassiska litterära verk i 

undervisningen och låter sina elever välja litteratur inom ramar som de själva har 

bestämt. Den andra gruppen utgörs av de respondenter som utgår från elevernas 

intressen och väljer litteratur tillsammans med eleverna eller låter sina elever själva 

bestämma vad som ska läsas. Den tredje gruppen utgörs av de som finner sig beroende 

av de författare och de verk som finns i läromedlen.  

 

7.1 Gruppen som utgår från klassiska verk i litteraturundervisning 

Den första gruppen utgörs av Gunilla, Johnny, Ulrika, Jenny och Olle. De framhåller att 

urvalet i praktiken är en kombination av den litteratur som skulle kunna intressera 

eleverna och som eleverna bör känna till för att bli allmänbildade. Gunilla uttrycker att 

framför allt i SVA2 och SVA3 bör de klassiska verken ges större utrymme. Från antiken 

bör exempelvis Sapfo ingå liksom någon av de stora tragediförfattarna och det är 

angeläget att läsa något mindre avsnitt ur Iliaden och Odysséen. Respondenten anser 
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vidare att även om eleverna inte kan läsa ett helt sådant verk, kan de se en föreställning 

på video.  

 

Johnny tycker ungefär likadant vad gäller litteratururvalet. Det urval som denna 

respondent gör kommer från hans egen kanon “kryddad” med nya moderna författare. 

Respondenten nämner Homeros, Goethe, Shakespeare, Strindberg, Pär Lagerkvist, 

Moberg samt Viktoria Benediktsson, Elin Wägners Hundra år i Småland, och Karina 

Burmans verk. 

 

Ulrika nämner en kombination av fyra faktorer som påverkar valet av litteratur. För det 

första väljs litteraturen i SVA2 och SVA3 ut i samråd med kollegor. För det andra 

inspireras respondenten av idéer om litteratur från hemsidan svenska123.se och för det 

tredje egna preferenser. R3 försöker välja lite av allt: Dante, Boccaccio, Almqvist och 

andra författare med utgångspunkt i sin egen smak, representanter för olika epoker och 

elevernas prioriteringar.  

 

Jenny redogör för många faktorer som påverkar litteratururvalet, till exempel skolans 

tradition. De flesta lärare på Jennys gymnasium tycker att det skall vara likartat i 

undervisningen. En annan faktor som Jenny anser spelar roll för urvalet är vilka verk 

som lärarna själva är förtrogna med och som läraren själv tycker är intressanta och 

skulle kunna engagera och entusiasmera eleverna. Olle gör sitt urval utifrån hur lätt det 

är att hitta böckerna på biblioteket eller att de finns i klassuppsättningar. Han framhåller 

att i de flesta fall är det mest klassiker eller verk som man själv har läst. Prioriteringar 

av Jenny och Olle sammanfaller: Man ska läsa klassiska vedertagna verk! Det ska vara 

en författare från varje epok: Det ska absolut vara Strindberg, Shakespeare och Bellman 

som alla allmänbildade personer måste ha kännedom om. Olle poängterar dock att det 

ibland är svårt att välja lämpliga litterära verk skrivna av ”såväl kvinnor som män”, 

eftersom de flesta stora författare under många epoker, utom romantiken, är män. 

 

7.2 Gruppen som arbetar tematiskt i litteraturundervisningen  

Den andra gruppen utgörs av Edvin, Annika och Susann. Dessa respondenter arbetar 

hellre tematiskt än utifrån epoker. De tycker att det fyller en större funktion och det 

innebär att det blir lite olika verk och författare från gång till gång. Respondenterna 

anser att tvång i litteraturundervisningen sällan är bra, utan tycker att det är fantastiskt 
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givande, på alla sätt, att läsa tillsammans med eleverna. Edvin berättar att han läser 

exempelvis Svenne av Per Nilsson och Flyga drake av Khaled Hosseini i SVA1. Annika 

anser att urvalet kan göras utifrån tre komponenter: elev, kurs och litteratur, vilka enligt 

respondenten är de viktigaste komponenterna och ska samspela för att det ska bli en så 

bra undervisning som möjligt. Annika tar främst sin utgångspunkt i elevgruppen med 

tanke på att undervisningen ska varieras utifrån kursens krav i det centrala innehållet.  

 

Susanna anser att man också ska ta upp verk som är intressanta för eleverna och som 

kan göra dem allmänbildade. Enligt henne är variationen viktig och olika genrer måste 

representeras.  

 

7.3 Gruppen som är beroende av läromedel i litteraturundervisningen  

Den tredje gruppen utgörs av Lina och Ella vilka är beroende av läromedel i 

undervisningen. Dock finns det en skillnad mellan deras åsikter. Lina menar att man är 

visserligen beroende av läromedlet, men att läraren ändå ska försöka plocka fram verk 

med olika teman och motiv och läsa lyrik och skönlitteratur av olika genrer. Ella har 

däremot en annan åsikt i frågan: Det räcker med de författare som finns i läromedlet för 

svenska som andraspråk, och det räcker om eleverna kan det som står i boken.   

 

8 Förhållningssätt till litterär kanon 
 

Samtliga lärare fick besvara frågan om uppfattningar angående litterär kanon. De 

intervjuade respondenterna Jenny, Olle, Edvin, Susanna och Ella finner både fördelar 

och nackdelar med en  litterära kanon; det är bra att ha föreskrifter men samtidigt måste 

man kunna röra sig fritt inom föreskrifternas ramar. Jenny skulle inte säga nej till en 

litterär kanon, men menar att det ändå finns en form av kanon, nämligen litterära verk 

som lärarna har läst under sin utbildning och det urval som görs ur antologier eller 

läromedelsförfattarna, som lärare indirekt blir påverkade av. 

 

Gunilla, Ulrika och Annika tycker att det viktigt att skapa intresse för litteraturläsning 

och det tror de inte att man gör genom en kanon. Gunilla vill att eleverna ska bli 

allmänbildade och då måste de ha läst åtminstone någon text av vissa författare som 

hon, “kanske av tradition”, tänker att de ska känna till.  
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Johnny konstaterar att det saknas en kanon. Det nämns ingenting specifikt i 

ämnesplanerna förutom betoningen på det manliga och det kvinnliga. Eleverna måste få 

riktigt bra kunskaper om litteratur och omvärlden, enligt respondenten.  

 

9 Diskussion  
 

Nedan kopplas det som framkom i intervjuerna med respondenterna samman med 

tidigare forskning. Diskussionen bygger på gemensamma beröringspunkterna som 

forskarna och respondenterna beskriver beträffande skönlitteratur och ämnesplanerna i 

andraspråksundervisningen. Desuttom förs respondenternas grupper samman utifrån 

deras ställningstaganden och sedan ställs grupperna mot varandra.  

 

9.1 Lärarnas tolkning av ämnesplanens skrivningar 
Vi börjar med den första frågeställningen som rör lärarnas tolkning av ämnesplanens 

skrivningar om skönlitteratur i undervisningen i SVA. Av svaren framgår att lärarna 

tolkar ämnesplanen på olika sätt. Sex av tio informanter finner nackdel i att 

ämnesplanens föreskrifter är ”luddiga och oprecisa” och skulle vilja ha tydligare 

direktiv i styrdokumenten angående exempelvis termer och begrepp som måste tas upp i 

samband med litteraturläsningen. Resultatet betyder att det är svårt att veta vilken 

litteratur som bör ligga i fokus i undervisningen. 

 

Att mindre erfarna lärare har en uppfattning som i vissa fall överensstämmer med de 

äldre erfarna lärarnas kan förklaras med den utbildningskultur som finns i vissa skolor 

och en specifik syn på litterär bildning som de yngre lärarna blir påverkade av, vilket, 

till exempel, Jenny framför. Hon menar att det på vissa skolor i staden finns en tradition 

att följa och att de övriga lärarna vill ha det på ett visst sätt. De tolkar ämnesplanen 

gemensamt och planerar sedan undervisningen utifrån det. Det överensstämmer med 

Woods (1996:58) att en av de faktorer som utformar undervisningen är hur lärare har 

blivit påverkade av den omgivande miljön, vad de har läst för artiklar, vilka föreläsare 

som de har lyssnat på, vilka samtal de har fört och med vilka, liksom vad de har upplevt 

under auskultationer. Lärarnas tolkningar av ämnesplanen, enligt Woods (1996:58) kan 

också påverkas av exempelvis pedagogiska diskussioner som förts och den praxis som 

finns på skolan tycks spela stor roll.  
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Dock kan det konstateras att undersökningsresultatet inte stämmer med Chambers 

(1987) och Woods (1996) och åsikter till fullo. Fyra av tio respondenter har ett annat 

synsätt om ämnesplanen. De i denna undersökning anser att ämnesplanen ger en rimlig 

frihet för läraren att tillsammans med eleverna bestämma vad som ska läsas, vilket, i sin 

tur, möjliggör att den skönlitterär undervisningen kan anpassas till elevernas intressen 

och behov.  Lärarens bokval styr undervisningen och tolkningen av skönlitterära verk 

där läraren utgår från sina egna föreställningar, men det kan vara till nytta om eleverna 

diskuterar lärarens uppfattning om det lästa och läraren kan vara en av de andra i 

klassrummet (Molloy 2003:50) och diskutera, exempelvis, allmänmänskliga teman och 

vanliga litterära motiv” (Skolverket 2011:190) utifrån elevperspektivet.  

 

9.2 Genomförande av ämnesplanens föreskrifter om skönlitteratur  

Den andra frågeställningen handlar om hur lärarna genomför ämnesplanens föreskrifter 

om skönlitteratur i den praktiska undervisningen. Samtliga lärare enas i att litteraturen 

ska berika och utveckla elevernas kulturella och personliga identitet samt utveckla deras 

språkliga färdigheter, dock kan sättet att göra det skilja respondenterna emellan.  

 

Den första gruppen utgörs av de fem intervjuade som utgår från kronologisk 

litteraturläsning där litterära verk läses i anknytning till epoken. Att de vägleds av 

traditionen och väljer de författare och verk som de själva har läst och som de anser kan 

vara intressanta och viktiga för eleverna vilket stämmer med Woods (1996) och 

Chambers (1987) forskningsresultat.   

 

Den andra gruppen utgörs av tre respondenter som däremot ställer elevernas intressen, 

behov och erfarenheter i centrum och utgår ifrån deras önskemål. Dessa respondenter 

arbetar hellre tematiskt än utifrån epoker och främst tar sin utgångspunkt i elevgruppen, 

med tanke på att det ska vara variation utifrån kursens krav i det centrala innehållet. För 

att hjälpa eleverna att få ett rikt och levande språk fordras särskilda kunskaper hos 

lärarna, inte bara om texter och litteratur utan också om hur olika läsare läser dessa 

texter (Molloy 2003:51). Tonåringar vill lära sig om livet när de läser litteratur och 

lärarens roll kan i det fall bli att hjälpa eleverna att diskutera olika livsfrågor utifrån det 

lästa istället för att lägga fokus på epoker (Molloy 2003:51) vilket ligger i linje med den 

andra gruppen av respondenter. 
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Den tredje gruppen utgörs av två respondenter som arbetar inom vuxenutbildning. De är 

präglade av den undervisningstradition som finns på deras arbetsplats, nämligen att utgå 

från läromedlet. Detta överensstämmer med Woods hypotes (1996:58) att lärarnas 

undervisning blir påverkad av omgivande miljön och pedagogiska diskussioner på 

arbetsplatsen. Dock kan skönlitteratur även användas istället för övningsboken, 

eftersom litteraturen kan ge goda språkliga förebilder, grammatiska mönster och bidra 

till utveckling av ordinlärning (Norström 1995:9). Dessutom kan eleverna få mycket 

goda språkliga förebilder via läsning av skönlitteratur, vilket är angeläget för 

andraspråksinlärare; de kan förbättra sin stavningsförmåga, utveckla sitt ordförråd och 

meningsbyggnad och lära sig språklig variation (Norström 1995:9). Samtliga lärare 

ligger i linje med ovanstående och enas i att litteraturen berikar och ger eleverna goda 

språkliga förebilder. Dock är det svårt att använda skönlitteratur i större utsträckning 

inom vuxenutbildning på grund av kort kurstid, undervisnings tradition på arbetsplatsen 

och andra faktorer.  

 

Sammanfattningsvis kan det utifrån undersökningen konstateras att undervisningen i 

avseende av skönlitteratur i svenska som andraspråk inte är enhetlig. Lärarna väljer 

olika strategier i sin undervisning vilket kan bero på följande faktorer: vem man 

undervisar och vilka uppfattningar om undervisningen läraren har.  

 

9.3 Faktorer som har betydelse för val av litteratur 
Den tredje frågeställningen är vilka faktorer som har betydelse för val av litteratur. Som 

beskrevs ovan kan möjligtvis undervisningstraditioner på vissa skolor spela en roll. Fem 

respondenter i undersökningen har ämneskombination svenska och svenska som 

andraspråk och det är mycket troligt att de vägleds av ämnesplanen för svenska i sin 

andraspråksundervisning. Enligt Economou (2013) ”har skönlitteratur i svenska fått ett 

stort utrymme, i både syftesbeskrivningen och i undervisningsmålen”. Att dessa 

respondenter undervisar i litteratur utifrån olika litterära epoker kan förklaras med 

skrivningen i ämnesplanen i svenska som säger att ”svenska och internationella 

författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även 

inkluderar teater samt film och andra medier från olika tider och epoker” ska behandlas 

(Skolverket 2011).  
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Sex av de tio respondenterna skulle vilja ha tydligare direktiv från staten om vad 

innehållet i kursen ska vara. Vid jämförelse av min forskning med Brodow och 

Rinislands forskning i avseende av tolkning av ämnesplanerna ser bilden  något 

annorlunda ut bland mina respondenter än i Brodow och Rininslands forskning. Vi ska 

dock vara medvetna om att respondenterna i denna studie har svarat utifrån 

ämnesplanen för Gy11 och Brodows och Rinislands respondenter utifrån kursplanerna 

från år 2000.  

 

Brodow och Rininsland skriver att ämnesplanen kan tolkas på olika sätt ”till exempel av 

lärarna på naturbruksprogrammet i en liten ort och det samhällsvetenskapliga 

programmet i en liten stad” (Brodow och Rininsland 2005:10). Detta kan vara en 

förklaring till varför lärarna bygger sitt urval av litteratur på andra grunder, mer eller 

mindre genomtänkta, såsom elevgruppens sammansättning, elevernas önskemål eller 

deras egna kunskaper och erfarenheter.  

 

9.4 Litterär kanon  

I denna studie skiljer sig resultatet beträffande lärarnas uppfattning om den litterära 

kanonen från vad som framkom i Brodows och Rininslands studie (2005). De flesta 

respondenter i undersökningen bestämmer själva vilka författare och vilka verk som 

eleverna ska läsa eller välja emellan. I de flesta fall är det traditionella, klassiska verk. 

Brodow och Rininsland (2005:76) beskriver intervjuer med gymnasielärare angående 

kanon och menar att de flesta lärare väljer litteratur som appellerar till eleverna och 

huruvida denna litteratur är att betrakta som framstående litteratur eller tillhörande 

någon kanon är mindre viktigt.  Endast en lärare i deras studie menade att eleverna inte 

bör få för mycket frihet att välja böcker själva och att ”vissa representativa texter från 

olika epoker bör studeras” (2012:76).   

 

Tolkningar av den första gruppen av respondenter överensstämmer med Woods (1996 

och Chambers (1987) forskning som menar att lärarna vägleds av det som de själva har 

läst. Den första gruppen följer kanon i en viss mån. Även om den litteraturhistoriska 

kanonen har aldrig blivit officiellt stadfäst, dock är det ett faktum att en sådan kanon i 

realiteten existerar genom det urval som görs av läromedelsförfattare. Ohlsson 

(2012:97) menar, att läsa all litteratur är bra, men att läsa vissa böcker är mycket mer 
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givande och berikande, en uppfattning som den första gruppen av respondenter också 

instämmer i. Dessa respondenters åsikter överensstämmer med Cummins (2000:10). 

 

Samtidigt är det viktigt att utmana eleverna att läsa på gränsen av sin förmåga 

Reichenberg (2006:213). Den princip som de flesta respondenter följer vid 

litteratururvalet, det vill säga principen att utgå från de klassiska vedertagna författarna i 

undervisningen, kan förklaras med att de respondenterna knyter an kunskap i klassisk 

litteratur till allmänbildningen, vilken i sin tur kan associeras med litterär kanon. För att 

kunna bli bra läsare och skribent fordras aktiva insatser av eleverna, men ungdomarna 

tvingar sällan sig själva att läsa svårare texter eller att läsa på gränsen till sin förmåga 

och prioriterar så kallad komfortläsning (Reichenberg 2006), vilket den första gruppen 

av respondenter enas om.   

 

10 Sammanfattning av diskussion 
I denna undersökning framgår att Woods (1996) och Chambers (1987) antaganden inte 

fullkomligt stämmer med undersökningsresultatet. Varför gör inte dessa lärare som 

eventuellt deras lärare hade gjort? Respondenterna anser att det kan vara svårt att väcka 

intresse hos eleverna att läsa klassiker av olika skäl vilka eventuellt härleder till det 

programmet som respondenterna undervisar i. Utifrån det andraspråksundervisnings-

perspektivet ska man hjälpa eleverna utveckla sin personliga identitet via läsning och 

uppmuntra och entusiasmera till läsningen. Enligt tre av mina respondenter kan man 

inte inspirera eleverna till läsning via tvång. Det ser ut som att dessa respondenter, 

exempelvis Annika, associerar ordet tvång med benämningar kanon och klassiska verk. 

Detta kan måhända bero på att andraspråkselever kan ha det svårt att införliva äldre 

texter där orden är svårförståeliga. Ett av de bästa sätten att motivera eleverna till att 

läsa är att låta dem välja böckerna själva, menar respondenten.  Detta kan uppmuntra 

eleverna till diskussion och reflektion kring det lästa, eftersom den valda boken kan 

beröra frågor och innehåll som de känner igen vilket bidrar till utvecklingen av 

personlig integritet och ökad integration, vilket Cummins (2000:10) betonar.  

 

Min undersökning visar att det tydligt framstår två lärartyper avseende synen på 

litteraturundervisningen: de som låter eleverna att välja böcker själva och de som mer 

eller mindre styr litteratururvalet. ”Två till synes svårförenliga ambitioner står emot 

varandra: behovet av en gemensam och kulturell referensram, samt lärares och elevers 
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individuella frihet att välja själva”, skriver Landmark och Wiklund (2012:31). Brodow 

och Rinisland resonerar att (2005) det bästa för eleven är rimlig balans mellan styrande 

och frihet i undervisningen: ”Att få välja fritt, kanske med den inskränkningen att boken 

ska finnas i biblioteket eller lärarens bokbestånd från institutionen, kan vara en 

utgångspunkt. Det bör vara lärarens didaktiska mål som styr, men det utesluter inte en 

dialog med eleverna.” (Brodow och Rininsland 2005:234).  Detta kan appliceras på min 

uppsats utifrån vilken framgår det att de flesta respondenterna bestämmer vilka verk 

som ska läsas i klassrummet i en dialog med eleverna, även om de lärarna på förhand 

har gjort litteratururval utifrån sina egna uppfattningar om det som vore bra läsning för 

deras elever. Fokus i syftebeskrivningen av ämnesplanen i svenska som andraspråk 

ligger på att litteratur ska bidra till utveckling av ett nyanserat och varierat språk hos 

andraspråkselever och att litteraturen ska ge eleverna möjlighet att ta del av andras 

erfarenheter. Detta följer samtliga lärare även om de gör det på olika sätt.  

 

11 Metodreflektioner 
 

En metod som semistrukturerade intervjuer har både för- och nackdelar. Fördelarna med 

semistrukturerade intervjuer är att respondenterna får utrymme för utveckling av sina 

idéer kring frågorna som ställs.. Intervjuerna spelades inte in på grund av en del av 

respondenter inte ville bli inspelade, därför följde jag den principen med resten av 

respondenterna och antecknade för hand. På grund av detta är det möjligt att jag inte 

fick med allt av vikt som respondenterna framförde. Jag har inte heller kunnat gå 

tillbaka till en inspelning för att kontrollera om jag uppfattat rätt, vilket påverkar 

tillförlitligheten. Dock har jag försökt att anteckna så mycket så möjligt av det som 

respondenetrna framförde.  

 

Nackdelen med den valda metoden kan vara att respondenterna vet att jag själv är lärare 

och en del av dem arbetar på samma ställe som jag. Det finns risk att de ville framstå 

som skickliga inom området och försökte ge sådana svar som eventuellt kunde 

förväntas av dem. Men eftersom det är möjligt att respondenterna hade en önskan att 

framstå i god dager hade det kanske varit lämpligare att använda sig av en enkät där 

respondenterna i högre grad kunde varit anonyma för mig. Lektionsobservationer skulle 

också ha kunnat ge en klarare bild.  
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En av svårigheterna i min undersökning är att jag själv både har intervjuat och antecknat 

det som framfördes och det är mina iakttagelser som ligger till grund i mitt arbete. För 

att få en objektiv bild över resultatet har jag kontinuerligt verifierat i uppsatsen genom 

annan forskning. Jag kunde ha använt enkät eller skriftliga uppgifter för att få andra 

infallsvinklar i resultatet och höja validiteten och reliabiliteten. Utgångspunkten i min 

undersökning var att mäta hur lärarna tolkar och realiserar ämnesplanen i svenska som 

andrasrpåk när det gäller undervisningen i skönlitteratur via intervjuer. Jag har mätt det 

jag hade för avsikt att mäta. Dock var undersökningen inte så omfattande i avseende av 

antal informanter och använda metoder. Eftersom jag har genomfört en liten 

undersökning kan jag konstatera att det inte är inte möjligt, att dra generella slutsatser 

utifrån  den.   

 

12 Slutsatser och framtida forskning 
Ämnesplanen styr vilket centralt innehåll i ämnet svenska som andraspråk som läraren 

ska att undervisa i. Min undersökning visar att samtliga intervjuade respondenter tycker 

att ämnesplanen i svenska som andraspråk är luddig och oprecis vilket gör att lärarna 

uppfattar ämnesplanen på olika sätt och skapar sig en egen förståelse av den. 

Forskningsresultat synliggör också att de faktorer som påverkar lärarnas tolkningar av 

ämnesplanen: tradition och kanon, elevcentrerad undervisning och bundenhet till boken 

eller skolkultur.  

 

Hur lärarna tolkar ämnesplanen påverkar valet av den litteratur som lärarna gör i 

klassrummet. Undersökningen visar avslutningsvis att valet av litteratur kan bero på 

vilket program lärarna undervisar på och vilken litteratur de har själva har läst vilket 

Woods (1996) och Chambers (1987) hypoteser säger. 

 

I detta fall, när lärarna undervisar utifrån sina egna tolkningar av ämnesplanen kan de 

tolka även ämnet på olika sätt. Därför kan det finnas risk för att lärarna inte följer 

styrdokumenten i den hög grad som staten avsett. Lärarna kan riskera att några punkter 

som finns i ämnesplanen inte tas upp på grund av att de vägleds av tradition och 

undervisar på det sätt som de själva fick lära sig, exempelvis på 70-talet. Lärarna som är 

bundna av boken riskerar att utgå endast från det som står i boken och inte i 

styrdokumenten.  
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En ny frågeställning kan vara hur verksamma lärare tolkar ämnet svenska som 

andraspråk som helhet och hur deras undervisning påverkas i praktiken av detta. 

Huruvida skillnader föreligger bör det bli aktuellt att diskutera påverkande faktorer 

inom lärarutbildning och verksamma lärares kompetensutbildning för att skapa en 

medvetenhet om problematiken och öka möjligheterna att kunna skapa en enhetlig syn 

på andraspråksundervisning. En annan aktuell frågeställning är hur frågan tas upp av 

rektorerna och diskuteras med personalen i deras pedagogiska ledarskap. Det är viktigt 

att rektorerna är insatta i frågan och ser till att eleverna får den utbildning som riksdagen 

och andra myndigheter, Skolverket, har beslutat om. Synen på skolämnena har 

förändrats genom åren och anpassats till modern tid. Att som lärare i hög grad låta sig 

vägledas av tradition, elevernas uppfattningar eller av läroboken kan resultera i att man 

missar viktiga delar av ämnet och inte undervisa med ett innehåll som bygger på 

vetenskaplig grund. 

 

Därför är det viktigt med kollegial handledning, kontinuerlig kompetensutveckling och 

rektors pedagogiska ledarskap. Att ta ett varv av det gamla och införliva det nya, enligt 

dialektiska spiralen är angeläget. Det är viktigt att man inte är fast vid det som man själv 

har lärt sig eller gjort utan använder sig av pedagogiska diskussioner för en hög 

måluppfyllelse enligt styrdokumenten.  
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Bilaga 

Intervjufrågor 

1) Vilka uppfattningar har du som lärare i SVA om ämnesplanens föreskrifter angående 

skönlitteratur?  

2) Den nya ämnesplanen i SVA ger tolkningsfrihet för lärarna. Hur tolkar du 

ämnesplanen gällande undervisning av skönlitteratur?  

3) Hur realiserar du ämnesplanens föreskrifter angående skönlitteratur i den praktiska 

undervisningen?  

4) Hur gör du litteratururval? 

5) Hur förhåller du dig till litterär kanon och tradition i undervisningen? 

6) På vilket sätt kan undervisningen i skönlitteratur bidra till måluppfyllelse i ämnet   

 


