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1  Inledning 

Sverige präglas idag av mångfald i både samhället och skolan, det mångkulturella 

samhället medför att många elever i klassrummet är flerspråkiga och inte har svenska 

som förstaspråk. Vissa elever har endast bott i landet i ett fåtal år och förväntas att 

tillgodogöra sig kunskap på ett språk de inte talar flytande. Nyanlända förväntas att 

integreras in i klassen så fort som möjligt och inte oväntat möter dessa elever en 

uppförsbacke redan från starten. Jag har under tiden som jag varit verksam i skolan 

varit intresserad av hur skönlitteratur kan motivera och fungera som ett verktyg för 

språkutvecklingen hos elever med svenska som andraspråk. Kan skönlitteratur 

stimulera till fortsatt språkutveckling och hur stort utrymme får skönlitteraturen i 

undervisningen för andraspråkselever. Språket är viktig för identitetsskapandet och 

kan även påverka hur väl eleven kan tillgodogöra sig de kunskaper som krävs i de 

övriga skolämnena. Det är därför ett aktuellt ämne och intressant att undersöka vilka 

upplevelser verksamma lärare har kring skönlitteratur och språkinlärning.  

 

 1.2 Syfte 

Syftet med undersökningen är att granska hur svenska som andraspråkslärare 

arbetar med skönlitteratur i undervisningen. Hur används skönlitteratur som verktyg 

och hur motiverar de läsningen i undervisningen. Vidare avser jag att undersöka hur 

lärarna uppfattar att det påverkar elevernas lärande och språkinlärning. Vilka 

fördelar och nackdelar ser de med att arbeta med skönlitteratur? I vilken utsträckning 

använder de skönlitteratur och hur ser deras egen syn på litteratur ut och hur 

påverkar det vilken plats skönlitteraturen får i undervisningen? 
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 1.3 Frågeställningar 

 Används skönlitteratur i undervisningen och till vilket syfte?  

 Hur påverkar skönlitteratur språkinlärningen enligt lärarna?  

 Vilka för- och nackdelar finns med arbetssättet?  

 Hur motiverar de användningen av skönlitteratur i undervisningen?  

 

2 Bakgrund 

Skönlitteratur i undervisningen för andraspråkselever är tämligen ett outforskat 

område, det finns få vetenskapliga artiklar som beskriver hur arbetsmetoden 

påverkar språkinlärningen. Dock finns det mycket forskning kring svenska som 

andraspråk och skönlitteratur generellt i undervisningen. Jag kommer att beskriva 

några av de källor som finns kring ämnet.  

 2.1 Styrdokumentets formuleringar  

Först och främst betonas språkets betydelse för individen i kursplanen för svenska 

som ”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. 

Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och 

förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt 

för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, 

generationer och språk möts.” (Skolverket, 2011, s.222). Denna formulering kan vi 

också se i kursplanen för svenska som andraspråk och antyder varför språklig 

kunskap är grundstenen för fortsatt lärande även i andra skolämnen. Vidare beskrivs 

också i kursplanen för svenska att ” Undervisningen ska stimulera elevernas intresse 

för att läsa och skriva” samt ”I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper 

om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.” (Skolverket, 2011, 

s.222). Dessa formuleringar betonar skönlitteraturens roll i svenskämnet och att 

eleven ska stimuleras till fortsatt intresse för att läsa och skriva. 
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 2.2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning presenteras som är relevant för 

undersökningen och hur skönlitteratur har betydelse för undervisningen i svenska 

som andraspråk.  

 2.2.1 Läsutveckling och språkinlärning för andraspråkselever 

Hur skönlitteratur kan verka för språkinlärning är ett diskuterat ämne av de få 

forskare som är inriktade mot undervisning i andraspråk. Det är många olika faktorer 

som spelar in och verkar samtidigt i språkinlärning och inte minst när det talas om 

andraspråksinlärning. Enligt Gibbons (2012, s.125) är förförståelse en mycket 

betydande roll för att läsaren ska kunna förstå det som blivit läst. Andraspråkselever 

som inte har samma kulturella bakgrund och syn på omvärlden har på så sätt redan 

här en uppförsbacke för att läsa och ta till sig text på ett meningsskapande sätt på 

andraspråket. Vidare beskriver Gibbons (2012, s.128) teorier om litteracitet och 

refererar till Luke och Freebody (1990) där fyra komponenter i ämnet diskuteras som 

främjar litteracitetsutvecklingen. Dessa komponenter som en läsare använder under 

läsningen förklaras som: kodknäckare, textdeltagare, textanvändare och 

textanalytiker. Dessa fyra komponenter är nödvändiga för ett effektivt läsande. 

Gibbons (2012, s.128) beskriver litteracitetsbegreppet djupare och förklarar att det 

finns många olika teorier om litteracitet. Under olika tider i historien och av politiska 

skäl har olika metoder setts som det rätta. Kullberg och Nielsen (2008, s.26f) menar 

att begreppet litteracitet har sedan 2000 använts allt oftare i både skriftbruk som i 

retorik i Sverige. Begreppets innebörd har vidgats under senare decennier. 

Ursprungligen betydde termen med förmåga att lära sig läsa och skriva på sitt 

modersmål. De betonar att Literacy begreppet idag kan uppfattas vara ett nytt 

kunskapsområde. Vidare diskuterar de om Literacy som begrepp ska betraktas som 

ett perspektiv eller diskurs. Litteracitet kan möjligtvis översättas till kompetens 

menar Kullberg och Nielsen (2008, 28) och refererar till Josephson (2006).   
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Gibbons (2012, s.130) beskriver olika faktorer som läraren bör ha i åtanke för att stötta 

andraspråkselever. Eleven behöver känna till de kulturella referensramar som 

avspeglas i barnboken, förförståelse är avgörande för att läsaren ska förstå texten och 

språket är begripligt. Dock påpekar Gibbons att detta inte betyder att läraren bör välja 

bort böcker som är kulturellt främmande för eleven, läraren bör istället bygga upp en 

kunskap och förståelse hos eleverna så texten inte blir obekant och främmande när 

de möter texten. I en studie gjord av Catarina Economou (2015) undersöktes hur en 

grupp andraspråkselever läser, tolkar och diskuterar en svensk modern roman 

framkom att litteraturen var ett redskap för identitetsinvestering och 

kunskapsutveckling, även språkutveckling då en användning och utveckling av 

språket skedde i ett meningsfullt sammanhang. 

På så sätt var litteraturen ett redskap, förutom för identitetsinvestering och 

kunskapsutveckling, även för språkutveckling då det skedde en användning och 

utveckling av språket i meningsfulla sammanhang. I boksamtalen kunde eleverna 

förhandla om betydelser tillsammans och underlätta förståelsen genom att ord 

upprepades och meningar omformulerades. Genom att arbeta med ordförståelse i 

läsningen, genom att samtala och skriva om det lästa utvecklar alla elever sitt språk. 

(Economou, 2015, s.16).  

Denna studie är en av några studier som visar att skönlitteratur använt i 

undervisningen med ett syfte kan verka som ett verktyg för lärande, både för 

språkinlärning men också i andra avseenden som kunskapsutveckling och för 

identitetsskapande. Economou (2015, s.4f) beskriver olika läsarter utifrån andra 

forskares teorier och begrepp. Med läsarter menas att beskriva vad som händer i 

mötet mellan läsare och text. Vilken karaktär texten har påverkar läsarten, vidare 

begrepp som kopplas till detta är bland annat estetisk läsart, vilket kan beskrivas som 

den personliga och känslomässiga läsarten. I artikeln är det Tengbergs (2011) 

definitioner av läsarter används. 
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 2.2.2 Läsprojektet Listiga räven 

Ett läsprojekt utfört på Kvarnbyskolan i Rinkeby vars syfte var att enbart använda sig 

av skönlitteratur och facklitteratur för att stimulera barnens naturliga nyfikenhet och 

väcka deras lust att läsa. Under projektets gång avstod de därför från de vanliga 

läslärorna (Alleklev, Lindvall, 2000, s.5). Projektet använde en metod kallad ”Whole 

language” vilket i sig är en läsinlärningsmetod som grundades i Nya Zeeland. 

Inlärningsmetoden beskrivs som ett sätt att arbeta med hur barnen lär sig och 

beskriver att barnen ska få hjälp till självhjälp. Det viktiga är att börja där eleverna 

befinner sig kunskapsmässigt och utgå från vad elever redan kan. Det är viktigt att 

eleven får läsa riktig litteratur som intresserar eleven, läsvärd litteratur är en 

grundtanke. Tanken är att detta ska stärka elevens självförtroende och skapar intresse 

för läsning genom att vara roligt och spännande. Projektet har resulterade i enligt 

deras uppfattning att läsintresset vart mycket stor, läsförmågan ökade snabbt, ett 

större ordförråd, språket utvecklades, att uttrycka sig i tal och skrift blev bättre, 

självkänslan ökade, skaparkraften stimulerades och fick uttryck i bild och form.  

3 Metod och empiri 

I detta avsnitt kommer det att redogöras för val av metod samt insamlandet av det 

empiriska materialet. Vidare kommer intervjustrukturen att presenteras och vilket 

perspektiv och teoretisk utgångspunkt studien har utförts genom.  

 3.1 Generell metod 

För att utföra intervjuerna kontaktades ett antal svenska som andraspråkslärare på 

olika skolor per telefon. Detta resulterade i att tre lärare på tre olika skolor ville delta 

i studien. Därefter formulerades ett intervjuunderlag med frågor som skulle besvara 

studiens frågeställningar. Dessa var utformade så respondenten fick beskriva hur de 

använde och uppfattade skönlitteratur som undervisningsmetod. Det var viktigt att 

deras egna tankar kom fram där de fick beskriva sin uppfattning om ämnet. Jag 
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informerade lärarna om ungefär hur lång tid intervjun krävde och syftet bakom 

studien. Etiska överväganden som att informera dem om att intervjun skulle spelas 

in och transkriberas, komma att vara en del av ett examensarbete och publiceras samt 

att personliga uppgifter såsom skola, namn och andra utmärkande uppgifter inte 

kommer att presenteras i studien. Varje intervju tog mellan 30–50 minuter och 

spelades in med hjälp av smartphone. Intervjuerna tog plats på deras arbetsplats i ett 

samtalsrum eller klassrum. Innan intervjun förklarades igen syftet, vad studien 

menade att undersöka och att skönlitteratur var det som syftades att diskuteras. Efter 

intervjuerna transkriberades samtalen för att sedan analyseras och kategoriseras.  

Anledningen till att utföra intervjuer med svenska som andraspråkslärare är för att 

få en inblick över de tankar och erfarenheter praktiserande lärare har av skönlitteratur 

i undervisningen. Motivationen för detta var att genom att lyssna och tolka lärares 

erfarenheter ger det en möjlighet för mig att förstå och tolka arbetsmetoden i sig och 

hur skönlitteratur kan användas som ett verktyg för lärande. Detta sätt att utföra 

intervjuer utgår från kvalitativ forskning. I studien presenteras skolorna och lärarna 

som skola 1, skola 2 samt skola 3. Vidare kommer lärarna benämnas som lärare 1, 

lärare 2 och lärare 3. Ett intervjuunderlag presenteras som bilaga i studien och är de 

frågor som har behandlats under intervjuerna.  

 3.2 Empiri 

Empirin som samlats in är genom kvalitativa intervjuer med svenska som 

andraspråkslärare. Tre intervjuer har genomförts på tre olika skolor med tre olika 

lärare. Samtliga har blivit intervjuade med ett intervjuunderlag för att undersöka hur 

skönlitteratur används i undervisningen, vilka för- och nackdelar de ser mer 

arbetsmetoden och hur de motiverar sitt val att använda eller inte använda sig av 

metoden. Kvalitativ forskning menar Bryman (2011, s.341f) har en induktiv syn på 

förhållandet mellan teori och praktik, teorin genereras och har sin grundval i de 

praktiska forskningsresultaten. Vidare menar Bryman att kvalitativ forskning brukar 
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beskrivas som tolkningsinriktad. Detta betyder att forskningen i sig vilar på en 

förståelse av den sociala verkligheten och deltagarnas tolkning av verkligheten. För 

att studera företeelser i verkligheten måste deltagarnas egen uppfattning om en viss 

miljö och hur de tolkar denna ingå. En annan viktig del i den kvalitativa forskningen 

är att den har en ontologisk ståndpunkt, sociala egenskaper är resultatet av ett 

samspel mellan individer och går på så sätt inte att åtskilja från företeelserna som 

uppstår i verkligheten.  

 3.2.1 Intervjustruktur 

En semi-strukturerad intervjuform har använts under intervjuerna. Detta innebär att 

intervjuaren styr intervjun i större utsträckning än en helt ostrukturerad intervju. Den 

är även mindre styrd än en helt strukturerad intervju där intervjuaren styr i detalj 

utifrån ett frågeschema, med liten möjlighet till följdfrågor.  Ett intervjuunderlag har 

framställts för att besvara ett antal frågor som är aktuella för studien. Enligt Eliasson 

(2013, s.26) kallas denna typ av intervju också för djupintervjuer, då intervjuaren kan 

gå på djupet genom att fråga ut intervjuade tills frågorna har blivit besvarade. Denna 

typ av intervju ger möjlighet till att ställa frågor utanför intervjuunderlaget och kan 

på så vis ge utrymme för spontant samtal samtidigt som en viss struktur finns i form 

av intervjufrågor men ger ändå den intervjuade chansen att ge uttryck för deras 

världsbild och egna uppfattningar. Eliasson (2013, s27) menar vidare att ju mindre 

strukturerad en intervju är, desto viktigare är det att intervjuarens skicklighet för 

resultatet. Intervjuaren kan ha en inverkan på de svar som ger och det är därför viktigt 

att det är den intervjuades åsikter och tankar som ska komma till tals och inte 

influeras och påverkas för mycket av intervjuaren. Detta menar Eliasson är viktigt för 

både validiteten och reliabiliteten.  
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 3.3 Metoddiskussion  

För att undersöka vilka tankar andraspråkslärare har kring skönlitteratur i 

undervisningen var intervjuer ett effektivt sätt att få information om deras 

erfarenheter och för att se vilka åsikter som finns kring arbetssättet. Metoden gav ett 

stort material som måste bearbetas, analyseras och kategoriseras. Genom att använda 

Grounded theory och koda och kategorisera lärarnas tankar om arbetssättet och vilka 

för- och nackdelar de såg med detta kunde dessa omvandlas och diskuteras i 

resultatdiskussionen.  

Ett problem som uppstod under studiens gång var att få kontakt med 

andraspråkslärare och att boka in en tid för intervju. Många skolor som kontaktades 

svarade att de inte hade en tillgänglig andraspråkslärare på verksamheten. Några 

som kontaktades svarade att de arbetade som andraspråkslärare men inte var 

utbildade eller pågick utbildningen och inte kände att de kunde ställa upp på en 

intervju på grund utav det. De lärare som valde att ställa upp på en intervju måste 

dessutom ha tid till att undvara för att utföra intervjun. Metoden i sig var effektiv och 

fungerade bra för att besvara frågeställningarna, problemet var att finna 

respondenter och att boka en tid för intervjun som fungerade för dem.  

 3.4 Perspektiv och teoretisk utgångspunkt 

För att besvara mina frågeställningar och utföra min undersökning kommer jag att 

utgå från ett hermeneutiskt förhållningssätt. Detta innebär att i studien kommer jag 

samla in empiri från intervjuer för att sedan tolka och dra slutsatser kring ämnet 

skönlitteratur inom ämnet svenska som andraspråk. Denna ansats är lämplig att 

använda för att undersöka mina frågeställningar och försöka ge svar på dem. Vidare 

kommer jag utgå från ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Utgångspunkten 

kommer utgå mycket från Lev Vygoyskijs tankar kring lärande och utveckling och 

att lärande uppstår i sociala sammanhang. Det sociokulturella perspektivet innebär 

att lärandet ses som en social, dynamisk och interaktiv process för att sedan övergå 
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till en inre förståelse. Språket har fokus inom det sociokulturella perspektivet som 

saknas i många kognitivistiska teorier där lärandeprocessen ses sker inuti individen. 

(Tornberg, 2005, s.15f)  

Gibbons (2012, s.35f) beskriver också hur andra teorier om lärande och nämner bland 

annat Dewey, Piaget och Freire tankar kring eleven som mottagare eller ”ett tomt 

kärl”. Gibbons menar att dessa teorier kritiserats då dessa inte tar hänsyn till 

minoritetselever och elever som lär sig ett andraspråk. Vidare menar Gibbons (2012, 

s.36) att språkutveckling handlar om hur väl vi kan använda språket i olika 

sammanhang om vilka sociala sammanhang vi befinner oss i.  Det är därför aktuellt 

att i denna studie utgå från en teori som beskriver språket och den sociala 

dimensionen för att undersöka språkinlärning och lärande. Vidare till min teoretiska 

och analytiska del av arbetet kommer jag anta en hermeneutisk teorigrund för att 

tolka och besvara min frågeställning samt använda Grounded theory som metod för 

att analysera den kvalitativa datan som samlats in för studien. 

 3.3.1 Grounded theory  

Kvalitativ forskning kräver att datan som samlas in analyseras utifrån en kvalitativ 

dataanalys. Enligt Bryman (2011, s.510) är en av svårigheterna med kvalitativa 

undersökningar att det snabbt resulterar i ett stort och otympligt datamaterial som 

kan upplevas som svårt att analysera och reda ut. Ett sätt att analysera denna data är 

att genom Grounded theory som presenterades av Glaser och Strauss 1967 i sin 

bok ”the discovery of grounded theory, strategies for qualitative research.” Grunderna i 

analysmetoden är bland annat kodning. Processen menar att kategorisera och finna 

det av betydelse i den stora mängd av data som samlats in. Kodning menar att 

kategorisera, organisera och kontinuerligt jämföra datan med varandra för att finna 

begrepp och indikationer av betydelse för undersökningen. (Bryman, 2011, s.513f). I 

denna undersökning har datan analyserats utifrån deltagarna i studien för att sedan 
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hitta några gemensamma nämnare som de tre lärarna talade om som sedan blir 

grunden för analysresultaten.  

4 Resultat av intervjuer 

I avsnittet kommer intervjuerna redovisas och dess innehåll att presenteras. 

Deltagarnas egna uppfattningar, hur de arbetar med skönlitteratur i undervisningen 

och deras tankar kring arbetssättet kommer att redogöras för. Intervjuerna kommer 

att presenteras var för sig för att deras tankar tydligt ska framgå.  

 4.1 Intervjuer 

Lärare 1 

Lärare 1 har varit verksam som SVA-lärare i sex år och arbetar på skola 1.  170 elever 

går på skolan och 33 av dessa läser efter SVA-kursplanen. Under intervjun framkom 

det att inte alla av dessa går till SVA-läraren för undervisning utan vissa har lektioner 

i klassrummet med övriga elever. Detta bedömdes utifrån elevens kunskaper om 

språket och om det fanns behov av stödet. De elever som lärare 1 undervisar har 

ungefär två-tre tillfällen i veckan, beroende på deras behov. Resterande lektionstid i 

svenska har de tillsammans med den övriga klassen i klassrummet. Lärare 1 

förklarade att skönlitteratur i undervisningen användes inte mycket. Det var i form 

av småböcker, med lite text och mycket bilder. Kapitelböcker användes inte mycket, 

någon gång hade de en högläsningsbok som läraren läste för eleverna. Läraren 

motiverade detta med att de behövde göra annat för att lära sig läsa. De behövde 

grundläggande kunskaper. En följdfråga ställdes om småböckerna fångade elevernas 

intresse och om dessa inte var för långt under deras mognadsnivå. Lärare 1 svarade 

då att eleverna förstod att de behövde träna på att läsa och att det inte var ett problem. 

De förstod att det var för att träna läsningen och inte för att underhålla som var 

meningen. Läraren beskrev det som ”det kunde vara ett större problem än vad det 

var.” Syftet med skönlitteratur i undervisningen menade läraren var för lästräningen, 
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vidare beskrevs att eftersom eleverna går från klassrummet för att komma till denne 

så hinns inte allting med. Läraren tror att det skulle vara bra ha en kapitelbok, 

diskutera ord och samtala om böcker, men ser inte att den tiden finns. Om läraren 

hade dem under mer tid hade detta kunnat arbetas mer med men som elevtiden såg 

ut var det så mycket annat som krävde tid. Lärare 1 kunde se många fördelar med att 

arbeta med skönlitteratur i undervisningen även om denne inte använda arbetssättet 

själv. Läraren beskrev att det kan fånga elevernas intresse, ordkunskap och även 

omvärldskunskap nämns som: 

Till viss del omvärldskunskap, att man läser en bok om hur det är i Sverige, eller 

att boken handlar om ett barn i Sverige, då kan man ju få veta hur det är i Sverige. 

Skulle man ha tid så skulle man kunna läsa folksagor också. Då får man ju in 

traditioner och kulturhistoria också. 

Läraren beskriver att eleverna kommer till henne kanske två gånger i veckan, det blir 

oftast så att de tränar på att läsa, lära sig bokstäverna och hur de uttalas. Hon 

diskuterar detta lite med sig själv och säger att;  

Fast man kanske kunde gå andra vägen också i och för sig. Använda sig av en bok, 

man kan ju vända på det hela också. Men det är jag lite dålig på. 

Lärarens val att inte använda skönlitteratur i undervisningen beskrivs av henne som 

en brist på idéer om hur det görs och tidsbrist. Läraren beskriver att hon inte ser några 

nackdelar med arbetssättet utan hittar man en väg som fungerar så är även det ett bra 

sätt. Har man en bra idé så är skönlitteratur ett verktyg till språkinlärning och lärande. 

Hon motiverade sitt val att inte använda skönlitteratur med att resonera kring om 

hon hade en grupp SVA-elever under all undervisningstid under veckan skulle hon 

kunde använda sig mer av det, på ett helt annat sätt än vad hon kan göra nu. Ett 

hinder som hon såg med arbetssättet var om eleverna är riktigt nyanlända.  

De som är riktigt nyanlända, de förstår ju inte svenska. Det är ju ett hinder, jag kan 

ju inte sitta och ha högläsning och så förstår de ingenting. 
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Detta är det enda hindret hon kan se. Hon menar att det inte är något hinder senare 

när de har tagit till sig språket mer och menar att det då är uppskattat med att läsa 

böcker. I slutet av intervjun beskriver hon att hon känner att det är något hon skulle 

vilja arbeta mer med, men beskriver återigen att hon inte vet hur hon ska arbeta med 

det som ett verktyg för språkinlärning.  

Det känns lite torftigt men såhär ser det ut, jag skulle gärna bara tänka att nu ska 

jag arbeta med skönlitteratur men jag känner att nej, jag måste arbeta med och 

fokusera på grunderna. Det grundläggande först men inte vet jag, det kanske inte 

behöver vara så, det kanske går att gå från skönlitteratur till grunderna också. Men 

jag får inte till det. 

Intervju 2 

Lärare 2 har varit verksam som SVA-lärare i tio år och arbetar på skola 2, 210 elever 

går på skolan varav 30 utav dem läser efter SVA-kursplanen. På skolan finns två SVA-

lärare. Den andra läraren har eleverna i lågstadiet och läraren som intervjuas har 

eleverna som går i mellanstadiet. Vidare beskriver lärare 2 att SVA-eleverna som går 

i första klass har sin undervisning i klassrummet och det motiveras med att under det 

året så är det grundläggande för alla i klassen att lära sig bokstavsinlärning och ljuda. 

Om dessa räknas in är elevantalet som har SVA 35–40 stycken. Läraren berättade att 

de som har SVA i lågstadiet går några timmar i veckan och har resterande lektioner 

med klassen, detta på grund utav att den läraren inte arbetade heltid. De elever som 

gick i årskurs 4–6 däremot har all sin undervisning i SVA-klassrummet. Hon förklarar 

det som;  

Det är lite speciellt för den här skolan, för många skolor arbetar fortfarande så att 

SVA det går man och har ibland som ett litet stöd. ”Amen nu kan du ha lite SVA 

på måndagen och torsdagen”.  Men här har vi verkligen tagit in det och gjort så att 

alla i mellanstadiet ska ha SVA hela tiden när de har svenska. Så de blir garanterad 

den undervisning de ska ha. 
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Läraren beskriver att varje elev får mycket tid med läraren. Vidare beskrivs att det ju 

oftast tar längre tid att hjälpa dessa elever, hon säger att ”så får det vara”. Hon 

berättar att de använder samma material som i den övriga undervisningen. De har 

samma terminsupplägg och arbetar med samma uppgifter. Det tar lite längre tid för 

dem bara menar hon. Om skönlitteratur används i undervisningen svarar lärare 2 att 

det används, hon beskriver olika material de arbetar med. Bland annat en bok som 

heter Skolfotot och en annan som heter Kompisar?. Hon berättar att dessa böcker är 

kapitelböcker som har frågor i slutet av varje kapitel. Där de får plocka ut ord och 

begrepp, frågor som rör texten ”mellan raderna”, ordförståelse, ord och uttryck samt 

grammatik. Hon berättar att eleverna efter att ha läst första kapitlet får skriva ett brev 

till sig själva som de sedan får öppna när de läst klart sista kapitlet i boken och 

mysteriet i boken är löst. Hon menar att detta skapar intresse hos eleverna och lockar 

till läsning. Dessutom ser hon fördelar med att de får arbeta med boken, resonera och 

fundera över ord och dessutom arbeta med grammatik samtidigt. Hon berättar att de 

också i varje årskurs har en författare. De läser den författarens böcker. De gör ett 

författarporträtt där de beskriver författaren och i år har de även haft några författare 

på besök i samband med detta. Författaren får då berätta om sitt författarskap, ha en 

lektion med eleverna och eleverna får själva testa på att skriva en berättelse eller som 

i år fick de skriva dikter då författaren även skrev mycket dikter. Hon beskriver också 

att de beställer in mycket böcker från huvudbiblioteket så det alltid finns lite böcker i 

klassrummet om en elev vill välja en och läsa. På frågan hur stort utrymme 

skönlitteraturen får i undervisningen berättar läraren att det är svårt att säga. Under 

vissa perioder är det mer och under andra är det mindre. Under denna period när de 

arbetat mycket med en författare har det blivit mycket. Under andra perioder kanske 

det bara finns böcker i klassrummet och de får sitta och läsa en stund varje dag. Vidare 

beskriver läraren att de är med i läslyftet genom skolverket och hon själv är 

handledare för det. Deras modul ”samtal om text” har enligt läraren hjälpt dem 

mycket med hur man kan arbeta med skönlitterära texter i syfte att samtala om texter 
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och hur det påverkar lärandet. Hon beskriver hur de för läsloggar, att man kan stanna 

upp i texten och resonera kring att läsa mellan raderna. Läraren beskriver att genom 

att skriva läsloggar kommer alla till tals och att de ofta då arbetar utifrån EPA-

modellen, ensam, par och alla. EPA-modellen innebär att läraren först låter elever 

fundera kring en fråga eller ämne enskilt. Därefter får de sätta sig i par och berätta för 

varandra vad de tycker och tänker. Sist får de lyfta frågan eller ämnet i hela gruppen. 

Detta ger alla elever möjlighet att delta och varje elev får både enskilt fundera och 

höra andras tankar. Metoden ger eleverna möjlighet att hjälpa varandra förstå och 

utveckla sina egna tankar. Det blir mycket givande textsamtal utifrån böckerna menar 

hon. Hon beskriver också att det finns olika syften med läsningen genom att beskriva 

det som; 

ja man läser ju ibland bara för att få en upplevelse. Det kan också vara när de läser 

tyst. Men också identitet och livsfrågor tänkte jag på. Kan man ta upp från 

skönlitterära böcker, förra året så läste vi en pojke med tur. Som handlar om en 

pojke från Afghanistan och hans resa till Sverige, och eftersom vi har många med 

invandrarbakgrund här, så var det jättemånga som kände igen sig i detta. Då kan 

man ta upp dessa identitetsfrågor och livsfrågor, så man kan plocka jättemycket 

från de skönlitterära böckerna.  

Läraren beskrev vilka fördelar hon såg med skönlitteratur i undervisningen och 

berättade att man kan använda det till så mycket, skapa inre bilder, få ut ord och 

begrepp, grammatik och de stora frågorna. Det svåraste är att hitta en bok som passar 

alla, men läraren menar att tar du en bok som behandlar en stor fråga, berör det de 

flesta. Om det fanns några nackdelar med att arbeta med skönlitteratur svarade 

läraren att det inte finns det men att du inte bara kan arbeta med skönlitteratur, i 

svenskan eller SVA-ämnet. Den är inte heltäckande om man tänker utifrån kravet i 

kursplanen. Läraren menar dock att en stor del utav undervisningen kan du ha 

genom skönlitteratur även inom andra ämnen såsom SO: n. Om deras språkliga 

förmåga var ett hinder svarade hon att de förstår senare när de samtalar om texten 
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och om man stannar upp och går igenom ord och förklara. Om de tillsammans får 

beskriva exempelvis hur en glass ser ut får de använda många ord redan där. Det 

finns enligt läraren många fördelar med skönlitteratur, inte minst för ordförrådet och 

läsförståelsen.  

Det finns jättemånga fördelar, just med ordförråd. Även om man inte kommer på 

just det ordet man söker, så kan man komma på andra sätt att beskriva det man 

vill säga. Arbeta sig förbi sina språkliga brister. Omskrivning så att säga. 

Läraren beskriver hur hon motiverar sitt val att använda skönlitteratur genom att 

förklara att det är ett så pass stort och brett användningsområde, allt från en 

upplevelse till ord, begrepp och ordförråd. Hon beskriver vidare att ju mer du arbetar 

med skönlitteratur, desto större bokbank får du. Då kan du välja utifrån ett tema som 

ska bearbetas. Allt från inom historia och andra världskriget till någon livsfråga.  

I slutet av intervjun beskriver läraren den press de känner för att hinna med då det är 

så mycket som ska behandlas och som måste gås igenom. Läroplanen måste följas och 

allt som den beskriver. Läraren känner att de helt klart kan bli bättre men menar att 

de är på rätt väg om hon ser tillbaka bara några år. De arbetar idag med skönlitteratur 

på ett helt annat vis och beskriver att mycket av förtjänsten är från skolverkets läslyft.  

Intervju 3 

Lärare 3 har varit verksam som SVA-lärare i fem år och arbetar på skola 3 som har ett 

elevantal på 130 elever. Detta är på lågstadiet men läraren undervisar elevgrupper 

upp till årskurs 5. Årskurs 6 undervisas av en annan lärare då de är för många för att 

hon ska kunna undervisa dem. I årskurs 6 är det cirka 15 elever och årskurs 1–5 

innefattar 25–27 elever. Eleverna har både undervisning med SVA-läraren och i 

klassrummet med vanlig klasslärare. Läraren har eleverna ungefär två-tre gånger i 

veckan. Läraren förklarar att det beror på eleven, ibland har de hälften av tiden hos 

henne, ibland mindre. Detta menar läraren är för att man anser att det ger något att 

få vara kvar och ha undervisning i klassrummet också. Läraren beskriver att ifrån 
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årskurs sex upp till årskurs nio har de valt att ha enskilda SVA-grupper under all 

svenskundervisning. I de yngre åldrarna har de kommit fram till och ansett att det är 

bättre med mindre grupper när de har tillgång till SVA-lärare och att de verkligen får 

riktat stöd när de har stödet av SVA-läraren. I dessa grupper är de två-tre stycken åt 

gången och läraren beskriver att de då får exakt vad de behöver. I den övriga 

undervisningen får de det större sammanhanget. Vidare beskrivs att hon har 

gemensam planering och bedömning med de berörda klasslärarna. Läraren beskriver 

att om klasslärarna märker att eleven har problem i något ämne eller inte förstått 

något kan de be henne gå igenom detta igen och se till att de förstår. Hon menar att 

det går lika bra att läsa och prata kring det. Hon berättar vidare att en elev hade svårt 

med matematiken och att klassläraren hade frågat om hon kunde förklara lika med 

tecknet för den eleven. Allt är språk menar läraren så då kan även det diskuteras med 

eleven under SVA-tiden. Det handlar om att nyttja tiden på bästa sätt. På frågan om 

skönlitteratur används i undervisningen beskrev läraren att de läser mycket. Läraren 

beskriver att läsa är ju grunden och nyckeln till allting, i alla ämnen. Kan man ta till 

sig en text, oavsett om det är en skönlitterär text eller faktatext och reflektera kring 

den så har man nycken till resten. Vidare beskrivs att de läser mycket sagor, 

tidningsartiklar, kapitelböcker och faktatexter. När de läser kapitelböcker upplever 

de tillsammans, de pratar mycket om det de har läst. Detta för att se ordförståelsen 

men också vidare förståelse och kunna leva sig in i det som berättats. Läraren 

beskriver att eleverna tycker det är lättare om de läser tillsammans än om de sitter 

själva och läser. Vidare berättar läraren att så oavsett vilken slags text de arbetar med 

läser de ett stycke och tar de en paus och diskuterar vad det handlade om. Läraren 

menar att det är svårt att göra i klass, då texten kan uppfattas som sönderhackat, men 

dessa elever kräver det för att inte tappa tråden och att nyckelorden i texten blir 

förstådda. Läraren uttrycker efter också att; 
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För det är inte alltid de orden som man tror, de kan vara de där små orden, mellan 

och så. Inte bara dem som man uppenbarligen tror de inte förstår. Det kan vara 

helt andra ord än de man tänker själv. 

När frågan ställdes om hur stort utrymme skönlitteraturen får i undervisningen 

svarade läraren att de vid varje tillfälle försöker läsa något tillsammans. Dock 

beskriver hon att detta kan vara faktatexter, sagor eller en kortare bok. Så det är svårt 

att säga om de läser skönlitteratur vid varje tillfälle eller om det är läsning överlag 

som sker. Läraren beskriver vidare att de arbetar med textens form, grammatik eller 

ordförståelse. Muntliga framställningar är viktigt, att få återberätta för varandra. 

Läraren beskrev vilka fördelar som finns med skönlitteratur i undervisningen och sa 

att det är nyckeln till väldigt mycket, det är inlevelse. Förutom ordförståelse behöver 

eleverna få en inlevelse i olika tider och sammanhang, förståelse för olika människor 

och hur de tänker. När man läser skönlitteratur ger det en chans att krypa under 

skinnet på någon annan, man kommer in i en annan värld. Läraren beskriver att 

mycket empati är kopplat till skönlitteratur men också hur man själv tänker och sin 

egen identitet. Läraren behandlar också kultur, både kultur de själva är bekanta med 

men också kultur de inte är bekanta med genom;  

Det är också nyttigt att få möta det som de själva är bekanta med men också det 

som svenska barn är uppvuxna med. Så vi brukar läsa Rödluvan och vargen, Hans 

och Greta och Askungen. Många känner igen dem men några har aldrig hört dem 

förut. Det känns som det kan vara en viktig del.  

Läraren motiverar sitt val att använda skönlitteratur genom att förklara att det först 

och främst ingår i ämnet. Det är beskrivet i kursplanen att eleverna ska arbeta med 

skönlitteratur. Dessutom ser hon att det är viktigt för ordförståelse och ordförrådet, 

hon beskriver det som;  

Det vidgar ordförrådet något oerhört, och då talar vi inte bara om barn som läser 

SVA utan alla barn. Så är det, det finns inget annat. 
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Läraren beskriver hur viktigt det är att eleverna blir så exponerade för språket så 

mycket som möjligt för inlärningen. I slutet av intervjun beskriver hon att 

skönlitteratur är en bra ingång för samtal och att tala om livsfrågor.  

Det är en bra ingång för samtal och livsfrågor, man kan använda skönlitteraturen 

på så många olika sätt. Byta perspektiv och det blir bra ingångar till samtal. 

Dessa är de generella tankar och erfarenheter som framkom under samtliga intervjuer 

och kommer vara till grund för diskussionen kring lärarnas uppfattningar om 

skönlitteratur som verktyg för språkinlärning.  

5 Diskussion 

 5.1 Resultatdiskussion 

Något som framkom under intervjuerna var de olika omständigheter som 

andraspråkslärarna arbetade utefter. Två av respondenterna arbetade med eleverna 

några timmar i veckan och de uttryckte det som att de var ett stöd för den ordinarie 

undervisningen. En av respondenterna beskrev att eleverna fick all sin undervisning 

tillsammans med SVA-läraren och att de följde samma terminsplanering som den 

ordinarie svenskundervisningen. Läraren motiverade detta med att de skulle 

garanteras den undervisning de behövde. Hon beskrev också att många skolor 

använde SVA-undervisningen som ett extra stöd men att de på deras skola verkligen 

arbetat för att ämnet ska vara mer än ett stöd och därför har de valt att alla elever som 

läser SVA ska också ha all sin SVA-undervisning med andraspråksläraren. De två 

respondenterna som hade eleverna viss tid av deras undervisning beskrev att när de 

kommer till dem så måste tiden prioriteras och riktas mot där stödet behövs mest 

utifrån deras svårigheter.  

Vidare framkom i intervjuerna att skönlitteraturen fick olika stort utrymme och 

lärarnas egna uppfattningar om dess syfte. Alla tre uttryckte fördelar med att arbeta 

med skönlitteratur och ingen uttryckte nackdelar, dock beskrevs det som svårt att 

implementera i undervisningen och att finna en bra väg att gå för att arbeta med det 
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mer. Lärare 1 uttryckte att det fanns så mycket annat som tog tid och måste prioriteras 

före. Intervjuerna visade att de hade kommit olika långt med att använda 

skönlitteratur i undervisningen, dock kunde tre kategorier utformas utifrån deras 

svar om vilka fördelar de såg med skönlitteratur. Dessa kommer utgöra diskussionen 

i denna studie. De tre kategorier som kommer behandlas nedan är: Ordförråd och 

läsförståelse, samtala om text samt identitet, kultur och livsfrågor.  

 5.1.1 Ordförråd och läsförståelse 

Under intervjuerna var ett återkommande tema om skönlitteraturens fördelar i 

undervisningen ordförråd och läsförståelse. Andraspråkslärarna uttryckte att 

eleverna fick ett stort och varierat ordförråd när de läste mycket böcker och fick 

samtala med varandra. Ett rikt och varierat ordförråd är inte bara viktigt för 

andraspråkstalare utan är viktigt för även förstaspråkstalare. Enström (2013, 169) 

menar att ju fler ord en individ förfogar över, desto bättre är denne rustad för 

språkligt krävande situationer. Vidare beskrivs att detta är en avgörande roll för att 

lyckas med sina studier och i framtida yrkesliv. Ordförrådet är den begränsande 

faktorn som många utländska elever beskriver som det kvardröjande problemet även 

på avancerad språkinlärningsnivå. (Enström, 2013, s.169). Ordförrådets betydelse 

beskriver också Lindberg (2006, s.66) som den enskilt viktigaste faktorn för att man 

framgångsrikt ska kunna tillägna sig kunskaper i skolans ämnesundervisning. Vidare 

beskriver också Lindberg att omfattande forskning har visat att skönlitteratur spelar 

en mycket viktig roll för att utveckla ett rikt och nyanserat ordförråd. De ord som ofta 

skapar problem för andraspråksinlärare är dock de ord som kategoriseras som 

allmänspråkliga. Fackorden som elever möter i skolans värld är ofta okända för alla 

elever, exempelvis ett ord som erosion inom geografin. De allmänspråkliga orden är 

de ord som lärare uppfattar som kända för eleverna och som de inte tror kommer 

skapa problem. Exempelvis kvist inom geografin. Vidare beskrivs också att 

andraspråkstalare ofta har en ytlig kunskap om de ord de är bekanta med, 
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associationer till ordet och synonymer till dem är begränsade. (Lindberg, 2006, s.67). 

Skönlitteraturen ger eleverna möjlighet till en djupare förståelse för ordens 

användningsområde och hur dessa kan associeras. Läsförståelsen påverkas, 

exempelvis bekantas läsaren med ett antal personbeskrivande adjektiv som annars 

kanske inte används i det vardagliga språket. Enström (2013, s.173) beskriver detta 

och refererar till romanen Grabben i graven bredvid av Katarina Mazetti där ord som 

beskäftig, enveten, förgrämd, glättig, gnatig och klipsk presenteras. Enström menar 

att skönlitteratur ger ett slags ordförråd som annars inte är lika frekventa i vardagligt 

samtal. Detta menar Enström (2013, s.174) är vad andraspråkstalare som strävar efter 

en djupare läsförståelse upptäcker är luckor i ordförrådet och som de inte hindras av 

i sitt förstaspråk. Ett viktigt mål är alltså att öka kunskapen om dessa mindre 

frekventa ord av olika slag för att öka dessa elevers förutsättningar att tillägna sig 

andraspråket. Lundberg (2010, s.92f) beskriver att läsaren måste bli medveten om sin 

egen förståelse under läsningen. En inaktiv läsare ställer inte frågor inför texten eller 

relaterar detta nya till det den redan vet. Vidare beskrivs att en aktiv läsning 

kännetecknas av att läsaren har en slags medvetande om sina egen tankeprocess. 

Detta kallas även för metakognition. Att reflektera över vad som lästs och att eleven 

vet vad den förstår och vad den inte förstår är en förutsättning för att utvecklas.  

 5.1.2 Samtala om text 

Ett annat återkommande tema som uppkom under intervjuerna är de fördelar 

skönlitteraturen gav för samtal. Att samtala om texten som de har läst var något som 

alla tre respondenter menade var viktigt för förståelsen. Genom samtal fick eleverna 

använda språket muntligt och uttrycka sina tankar och detta kopplades också till 

empati, deras egen identitet och andra människors livsvillkor och personlighet. 

Chambers (2014, s.128) betonar boksamtalet spelar en viktig roll för att bli 

reflekterande och kritiskt tänkande läsare. Vidare poängterar Chambers att samtala 

om böcker är den bästa övningen för att kunna samtala även om annat. ”Så när vi 
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hjälper barnen att samtala om det de har läst, hjälper vi dem också kunna uttrycka sig 

om annat i livet.” (Chambers, 2014, s.128). Detta är riktat till alla läsare och inte enbart 

andraspråkselever men att lära sig uttrycka sig är något som kan anses ännu mer 

aktuellt för dessa elever. Landmark och Wiklund (2012, s.34) menar också att samtal 

sinsemellan elever är ett verktyg för att tillägna sig språket. Genom att använda 

språket kommer behärskningen, språket automatiseras och det kräver allt mindre 

möda för att uttrycka det man vill. Samtal kring skönlitteratur ger elever möjlighet 

till detta. De uttrycker det genom att beskriva det som ”När en grupp 

andraspråkselever diskuterar en för dem angelägen text så att de är uppslukade av 

samtalet och anstränger sig för att uttrycka sig så effektivt som möjligt och förhandlar 

om betydelse då de använder andraspråket är det idealt. Språk tillägnas som bekant 

effektivast genom att användas.” (Landmark och Wiklund, 2012, s.35). Att eleven 

känner ett behov av att kunna uttrycka sig och förklara sina tankar är en drivkraft för 

språkinlärningen. Damber (2013) menar att detta ger eleven ett aktivt 

meningsskapande. ”Barn som ännu inte har muntligt erövrat sitt andraspråk kämpar 

parallellt med läsinlärningen och utvecklingen av det nya språket. Det kan bli en svår 

uppgift och barnets egna behov av att uttrycka sig är här en avgörande drivkraft” 

(Damber, 2013, s.667). Att samtala om litteraturen menar Stensson (2006, s.124) ger 

eleven möjlighet att både vara lärande och lärare. ”I samtalen hjälper eleverna 

varandra att skapa förståelse. Här är barnen både lärande och lärare. Barnet med 

annat modersmål får av kamraterna hjälp att förstå. Barnet som kommer från en miljö 

där man inte läser mycket får hjälp att hitta in i berättelsen.”  Vidare beskriver 

Stensson att tillsammans använder de olika strategier som hjälper dem alla att läsa 

mellan raderna. Tankar och tolkningar blir prövade mot andras.  

 5.1.3 Identitet, kultur och livsfrågor  

Ett annat tema som var återkommande under intervjuerna var identitet, kultur och 

livsfrågor. Lärarna uttryckte att skönlitteratur öppnade dörrar för 
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identitetsutveckling, kulturell samhörighet och möjligheten till att diskutera stora 

frågor, det vill säga livsfrågor. Landmark och Wiklund (2012, s.36) menar att språk, 

identitet och samhälle interagerar hos individen. Detta beskrivs i samband med en 

analys av boken ”ett öga rött” av Jonas Hassen Khemiri. Analysen är gjort av Julia 

Grosse. Vidare beskrivs hur många invandrande upplever sig som främlingar i landet 

de kommit likväl som de upplever främlingskänsla till landet de utvandrat från. Att 

läsa något läsaren känner igen sig i och kan knyta till sina egna erfarenheter samtidigt 

som läsaren kan möta nya fenomen och upplevelser menar Landmark och Wiklund 

(2012, s.36) kan underlätta integrationen in i en ny kultur och språkmiljö. Att 

skönlitteraturen behöver en koppling till läsarens egna erfarenheter och upplevelser 

är något som även Svedner (2011, s.36f) behandlar. Det personliga kan även liknas 

här vid identitet, läsarens personliga upplevelse av texten är viktigt. Om det inte 

stämmer överens med elevens erfarenheter eller känslomässiga behov kan vara ett 

hinder för vidare reflektion. Utifrån detta kan man anta att elevers tidigare 

erfarenheter och upplevelser måste stå som utgångspunkt i litteraturundervisning 

men bör också utmana i viss grad för att utveckla vidare förståelse om bland annat 

kultur och språk. Kåreland (2013, s.145) beskriver kulturmöten genom att skriva ”När 

två kulturer möts, den egna välkända, invanda och den främmande, okända, uppstår 

ett slags mellanrum som inte tillhör någon av de båda kulturerna.”  Skönlitteratur 

menar Kåreland (2013, s.145) kan fungera som en introduktör mellan detta 

mellanrum, ett tredje rum där kulturerna möts. Vidare beskriver också Kåreland att 

det pågår flera svenska forskningsprojekt om skönlitteraturens betydelse för 

interkulturell förståelse och medborgaruppfostran. Kåreland (2013, s.172) beskriver 

också att det både finns ett behov att läsa regressivt och progressivt. Med regressivt 

menas att läsaren går tillbaka, ett behov av trygghet, närhet och bli bekräftat. 

Progressiv läsning menar Kåreland handlar om längtan efter det okända och 

främmande, att få utvecklas och testa någonting nytt. Att litteraturen ger en möjlighet 

till att uppleva och förstå andra människors livsvillkor och känslor är något som 
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också är ett väl utforskat område. Detta i sin tur ger möjlighet till att samtala om 

livsfrågor som lärarna behandlade i intervjuerna.  Kåreland (2013, s.168) beskriver 

detta genom att poängtera att ”Litteraturen är alltså ett utmärkt medel när det gäller 

att få inblick i andras tankar och handlingar samt i förhållanden och levnadsvillkor 

som skiljer sig från de egna erfarenheterna.” Att läsa böcker som behandlar livsfrågor, 

oavsett om de är kopplade till läsarens egna erfarenheter eller främmande, kan 

fungera som både trygghet och förståelse för andras livsvillkor.  

6 Sammanfattning 

I avsnittet kommer en sammanfattning över skönlitteraturens roll i undervisningen 

redogöras. Vidare kommer den också innefatta och presentera förslag till vidare 

forskning kring ämnet.  

 6.1 Sammanfattning 

Syftet med undersökningen var att granska hur svenska som andraspråkslärare 

arbetar med skönlitteratur i undervisningen. Vidare syftade min undersökning att 

undersöka hur skönlitteratur används som verktyg och hur lärarna motiverade 

arbetssättet. Jag ville undersöka hur de uppfattade att det påverkade elevernas 

lärande och språkutveckling. Vidare ville jag få en inblick över vilka för- och 

nackdelar de såg med att arbeta med skönlitteratur. Jag anser att jag har besvarat de 

frågeställningar som angivits genom att utföra intervjuer med verksamma svenska 

som andraspråkslärare. De resultat som framkom under intervjuerna gav en inblick 

över hur skönlitteratur har olika ställning ute i praktiken på olika skolor. Både hur 

SVA-undervisningen ser olika ut på olika skolor men främst hur stort utrymme 

skönlitteraturen får i undervisningen. Tre kategorier kunde utformas av lärarnas svar 

under intervjuerna om skönlitteraturens fördelar och har utgjort diskussionen i 

undersökningen. Skönlitteratur i undervisningen gav eleverna ett stort och varierat 

ordförråd. Att samtala om text tillät eleverna att använda språket muntligt och 

uttrycka sina tankar och åsikter. Vidare uttryckte andraspråkslärarna att 
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skönlitteratur öppnade dörrarna för identitetsutveckling, kulturell samhörighet samt 

att diskutera och reflektera över livsfrågor.  

 6.2 Förslag till vidare forskning 

Ytterligare forskning kring skönlitteratur i andraspråksundervisning kräver insatser 

för att täcka in de områden som fortfarande är relativt outforskat. Mer precist syftade 

min undersökning visa hur skönlitteratur kan användas som verktyg för 

språkutveckling i andraspråksundervisning. I framtida forskning hade det varit 

intressant att undersöka vidare preciserad litteraturdidaktik. I min undersökning 

verkade motiveringen av valet av böcker oklart, det var positivt att läsa skönlitteratur 

men vilken slags litteratur verkade det inte finnas någon djupare tanke med. Det vore 

därför intressant att undersöka vad som avgör vilka böcker som används i 

undervisningen.  
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8 Bilagor 

Intervjufrågor 

1. Hur länge har du varit verksam som SVA-lärare?  

 

2. Hur många elever går på skolan?  

 

3. Ungefär hur ser elevantalet ut som har svenska som andraspråk?  

 

4. Används skönlitteratur i undervisningen?  

 

5. Till vilket syfte används skönlitteratur i undervisningen?  

 

6. Hur stort utrymme får skönlitteratur i undervisningen?  

 

7. Ser du att skönlitteratur kan påverka språkinlärningen för barn som 

har  

svenska som andraspråk? 

 

8. Vilka fördelar ser du med skönlitteratur i undervisningen för elever 

som har svenska som andraspråk?  

 

9. Vilka nackdelar ser du med arbetssättet?  

 

10. Hur skulle du motivera eller inte motivera ditt val av att använda 

skönlitteratur i undervisningen? 

 

11.  Hur går valet av böcker till? Vilken typ av böcker och varför dessa? 

 

12.  Om skönlitteratur inte används i undervisningen, vilka hinder ser du 

som gör att detta väljs bort?  

 


