
 

 

 

Kandidatuppsats 

 

Skönlitteratur i 

andraspråksundervisning på 

gymnasiet 

 

Författare: Aylin Buch 
Handledare:Gudrun Svensson 
Examinator:Shirley Näslund  
Termin: VT16 
Ämne: Svenska som andraspråk 
Nivå: 61-90 hp 
Kurskod: 2SS10E 



  
 

1 
 

Abstrakt 
I dagens svenska skolor finns många elever med annat modersmål än svenska. Samtliga 

andraspråkslärare kan underlätta dessa elevers skolgång genom att använda språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt, t.ex.  skönlitteraturundervisning. Syftet med denna 

studie är att undersöka vilka fördelar lärarna anser att det finns att arbeta med 

skönlitteratur, hur de väljer skönlitteratur och hur de motiverar sina val av litteraturen, 

hur de arbetar med språk- och kunskapsutvecklande med hjälp av skönlitteratur. Tre 

lärare intervjuades och spelades in.  

 

Enligt de intervjuade lärarna tillägnar sig eleverna olika sorters kunskap med hjälp av 

skönlitteraturundervisning. De ökar sitt ordförråd och sin grammatiska kunskap. De 

tillägnar sig kunskaper om textens uppbyggnad, stil och form vilket underlättar deras 

skrivande. Enligt lärarna utvecklas eleverna också socialt genom den muntliga 

interaktionen där de delar med sig av sina erfarenheter, värderingar, tankar, känslor och 

kulturer. Studien visar att de intervjuade lärarna anser att språk- och kunskapsutveckling 

hos andraspråkseleverna främjas av skönlitteratur i undervisningen.  
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1 Inledning 
Det finns ett samband mellan elevers läsvanor och deras hemmiljö (Körling 2003). De barn som har 

haft tillgång till böcker i hemmiljön lyckas bättre i den framtida läsinlärningen i skolan. Barnen 

kommer bland annat att ha lättare för att ta till sig olika lässtrategier och de kommer även att ha 

djupare förståelse av texter. Holmegaard & Wikström (2004) betonar att det är viktigt att barn och 

ungdomar får en positiv bild av skönlitteratur så att de fortsätter att uppleva läsandet som lustfyllt.  

Då läsandet upplevs som roligt och lustfyllt, förstärks och ökas läsförståelsen. God läsförståelse är 

en förutsättning för att man ska kunna ta till sig ny fakta och kunna skapa förståelse för andra 

människor, miljöer, samhällsförhållanden och kulturer (Nilsson 2007).  

 

Problemet för barn och ungdomar som inte har haft tillgång till böcker i hemmiljön, är att deras 

intresse för läsning av skönlitteratur minskar på grund av att  litteraturläsning konkurrerar med 

massmedier såsom tv, film, datorspel och internet. Då de olika massmedierna har fått ett så stort 

utrymme i barns och ungdomars liv, har det blivit svårare för lärare att väcka elevers nyfikenhet och 

intresse för litteratur.  Elever kan tillägna sig en god läsförmåga med hjälp av skönlitteratur och den 

goda läsförmågan kan även hjälpa dem att lyckas i andra ämnen i skolan. För att elever ska uppleva 

läsandet och lärandet som lustfullt spelar det också stor roll hur lärarna väljer ut texter och vilka 

metoder de använder i sin skönlitteraturundervisning.  

 

 
 
 

2 Syfte och frågeställning 
Syftet i studien är att ta reda på i hur  stor sträckning och på vilket sätt andraspråkslärare på 

gymnasiet arbetar med skönlitteratur. I studien undersöks också vilka fördelar andraspråkslärare 

anser att det finns med att arbeta med skönlitteratur i deras undervisning. I studien har syftet brutits 

upp i de följande frågorna: 

 

 Vilka fördelar anser lärarna att det finns med att arbeta med skönlitteratur i svenska 

som andraspråk? 

 Hur väljer lärarna skönlitteratur och hur motiverar de sina val? 

 Hur arbetar svenska som andrapråkslärarna språk- och kunskapsutvecklande med 

hjälp av skönlitteratur? 
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3 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras de fördelar som finns med läsning av skönlitteratur. Vidare presenteras 

hur bokvalet kan ske och hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande med skönlitteratur i 

skolan.  

 
3.1 Fördelar med läsning av skönlitteratur 
 Litteraturläsning är en källa till kunskap och personlig utveckling. Läsning bör kombineras med 

samtal om det lästa (Brodow & Rininsland 2005). Språk och litteratur behandlas som en helhet i 

litteraturläsning. Litterära texter förmedlar ett budskap och innehåller bl.a. kunskap om olika 

kulturer och tider. Att läsa skönlitteratur från olika tider och kulturer fördjupar elevernas förståelse 

för människor från andra kulturer, tider och levnadsförhållanden. Läsning ger även förståelse för 

förändringar i kultur och samhälle. Med hjälp av litterära texter får elever kunskap om nya och 

viktiga litterära termer.  Eleverna lär sig även olika berättartekniska grunder, vilket underlättar 

förmågan att läsa mellan raderna och ger därigenom en djupare läsförståelse (Brodow & Rininsland 

2005:11ff). Litteraturläsning har alltså oerhört stor betydelse för elevers tanke- , kunskaps-, känslo-, 

färdighets-, samt sociala utveckling (Brodow & Rininsland 2005). Elever utvecklas tankemässigt 

genom att tränas att upptäcka samband mellan händelser och deras konsekvenser. Samtidigt lär de 

sig att tolka olika personers attityder, reaktioner och uttryck. Denna uppfattning stämmer överens 

med det som Nilsson kommit fram till i sin undersökning. Nilsson (2007) menar att elever blir 

bekanta med olika miljöer och samhällsförhållanden i nutid och gången tid. Samtidigt blir de 

tvungna att jämföra sina egna vardagserfarenheter med dem de mött i texten. De får tankar och 

känslor från personer av olika kön, ålder och samhällsförhållanden. Eleverna skapar ett mönster för 

att utveckla förståelse och empati genom att få tillgång till andras tankar och känslor i litterära 

texter. Genom att samtala om en text och byta tankar, upplevelser och värderingar med andra 

utvecklas eleverna socialt (Nilsson 2007:94).     

 

Brodow & Rininsland (2005)  menar att man har en tillräckligt utvecklad språkfärdighet när man 

har läst tio tusen sidor litteratur. Det kan vara lättare att nå en snabbare språkfärdighet med hjälp av 

skönlitteratur än med facklitteratur. Då skönlitteraturens ordförråd är enklare för andraspråks-

inlärare att förstå och att ta till sig får inlärare möjlighet att möta okända ord i ett konkret 

sammanhang vilket ger elever stöd att gissa sig till okända ords betydelse utifrån det konkreta 

sammanhanget. Brodow & Rininsland (2005) anser att läsare tillägnar sig en allsidig läsförmåga 

med hjälp av skönlitteratur som innehåller mänskliga erfarenheter. Skönlitteratur uppmanar läsare 

att vara eftertänksamma när något är mångtydigt och innehållsladdat  (Brodow & Rininsland 

2005:17f).  
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Ordförrådet har stor inverkan på hur väl man kan tillägna sig innehållet i en text. Ordförrådet anses 

vara den viktigaste faktorn som underlättar andraspråkselevers skolframgång (Enström 2004:171). 

Andraspråkselevers förståelse av en text blockeras om texten innehåller mer än 2% okända ord 

(Carver 1994). Läsning har stor betydelse för ett ordförråds utveckling. Medan ett skrivet språk 

innehåller en högre lexikal täthet med substantiv, verb och adjektiv innehåller talspråk funktionsord 

som pronomen och prepositioner och därför är det viktigt att arbeta med texter för att inlärare ska få 

ett mer rikt språk. Trots att innehållet av en text är svårt kan andraspråkselever tillägna sig 

innehållet genom att  tolka, ge orden rätt betydelse i kontexten och gå från texten till en liknande 

händelse i deras omgivning, dvs. att använda sig av lässtrategier. Även om innehållet i en text är 

svårt, dvs. motsvarar inte inlärares språkliga nivå kan de tillgodogöra sig innehållet och utveckla sitt 

ordförråd med hjälp av att läraren förklarar okända ord, termer och begrepp i ett sammanhang 

(Bergman & Sjöqvist 2003:97). Skönlitteraturundervisning hjälper inlärare att erövra ett språk då de 

får möjlighet att experimentera med språket på olika nivåer. Språk består av ord, begrepp och 

grammatik som vävs samman i en kontext.  Elever får möjlighet att träna muntligt med diskussioner 

kring ord och begrepp och på så sätt utvecklas inlärares ord- och grammatikinlärning parallellt med 

varandra. När innehållet i texterna blandas med elevers egna reflektioner blir språket rikt och 

levande (Bergman & Sjöqvist 2003:106).  

 

Att använda skönlitteratur som läromedel i undervisningen har många fördelar. En del 

andraspråkselever hinner inte bli ”bokslukare” under sin grundskoletid på grund av att de inte har 

haft kontakt med skriftspråk tidigare eller att de har haft dålig tillgång till läromedel.  Utveckling av 

språk betyder också en utveckling av tänkandet vilket har en avgörande betydelse för lärandet 

(Lindmark 2003:109ff). Lindmark (2003) menar att när andraspråkselever arbetar med språket för 

att tillgodogöra de sig full förståelse  i litteraturläsning utvecklas de samtidigt tankemässigt. Nilsson 

beskriver den utvecklingen på följande sätt får läsare lära sig tänka, fundera, tolka, upptäcka olika 

dimensioner och reagera på olika sätt vid olika situationer eftersom de får tillgång till olika livs- och 

läserfarenheter från varandra i litteraturläsningen. Ytterligare en fördel med att arbeta med 

skönlitterära texter är att i skönlitterära texter förekommer dialoger för att levandegöra personerna i 

berättelsen, så det blir lättare att förstå sådana texter när man hör författarens röst som talar direkt 

till läsaren (Reichenberg 1998:48). Dialoger skapar också känslomässiga reaktioner och värderingar 

hos läsaren eftersom orsakskedjorna blir tydligare och därmed ökar läsbarheten i sådana genrer 

(Reichenberg 1998:48). Även Bergman & Sjöqvist (2003:99ff) anser att det finns fördelar med att 

arbeta med skönlitterära texter i undervisningen. Bergman & Sjöqvist menar att i skönlitterära 
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genrer förekommer inre och yttre egenskaper som beskriver omgivningen och karaktärerna i texten. 

Beskrivningarna sker med hjälp av adjektiv. Bergman & Sjökvist (2003:99ff) betonar att det är 

viktigt att läraren ger elever förförståelse om språkets uppbyggnad, dvs. metaspråk. Metaspråk ger 

eleven möjlighet att träna adjektivkomparation och  adjektivböjning.  

 
3.2 Val av texter 
Enligt Chambers (1993) läsandets  cirkel (figur 1) börjar läsning med ett val, dvs. vi måste välja en 

bok innan vi kan läsa den och vi måste ha läst boken innan vi kan prata om den och han menar att 

bokvalet är den viktigaste uppgiften i skönlitteraturundervisning. Utifrån bokens ämne, idéer, språk 

och bilder väcks läsarens nyfikenhet och därmed uppstår ett intresse att samtala om bokens innehåll. 

Bokvalet kan ske på tre olika sätt läraren väljer en bok utan att fråga eleven, eleven väljer en bok 

som läraren godkänner eller valet görs utifrån någon auktoritet, dvs. regering, skolledning, läroplan, 

huvudlärare, ämnesansvarig eller examinationssystem (Chambers 1993:78f). Texter som väljs ut 

måste handla om sådant som intresserar elever (Nilsson 2007:79f). Nilsson menar att läraren bör 

välja litteratur utifrån elevernas kunskaper och erfarenheter då förståelsen ökar om eleven kan 

känna igen sig i texterna. Även Chambers (1993:83) anser att valet av böcker måste vara 

välgenomtänkt och han menar att läraren bör ta hjälp, t.ex. av kollegor för att diskutera val av 

lämplig läsning. Om eleven inte har läst eller undervisats om poesi tidigare eller om eleven bara har 

erfarenheter av barnpoesi som förmedlar sitt ämne på enkelt och roligt sätt, kan t.ex. Ted Hughes 

dikter upplevas som svåra, konstiga, ohanterliga och irriterande med konsekvensen att eleven tappar 

motivationen att läsa. Ted Hughes är en engelsk poet och författare av barn- och ungdomslitteratur.  

Även Nilsson (2007) påpekar att läsningen blir obegriplig och meningslös om elever möter texter 

som de saknar förståelse för eftersom de inte kan ställa relevanta frågor till texten och tillägna sig 

kunskap från texten (Malmgren 1986).  Eleverna måste ges möjligheter att känna igen sig i texten, 

jämföra, hålla med, bli arga, ledsna eller glada.  

 
3.3 Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med skönlitteratur i skolan 
3.3.1 Litteratursamtal 

Det finns ett samband mellan kvaliteten på den läsmiljö där läsarna befinner sig och kvaliteten på 

deras samtal om vad de har läst (Chambers 1993). Chambers (1993) menar att barn som har böcker 

runt omkring sig, böcker som väljs av kunniga personer, böcker som är lättillgängliga, om de har 

tillgång till högläsning, tid för att läsa själva, och  uppmuntras att ”vardagsprata” med varandra och 

med sina lärare om vad de har läst, blir de mognare att delta i ett formellt samtal i skolan. Det är bra 

att ställa ”jag undrar-frågor” till läsaren (Chambers 1993). De frågorna handlar om vad eleverna 

gillade eller ogillade i boken, om de har förstått innebörden av boken och om de har upptäckt nya 

aspekter. Sådana öppna frågor stimulerar elevers aktiva deltagande i ett samtal kring boken. 
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Chambers (1993) anser att  undervisande lärare bör ha kunskaper om vilka frågor är relevanta att 

ställa för att det ska ske ömsesidig interaktion i undervisningen Om läsningen inte organiseras väl 

kan eleverna tappa sin läslust. Detta stämmer överens med Molloys åsikt att lärare har en avgörande 

betydelse för boksamtal (Molloy 2008:79). Molloy menar att det är viktigt hur samtalet kring en 

bok organiseras. Samtalet måste organiseras väl, dvs. samtalet om texten ska ske och struktureras 

upp så att eleverna upplever läsningen som meningsfull. Chambers (1993) visar  i sin modell, som 

han kallar läsandets cirkel (figur 1), tydligt hur man kan organisera läsandet för att det ska vara 

meningsfullt för eleverna och den modellen visar även hur vi kan bygga upp våra samtal kring 

något som har berört oss, t.ex. en bok, en film, en teaterpjäs.   
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Figur 1: Chambers läsandets cirkelmodell (Chambers 1993:13). 

 

 

Läsandets cirkel visar att läsning är en process och olika delar av den processen hänger ihop med 

varandra. Läsandets cirkel börjar med ett val (se ovan). Sedan kommer nästa del ”att läsa”.  Vi kan 

läsa i olika sammanhang t.ex. läsa i klassrummet högt eller tyst, läsa på fritiden, läsa om boken, ha 

tid mellan läsning och samtal och prata mellan lästillfällena (Chambers 1993).  Vår textläsning 

påverkar på hur bra boksamtal sker, därför är det viktigt att tänka på under vilka villkor eleverna 

läser och när och var läsandet ska ske (Chambers 1993). Den sista delen av cirkeln är 

reaktion/respons, dvs. ett väl organiserat litteratursamtal med jag-undrar-frågor (se ovan).  

 

Temaarbete med ett väl organiserat litteratursamtal hjälper läsare att bli mer förtrogna med 

författarnas budskap. Boksamtal är en kollektiv aktivitet och ett sätt att ge uttryck för tankar och 

känslor som väcks av en bok (Chambers 1993). Detta stämmer väl överens med Alleklev & 

Lindvalls (2000:42) resonemang,  att när lärare samtalar om litteraturen får elever olika perspektiv 

och tolkningar av bokens innehåll. Alleklev & Lindvall menar att det är viktigt att läsa böcker och 

att samtala om bokens djupare innebörd. Olika känslor väcks hos läsarna när de samtalar om 
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händelserna, personerna, miljön och språket i boken och dessa känslor kommer till uttryck i 

samtalet där läsare diskuterar uppkomna frågor och funderingar till texten och förståelsen fördjupas 

genom att man hittar språkliga samband, samband mellan personer, händelser och symboler i 

texten. Även Gibbons (2009) skriver om flera fördelar med boksamtal i undervisningen.  Det finns 

en hög grad av interaktion i klasser där utvecklande samtal pågår och dessa samtal skapar 

djupkunskap och djupförståelse hos inlärare eftersom dessa samtalsformer och innehåll ser 

annorlunda ut jämfört med det vanliga styrda samtalet i klassrummet (Gibbons 2009). I ett 

utvecklande samtal får inläraren möjlighet att ställa frågor, ge uttryck för sina tankar och känslor 

och ge respons (Gibbons 2009). Gibbons menar att det gemensamma samtalet utifrån elevernas 

tankar och känslor kring en text kan fördjupa textförståelsen hos läsare och skapa ny förståelse för 

texten. Alla människor är olika, har olika erfarenheter, fördomar, värderingar, liv och kultur vilket 

skapar olika förståelse av en text. Med hjälp av diskussion breddar eleverna sitt sätt att förstå andra 

personer och händelser. För att tillägna en djupförståelse av texten räcker inte att känna igen språket 

utan bör man även känna igen textens mönster när det gäller stil, form och teknik (Chamber 

1993:27). Lärare kan tydliggöra textens egna mönster med hjälp av genrepedagogiken.  

 
3.3.2 Genrepedagogiken 

Genrepedagogiken där läraren tydliggör den funktionella grammatiken, dvs. hur språket är 

uppbyggt i olika genrer växte fram i Australian på 1980- och 1990- talet som en reaktion på att stora 

grupper elever inte nådde upp till skolans mål för läs- och skrivundervisningen (Kuyumcu 

2004:583).  För att nå målen i svenska som andraspråk på gymnasium krävs det att elever ska tänka 

kritiskt, diskutera och argumentera (Skolverket 2000). När elever svarar på öppna frågor för att 

skapa förståelse för personers agerande och orsaker för deras beteenden i texten lär sig elever 

lässtrategier. Elever tillägnar sig kunskap med hjälp av samtal kring texter. Samtal kring en litterär 

text ger elever möjlighet att bearbeta, argumentera, reflektera och formulera sina åsikter, så att 

arbetet med tillägnandet av litterära texter underlättas vilket är syftet med skolans språkliga 

socialisation (Hedeboe & Polias 2008).   

 

Hedeboe & Polias (2008:23ff) menar att genre bestäms på kulturell nivå. Vi har erfarenheter av 

olika genrer i vår kultur och de utvecklas i takt med kulturen. Genrer kan se olika ut i olika kulturer. 

Genrer bestäms i en grupp, i vilken tidsålder gruppen lever i och vad som är gruppens syfte med 

användning av en viss genre. Ett brev ser t.ex. annorlunda ut idag än det som gjorde på 1800-talet. 

Brevgenren har utvecklats i takt med att t.ex. språket har förändrats och även hur och vad man 

skriver om.  Genrer är sociala processer som är i en ständig förändring. När lärare arbetar med olika 

genrer gör läraren eleverna medvetna om hur språket fungerar i olika sammanhang och situationer 
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samt kulturen som genren tillhör. Med hjälp av lärarens tydliggörande av de olika texttyperna blir 

det lättare för elever att tillägna sig texters innehåll. Med hjälp av genrepedagogiken hjälper lärare 

elever att tillgodogöra sig skolans språkliga socialisation genom att arbeta med olika genrer och att 

förklara hur olika genrer är uppbyggda (Hedeboe & Polias 2008).  

 
3.3.3 Tematisk litteraturundervisning 

Tematisk undervisning karakteriseras av att olika ämnen integreras till en helhet, att läsa och skriva 

övas i ett funktionellt sammanhang och innehållet sätts i centrum. Tematisk undervisning 

karakteriseras också av att innehållet av undervisningen har en tydlig koppling till inlärarnas 

erfarenheter och förståelse av förhållanden och företeelser i olika samhällen. Nilsson (2007:15) 

menar att tematisk undervisning inte är beroende av traditionella läromedel, istället för 

skönlitteraturen ett stort utrymme i undervisning av olika ämnen. Nilsson (2007) ger ett exempel 

hur man kan integrera skönlitteraturläsning med innehållet av SO- och NO-undervisning. Han 

menar att inom problem/relationsorienterade teman har litteraturläsningen samband med innehållet i 

SO-undervisningen.  Medan t.ex. Afrika området, som bearbetas i SO-undervisningen, får inlärare 

läsa skönlitterära texter som handlar om denna kontinent. Skönlitteraturen är då en källa till 

kunskap där får elever möta människor från Afrika och de får en inblick i deras vardag och 

livsvillkor idag och i ett historiskt perspektiv. Skönlitterära texter hjälper inlärare att ta till sig 

skolans andra ämnen (Nilsson 2007:20). Nilsson förklarar varför ämneslärare bör ha läsning av 

skönlitteratur i sin undervisning, dvs. tematisk litteraturundervisning.  Läromedelstexter innehåller 

kontroll- eller instuderingsfrågor på låg kognitiv svårighetsgrad i ett kontextreducerat sammanhang 

vilket inte väcker intresse hos elever och de uppgifterna utmanar inte dem utan dessa uppgifter som 

är på låg kognitiv svårighetsgrad leder till att elever kopierar och härmar (Nilsson 2007). Elever 

läser inte lärobokstexterna i första hand för att förstå eller för att lära sig något utan de läser för att 

söka svar till frågorna i läromedelstexterna. De läser först frågorna sedan ger de sig i kast med 

själva texten. Elever skriver korta, koncisa svar på instuderingsfrågorna och texterna som skrivs är 

reproducerade på en låg kognitiv nivå (Nilsson 2007:19). I sådana texter är språkproduktionen på en 

mycket låg nivå med ofullständigt ordförråd och bristande grammatiska strukturer med följden att 

resultatet ofta blir texter som eleverna själva har svårt att läsa och förstå. Traditionella 

läromedelstexter saknar kontextuellt stöd och meningsfulla sammanhang medan litterära texter 

erbjuder kontextuellt stöd och meningsfulla sammanhang (Nilsson 2007). Detta stämmer överens 

med Lindbergs artikel (2006). Lindberg menar att läromedelstexter är komplexa, abstrakta och 

innehåller en stor mängd av genrer i samma kapitel, t.ex. i en formativ genre beskriver, förklarar 

och argumenterar man. Innehållet är abstrakt och den här typen av genre är objektivt beskrivande 

medan i litterära texter används beskrivande ord. I litterära texter kan det däremot förekomma 
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dialoger för att levandegöra personerna i berättelsen (Lindberg 2006:57ff).  

 

4 Material och metod 
I studien används intervjuer för att ta reda på i hur  stor sträckning och på vilket sätt gymnasielärare 

i svenska som andraspråk arbetar med skönlitteratur och vilka fördelar lärarna anser att arbetet med 

skönlitteratur i svenska som andraspråk har. Intervjuer ger mer detaljerade och fylligare data än 

enkätundersökning (Denscombe 2000). För att samla mer detaljerade material vilket var mitt syfte i 

uppsatsen valde jag att använda intervjuer.  

 
4.1 Deltagare 
På gymnasiet och sfi, där intervjuerna spelades in, finns totalt 19 pedagoger som undervisar i 

svenska som andraspråk. De flesta av dem har inte formell kompetens i svenska som andraspråk. 

För att få svar på forskningsfrågorna i studien valdes tre pedagoger med minst 90 högskolepoäng 

och 7 års erfarenhet i ämnet svenska som andraspråk. Alla intervjuade pedagoger är kvinnor och 

undervisar på gymnasiet. Lärarna gavs pseudonymer för att anonymisera deras identiteter.  

 

Barbro är 42 år. Hon är utbildad lärare i svenska som andraspråk och engelska. Hon har undervisat 

svenska som andraspråk i 13 år och arbetat som lärare i 19 år. Eivor är 58 år. Hon är utbildad lärare 

i svenska som andraspråk, i religion och idrott. Hon har arbetat som lärare i 30 år och undervisat i 

svenska som andraspråk i 20 år. Hon undervisar både på grundläggande och gymnasienivå. Ulla är 

60 år.  Hon är utbildad lärare i svenska och svenska som andraspråk. Hon har undervisat i svenska 

som andraspråk i sju år och undervisar svenska och svenska som andraspråk på gymnasienivå. Hon 

har 25-års erfarenhet i sitt yrke. Samtliga lärare arbetar med elever från olika länder, i olika åldrar 

och som har bott i Sverige i olika perioder. Det flesta av eleverna kommer från Syrien och 

Afghanistan och de är mellan 17 och 59 år gamla.  

 
4.2 Insamlingsmetod och genomförande 
I studien bestämde jag att följa Kvale & Brinkmann (2009) intervjuprocess. Kvale & Brinkmann 

(2009) delar upp intervjuprocessen i olika kategorier. I den första kategorin, tematisering, bestäms 

undersökningens ämne och syfte. I den andra kategorin planeras intervjun. I den tredje genomförs 

intervjun.  

 

I studien användes semistrukturerade intervjuer med åtta intervjufrågor (se bilaga 3) som 

formulerades och delades ut i förväg till deltagarna. Att lämna ut frågorna i förväg kan ha både 

positiva och negativa följder på intervjusituationen. Nackdelen kan vara att informanten kan vara 
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förberedd på sådant sätt att svaren till intervjufrågorna blir tillrättalagda, att man kan förlora 

naturligheten i samtalet och att informanterna kan visa upp en annan bild som inte överensstämmer 

med verkligheten. Fördelen kan vara att informanter har tänkt till innan och att de ger väl uttänkta 

och formulerade svar till frågorna. De behöver inte vara besvärade och nervösa över att inte kunna 

svara på forskarens intervjufrågor. Intervjufrågorna delades ut i förväg för att informanterna skulle 

kunna förbereda sig i förväg.   

 

Semistrukturerade intervjuer är bra då intervjuaren inte är bunden till att ställa frågor i en viss 

ordning (Denscombe 2000). Följdfrågor kan länkas till något som informanten själv tar upp. När 

läraren sa ”Vissa elever har ett modersmål med få ord, så när de möter skönlitterära texter lär de sig 

att flera ord kan betyda samma sak, synonymer.” så ställde jag till exempel följande följdfråga ”Hur 

förklarar du olika ord och begrepp som förekommer i sådana texter för att dina elever ska kunna 

förstå dem?”  

 

Ordningen av frågorna följde ett visst schema: Först ställdes allmänna och neutrala frågor, dvs. 

frågor där intervjuade lärarna inte behövde ta ställning och väva in sina egna åsikter. Frågorna 

handlade till exempel om deras kompetens och erfarenheter i ämnet samt vilka åldersgrupper 

pedagogerna undervisar i. Sedan ställdes djupare och svårare frågor som handlar om hur 

informanterna väljer ut skönlitterära texter, vilka fördelar de anser att det finns att arbeta med 

skönlitteratur samt om pedagogerna tror att arbete med skönlitteratur har betydelse i språk- och 

kunskapsutveckling. I uppsatsen valde jag inte att dela på språk- och kunskapsutveckling när jag 

identifierade olika teman eftersom jag tycker att språk- och kunskapsutveckling går hand i hand hos 

andraspråkselever.  För att eleverna ska kunna hämta kunskaper från en text behöver de förstå 

språket, dvs. när elever utvecklas  kunskapsmässigt utvecklas de samtidigt språkligt eftersom det 

finns ett samband mellan ett ämne och dess språk. Medan eleverna får kunskap från en bok lär de 

sig att tala, läsa och skriva med det nyförvärvade språket.  

 

Både slutna och öppna frågor ställdes i studien. Därmed fick informanterna stor frihet till att 

utforma svaren på sitt eget sätt. Fördjupningsfrågor som ställdes efter varje sluten fråga kräver att 

man ska kunna tänka till och formulera sig för att ta ställning och väva in sina egna åsikter. Under 

intervjun uppmuntrades informanterna till fördjupningar efter varje sluten fråga, Anser du att det är 

viktigt att arbeta med skönlitteratur? För att varje informant ska uppmuntras till fördjupningar 

ställdes öppna frågor, På vilket sätt anser du att arbetet med skönlitteratur är viktig?, Vilka fördelar 

och nackdelar anser du att det finns med  att använda traditionella läromedel i din undervisning?, 

På vilket sätt har skönlitterära texter i andraspråkundervisning betydelse för språk- och 
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kunskapsutveckling? Intervjun avslutades med  frågan,  Finns det något mer som du vill berätta om 

eller lägga till? 

 
Lärarna fick information om syftet med studien och vad deras uttalanden kommer att användas till. 

De tillfrågade var positiva och ville bidra med sina kunskaper och erfarenheter. Lärarna fick 

intervjufrågorna i förväg för att tänka till innan (se ovan). Intervjuerna genomfördes i grupprum 

med varje lärare för sig. För att bygga upp en positiv social relation småpratade jag med 

informanterna före intervjun. Intervjuerna pågick cirka en halv timme vardera. Samtliga intervjuer 

spelades in och transkriberades för att sedan analyseras.   

 
4.3 Analysmetod 
Innan analysen genomfördes transkriberade jag intervjuerna. Jag lyssnade på varje intervju flera 

gånger för att inte missa viktiga inslag och sedan antecknade jag vad informanterna sa. Jag valde att 

använda ortografisk transkription vilket går ut på att man använder skriftspråket och inte fonetisk 

skrift, dvs. vid transkribering av mitt material översatte jag ljudet till text. I transkriptioner 

förekommer vissa symboler och talspråkliga former (se bilaga 2) men i stort användes ortografisk 

transkribering. Då det viktiga i intervjuerna var vad som sades och inte hur det sades valde jag att 

transkribera med hjälp av skriftspråket. Jag gjorde en relativt grov transkription och läsbarhet 

prioriterades framför att skriva ut överlappningar, intonationer och pauser. Jag använder inte heller 

markörer för intonation då dessa inte har betydelse för uppsatsens resultat. Transkriptionsmetod ska 

väljes utifrån samtalstyp och syftet med analysen (Norrby 2014:99ff). Om innehållet är det 

väsentliga och inte hur innhållet uttalas är en grov transkription i enlighet med 

skriftspråkskonventionen tillräcklig.  

 

Jag har valt att använda den transkriptionsmetod som Gudrun Svenssons (2009) använder i sin 

avhandling, Diskurspartiklar hos ungdomar i mångspråkiga miljöer i Malmö. Hon har använt sig av 

bastranskription som samtalsanalytiker Catrin Norrby (2014) rekommenderar. Jag har också använt 

mig av bastranskription, det är en form av grov transkription och en utgångspunkt i transkriptionen 

är att en viss generell talspråksanpassning sker för att återge talet som låter på inspelningen. Jag 

utgick från normal ortografi vilket inte innebär en rent fonetisk återgivning utan tillåter göra smärre 

justeringar. En del av dessa är välbekanta talspråksformer som vi också använder i skriftspråk: mej, 

dej för mig,dig, dom istället för de/dem, nån, sån för någon, sådan, va istället för vad, ja för jag, å 

istället för och respektive att, när det uttalet förekommer. I transkriptionen återges pauser med # 

tecken.  
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5 Etiska förhållningsregler  
Enligt Vetenskapsrådets etiska principer (2011) informerades samtliga deltagare om att deras 

identitet skulle anonymiseras i transkriptionerna och i uppsatsen.  De informerades skriftligt att 

samtalen skulle spelas in och transkriberas för att sedan analyseras. Det inspelade och 

transkriberade materialet från intervjuerna skulle förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig skulle 

kunna komma åt dem.  De blev informerade skriftligt innan intervjuns start att de kunde avbryta sin 

medverkan eller låta bli att svara på frågorna närhelst de önskade. Alla deltagare gav sitt samtycke 

skriftligt.  

 

6 Resultat 
I det här avsnittet sammanfattar jag lärarnas svar i intervjuerna. Med utgångspunkt från 

forskningsfrågorna har jag sammanställt ett resultat om lärarnas motivering till fördelar med läsning 

av skönlitteratur, lärarnas val av skönlitteratur och hur lärarna arbetar språk- och 

kunskapsutecklande med skönlitteratur.  

 
6.1 Fördelar med läsning av skönlitteratur 

Efter transkriptionen noterades följande teman; ”läsning för ordinlärning, läsning för personlig 

utveckling, läsning för social utveckling” som visar på elevers utveckling i olika områden som kan 

underlättas vid läsning av skönlitteratur. Sedan togs en del citat med för att bättre förmedla lärarnas 

åsikter. 

 

1) Läsning för ordinlärning 

2) Läsning för personlig utveckling 

3) Läsning för social utveckling 

 
6.1.1 Läsning för ordinlärning 

Nedan kommer Barbros yttrande om effekten av skönlitteraturläsning på elevers ordinlärning och 

hon berättar hur man som lärare kan hjälpa eleverna genom att förklara ordens betydelse och bygga 

upp deras ordförråd.  

 

(1)      vissa har inte kommit så långt i sin språkutveckling # ja kan gå in å hjälpa dom me 

ordförståelse å öka deras ordförråd  # ja sätter ord i ett sammanhang # då får dom en bild 

# då får man större förståelse # hur de har varit i sverige  å större ordförråd inom ämnet 

historia å sverige #  de e en stor vinst i skolan. (Barbro) 

 

Enligt Barbro är skönlitteratur en kunskapskälla för andrapråkselevers ordinlärning, dvs. 
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litteraturläsning i undervisningen är ett bra sätt att öka elevers ordförråd och i och med ett större 

ordförråd underlättas andraspråkselevers skolframgång vilket anses vara den viktigaste anledning 

till varför elever bör ha tillgång till läsning av skönlitteratur. Hon anser dock att andraspråkselevers 

förståelse kan blockeras om en text innehåller för många okända ord och därför tycker hon att det är 

viktigt att elever får lärarens stöd för att förstå okända ords innebörd. Det är viktigt för henne att 

förklara ord och begrepp i ett sammanhang. Hon menar att kontextualisering har en avgörande roll 

för att inlärare ska kunna ta till sig kunskaper från en text och elevers förståelse om en text ökar 

med hjälp av kontextualisering.  Hon ger ett exempel på hur hon förklarar ett okänt ord i en kontext. 

Hon förklarar ordet ”vedbod” genom att visa bilder på en vedbod för att inlärare som inte har en 

inre bild av vad en vedbod är, ska förstå ordet.  Sedan går hon från ordet till ett liknande ord som 

tillhör deras omgivning och kultur. Hon hjälper elever på så sätt att få en bild av ett ord som speglar 

en del av kulturen i en bok. På så sätt kopplar hon elevers omgivning och kultur med bokens 

omgivning och kultur. Hennes arbetssätt med kontextualisering, bidrar till elevers 

kunskapsutveckling om andra kulturer, personer och världen. Enligt Barbro bör elever få ett 

kontextuellt stöd från läraren vid förklaring av ord och begrepp. Ulla däremot menar att läraren inte 

behöver sätta ord i en kontext då orden som finns i texten ger tillräcklig kontextuellt stöd.  

 

(2)       vissa elever har ett modersmål me få ord # när dom möter skönlitterära texter lär dom sej 

   å flera ord kan betyda samma sak # synonymer # skönlitteratur e berikande på  

   flera olika sätt # man kan gå in i många olika ordfält å moment # man bygger upp ett 

   svenskt ordförråd hos dom # dom får stöd från texten för å förstå innehållet. (Ulla) 

 

Enligt Ulla ökas elevers ordförråd med litteraturläsning. Hon menar att med hjälp av  

skönlitteraturläsning ökar elever sitt ordförråd på ett meningsfullt sätt eftersom eleverna får 

möjlighet att tillägna sig innehållet genom att tolka och ge orden rätt betydelse i kontexten och 

elever tillägnar sig olika kunskap kring ett språk med hjälp av skönlitteraturläsning. Enligt henne 

tillägnar sig elever ett stort ordförråd, formuleringar och vissa grammatiska strukturer, t.ex. språkets 

uppbyggnad där elever lär sig jämförelseteknik med hjälp av adjektivkomparation och de får även 

möjlighet att gå in i olika ordfält, se författarens stil och hur språket används i en kontext.  

 
6.1.2 Läsning för personlig utveckling 

Barbro anser att skönlitteraturläsning har bidragande roll för elevers personliga utveckling.  

 

(3)       man får igång tänket å  kunna fantisera å gå vidare för å skriva texter # de inte finns 

   rätt elle fel # de e viktit å dom vågar öppna sej å uttrycker sej å lär sej från varandra #  

   hela syftet e göra dom kommunikativa # fortsätta utveckla sej tankemässit  å hitta 
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   nånstans sin identitet på nytt språk. (Barbro) 

 

Barbro anser att litteraturläsning inte bara är läsning utan det är en aktivitet där elever fortsätter 

utvecklas både språkligt och personligt. Hon menar att eleverna tillägnar sig förmågan att fantisera 

och formulera innehåll via ett aktivt samtal och därefter kan elever förbättra sina skrivprocesser.  

Barbro tycker att då det inte finns rätt eller fel svar till frågor om innehållet av en bok, vågar 

inlärare öppna sig och uttrycka sina tankar och känslor om en boks innehåll. Elever kan jämföra 

sina egna tankar med andras och de får möjlighet att jämföra innehållet i en text med sina egna 

reflektioner. Diskussionerna bidrar till att elevers språk berikas och blir mer levande. Skönlitteratur 

i undervisningen påverkar elevens personliga utveckling positivt. En text väcker olika känslor och 

tankar hos olika läsare, enligt Barbro. När alla elever bidrar med sina tankar och känslor i en social 

och kommunikativ omgivning sker även en personlig utveckling hos eleverna. Hon menar att elever 

kan identifiera sig med skönlitteratur och elever får möjlighet att känna igen sig i skönlitterära 

texter. De kan bearbeta och berätta om sina tankar, argumentera och försvara sina åsikter vilket 

leder till en omfattande språkträning. Eivor tycker också att skönlitteraturläsning med hjälp av 

diskussionsfrågor påverkar elevers personliga utveckling positivt och yttrar sig på följande sätt:  

 

(4)       elever får diskussionsfrågor diskuterar i små grupper # dom hjälps åt varandra, asså 

   dom svaga elever integreras å får stöd från andra å texten # innehållet blir inte så 

   abstrakt för dom # så dom kan hitta sej i boken # de e ju viktit. (Eivor) 

 

Eleverna integreras, utvecklas språkligt och tillägnar sig nya kunskaper  genom att utbyta tankar 

och känslor med hjälp av diskussionsfrågor till boken, enligt Eivor. Hennes undervisning med 

skönlitteratur ökar elevers personliga utveckling och inlärare får möjlighet att interagera med 

varandra, diskutera och argumentera i grupper. Hon menar att eleverna förstår djupet i boken när de 

kan diskutera med varandra i små grupper. Liknande åsikter om muntliga diskussioners roll för 

elevers personliga utveckling finns även hos Ulla.  

 

(5)       betoningen i ämnet ligger på muntliga diskussioner # dom diskuterar innehållet me 

  varandra # dom läser en bok som handlar om en udda man # då får dom diskutera om 

  människor som e annorlunda # utbyter sina upplevelser # hitta sin identitet i boken. (Ulla) 

 

Ulla tycker  att läsning av litteratur är en viktig del av hennes arbete med skönlitteratur. I litteratur-

läsning kan elever utbyta tankar och känslor med varandra och tillägna sig olika perspektiv för att 

lösa olika problem. Genom att samtala om en text och utbyta tankar, upplevelser och värderingar 
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med andra utvecklas eleverna personligt eftersom de får bättre förståelse för sina egna tankar, 

känslor och värderingar. Med hjälp av den personliga utvecklingen tillägnar elever sig olika 

perspektiv för att hantera och bearbeta texter. Elever ökar sin personliga utveckling med hjälp av 

interaktion och diskussioner som förekommer i litteratursamtal.  

 
6.1.3 Läsning för social utveckling 

Barbro berättar hur även hon själv utvecklas med hjälp av skönlitteraturläsning och därför tycker 

hon att det är positivt att arbeta med skönlitteratur i undervisningen.  

 

 (6)       ja blir rikare människa när ja får delar av andras tankar i samtal# speciell ny kultur  

  # språk # värderingar # upplevelser # självklart man får olika erfarenheter # de e 

  skönlitteraturen e väg in för å ja lär känna mina elever bättre # skapar trygghet 

  # närhet. (Barbro) 

 

Barbro menar att när hon får ta del av elevernas tankar och känslor blir hon en rikare människa. Att 

läsa skönlitteratur är ett bra sätt för Barbro att lära känna sina elever djupare.  Hon menar att när 

man läser en bok får man olika läsupplevelser. När elever delar sina läsupplevelser med varandra i 

litteratursamtalen kan de hitta ett gemensamt språk och upplevelser som boken hjälper dem att 

uttrycka. Alla människor är olika, har olika erfarenheter, värderingar och kultur och detta skapar 

olika förståelse av en text hos olika läsare, enligt henne. Med hjälp av skönlitteratur förstår 

människor varandra bättre. När man förstår varandra bättre skapas en trygghet i omgivningen och 

kommer närmare varandra. På så sätt påverkar skönlitteraturen den sociala utvecklingen, enligt 

Barbro. Hon anser att skönlitteratur skapar förtroende mellan lärare och elever. Eleverna får 

djupförståelse för skönlitterära texter och hon får förståelse och empati genom att få tillgång till 

elevernas tankar och känslor.  

 

 
6.2 Val av litteratur 
Val av litteratur är, enligt lärarna, en viktig uppgift i skönlitteraturundervisning. Enligt dem sker 

bokvalet på två olika sätt. Antingen läraren väljer en bok utan att fråga eleven eller eleven väljer en 

bok som läraren godkänner. Det är viktigt för lärarna att välja sådana texter där eleverna kan känna 

igen sig och på så sätt underlättar de deras språk- och kunskapsutveckling.  

 

Barbro anser att alla sorters texter bidrar till att utveckla elever. Eivor berättar varför skönlitteratur 

har kunskapsutvecklande effekt och hur hon motiverar sitt val av texter på följande sätt: 
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(7)       de e viktit vilka texter dom läser å delta i diskussioner # ja har kognitiv utmanande 

            undervisning # vi läser kärleksromaner # pratar om relationer  # vi tittar på beskrivande 

  ord då knyter ihop me grammatiken #  tränar skriva # vi diskuterar å jämför om deras 

  erfarenheter om skolan dom tidigare har från sina hemländer # så innehållet blir konkret. 

  (Eivor) 

            

 

Enligt Eivor är det är viktigt att integrera innehållet av skönlitterära texter med elevers tidigare 

erfarenheter och deras skrivande för att öka elevers språk- och kunskapsutveckling. Hennes elever 

får chans att bearbeta innehållet av skönlitteratur både kunskapsmässigt och språkligt med hjälp av 

skrivandet. Hon berättar att om de t.ex. arbetar med en bok som handlar om en gammal människa 

får eleverna en uppgift där de ska skriva en berättande text om en gammal människa som de känner. 

Då blir eleverna tvungna att koppla innehållet av boken med sina tidigare erfarenheter och elever 

utökar även sitt ordförråd och sina grammatiska kunskaper och utvecklar skrivandet av texter.  Det 

är viktigt, enligt henne, att välja ett tema som väcker elevers intresse och hennes val av texter är 

genomtänkta för att eleverna ska förbättra sin språk- och kunskapsutveckling, dvs. Eivor tar hjälp av 

sina elever, frågar dem och samarbetar med dem vid val av litteratur, så att hennes elever kan 

koppla sina tidigare erfarenheter till innehållet av en bok. På så sätt får elever ett kontextuellt stöd 

från bokens innehåll och för att lärandet ska ske i ett meningsfullt sammanhang måste inlärare 

använda sina tidigare erfarenheter för att kunna tolka och förstå ny kunskap. Ondskan som hon har 

läst med sina elever handlar om en elev och hans skolmiljö. Elever som har läst boken kommer från 

andra länder och går nu i sina nya hemländer. De får möjlighet att jämföra hur skolmiljön ser ut i 

svenska skolor idag med  hur det var förr. De kan också jämföra hur skolmiljön ser ut i Sverige. 

Hon menar att diskussioner utifrån skönlitterära texter ger eleverna möjlighet att tänka kritiskt och 

bygga kunskap med hjälp av sina egna formuleringar i meningsfullt sammanhang och vilket gör 

hennes undervisning kognitiv utmanande där elever utvecklas tankemässigt. På så sätt reproducerar 

eleverna inte kunskap utan de tillägnar sig djupkunskap och djupförståelse. Fokus i hennes 

undervisning ligger på elevers tankemässiga förmåga och språkutveckling. Hon anser att,  att välja 

skönlitteratur där eleverna ska kunna relatera innehållet av boken till sina egna erfarenheter är 

språk- och kunskapsutvecklande. Även Ulla lägger vikt på val av texter men hon fokuserar på 

textgenrer medan Eivor fokuserar på bokens innehåll för att väcka elevers läslust och koppla bokens 

innehåll till deras tidigare kunskaper och erfarenheter, så Ullas yttrande om val av texter skiljer sig 

från Eivors.  Ulla berättar hur hon väljer ut skönlitterära texter på följande sätt.  

 

(8)        ja e väldit lyhörd och samarbetar me eleverna för å locka fram deras intresse vid 
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  val av texter # de e viktit va eleverna kan elle inte kan å hur mycket dom kan å 

  använda sina kunskaper å erfarenheter för å öka sin språk å livskunskap om andra 

  å andras kulturer. (Ulla) 

 

Ulla berättar att hon tar hänsyn till elevers tidigare erfarenheter och kunskaper när hon väljer texter. 

Om eleven inte har läst ett slags genre tidigare blir det meningslöst och irriterande att tvinga dem att 

läsa för svåra genrer. Ulla menar att elever ska kunna hämta kunskaper från en text. Om eleven har 

läst liknande texter tidigare blir det lättare för elever att hämta kunskap från texten och öka sin 

språk- och kunskapsutveckling. Hon väljer inte skönlitterära texter slumpmässigt utan tänker 

igenom noga vad som ska läsas och väljer sådana texter där eleverna ska kunna känna igen sig i 

texten. Det är viktigt att eleverna ska kunna lära sig något nytt och utöka sina kunskaper. Hennes 

mål är att eleverna ska vara medvetna om sina egna värderingar och jämföra dem med andras 

värderingar från andra kulturer. Genom att elever jämför sina egna värderingar med andras 

utvecklar de sitt kritiska tänkande och ökar sina språk- och livskunskaper. Ulla motiverar vidare sitt 

val av texter: 

 

(9)       vissa böcker ger insikter i de svenska samhället å de svenska tänkandet # utifrån sånt väljer 

   ja böcker # dom får kunskap om människor från olika kulturer å samhälle å jämför hur de 

   e ida å hur de var innan # dom tar till sej mycket på köpet # de e lättare för dom å ta till 

   sej # asså skönlitterära texter e konkreta, så lättare å förstå innehållet. (Ulla) 

 

Hon menar att när eleverna läser skönlitteratur får  de tillgång till tankar och känslor från olika kön 

och ålder. De blir bekanta med olika miljöer och samhällsförhållanden i nutid och gången tid. På så 

sätt ökar hon elevers kunskap om olika miljöer, kulturer, människor, det svenska samhället och det 

svenska tänkandet på ett meningsfullt sätt. Läsning av skönlitteratur är, enligt Ulla, en viktig 

kunskapskälla i hennes undervisning. Eleverna kan öka sin kunskap oerhört mycket på ett 

meningsfullt sätt jämfört med att läsa svåra, abstrakta läromedelstexter som saknar kontextuellt 

stöd. Även enligt Eivor får elever kunskaper om samhälle och samhällets tänkande genom att läsa 

skönlitteratur. Detta är en viktig faktor som Eivor uttrycker på följande sätt:   

 

(10)       skönlitteratur e en bra väg in i samhället å språket # alla får en del ordkunskap # 

     språkkunskaper å kunskap om samhället # byter tankar me varandra i  samtal # dom delar 

     atmosfärerna i romanerna vilket e en viktig del av kulturen # dom ta till sej litterära termer 

     # elever får språk å samhällskunskap genom å läsa skönlitterära texter. (Eivor)  

 

Eivor menar att det är viktigt för eleverna att läsa texter som speglar människors värderingar, 
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samhällen och  kultur. När inlärare läser en sådan text, får de inblick i andras värderingar och 

kulturer som de sedan kan jämföra med sina egna. På så sätt ökar litteraturläsning elevers 

tankeförmåga och med hjälp av litteratursamtal och diskussioner ökar den språkliga utvecklingen 

genom att ordförrådet och den grammatiska förståelsen förstärks. Hon menar även att läsning av 

skönlitteratur bygger en bro mellan eleven och samhället samt mellan eleven och språket. 

  

 

6.3 Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med skönlitteratur i skolan 
Lärarna stöttar elevers språk- och kunskapsutveckling med hjälp av litteratursamtal, 

genrepedagogiken och tematisk litteraturundervisning.  

6.3.1 Litteratursamtal 

Barbro tycker att boksamtal med muntliga diskussioner är viktiga för elever där de kan diskutera 

med varandra kring textens innehåll och hon motiverar nedan på vilket sätt hon arbetar med 

skönlitteratur.  

(11)       vi pratar om händelser # personer # personers beteende # känslor å tankar # elever kan 

    svara på öppna frågor asså dom får utrymme för å tänka kring saker å ting #  kunna 

    hitta ett språk där  man kan diskutera för å utveckla sitt språk och sina tankar i ett 

    meningsfullt samtal # inte viktit å hitta rätt svar # motivera va du gillade å ogillade. (Barbro) 

              

Barbro menar att boksamtal är en viktig del av hennes undervisning och hon är medveten om 

kvaliteten på den läsmiljö där eleverna befinner sig och om kvaliteten på deras samtal. Hon följer 

Chambers cirkelmodell (figur 1) hur man kan organisera läsandet, så att eleverna upplever det som 

meningsfullt. Hon väljer en bok som är lättillgänglig och de får tid antingen att läsa själva eller att 

de högläser. Sedan diskuterar hon med eleverna om händelserna, personerna, miljön och språket i 

boken för att på så sätt ge eleverna förståelse och insikt i karaktärernas tankar och känslor. 

Litteratursamtalen med öppna frågor ökar elevernas förförståelse av boken och därmed underlättas 

elevernas kunskapsinhämtning, enligt henne. Elever får kunskap om sig själva, sina tankar och 

värderingar och de tillägnar sig ett språk där de kan uttrycka de kunskaperna. Litteratursamtal med 

öppna frågor där hon ställer ”jag-undrar-frågor” ligger fokus i hennes undervisning och de frågorna 

handlar om vad de gillade eller ogillade i boken, om de har förstått innebörden av boken och om de 

har upptäckt nya aspekter i boken. Ett väl organiserat litteratursamtal har språk- och 

kunskapsutvecklande effekt hos eleverna. Elever får utrymme för att uttrycka sina tankar med ett 

språk som de hittar i sig själva och de får även ett språk för känslor och livskunskap med hjälp av 

samtal med öppna frågor.  
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6.3.2 Genrepedagogiken 

Enligt Eivor har skönlitteraturläsning språk- och kunskapsutvecklande effekt hos elever och yttrar 

sig nedan hur elever kan ta till sig kunskap kring olika genrer med genrepedagogisk undervisning.  

 

(12)       elevers förståelse av faktatexter andra typer av genrer underlättas # elever blir bekanta me 

              genrers form å stil # grammatiken e jättevikti # vi diskuterar hur man bygger upp en novell #  

              novellens form # de e läsförståelse i första hand å ja bygger vidare då me grammatiken sen 

              ska dom skriva en novell själva. (Eivor) 

               

När elever blir bekanta med genrers form och stil blir det lättare, enligt Eivor, för elever att ta till sig 

kunskap från texten och använda den kunskapen när de skriver samma typ av genrer. Därför  

tydliggör Eivor textens uppbyggnad för eleverna med hjälp av genrepedagogisk undervisning där 

hon förklarar beskrivande ord m.a.o. hur texten organiseras. Hon ger eleverna exempel om språkets 

uppbyggnad och eleverna får möjlighet att träna komparation av adjektiv och adjektivböjning, dvs. 

tydliggöra den funktionella grammatiken. Hon menar att de arbetar med textens form och stil och 

att hon använder ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt.  Även enligt Ulla är det viktigt att 

elever tillägnar sig skönlitterära texters form och stil, så att  det blir lättare för elever att skriva olika 

slags texter.  Enligt Ulla bygger skönlitterära texter bron mellan elever och elevers skrivande av 

olika slags texter och detta formuleras nedan av Ulla:   

 

(13)       vi arbetar me dikter # noveller å romaner på olika sätt # grammatiken # skrivteknik # vi 

   arbetar me olika slags texter beskrivande argumenterande å berättande # dom kan välja en 

   skönlitterär text å argumentera kring texten vid muntliga diskussioner # många elever väljer 

   å läsa skönlitterära texter när dom behöver skriva en argumenterande text. (Ulla) 

 

Ulla undervisar på gymnasienivå, så när eleverna börjar läsa hos henne har de redan läst olika typer 

av skönlitterära texter och olika slags genrer. Hon berättar att om en elev har läst ett slags  genre 

tidigare låter hon eleven läsa svårare texter som tillhör samma typ av genre. Ibland läser eleverna 

själva hemma eller i små grupper och de fortsätter med diskussioner innan de börjar producera egna 

texter. De diskuterar vilka typ av ord och verb som finns i texten och hur de används för att göra 

beskrivningarna mer spännande och levande. De diskuterar även hur berättelsen är uppbyggd. Hon 

integrerar genrepedagogiken i sin skönlitteraturundervisning för att förbättra elevers förmåga att 

skriva olika slags texter.  Hon menar att elever tillägnar sig ett språk med genrepedagogisk 

undervisning och de kan använda det språket i sina texter för att beskriva, argumentera och berätta. 

Skönlitterära texter med hjälp av genrepedagogisk undervisning ökar elevens förståelse för olika 
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slags texter som argumenterande, beskrivande, etc. Litteraturläsning, enligt Ulla, är en läsning där 

den skriftliga bearbetningen integreras. Elever dras in i berättelsen och känner sig därmed delaktiga 

i den och detta ger ett kontextuellt stöd till eleverna. Skönlitterära texter ökar elevers 

kunskapsinhämtning från olika slags texter och underlättar för elever att skriva olika slags texter 

med genrepedagogisk undervisning. Ulla yttrar sig följande hur viktigt det är att elever tar till sig 

textens berättarteknik  på följande sätt: 

 

(14)       oja, de e jätteviktit å arbeta me textens form och stil # nästan alla skrivuppgifter eleverna 

   har utgår ifrån skönlitteratur # de e många texter som tillhör skönlitteraturen # korta utdrag 

   elle dikter elle romaner # dom tar till sej olika termer å skrivteknik. (Ulla) 

 

Ulla menar att hon tydliggör hur språket är uppbyggt  och hur texten organiseras, dvs. 

genrepedagogisk undervisning, så att eleverna ska kunna använda vidare den kunskapen i sitt 

skrivande. Hon menar att skönlitteraturläsning med genrepedagogisk undervisning har 

kunskapsutvecklande effekt på elevers förmåga att skriva olika slags litterära genrer.  

Litteraturläsning är inte enbart en läsning utan läsning där den skriftliga bearbetning integreras, så 

språk och litteratur behandlas som en helhet. I litterära texter får elever kunskap om nya och viktiga 

litterära termer och elever lär sig även olika berättarteknikgrunder och att väva samman de 

kunskaperna i en kontext som bidrar till utveckling av elevers skrivprocess. Hon tydliggör de 

viktiga litterära termerna och berättarteknikgrunderna genom genrepedagogiken.  

 
6.3.3   Tematisk litteraturundervisning 

Eivor har ett önsketänkande när hon berättar om tematisk undervisning.  

 

(15)       vi använder läromedel istället # men ja skulle vilja ha tid för å använda 

     skönlitterära texter i so undervisning. (Eivor)    

 

Eivor menar att hon föredrar att använda läromedelstexter framför skönlitterära texter i SO- 

undervisning på grund av tidsskäl men ändå har hon har ett önsketänkande att integrera 

skönlitteraturläsning i SO-undervisning. Eivors undervisning är beroende av traditionella läromedel. 

Risken för hennes elever är att de skriver korta och koncisa svar på sådana frågor utan att förstå 

textens innehåll och resultatet blir att de kopierar av texter.  

 

Sammanfattningsvis beskriver Barbro sitt arbete med skönlitteraturläsning som språk- och 

kunskapsutvecklande. Dessutom tycker hon att läsning gynnar både personlig och social utveckling. 

Barbro beskriver skönlitteraturläsning som en viktig del av  sin undervisning och man förstår att 
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hon har en positiv inställning till det. Hon tycker att det är oerhört viktigt att arbeta med 

skönlitteratur och det är viktigt att välja skönlitteratur som passar elevers språkliga nivå.  Ullas 

motivering till varför skönlitteratur får utrymme i undervisningen är på grund av den positiva 

språkliga och kunskapsutveckling det medför. Hon menar också att hon tar hänsyn till elevernas 

situation och bakgrund vid val av texter. Det är viktigt att eleven har läst en typ av genre för att hon 

ska kunna bygga vidare på det. Med hjälp av skönlitteratur i  undervisningen ökar eleverna sina 

grammatiska kunskaper genom att träna adjektivkomparation och adjektivböjning. De ökar även sitt 

ordförråd med ord, termer och synonymer. Litteraturläsning ska vara, enligt Eivor, kontinuerlig så 

att elever fortsätter utvecklas både språkligt och kunskapsmässigt. Man kan öka deras språk- och 

kunskapsutveckling genom att använda genrepedagogisk undervisning och koppla bokens innehåll 

till elevers tidigare kunskaper och erfarenheter och diskussionsfrågor är ett viktigt redskap för deras 

personliga utveckling.  
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7 Diskussion 
Barbro och Ulla anser att skönlitteraturläsning är en kunskapskälla för elevers 

ordinlärning vilket tas upp även av Bergman & Sjöqvist (2003).  Bergman & Sjöqvist 

(2003) menar att läsare får möjlighet att träna på att uttrycka sig med ett större och 

rikare ordförråd. Barbros undervisningsmetod är språk- och kunskapsutvecklande, dvs. 

hon förklarar ord och begrepp genom att sätta dem i en kontext men liknande 

undervisningsmetod används inte av  Ulla eftersom det förekommer, enligt henne, redan 

ett kontextuellt stöd i litterära texter. För att få ett kontextuellt stöd i texten bör elever 

förstå textens innehåll.  Då kan de gissa sig till vad ord och begrepp handlar om i 

kontexten, men om eleverna inte förstår textens innehåll blir det svårare för dem att 

förstå vad olika ord och begrepp innebär. När läraren visar bilder på ord och kopplar 

dem ett liknande ord, som tillhör elevers omgivning och kultur, underlättas förståelsen.  

Fördelen med Barbros undervisning är att elever får en bild av ett ord som speglar en 

del av kulturen i en bok. Medan i Ullas undervisning får eleverna ingen inre bild av ett 

ord och blir därmed tvungna att översätta ordet till sitt modersmål. Ibland är det inte 

möjligt att översätta ord och begrepp då vokabulären skiljer sig mellan språk. 

 

Barbro, Eivor och Ulla anser att litteraturdiskussioner är givande och att de bidrar till att 

eleverna blir medvetna om sina tankar, åsikter och känslor. Eleverna får en förståelse för 

karaktärerna då deras egna och de fiktiva karaktärernas tankar och känslor 

överensstämmer. För att kunna leda diskussioner om tankar och känslor i en klass måste 

läraren kunna leda samtalen så att de blir givande. Speciellt blyga och osäkra elever kan 

bli än mer tysta om de känner att deras åsikter inte överensstämmer med de andras eller 

om de känner att de blir trakasserade för sina åsikter.  Samtliga tre lärare anser att 

litteraturläsning och samtal bidrar positivt till den personliga utvecklingen och detta 

stöds av forskarna Brodow & Rininsland (2005). För elevernas personliga utveckling är 

det bra att samtalen ger dem ord för att de ska kunna uttrycka sina tankar och känslor. 

När en individ är verbalt stark påverkar det oftast självtroendet positivt. En lärare som 

har ett väl genomtänkt sätt att arbeta med samtal och som kan leda eleverna i en positiv 

anda kan stärka deras ordförråd, empati och personliga utveckling.  

 

Barbro berättar att skönlitterära texter är viktiga eftersom eleverna blir medvetna om 

andras erfarenheter, kulturer och värderingar. Genom att dela sina läsupplevelser med 

varandra har skönlitterära texter en  bidragande roll till social utveckling. Detta 
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framkommer också i Chambers artikel (1993). Det spelar också stor roll hur eleverna får 

möjlighet att dela sina läsupplevelser med varandra. För att lärandet ska ske i ett 

meningsfullt sammanhang behöver eleverna vara delaktiga och dela sina läsupplevelser  

i en social interaktion och på grund av det har läraren en viktig roll för att organisera sin 

undervisning på så sätt att det sker ömsesidig interaktion eleverna emellan och att de 

tillägnar sig nya kunskaper om varandra.   

 

Barbro styr alltid valet av böcker utan att ta hänsyn till elevers intresse på grund av att 

vissa elever inte har tillräckliga kunskaper för att välja litteratur och för att deras 

språkliga nivå ligger på för låg nivå. Hon väljer inte ut texter som  elever redan har 

kunskap om eller erfarenheter. Nilsson (2007) anser är det viktigt att välja ut texter som 

handlar om sådant som intresserar elever, det de redan har kunskap om, eller erfarenhet 

av eftersom all läsning är beroende av tidigare erfarenheter. Detta tas även upp av 

Malmgren (1986). Riskerna för Barbros val av böcker kan leda till att eleverna tappar 

intresset och motivationen att läsa om bokens innehåll inte stämmer med elevernas 

intresse. Innehållet kan då upplevas som segt och eleverna kan också ha svårt att leva 

sig in i handlingen. I intervjun framkom att eleverna i Barbros klass är mellan 17 och 59 

år gamla och då kan val av litteratur försvåras avsevärt om åldersskillnaderna är för 

stora eller om det är stora kulturella skillnader i klassen. Inlärare inom samma kultur 

men med stora åldersskillnader kan uppleva samtal om litteratur som svåra då de har 

hunnit gå igenom olika mycket i livet. Livserfarenheten har stor betydelse för hur man 

tolkar, t.ex. händelser. Om eleverna kommer från helt olika kulturer kan samtalen bli 

svåra att genomföra då en del ämnen är tabu att prata om eller att åsikter skiljer åt för 

mycket så eleverna inte vill diskutera för oro av osämja. Eivor och Ulla förklarar att 

undervisningen bör ske i ett meningsfullt sammanhang, dvs. innehållet ska relatera till 

inlärares tidigare erfarenheter. Detta framkommer också i Gibbons (2009) och Nilssons 

(2007) artikel. Men det är inte alltid lätt att ta hänsyn till elevers tidigare erfarenheter 

vid val av texter eftersom alla elever i klassrummet har olika erfarenheter och behov. 

Elevernas erfarenheter och behov påverkas av olika faktorer som ålder, utbildningsnivå 

och förväntningar på läsningen och läraren måste ta hänsyn till de faktorerna vid bokval. 

Dessa faktorer försvårar valet av rätt litteratur för varje individ.   

 

I intervjun framgår att samtal är en viktig del av undervisningen. Barbro följer 

Chambers läsandets cirkel (figur 1) och hon förklarar att boksamtal utifrån skönlitterära 
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texter ger eleverna möjlighet att tänka kritiskt och bygga kunskap med hjälp av egna 

formuleringar. Fokus i hennes undervisning ligger på öppna frågor där eleverna svarar 

på ”jag-undrar-frågor”. Hur man kan organisera ett genomtänkt litteratursamtal kring en 

bok förklaras av Chambers (1993) och även Molloy (2008) skriver i sin artikel att 

samtalet kring en bok inte ska vara slumpmässigt. Fördelen med jag-undrar-frågor är att 

inlärares tankemässiga förmåga och språkutveckling utökas med deras aktiva 

deltagande i ett samtal kring en bok där även svaga och  blyga elever uppmuntras att 

öppna sig och våga prata när det inte finns rätt eller fel svar. Å andra sidan när det inte 

finns rätt eller fel svar blir det svårt för läraren att bedöma elevernas svar. Arbeta med 

öppna frågor är tidskrävande. Elever behöver visa intresse för vad de har läst och de 

behöver också tid för att tänka och formulera sig. Det är viktigt att läraren arbetar med 

jag-undrar-frågor men det är också viktigt att ta upp även andra slags frågor som är 

lättare att svara på och bearbeta för att motivera även svaga elever som inte behärskar 

språket som de behöver för att delta aktivt i diskussioner. Däremot är risken så stor med 

slutna frågor att elever svarar på de frågorna genom att kopiera direkt från texten utan 

att formulera innehållet med sina egna meningar. 

 

Enligt Eivor och Ulla är det viktigt att inlärare får chans att bearbeta innehållet av 

skönlitteratur, både kunskapsmässigt och språkligt, med hjälp av skrivandet. Mötet med 

olika slags texter bidrar också till att eleverna själva kommer att klara av att skriva olika 

typer av texter.  Detta är också något som Bergman & Sjöqvist (2003) tar upp i sin 

artikel.  

 

Enligt Eivor och Ulla är det viktigt att tydliggöra textens form och stil med hjälp av 

genrepedagogisk undervisning. De påpekar att eleverna får kännedom om språkets 

uppbyggnad och de får även möjlighet att träna på den grammatik som finns i textens 

innehåll vilket även tas upp i Hedeboe & Polias (2008) artikel. Fördelen med Eivors och 

Ullas genrepedagogiska undervisning är att elever får ett verktyg för att förstå djupet i 

en text och använda den här kunskapen i sitt skrivande i andra ämnen. Med 

genrepedagogisk undervisning tar elever till sig ett brett perspektiv på språket och de 

kan fokusera på språkets form och funktion och använda den här kunskapen för att 

förstå och skriva olika slags texter även i andra ämnen i skolan. Genrepedagogiken 

fungerar som en bro mellan eleven och olika slags texter som förekommer i andra 

ämnen. Men det är viktigt att inte glömma att genrepedagogiken inte är lärarstyrd 
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undervisning utan eleverna ska vara delaktiga och de ska bjudas in till diskussioner med 

öppna frågor och den delaktigheten bör balanseras så att varken läraren eller eleven tar 

över i undervisningen.  Genrepedagogiken är en tidskrävande men samtidigt språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt som kan påskynda elevers tillägnande av ett språk och 

det språket kan sedan fungera som ett verktyg för elever att ta till sig kunskap och även 

visa den kunskapen både muntligt och språkligt.  

 

Nilsson (2007:15) förordar tematisk undervisning eftersom inlärarnas erfarenheter och 

språkutveckling kombineras då. Under intervjun berättar Eivor att hon vill gärna vill 

kombinera litteraturläsning till sin egen SO-undervisning. Hon menar att eleverna skulle 

få ett större utbyte om de fick läsa skönlitteratur som är kopplat till det de läser i SO. 

Eivors önskan kan tolkas som att hon vill ha mer tematisk undervisning, men att 

tidsbristen medför att hon får avstå från det.  Eivors SO-undervisning är beroende av 

traditionella läromedel som innehåller kontroll- och instuderingsfrågor. Nackdelen med 

hennes SO-undervisning som är beroende av traditionella läromedel är att elever inte får 

ett kontextuellt stöd från texten och textens innehåll kan bli svårt och obegriplig för 

elever och elever härmar och kopierar utan att förstå textens innehåll. Om man ska 

arbeta med abstrakta texter på hög kognitiv svårighetsgrad som förekommer i 

traditionella läromedelstexter är det viktigt att ge eleverna mycket stöttning. Om elever 

inte får den stöttningen från läraren är risken stor för dem att de inte kan tillägna sig ett 

språk där de kan uttrycka sina egna reflektioner både muntligt och skriftligt och deras 

språk- och kunskapsutveckling försvåras då.  

  

8 Metodreflektioner 
Jag valde att använda mig av en kvalitativ metod. Intervjuer gav mig möjlighet att ställa 

följdfrågor och be om förklaringar vid oklarheter. En annan fördel med intervjuer är att 

man kan tydliggöra för respondenterna att de behöver svara på alla frågor och inte för 

kortfattat. Med enkät finns en risk att respondenter väljer att svara på vissa frågor 

kortfattat eller inte alls. Vid en kvantitativ undersökning som genomförs via enkät är det 

svårt att gå tillbaka till respondenten och kompletera svar då respondenten har med stor 

sannolikhet glömt hur hon tänkte vid svarstillfället.  

Jag har intervjuat tre lärare vilket gör att det är svårt att dra allmänna slutsatser. Med 

risk för att materialet skulle bli för omfattande för denna uppsats valde jag att 

genomföra undersökningen i bara en skola istället för att genomföra  enkätundersökning 
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i flera skolor.  Om jag inte hade befarat att uppsatsen skulle bli för omfattande hade jag 

eventuellt använt mig av enkäter då det hade varit lätt att nå fler respondenter under en 

begränsad tidsperiod. Risken hade då varit att oklarheter inte hade förklarats.  

Utifrån svaren från tre respondenter kan man inte dra några generella slutsatser, men 

svaren kan ändå ge en uppfattning om hur läsning av litteratur påverkar elever.  

 

9 Slutsatser och vidare forskning 
I skönlitteraturundervisning integrerar intervjuade lärare innehållet och språket, så att 

inlärningen blir meningsfull för inlärare.  Samtliga lärare som intervjuades är medvetna 

om att skönlitteratur har en bidragande roll för elevers språk- och kunskapsutveckling 

och de arbetar kontinuerligt med skönlitteratur i sin undervisning. I studien har jag 

kommit fram till att kontinuerlig skönlitteratursläsning i undervisningen kan vara ett bra 

arbetssätt för att öka elevers läsvanor och för att förbättra deras läsförståelse i alla 

ämnen. Att ha läsförståelse är en av de viktigaste fördelarna, för att utöka elevers språk- 

och kunskapsutveckling som behövs i skolan för att elever ska kunna nå skolans mål. 

Genom litteraturen får elever förståelse för olika genrer som förekommer i läromedlen. 

Under läsningens gång fungerar läraren som ett stöd så att elever kan ta till sig språket 

och utveckla det. Läsning av skönlitteratur verkar underlätta elevers tillägnande av 

skolspråket som behövs för fortsatt kunskapsutveckling.  

De andra fördelarna som de verksamma lärarna tog upp i studien är elevers personliga 

och sociala utveckling med hjälp av gruppdiskussioner. Efter undersökningen har jag 

förstått att gruppdiskussioner är en viktig del av ett språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt. De ger inlärare möjlighet att arbeta, diskutera och argumentera med varandra 

i grupper och ökar deras tankeförmåga. Detta språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

bidrar även till elevers utveckling. Eleverna får även träna på att sätta ord på sina tankar 

och känslor. Jag tror att individer som kan använda ett språk väl och anpassar det till 

olika situationer tenderar att ha en mer positiv social och personlig utveckling. Individer 

med ett torftigt språk kan ha svårt att etablera kontakter med andra vilket hämmar deras 

sociala kompetens.  

 

Jag har även förstått att skönlitteratur är ett redskap som främjar elevers språkutveckling 

och utökar elevernas ordförråd och grammatiska kunskaper. De lär sig även att läsa 
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mellan raderna och därmed få en större förståelse till det som texterna är tänkta att 

förmedla. Efter ett tag kan eleverna känna igen sig i olika slags texter och även själv 

producera dem. Lärarnas tankar och åsikter kring skönlitteraturläsning och vilka 

metoder de använder vid arbetet med skönlitteratur för att utveckla undervisningen  

kommer att hjälpa mig i min framtida roll som lärare i svenska som andraspråk. Jag har 

lärt mig hur viktig lärarens roll är för att motivera elevers läsning och utveckla deras 

läslust med hjälp av en välplanerad litteraturundervisning. Jag har blivit intresserad av 

att använda skönlitteratur och även fått nya idéer om hur jag kan använda den i min 

undervisning. Under arbetets gång har jag även fått insikt om betydelsen av att ta 

hänsyn till elevers bakgrund vid val av böcker och läsning av skönlitteratur är ett 

lärorikt arbetssätt som påskyndar elevers språkutveckling och ökar inlärares ordförråd 

och grammatiska kunskaper.  

 

Det skulle vara intressant att forska vidare och jämföra två olika grupper av elever, en 

grupp av elever som har haft kontinuerlig litteraturläsning med diskussioner under 

skolgången och en annan grupp av elever som inte har fått kontinuerlig litteraturläsning 

med samtal och jämföra de både gruppernas resultat och se om det finns skillnader på 

deras språk- och kunskapsutveckling.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjufrågor 
1. Hur länge har du arbetat som lärare i svenska som andraspråk? 

2. Vilken kompetens har du i ämnet svenska som andraspråk? 

3. Vilka åldersgrupper undervisar du för? 

4. Anser du att det är viktigt att arbeta med skönlitteratur? 

5. I hur stor utsträckning arbetar du med skönlitterära texter? 

6. På vilket sätt arbetar du med skönlitteratur i din undervisning? 

5. Hur väljer ut du skönlitterära texterna ? Hur motiverar du ditt val? 

6. Anser du att det finns fördelar med att arbeta med skönlitteratur jämfört med 

traditionella läromedel?  

7. Vilka nack- och fördelar anser du att det finns med att arbeta med skönlitteratur i din 

undervisning? 

8. Tror du att arbetet med skönlitterära texter i andraspråksundervisning har bidragande 

roll för språk- och kunskapsutveckling?  
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Bilaga 2 Transkriptionsnyckel 

Markering av                               Tecken 
paus                                                # 
 

 Skrift                                            Transkription 

 jag                                                  ja 

 och, att                                           å 
 de, dem                                          dom 
 det                                                  de 

 är                                                    e                               
 med                                                me 

 eller                                                elle 
 sig                                                  sej 
 någonstans                                     nånstans 

 alltså                                               asså 
 viktigt                                             viktit 

 riktigt                                              riktit 
 vad                                                  va 
 sådant                                              sånt 

 idag                                                 ida 
 sedan                                               sen 

tankemässigt                                    tankemässit 
                                                                                                                                    
 

 
 


