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Sammandrag 

 

Att läsa och arbeta med skönlitteratur är ett obligatoriskt moment i svenska som andraspråk 

på gymnasiet och det krävs därför en förmåga att läsa litterära texter. Studier har visat att ele-

ver med annat förstaspråk än svenska presterar sämre på läsförståelsetester jämfört med elever 

med svenska som förstaspråk när det gäller såväl litterära texter som informationstexter. Syf-

tet med fallstudien är att undersöka vilka erfarenheter elever och lärare har av skönlitteratur i 

undervisningen. Den kvalitativa halvstrukturerade livsvärldsintervjun valdes ut som metod 

och materialet utgjordes av intervjuer med en gymnasielärare i svenska som andraspråk och 

två gymnasieelever med svenska som andraspråk. Resultatet visade att eleverna i studien 

tycker om att läsa böcker som på något sätt berör dem och att de finner skönlitterär läsning 

vara språkutvecklande. Resultatet visade också vikten av stöttning i form av samtal med både 

lärare och klasskamrater i samband med skönlitterär läsning. Slutsatsen är att skönlitteratur 

kan ge förutsättningar till att utvecklas både språkligt och kognitivt och är därför ett viktigt 

demokratiskt verktyg i skolan.  

 

Nyckelord: svenska som andraspråk, skönlitteratur, läsförståelse 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste decennierna har Sverige blivit mer heterogent både språkligt, etniskt och 

kulturellt. Studier har visat att elever med utländsk bakgrund presterar sämre i läsförståelse-

tester än elever med svenska som förstaspråk både när det gäller informationstexter som litte-

rära texter (Skolverket 2010). En central framgångsfaktor i skolan är god läsförmåga vilken 

även sätter grunden för det livslånga lärandet och misslyckanden med att förstå texter kan få 

som konsekvens att elever utvecklar en negativ självbild och känner stark oro inför läsning. 

Undvikandet av läsning kan i sin tur medföra att de lässvaga eleverna hamnar i en ond cirkel 

(Taube 2013:90). Detta kan i sin tur leda till magert ordförråd och brister i begreppsbildning. 

Skolan har därför en avgörande uppgift när det gäller att alla elever lär sig att förstå och an-

vända texter. Med utgångspunkt från styrdokumenten i svenska som andraspråk på gymnasiet 

ska man inom ramen för kurserna ägna sig åt läsning och studier av skönlitteratur. I syftet för 

ämnet svenska som andraspråk på gymnasiet står följande:  

 
Skönlitteratur, texter av olika slag, film och andra medier ska användas som källa till insikter om 

andras erfarenheter, tankar och föreställningsvärldar, och för att ge eleverna en möjlighet att ut-

veckla ett varierat och nyanserat språk. (Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen 

för gymnasieskola 2011, 2011:182) 

 

Eleverna ska alltså dels använda skönlitteratur för att utveckla sina referensramar och dels 

utveckla sina språkliga kunskaper. En god läsförmåga ökar förmågan att ta del av skönlittera-

turens värld såväl som den kan ge avkoppling. Att utvecklas i läsandet kan möjliggöra indivi-

dens personliga utveckling (Reichenberg 2014:12). 

I min B-uppsats undersöktes hur gymnasielärare med olika ämneskombinationer samtalade 

om språkutvecklande undervisning och hur de beskrev och planerade sin undervisning för 

andraspråkselever (Qvarnström 2017). Att få ta del av lärarnas erfarenheter av elevernas för-

måga att ta till sig sakprosa var mycket intressant och en nyfikenhet på hur elever kan uppleva 

undervisningen i svenska som andraspråk väcktes. Idén till föreliggande uppsats uppkom i 

samband med starten av delkursen Skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv varpå jag i upp-

satsen valde att fördjupa mig i hur elever upplever läsning av skönlitterära verk samt hur deras 

lärare upplever undervisningen i skönlitterär läsning. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka vilka erfarenheter andraspråkseleverna och 

deras lärare i svenska som andraspråk har av undervisningen i skönlitteratur. Undersökningen 

fokuserar på följande frågeställningar: 

 Vad upplever eleverna att de lär sig av att läsa och samtala kring skönlitteratur? 

 Enligt lärarens upplevelser; hur kan andraspråkselever utvecklas genom att läsa 

och samtala kring skönlitteratur? 

Undersökningen är tänkt som ett bidrag till den didaktiska forskningen i andraspråksinlärning 

men av naturliga skäl har undersökningen måst begränsas beträffande antalet informanter och 

ska därför snarast ses som en fallstudie, vilket innebär att resultatet inte behöver vara helt re-

presentativt för alla andraspråkstalare och andraspråkslärare.  

2 Forskningsbakgrund  

I det följande redogörs för uppsatsens teoretiska grund och synen på lärande inom detta per-

spektiv. Vidare ges en översikt över synen på skönlitteratur inom svenska som andraspråk och 

vilka olika typer av utmaningar som skönlitteratur bereder lärare och elev i undervisningen. 

Slutligen ges ett andraspråksperspektiv på läsförmåga och samtalets betydelse som stöd i 

undervisningen. 

2.1 Det sociokulturella perspektivet och den närmaste utvecklings-

zonen  

Uppsatsen har sin teoretiska grund i det sociokulturella perspektivet på lärande vilket innebär 

att kunskap erhålls med språket i centrum genom samarbete, social aktivitet och interaktion 

med andra människor (Vygotskij 1978). Lärandet är skapat i de kulturella och sociala kontex-

ter som människor befinner sig i (Säljö 2000:12−13). I det sociokulturella perspektivet sker 

alltså språkutvecklingen genom aktivt deltagande i till exempel klassrummet eller fritidsakti-

viteter. Ju fler kontexter där man är språkligt aktiv, desto större är utvecklingen i individens 

språkliga repertoar. I det sociokulturella perspektivet äger lärandet först rum mellan individer 

och därefter bearbetas de igångsatta kunskapsprocesserna på ett individuellt plan i vilka kun-

skapen blir ”vår egen”. (Skolverket 2012:28).  
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Det sociokulturella perspektivet har tagit inspiration av Vygotskijs teori om den så kallade 

proximala utvecklingszonen vilken innebär att en mer kunnig person i interaktion handleder 

och stöttar en mindre insatt person inom ett ämne (Vygotskij 1978:86). Denna utvecklande 

interaktion kan äga rum mellan lärare och elev men också mellan elev och elev. När individen 

med hjälp av meningsskapande handledning allt eftersom kan tillägna sig mer kunskaper och 

successivt blir mer självständig befinner den sig i den proximala utvecklingszonen (Econo-

mou 2015:37). 

Detta stöd kan vara både språkligt och praktiskt och innebär att när man först fått stöd av 

andra kan man hantera kunskapen mer på egen hand. Om elever inte får denna typ av stöd kan 

det aktiva lärandet avta eller avstanna och samtalet är därför viktigt för att lärandet ska ske. 

Att i ett samtal få dela tankar, förhandla, lösa problem, argumentera, jämföra, tolka, miss-

tolka, utveckla idéer, ställa frågor och associera kan leda till att både språkliga och kognitiva 

kunskaper byggs och bearbetas (Reichenberg 2014:68). Det dialogiska klassrummet kan ses 

som ett ideal i vilket läraren nyttjar aktiv interaktion för att gynna lärandet (Dysthe 1996). 

Genom dialog kan lärandet utvecklas och eleverna kan få insikt i att de kan lära av andra ele-

ver samt att de själva har något att tillföra (Reichenberg 2014:68).  

2.2 Varför läsa skönlitteratur i svenska som andraspråk?  

Språkets avgörande betydelse för kunskapsutveckling och lärande har lyfts i västvärlden med 

anledning av globaliseringen och den kulturella mångfalden. Exempelvis har OECD med ut-

gångspunkt av testresultat i matematik, naturvetenskap och läsförmåga utarbetat tre kompe-

tenser som anses vara viktiga för ett aktivt deltagande i det moderna samhället.  

De övergripande och överlappande kompetenserna har framlagts (OECD 2005) i ett doku-

ment som kallas DeSeCo (Definition and Selection of Competencies). Den första kompeten-

sen handlar om att kunna hantera och visa förmåga att välja lämpliga språkliga digitala red-

skap. Den andra gäller att samspela såväl som samarbeta med andra människor som inte har 

samma åsikter som en själv för vilket krävs förmåga till empati och perspektivbyte. Den tredje 

kompetensen handlar om förmågan att agera självständigt och att inta ett reflekterande och 

kritiskt förhållningssätt till olika texter och beteenden. Kompetenserna tas upp i skolans styr-

dokument där både språkets värde och relevans understryks vilket i sin tur innebär att det är 

skolans uppdrag att ansvara för att dessa nyckelkompetenser utvecklas (Skolverket 

2012:10−12). I uppsatsens inledning benämndes skönlitteraturen som ett obligatoriskt inslag i 
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gymnasiekurserna svenska som andraspråk 1−3 genom ämnets syfte: ”skönlitteratur ska an-

vändas som källa till insikter och andras erfarenheter, tankar och föreställningsvärldar” (Läro-

plan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 2011:182). 

Detta kan tolkas som att eleverna ska utveckla förmågan ”att leva sig in i andra människors 

livsvillkor för att bättre kunna förstå dem” (Molloy 2011:18). 

 Värdet av att läsa skönlitteratur har alltså lyfts fram i styrdokumenten då läsning av littera-

tur är ett centralt verktyg för att erhålla omvärldskunskap och kan också vara mer engage-

rande än att läsa läroböcker eftersom fiktion möjliggör för eleverna att sätta sig in i skeenden 

och att leva sig in i karaktärerna (Landmark & Wiklund 2012a:57). Landmark och Wiklund 

finner att läraren har ett viktigt uppdrag när det gäller att undervisa i litteratur av olika slag, av 

olika författare och från olika tidsepoker samt kulturer (Landmark & Wiklund 2013b:144).  

Genom att diskutera litteratur kan elever få möjlighet till erfarenheter de inte skulle för-

värva någon annanstans då de i ett tryggt sammanhang tillsammans får skapa mening med 

utgångspunkt i innehållet. Detta kan i sin tur väcka både kognitivt och känslomässigt enga-

gemang i vilka eleverna vill investera av sig själva (Cummins 2001). Enligt Economou kan 

det innebära att eleverna utvecklar förmågan att sätta sig in i andras situationer och förstå hur 

människor kan utvecklas (Economou 2015:43). Som Cummins belyser i sin artikel ”Andra-

språksundervisning för skolframgång” kan det vara av stor betydelse att andraspråkselever 

kan relatera till sin personliga bakgrund och uppfattning om världen vid textläsning och däri-

genom kunna engagera sig i texter (Cummins 2001). Landmark och Wiklund menar att alla 

lärare kan intyga att läsning av litteratur som engagerar är språkutvecklande och för andra-

språkselever ännu mer betydelsefullt att läsa böcker som engagerar där elevernas erfarenheter 

och intressen tillvaratas för språkutveckling i både första- och andraspråket (Landmark & 

Wiklund 2012a:59).  

Landmark och Wiklund ställer sig också frågan huruvida litteraturen är allmänmänsklig 

och berättar om erfarenheter då de av andraspråksinlärare har fått höra: ”men det är ju samma 

som vi har på mitt språk” vid möten med svenska sagor och ordspråk. Möjligheten att arbeta 

med skönlitteratur i skolan borde därför tas till vara precis som när man arbetar med texter 

från läroböcker för att utveckla både ämneskunskaper som språklig kompetens (Landmark & 

Wiklund 2012a:15). 

I syftesbeskrivningen för svenska som andraspråk står även att eleven ska ges möjlighet 

”att utveckla ett varierat och nyanserat språk” (Läroplan, examensmål och gymnasiegemen-

samma ämnen för gymnasieskola 2011, 2011:182) och litteratur kan ge goda möjligheter för 
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denna sorts utveckling. Bradford framhåller förtjänsterna med att läsa och arbeta med skönlit-

teratur genom att lärare i English as a Second Language kan använda litteratur för språkinlär-

ning eftersom eleverna kan utvidga sitt ordförråd samt blir mer vana vid syntaktiska mönster 

som inte används så ofta i det vardagliga talade språket (Bradford 2006:202 enligt Economou 

2015:34). Att läsa och arbeta med skönlitteratur kan därför vara en bra metod för att skapa 

förutsättningar för samtal om innehåll och om ords betydelse (Economou 2015:art.I:109). När 

eleverna i samtalet i använder och utvecklar språket i ett meningsfullt sammanhang till exem-

pel i smågrupper kan de utgöra språkliga resurser för varandra och då fungerar litteraturun-

dervisningen transformerande.  

Enligt Cummins är en transformerande undervisning ett sätt att undervisa som uppmuntrar 

elever att vara kritiska, att analysera och att vara mer socialt medvetna (Cummins 2000:260). 

Motsatsen till en transformerande pedagogik är en modell som kan liknas vid traditionell 

undervisning där läraren själv styr undervisningen och överför sina kunskaper till eleverna. 

Problematiskt med denna typ av metod är vad Cummins kallar för ”banking education” vilket 

innebär att marginaliserade elever inte ges en röst och därmed inte heller någon möjlighet att 

påverka sin identitet i någon riktning (Cummins 2000:257). Denna typ av kunskapssyn hand-

lar om att majoritetskulturen ska överföras på eleverna men genom den transformerande pe-

dagogiken bejakas istället elevernas kulturella, språkliga och personliga identiteter parallellt 

med deras kognitiva utveckling (Economou 2015:art.I:16 f). Detta innebär dels att eleverna 

ska ges möjligheter att påverka sin egen situation och dels beredas för att aktivt delta i sam-

hället.  

2.3 Ett didaktiskt perspektiv på skönlitteratur  

Uppdraget att undervisa i skönlitteratur väcker för lärare en rad didaktiska frågor: Hur väljs 

författare och texter ut?; Varför väljs just de?; Kan den valda texten tänkas engagera elever?; 

Hur är språket i texten och hur ska texten läsas? etc. Svaren på dessa frågor ger i sin tur kän-

nedom om varför lärare undervisar som de gör och varför det är viktigt att lyfta blicken en 

nivå bort från sin egen undervisning och reflektera över varför man ska läsa författare som till 

exempel Selma Lagerlöf i dagens mångfaldsskola (Molloy 2011:11). Molloy har undersökt 

skönlitterär läsning av Kejsaren av Portugallien i ett gymnasieklassrum i svenska 1 och stu-

dien visar hur boken ger eleverna möjlighet att leva sig in i en annan människas situation 

(Molloy 2011:9). Även Östman undrar över vad det är i skildringen som griper tag i läsaren 
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och att hon inte är ensam om att fascineras av boken. Vidare ställer hon sig frågan om det 

skulle kunna vara något i den språkliga formen som fångar läsare (Östman 2015:185).  

Efter att läraren gjort en rad didaktiska val uppstår frågan hur eleven tar emot läsningen av 

skönlitteraturen (Molloy 2002:36). Signifikativt för den moderna receptionsforskningen är att 

läsningen beskrivs som ett möte mellan läsare och text (Molloy 2002:53). En väg till förståel-

sen av texter går genom att utveckla förmågan att ”leva sig in i andra människors livsvillkor 

för att bättre kunna förstå dem” (Molloy 2011:18). Det kan vara genom läsning av skönlittera-

tur, men förmågan utvecklas inte automatiskt utan kräver både djup-, och kreativ läsning. 

Dessutom krävs att man samtalar om den lästa texten. I en kreativ samverkan mellan läsning 

och samtal om texten kan eleverna utveckla den narrativa fantasin vilken innebär att läsaren 

kan skifta perspektiv mellan läsaren och de fiktiva karaktärer som förekommer i texten och 

därigenom se sig själv i andra (Molloy 2011:18 f).  

Martha Nussbaum menar att goda och välutbildade världsmedborgare skapas genom ut-

veckling av tre förmågor varav den första är den kritiska förmågan där människan bör anta en 

självkritik samt inte oreflekterat anamma auktoriteter. Därutöver behövs kunskap när det gäl-

ler att förstå andra kulturer och religioner. Den tredje förmågan är den narrativa fantasin som 

gäller empati och andra känslor. Skönlitteratur lämpar sig synnerligen väl för att utveckla 

förmågan till perspektivbyte (Nussbaum 1997:85ff enligt Economou 2015:39−41).  

Economou tolkar Nussbaum som att läsning av skönlitteratur kan ”fungera som en språng-

bräda till kritiska diskussioner och samtal om etiska och kulturella frågor” (Economou 

2015:41). Förmågan till narrativ fantasi kan enligt Molloy verka på ett demokratiskt plan och 

den har betydelse för det övergripande demokratiska syftet med läsning av skönlitteratur i 

skolan. Läsförståelsen kan utvecklas när elever genom att delta i samtal hör att andra uppfattar 

samma text på ett annorlunda sätt än dem.  

Genom att elever utvecklar sin förståelse av andras perspektiv, erfarenheter och andra tider 

kan eleverna få insikt om att de värderingar och uppfattningar de håller för naturliga inte är de 

enda som finns (Molloy 2011:19). Genom aktiva och kritiska perspektivbyten kan man reflek-

tera över andras livssituationer, val, ageranden, livsstilar och idéer genom att använda fanta-

sin. Dostojevskij ska en gång ha sagt att författarens men även läsarens uppgift är att lyssna 

till karaktärernas röster. Denna lyhördhet reflekterar också när litteraturen är som bäst, det vill 

säga när den gör läsarna empatiska och toleranta. När en individs historia rullas upp är det 

kanske omöjligt att vara något annat då ju mer man vet om individens situation desto svårare 

är det att kategorisera och placera in människor i fack (Landmark & Wiklund 2012a:16 f). 
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2.4 Läsförmåga, läsförståelse och ordkunskap ur ett andraspråks-

perspektiv 

Studier gjorda i USA och Kanada har visat att det trots en individuell variation tar cirka två år 

för nyanlända invandrarelever att komma ifatt de engelskspråkiga eleverna när det gäller 

muntlig kommunikation i vardagen Det tar däremot fyra till åtta år att komma ikapp i läsäm-

nen (Cummins 2001). Cummins talar om BICS; Basic Interpersonal Communicative Skills 

och CALP; Communicative Academic Language Proficiency (2000:58). En del elever i and-

raspråksklassrummet är kvar på BICS-nivå vilken innebär att man gott och väl klarar vardags-

situationer medan andra elever har uppnått CALP-nivå vilken innebär att man nått den språk-

liga nivån som krävs för mer avancerade studier (Landmark & Wiklund 2012a:32).  

De barn i den nämnda studien som fått grundläggande läs- och skrivinlärning på sitt första-

språk hade större möjlighet att komma ikapp på andraspråket. Barn som däremot kom under 

de första skolåren och inte redan utvecklat grundläggande läs - och skrivinlärning på moders-

målet hade det svårast i andraspråksinlärningen (Reichenberg 2014:59 f).  

En övergångsperiod då litteracitetskraven ökar markant och luckor i andraspråksutveckl-

ingen kan börja utgöra ett hinder för skolarbetet är när eleverna börjar gymnasiet eftersom det 

ämnesrelaterade språket blir mer abstrakt och dessutom ökar i alla ämnen (Gibbons 2009:27). 

Andraspråkseleverna behöver därför lärare som möter dem där de är kunskapsmässigt och 

som anlägger ett andraspråksperspektiv för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig undervis-

ningen (Landmark och Wiklund 2012a:13).   

Vid läsning av olika texttyper i skolan har andraspråkselever en dubbel inlärningsbörda ef-

tersom de ska ta in ett visst ämnesinnehåll och samtidigt fortlöpande utveckla sina språkkun-

skaper. En del elever kan sakna bredd och djup i språkbehärskningen och för elever som har 

otillräckliga språkliga och kulturspecifika förkunskaper samt ett begränsat ordförråd kan svå-

righeter med att läsa aktivt uppstå (Reichenberg 2014:59). En så kallad aktiv läsare inser att 

all information inte står klart uttalad i texten och att inferens är nödvändig, det vill säga, för-

mågan att läsa mellan raderna och därigenom skapa mening (Reichenberg 2014:61,56).  

Många flerspråkiga elever är duktiga på att avkoda men kan ändå ha svårt med läsförståel-

sen. Att förfoga över en automatiserad avkodningsförmåga och besitta flyt i läsningen är av-

görande för läsförståelsen. Det är därför avgörande att lärare har kunskap om att god läsför-

måga inte är samma sak som god läsförståelse då läskunnighet i form av avkodning av ord 

inte automatiskt betyder att man besitter den läsförståelse som krävs för att läsa såväl moder-
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na som äldre texter. En allmän uppfattning är att elever utvecklar god läsförståelse genom att 

läsa mycket. Att läsa tyst varje dag är gynnsamt för att automatisera förmågan att avkoda men 

fungerar inte om man inte har lämpliga läsförståelsestrategier (Skolverket 2012:66 f). För att 

läsningen ska leda till utveckling av läsförmågan behöver man läsa på gränsen till sin förmåga 

(Reichenberg 2014:58 f). En omfattande läsning av olika typer av text såsom skönlitteratur 

och sakprosa är nödvändig för att få den största tillgången till nya ord men det är inte en ga-

ranti för ett rikligt ordförråd. Det är dock en förutsättning för att ordförråd ska växa (Enström 

2013:179). 

Ordkunskap är en av flera delar av en individs språkbehärskning men forskningen är sam-

stämmig om att ordförrådet är den viktigaste faktorn för att tillägna sig skolans ämnesunder-

visning (Cummins 2000:138). Andraspråkselever saknar ofta ett djup i sitt ordförråd och kan 

inte alltid nyanserna i de ord de redan känner till (Economou 2015:art.I:30). Det behövs alltså 

ett djup i ordförståelsen exempelvis när det gäller ordets exakta betydelseomfång och hur det 

kan kombineras när det gäller stil och värdeladdning (Enström 2013:176). Då andraspråksin-

lärare har knappt med tid för att förvärva ett rikligt och nyanserat ordförråd bör ordinlärning-

en ske så effektivt som möjligt och eleverna ska ges möjlighet att möta nya ord i många olika 

sammanhang att förstå ords alla betydelser, användningsområden och kombinationsmöjlighet-

er.  

För att förståelsen ska bli total krävs att eleven exponeras för ordet i olika sammanhang mel-

lan sex och sju gånger vilket skiljer sig inlärningen av förstaspråket där inlärningstiden är lång 

och man blir exponerad för ord många gånger i meningsfulla sammanhang (Ellis 1999:47). 

Risken med att lära sig nya ord genom att läsa skönlitterära verk sätt kan vara att urvalet av 

ord blir slumpartat och oförutsägbart (Enström 2013:179). Istället för en sådan osystematisk 

inlärning av enstaka ord behöver inlärare kunskap och strategier när de stöter på nya ord, ex-

empelvis hur orden står i jämförelse med andra ord och hur de kan kombineras (Enström 

2013:181).  

2.5 Strategier och stöttning genom samtal  

Att äga sin läsförståelse har alltså en bred innebörd och innebär att kunna diskutera egna erfa-

renheter med avstamp i texten, kunna se vad som förhindrar förståelsen av texten, kunskap att 

läsa texter på olika sätt och ha kännedom om och kunna använda sig av olika strategier i läs-

ning (Molloy 2011:17).  En god läsare förstår när den inte förstår och vet hur den ska gå till-
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väga för att förstå och är medveten om att olika textgenrer kräver olika strategier 

(Reichenberg 2014:60). Eftersom många flerspråkiga elever är duktiga på att avkoda men 

ändå kan ha svårt med läsförståelsen är det centralt att läsningen blir meningsskapande genom 

att både bakgrundskunskaper och förförståelse aktiveras i för eleverna passande texter.  Det är 

även avgörande att eleverna på ett tidigt stadium tidigt tränas i olika läsförståelsestrategier vid 

läsning eller lyssnande av text (Skolverket 2012:66 f). Det krävs också att läsaren har kapa-

citet att nyttja olika strategier vid inlärningen och sedan kunna analysera och dra slutsatser 

(Enström 2013:179).  

Typiska lässtrategier i skolan är översiktsläsning, skumläsning och djupläsning (Molloy 

2011:17) varav den sistnämnda är den som behövs vid läsning av olika typer av litterära texter 

(Reichenberg 2014:60). De elever som saknar vissa förkunskaper kan få svårare att nyttja så 

kallade metakognitiva strategier vilket innebär att man kan bedöma huruvida man förstår och 

på så vis får syn på brister och fel i sin uppfattning av de texter som läses. Detta för med sig 

att man kan reflektera över om de strategier som används är de mest passande för ändamålet 

genom att ställa frågor som: har jag förstått det här eller vad kan jag göra för att förstå bättre 

(Reichenberg 2014:60).  

I boken Stärk språket, stärk lärandet tar Gibbons upp scaffolding (2006:33) som i Dysthes 

bok Det flerstämmiga klassrummet (1996:55−57) har översatts till tillfällig men nödvändig 

stöttning för att stötta både språk och lärande. Författarna kopplar begreppet till Vygotskijs 

teori om den närmaste utvecklingszonen där lärare och elever i samtal kan ge varandra hjälp. 

För att språkutveckling ska äga rum är stöttning och så kallade autentiska samtal viktiga me-

del (Molloy 2011:128). Skolan behöver ge språklig stöttning i samtal för att eleverna succes-

sivt ska utvecklas i sitt andraspråk och genom den vardagliga språkanvändningen sker även en 

automatisering av språket och det kräver mindre och mindre ansträngning att uttrycka sig 

(Landmark & Wiklund 2012a:34).  

I litteratursamtal kan elever i meningsskapande interaktion vägleda och stötta varandra till 

en högre grad av förståelse både med och utan lärarstöd, då lärande och språkutveckling sker i 

interaktion med andra (Economou 2015:38). I en studie av Molloy finns ett exempel på stött-

ning mellan elever där det förs en diskussion om språket i varandras sagor och påpekar att det 

går att byta ut pojke mot gosse och gå till affären kan ersättas med gå till handelsboden för att 

få ett mer ålderdomligt språk. I samma studie ges ett exempel på lärarstöttning där läraren i 

litteratursamtal ger eleverna ett citat att reflektera över (Molloy 2011). I detta autentiska sam-

tal ges stöttning i den närmaste utvecklingszonen som här är både av språklig och kognitiv art 



 

13 
 

 

vilket visar att form och innehåll inte går att skilja på vid olika sammanhang för lärande 

(Molloy 2011:129). När elever i samtal tillsammans diskuterar ett engagerande innehåll upp-

muntras de att lyssna, få syn på språkliga nyanser samt notera ord och sammanhang de tidi-

gare inte kände till (Skolverket 2012:17) och i denna interaktion kan man säga att ”språket i 

sig är både mål och medel för kunskapande” (Landmark & Wiklund 2012a:57). 

3 Metod och material 

Nedan presenteras den för fallstudien valda metoden halvstrukturerad livsvärldsintervju, hur 

konstruerandet av intervjufrågorna gick till, hur intervjuerna fortlöpte samt hur intervjuerna 

transkriberades och analyserades. Vidare ges en presentation av studiens informanter. Slutlig-

en belyses etiska överväganden inför intervjuernas genomförande.  

3.1 Halvstrukturerad intervju 

I föreliggande kvalitativa intervjustudie används ett fenomenologiskt förhållningssätt då stu-

dien söker kartlägga människors upplevelser (Brinkmann & Kvale 2014:31). Den kvalitativa 

forskningen är ofta induktiv och innebär att man utgår från empiri och därifrån söker svar på 

en fråga (Brinkmann & Kvale 2014:238). Valet av metod föll därför på den halvstrukturerade 

livsvärldsintervjun då denna typ av intervju lägger tyngdpunkten på informantens erfarenhet 

av ett visst ämne (Brinkmann & Kvale 2014:43). Den halvstrukturerade livsvärldsintervjun 

lämpar sig väl för studien då den typen av intervju påminner om ett vardagligt samtal men till 

skillnad från ett sådant har den professionella intervjun ett syfte och ett bestämt förfarande. En 

fördel med sådana intervjuer är att informanterna själva får sätta ord på sina upplevelser sna-

rare än att besvara givna svarsalternativ. Intervjuerna styrdes av studiens syfte och hade ka-

raktären av ett samtal med möjlighet till både följdfrågor och utvikningar (Economou 

2015:69). De halvstrukturerade intervjuerna utfördes med hjälp av två intervjuguider som 

konstruerades inför intervjun (se bilagor), en guide till lärarintervjun och en guide till elevin-

tervjun.  

De böcker som diskuteras i intervjuerna är Stjärnlösa nätter (2011) av Arkan Asaad, 

Hjärta av jazz av Sara Lövestam (2013), och tillsammans med läraren i intervjun har de i års-

kurs 2 läst Kallocain (1940) av Karin Boye och i årskurs 3 har elev A läst Kejsaren av Portu-



 

14 
 

 

gallien (1914) av Selma Lagerlöf och elev B Den allvarsamma leken (1912) av Hjalmar Sö-

derberg. 

Intervjun med elev A tog 38 minuter, intervjun med elev B tog 38 minuter. Intervjun med 

läraren tog 51 minuter. Dokumentation av intervjuerna skedde med hjälp av ljudupptagning 

via dator. Transkriberingen av intervjuerna resulterade i ett material på drygt 11 sidor från 

lärarintervjun, från elevintervju A på 10,5 sidor och elevintervju B på 9,5 sidor. Texten tran-

skriberades enligt en enkel skriftspråksanpassad princip eftersom det är innebörden av det 

sagda som är i fokus och inte hur något uttalas (Norrby 2004:99 f). Transkriptionerna utgjorde 

undersökningens analysmaterial (Brinkmann & Kvale 2014:45).   

Analysmaterialet tolkades sedan enligt metoden för tematisk innehållsanalys vilken har 

som syfte att finna mönster och teman som kan stödja hur materialet tolkas (Graneheim & 

Lundman 2004:107 f). Flera läsningar av materialet genomfördes för att kunna kategorisera 

materialet i övergripande teman.  Dessa kategoriserade teman bröts sedan ner i delteman som 

i sin tur analyserades. 

3.2 Informantinformation 

Materialet utgjordes av intervjuer med två gymnasieelever med svenska som andraspråk och 

en lärare i svenska som andraspråk som blev tillfrågade och tackade ja till att delta i intervjun. 

De två eleverna går på ett nationellt högskoleförberedande program på en skola i en medelstor 

svensk stad och läser kursen Svenska som andraspråk 3. Elev A är 21 år, har dari som första-

språk och kommer från Afghanistan. Eleven saknar skolbakgrund i hemlandet förutom en 

månad i koranskola. Elev A har varit 5 år i Sverige och har 5 års svensk skolgång, först på 

språkintroduktion, sedan i grundskola och sedan på gymnasiet. Elev B är 19 år, har dari som 

förstaspråk och kommer från Afghanistan. Eleven har 6 års skolgång i statlig skola från hem-

landet och 3 månader i koranskola. Elev B har varit i Sverige i 5 år och har 5 års svensk skol-

gång, först på språkintroduktion, sedan i grundskola och därefter på gymnasiet. 

Läraren är legitimerad i svenska och svenska som andraspråk och är nu inne på sitt tredje 

år som verksam lärare. Läraren har under sin verksamhetstid undervisat och undervisar även 

för närvarande på Språkintroduktion och Svenska som andraspråk 1−3 och har från och med 

läsåret 2017/18 även Svenska 1. Tabell 1 ger en översikt för elev A och elev B när det gäller 

ålder, hemland, förstaspråk, antal år i Sverige och skolgång i hemlandet respektive i Sverige. 
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Tabell 1 Informanternas ålder, hemland, förstaspråk, antal år i Sverige, skolgång i hemlandet 

och skolgång i Sverige 

 

Elev Ålder Hemland Första-

språk 

År i 

Sverige 

Skolgång i hemlandet Skolgång i 

Sverige 

A 21 Afghanistan dari 5 1 månad i koranskola 5 år 

B 19 Afghanistan dari 5 3 månader i koranskola 

6 år i statlig skola 

5 år 

3.3 Etiska överväganden 

Enligt de forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet (1990) fick informanterna reda på 

att de kommer bli anonymiserade och att resultatet ska användas i forskningssyfte. Tre inter-

vjuer genomfördes vid tre olika tillfällen under en tidsperiod på två veckor och ägde rum i ett 

tyst rum på den skola som eleverna går på samt där läraren arbetar. När eleverna för två år 

sedan gick i årskurs 1 var jag elevernas klassmentor och är fortfarande lärare på skolan. Det 

finns därför en medvetenhet om att min roll och position kan ha påverkat innehållet samtidigt 

som det kan innebära att de kände förtroende för mig och att jag därför kunde ställa frågor 

som de förstod (Miller och Glassner 2011:134). Vägledande riktlinjer för intervjuernas ge-

nomförande var således att informanterna känner sig bekväma i situationen och att forskarens 

närvaro inte styr svaren på något sätt (Larsen 2009:88). 

4 Resultat 

Vid genomgången av intervjumaterialet har tre övergripande teman utkristalliserat sig: utma-

ningar av skönlitteratur ur ett elevperspektiv, språkutvecklande möjligheter ur ett elevperspek-

tiv samt språkutvecklande möjligheter ur ett lärarperspektiv. Dessa tre teman ägnas var sitt 

avsnitt i det följande. De två första utgår ifrån intervjuerna med eleverna och det tredje från 

intervjun med läraren. 

I utdragen från intervjuerna nedan har en del oviktig information för resultatet tagits bort 

vilket redovisas med hakparentes: [...]. I övrigt återges de utan språkliga korrigeringar. Detta 

innebär att de ibland kan te sig lite osammanhängande, något som emellertid i första hand är 

en effekt av att spontant tal sällan ter sig som skriftspråk. 
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4.1 Utmaningar av skönlitteratur ur ett elevperspektiv 

I kommande avsnitt redogörs för de utmaningar som eleverna upplever i samband med läs-

ningen av den skönlitteratur de har kommit i kontakt med. I båda intervjuerna berättar elever-

na om sina erfarenheter av läsningen av skönlitterära verk inom ramen för kurserna. När de 

beskriver sitt läsande framkommer att det som eleverna beskriver som ett avancerat, ålder-

domligt eller gammaldags språkbruk står som en tydlig utmaning för dem. Både elev A och 

elev B ser särskilt mötet med boken Kallocain av Karin Boye som en utmaning just på grund 

av språket även om elev B också anger att innehållet inte alls tilltalar eleven.   

 

Elev A uttrycker sig så här:  

 
I tvåan, i SVA 2 då läste vi boken som heter Kallocain, den här boken var ganska svårt eftersom 

boken hade skrivits i ett gammaldags svenska tror jag och den var ganska gammal också. (elev A) 
 

Även Elev B säger att Kallocain med dess språk var svår att läsa:  

 
det var för att en del var i språket är svårt, språket var jättekomplicerat eftersom min svenska var 

inte på den nivån som boken va. Då kände, när förståelse är svårt då blir det jobbigare och man 

förstår inte själva händelse. (Elev B) 

 

I likhet med elev A beskriver här elev B att språket är svårt och att det då är svårare att ta till 

sig innehållet och skapa mening i texten vilket också torde påverka motivationen att fortsätta 

läsa och förstå. Precis detta scenario ger elev A här ger uttryck för: 

  
jag vet inte.. ähh, asså, inte så hära svårlästa böcker som har skrivits på ett avancerade språk, för då 

blir man, när man inte förstår då blir det tråkigt och då vill man inte fortsätta längre. Asså man ska 

läsa böcker i sitt nivå, i sitt eget nivå, hur mycket man förstår och ja, typ sånt. (Elev A)  
 

Även fast eleven läser och förstår orden är innehållet ändå svårt att förstå och eftersom ord 

kan användas i så många olika kombinationer bereder det ännu större utmaningar. Elev be-

skriver också svårigheten med att ett och samma ord kan ha flera betydelser.  

 
så det är ganska svårt ibland eftersom det finns ett ord som betyder många andra saker också, det 

beror på sammanhanget. Liksom på en ställe den här ord betyder den här, på den här andra den här 

så. (Elev A). 

 

I likhet med elev A berättar även elev B om denna typ av utmaning i samband med bokläs-

ningen som handlar om innebörden och betydelsen av orden och hur man kan tolka det man 
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har läst vilket visar på vikten av att känna till ords olika betydelser och att lära sig att tolka 

budskap för att kunna utvecklas i sitt lärande. Elev B säger: 

 
äh, böcker som är svåra exempelvis Kallocain, det är mest filosofin som är bakom boken, man lä-

ser en text och själva förståelse och innehållet är jättestort, man exempelvis, vi brukar säga, i koran 

det är ett kort mening men på bakgrunden det betyder jättemycket, det är det som gör att det blir 

svårt. Vi läser en text som är kort vi förstår att texten säger så och så och så men bakgrunden är det 

svårt som behöver och liksom tänka och ja diskutera från olika perspektiv då blir det svårt. (Elev 

B) 
 

Det finns dock en betydande skillnad mellan elev A och elev B vilken består i att de har olika 

skolbakgrund (se tabell 1 s.7). Elev A saknar skolgång i sitt hemland förutom en månad i ko-

ranskola medan elev B har lärt sig att både läsa och skriva på sitt förstaspråk och gått i skola i 

fem år. Elev A visar en tydlig medvetenhet om varför det kan vara svårt att förstå då eleven 

inte har tillräcklig skolbakgrund i hemlandet: 

 
asså det är svårt att förstå innehållet när man inte, just i min situation är det svårt för att jag har inte 

tillräckligt skolbakgrund i mitt hemland. (Elev A) 

 

Här uppvisas prov på metaspråkliga insikter då eleven förklarar att otillräcklig skolgång i 

hemlandet bara har lett till kunskap i det vardagliga språket på sitt modersmål. Vidare säger 

eleven att vid fördjupning i persiska texter så blir det svårare än vid fördjupning i svenska 

texter. Det kan innebära att eleven har lärt sig skolspråket i Sverige men inte skolspråket i 

Afghanistan. Kompetensen i andraspråket vad gäller läsning och skrivning är större än i 

förstaspråket där eleven kan läsa och tala men inte skriva.  

Elevernas utmaningar vid läsning av böcker beror alltså enligt eleverna själva på att de 

saknar tillräckligt stort ordförråd, kunskap om ords betydelsemöjligheter och avsaknad av 

skolutbildning i hemlandet.  

4.2 Språkutvecklande möjligheter ur ett elevperspektiv 

De positiva effekterna av skönlitteraturläsningen avser dels själva läsupplevelsen, dels nyttan 

för språkinlärningen. Dessa aspekter tas upp i var sitt delavsnitt nedan. 

4.2.1 Böcker som berört  

I föregående avsnitt beskrevs läsningen av Kallocain av båda eleverna inte så positiv till 

största del på grund av ett mer svårtillgängligt språkbruk. Boken Stjärnlösa nätter (2011) som 

elev A läste i nian och som elev B läste i årskurs 1 var däremot en positiv erfarenhet och båda 
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två beskriver att det fanns två saker med boken som gjorde att intresset väcktes. Dels kunde 

de relatera till innehållet och dels är boken skriven i ett mer modernt språk i jämförelse med 

Kallocain. När eleverna talar om Stjärnlösa nätter kan man att märka att deras läslust har 

väckts och att språket inte är en utmaning för dem, utan att de skapar mening med hjälp av 

både innehåll och språk.  

 

Elev A tycker till exempel att det är ett mer lättillgängligt språkbruk i boken och att det spän-

nande innehållet lockade eleven att läsa vidare: 

 
kanske den hade skrivits på ett enklare språk.” [...] ”liksom , ja det kan vara den. Men historian var 

väldigt spännande, man blir alltid nyfiken, man vill fortsätta läsa vad som kommer hända eftersom 

killen hade väldigt svåra situationer som var som kunde inte bestämma sig själv utan var tvungen 

att göra så som sina föräldrar säger och det vill han inte göra så det var väldigt spännande att läsa 

den här boken. (Elev A) 

 

I likhet med elev A säger även elev B att den nutida boken Stjärnlösa nätter engagerade och 

intresserade och språket nämns inte som en påverkande negativ faktor under läsningen. Båda 

eleverna får genom läsningen av Stjärnlösa nätter möjlighet att sätta sig in i en situation som 

inte är främmande för dem och de kan identifiera sig med huvudpersonens problem. Elev B 

berättar hur innehållet i boken väcker en djupare förståelse för huvudpersonen genom att dra 

en parallell mellan sin egen och huvudpersonens kultur: 

 
det var bara för att det var en intressant berättelse som jag kunde koppla med deras kultur eftersom 

vi har ganska bakgrund och det är samma sak som det handlade på boken. Om vi har en svensk tjej 

[...] så kanske det händer att vi blir tvungen av familjen som åker dit till hemlandet och blir 

tvungen att ska gifta oss med nån annan som är vår kusiner eller ja det är kulturen som har samma 

då tyckte jag att jag kopplade med boken, Då var det intressant liksom att komma händelsen och 

hur det kommer att bli, hur situationen ska lösas och så vidare. (Elev B) 

 

Trots utmaningen som ett mer ålderdomligt språkbruk utgjorde i Kallocain berättar eleverna 

vidare hur två andra drygt hundraåriga romaner gjorde ett betydande intryck på dem och att 

lärande ägde rum under läsningens gång. Elev A läste under höstterminen i årskurs 3 Kejsaren 

av Portugallien som eleven tyckte mycket om vilket man kan uttyda av följande utdrag: 

 
den här boken var, asså var perfekt bok, den var ganska spännande [...] man ville liksom fortsätta 

läsa vad som kommer hända hela tiden för att det var, asså, det var ganska svårt att hänga med ef-

tersom den hade skrivits i en gammaldags svenska, att den använde mycket dialoger [dialekter, 

min anmärkning] använde ord som till exempel e istället en, ti istället till, di istället dom. Det var 

helt annorlunda. (Elev A) 

 

Oavsett den språkliga utmaning som boken utgjorde på grund av både ålderdomligt språk och 

dialekt fick eleven ändå en drivkraft att fortsätta läsa. Eleven beskriver närmare att det be-
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rodde på att boken var intressant eftersom man blev nyfiken hela tiden på vad som skulle 

hända huvudkaraktären Jan. Trots det enligt elev A svårtillgängliga språkbruket så väcker 

karaktären Jan något i elev A som gör att eleven vill fortsätta läsa vilket visar att det inte bara 

finns språkliga vinster med bokläsning. Läsningen kan också medföra andra sorters fördelar 

gällande individuell utveckling, som i det här fallet att utveckla den empatiska förmågan. I 

utdraget nedan framgår hur Kejsaren av Portugallien har berört eleven:  

 
nej men man blir så här väldigt framför allt Kejsaren, man blir väldigt ledsen, att man ska vara, ja, 

snäll alltid, liksom, vara respektfull, man ska inte liksom tänka att han är fattig och han är sådär 

och sådär. Man ska alltid ha respekt liksom mot varenda liksom hudfärg, vart man kommer ifrån 

och vilken språk talar man. Så länge folk respekterar en och respekterar tillbaka att […]  att man 

ska inte ge upp. (Elev A) 
 

Den skönlitterära läsningen har gett elev A möjlighet att reflektera över hur eleven vill vara 

mot sina medmänniskor och förstärkt elevens sinne för rättvisa och att livet kan vara hårt men 

att man inte får ge upp ändå. Elev B fattade tycke för den drygt 100-åriga romanen Den all-

varsamma leken eftersom den enligt eleven var intressant samtidigt som den i början var en 

utmaning på grund av språket. Men det är just kärlekshistorian i boken som fångar elevens 

uppmärksamhet, eftersom eleven kan känna igen sig i kärlek och relationer och därigenom får 

texten mening för eleven: 

 
sen var det kärleken mellan två unga i början som dom tyckte att kanske dom tar det inte på allvar, 

sen förstod dom inte att hur konsekvensen kommer att bli, då blev jag nyfiken att vad kommer att 

hända i deras liv. Det var nyfikenhet som lockade med att jag ska läsa liksom hela boken. (Elev B) 

  

Gemensamt för eleverna är således att de har uppskattat läsningen av var sin äldre bok. Det 

utmanande språkbruket skulle kunna förhindra läsflytet och därmed påverka läsupplevelsen 

negativt, men genom den läsglädje som väcktes hos både elev A och elev B, så lockas de av 

sin nyfikenhet att läsa vidare i böckerna, och i slutändan får de en positiv läsupplevelse. 

4.2.2 Läsningens positiva effekter 

Att få möjlighet att diskutera böckernas innehåll uppger elev A och elev B vara en väsentlig 

beståndsdel i undervisningen. Elev A tycker att det ska ingå i kursinnehållet så att man bättre 

kan förstå på vilka olika sätt man kan diskutera innehållet. Eleven förtydligar att när läraren 

ställer frågor om boken ger det möjlighet att diskutera fler saker samt att det tvingar en att 

reflektera hur saker och ting hänger ihop i berättelsen.  
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Elev A säger dessutom att litteratursamtalet tillsammans med andra elever ger tillfälle att 

reda ut eventuella missförstånd i boken:  

 
och man kanske lära om vissa saker man har missförstått och kanske en annan som berättar och 

liksom, jaha just det, jag har missförstått just det här stället och han har uppfattat det på det sättet 

och jag har uppfattat det på ett annat sätt. (Elev A) 

 

Elev B säger också att hen gillar att diskutera och analysera böckerna i skolan därför att när 

eleven förstår en bok blir den mer intressant: 

  
då gillar jag eftersom, det är att jag kan ta upp känslor och allting som jag har med från boken. Då 

kan jag förklara och berätta till dom som är, dom som deltar i diskussionen. Sen så är det viktigt 

för språket också så att saker som man har läst, man kan berätta muntlig och det är jättepositivt för 

språket också. (Elev B) 

 

Utdragen visar att möjligheten att diskutera har flera förtjänster, dels kan eleven få berätta för 

andra hur eleven har upplevt boken men även hur utvecklande det är för språket att tillsam-

mans med andra skapa mening av det man läst.  

Elev A tror att bokläsningen kan resultera i att den förbättrar läsförståelsen men även för-

ståelsen för hur språket är uppbyggt och att det i sin tur förbättrar den skriftliga förmågan. 

Dessutom tror eleven att förståelsen för hur olika texter kan förstås och skrivas utvecklas: 

 
man lär sig från texter från böcker eftersom man har sett hur dom uppbyggde den meningen, både i 

skriftlig och läsförståelse liksom. [...] hur man ska skriva texter för det är en väldigt bra fördel med 

att läsa böcker. (Elev A)  

 

Även vid frågan varför det ingår att läsa böcker i undervisningen säger elev A att läsning av 

böcker hjälper till med läsförståelsen vid läsning av andra texter såsom biologi eller samhälls-

kunskap. Vidare berättar eleven att ordförrådet utvecklas eftersom man lär sig nya ord och 

som används både i vardagligt språk och i skolämnen. Eleven märker alltså att läsningen har 

förbättrat både läsförståelse, syntaktisk förmåga, produktion av texter, större förståelse av 

olika texttyper och att en utveckling av ordförrådet ägt rum.  

Även elev B uttrycker sig i liknande ordalag när det gäller vad eleven tror att målet med 

bokläsningen är. Eleven tror att oavsett om man är svensk eller inte behöver alla bli bättre och 

förbättra sig språkligt. En utveckling av kunskaper både inom förstaspråket som andraspråket 

när det gäller litteratur, grammatiska kunskaper och att få en progression i sitt ordförråd vär-

derar elev B högt. Eleven upplever att läsningen ger alla möjligheten att utvecklas oavsett 

etnisk eller social härkomst:  



 

21 
 

 

 
om man läser bok då utvecklar man, äh exempelvis om det är en person som har inte gått i skolan 

pratar svenska oavsett om han är svensk eller inte jämfört med en som är kanske statsminister el-

ler, då pratar dom inte kanske på samma sätt, på samma nivå av svenska. Det gör att man förbättrar 

sig genom att läsa bok, böcker och liksom ja. (Elev B)  
 

Vidare berättar elev B att dennes språk utvecklats och eleven har blivit bättre på att skriva och 

analysera texter genom att läsa och arbeta med böcker i undervisningen. Eleven tror också att 

den språkliga nivån höjs om eleven blir tvingad att läsa böcker även om det inte alltid är lust-

fylld läsning. Det kan vara motiverande i ett framtidsperspektiv då möjligheten till bättre be-

tyg ökar om eleven är tvungen att läsa böcker: 

 
ja, alltså, ja när jag blir tvungen asså att läsa sån där böcker, då känner jag mig att jag har nånting 

som måste göras. Då fixar jag med på så sätt så att jag ska tänka på att det säkert är bra, inte bara 

tråkig. Jag lär mig nya ord, innehållet och meningar och läsförståelse blir bättre, jag funderar på att 

jag kan lära mig men oavsett om det är tråkig eller intressant, då ja försöker jag liksom att komma 

igång. (Elev B) 
 

Genom att i läsningen förvärva nya ord och att i samtal använda dessa nya ord har eleven utö-

kat sin kunskap och förståelse om ords kombinationsmöjligheter. Det gäller även de ord som 

eleven redan kände till men där kunskap om ords variationsmöjligheter saknades. Elev B sä-

ger att en automatisering av ordanvändningen i muntlig kommunikation har kommit till stånd 

genom läsningen: 

 
det var inte så när jag skulle prata muntlig, då kom jag inte igång liksom att hur ska jag använda, 

hur ska jag ta ordet. [...] men däremot med bokläsning då kunde jag liksom automatiskt använda 

ordet. (Elev B)  
 

Båda eleverna beskriver att de har utvecklat en metaspråklig förståelse eftersom de vet när de 

inte förstår och kan agera därefter. Vidare inser de också värdet av att läsande får effekt även i 

andra ämnen som de läser i skolan. När elev B ställs inför frågan vad som är särskilt roligt i 

undervisningen beskriver eleven att vid tidigare läsning så fanns inte tanken på utmaningar i 

samband med läsningen. Genom undervisningen i skönlitteratur har eleven fått upp ögonen 

för det och finner det väldigt intressant. Det gäller till exempel miljöbeskrivningar, personlig-

heter och karaktärer som tas upp i böckerna men genom undervisningen har eleven fått större 

förståelse för författarens sätt att skriva och dennes ordval vid beskrivningar och berättelser. 

Elev B upplever att förståelsen för hur ord kan väljas utifrån vilket budskap som sänds ut i 

boken samt ordens olika tolkningsmöjligheter har förbättrats. Förmågan att analysera, förstå 

budskap och olika sätt att läsa och förhålla sig till texter har utvecklats hos eleven.   
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4.3 Språkutvecklande möjligheter ur ett lärarperspektiv 

I det följande ges en redogörelse för lärarens upplevelser och erfarenheter av att undervisa 

skönlitteratur för andraspråkselever. Först redogörs för lärarens syn på hur undervisningen i 

skönlitteratur ger flera fördelar såsom språklig utveckling och möjlighet att identifiera sig 

med andra människor och deras livsvillkor. Därefter beskrivs hur läraren uppfattar andra-

språkselevers läsförmåga och kunskap om passande lässtrategier. Slutligen ges en bild av lära-

rens syn på samtalet som verktyg för att stötta eleverna. 

4.3.1 Nytta med skönlitteratur 

Läraren anser att det finns tre syften med att elever ska läsa skönlitteratur. Det första är att 

träna på att läsa för att öka läskunnighet och läsförståelse och genom det vidga ordförrådet. 

Det andra syftet är att träna på att analysera och förstå vad som händer mellan raderna. Det 

tredje syftet är att genom att förstå vad som händer mellan raderna få möjlighet att sätta sig in 

i en annan persons livsvillkor, miljö eller situation och därmed lära sig att identifiera med 

andra människor och få nya perspektiv. Läraren uttrycker sig så här: 

 
men även i förlängningen att sätta sig in i en annan persons livsvillkor, eller en annan miljö eller 

en annan situation och alltså, den här att identifiera sig, lära sig att identifiera sig med andra män-

niskor anser jag är en del också. Att få nya perspektiv och ja men lära sig om hur andra tänker. 

Och kanske lära sig att identifiera sig själv, alltså känna identifikation eller så. (Lärare) 

 

Läraren tar också upp att det finns flera nivåer av läsförståelse, dels en sökning som kan lik-

nas vid faktasökning på en mer grundläggande nivå, men även en djupare förståelse för varför 

saker händer. Ytterligare nivåer handlar om varför karaktärerna i boken agerar som de gör och 

att utveckla förmågan att kunna koppla ihop saker som hänt tidigare med det som händer se-

nare i boken och därmed förstå det stora sammanhanget. 

När det gäller passande böcker för varje kurs berättar läraren om sin tanke för kurserna 

svenska som andraspråk 1−3. I första kursen är det bra att ha en modern bok eftersom läraren 

tycker det är viktigt att miljön ska vara välbekant för eleverna men också att språket ska vara 

mer modernt och lättillgängligt och inte innehålla ålderdomliga ord eller för ämnesspecifika 

ord. Läraren betonar också att om det finns ämnesspecifika ord så tas det upp innan eller un-

der läsningen i frågor som hör till boken. När det gäller de äldre böckerna säger läraren så här:  
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När det kommer till dom lite äldre böckerna så är det ju helt klart mer svårare ord, meningsbygg-

naden är ofta mer kompakt också. Så där måste man ju stötta eleverna i början framför allt. (Lä-

rare) 

 

Utdraget visar att läraren är medveten om att de äldre böckerna kräver en annan typ av stött-

ning än de mer moderna böckerna på grund av både meningsbyggnad och författarens ordval.  

4.3.2 Läsförståelse och strategier 

Gällande en otillräcklig läsförståelse berättar läraren att hen av erfarenhet har märkt att det 

inte nödvändigtvis beror på att eleverna inte har tillräckligt med ord i sitt ordförråd utan att 

brist på förståelse kan bero på andra orsaker. Andra saker som fallerar vid läsningen kan vara 

att eleverna saknar kunskap om vilka sorts strategier man kan använda och när man kan an-

vända dem:  

 
alltså, det är inte nödvändigtvis så att det är orden dom saknar, det kanske är strategierna för att 

läsa och det har inte nödvändigtvis med ord att göra utan det har med strategier för att förstå när 

man förstår och när man inte förstår [...] det kanske har använts ett annat ord tidigare för det här 

fenomenet men att dom är synonymer till exempel. Du kanske inte nödvändigtvis behöver kunna 

orden men om du har tränat på den här kopplingen, även på andra språk så blir det lättare också på 

svenska. (Lärare) 

 

Som framgår av citatet påpekar läraren att felet inte behöver ligga i ett skralt ordförråd utan 

att eleven kan sakna strategier för att veta när man har förstått respektive inte har förstått. Lä-

raren berättar vidare att det är en del andraspråkselever som saknar förmågan att göra kopp-

lingen mellan förstaspråk och andraspråk eftersom de kanske saknar orden men också erfa-

renheterna och strategierna på sitt modersmål. Om eleverna inte kan relatera till ett ord eller 

erfarenhet på sitt modersmål blir det extra svårt att göra det på andraspråket som inte behärs-

kas till fullo. Men läraren säger också att många elever med svenska som andraspråk är duk-

tiga på att förstå när de inte förstår:  

 
men där har jag ju märkt att vissa elever är väldigt duktiga på att förstå när dom inte förstår ord. 

[...] och just SVA-eleverna som jag haft är ganska vana vid att inte fatta alla ord och att egentligen 

jobba parallellt med lexikon. (Lärare) 

 

Läraren ger talrika exempel på stöttning under läsningens gång både när det gäller hur läraren 

i sin roll kan stötta eleverna men också hur eleverna kan stötta varandra. Exempelvis finns en 

tydlig didaktisk tanke från början med hur läraren presenterar boken i början av momentet i 

skönlitteratur. Att skapa en god ram för den kommande läsupplevelsen finner läraren mycket 

viktigt. Det är centralt att introducera en bok genom att tillsammans med eleverna titta på 
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boken, leta upp någonting om författaren, titta på miljön som boken utspelar sig i, exempelvis 

med en presentation med bilder om saker som förekommer i början av boken. I de fall där 

boken är filmatiserad kan eleverna få se de första tio minuterna av filmen. Om det handlar om 

en specifik plats kan läraren googla platsen för att sätta igång bilder i elevernas huvuden inför 

läsningen. På detta sätt hoppas läraren bygga upp en nyfikenhet och ett intresse för boken som 

kan hjälpa eleven i den kommande läsningen. 

Stöttning av mer allmän art enligt läraren är att eleverna ska känna en tillåtande attityd till 

att använda sitt förstaspråk i klassrummet för att tillsammans finna synonymer. I de fall där 

eleverna håller sig till ämnet anser läraren att det absolut är en styrka att de kan fråga varandra 

och berättar att det händer ofta i klassrumet utan att det förstör eller stör. 

Annan typ av stöttning under läsningens gång är att visa för eleverna hur texterna är upp-

byggda genom att peka på sambandsord i meningarna så eleverna kan få större förståelse för 

hur sammanhanget i texterna hänger ihop. Om eleven har svårt att läsa originalversionen av 

verket ger läraren ut den lättlästa versionen så att eleven kan få grepp om sammanhanget som 

helhet och därefter kunna gå ner mer på djupet i originalversionen. Läraren uppmanar också 

eleverna att använda ljudböcker för att aktivera flera sinnen och att nyttja tiden på buss eller 

tåg då eleverna kan läsa en bit i boken, men även lyssna på den igen för att förstå på djupet 

eller tvärtom.   

4.3.3 Stöttning i samtal 

Stöttning i klassrummet som är av mer interagerande art är att tillsammans med eleverna ar-

beta fram en tidslinje över händelseförloppet så att eleverna kan få grepp om vad som händer 

och varför. Läraren betonar att eleverna måste ges möjlighet att praktiskt använda sig av or-

den de läst och framför allt behöver de prata om orden och diskutera i smågrupper och på så 

sätt stötta varandra på de språk som passar dem bäst för tillfället.  

Läraren ger flera exempel på stöttning i form av olika sorters samtal för att dels förstå in-

nehåll och dels för att utveckla ordförrådet. Läraren ställer många frågor av olika slag, det kan 

gälla dels kontrollfrågor, frågor där svaren står att finna i texten, händelseförlopp, frågor om 

karaktärerna men även frågor som har att göra med förmågan att inferera, författarens bud-

skap, ordval, språklig stil och ords och uttrycks olika innebörd. 

Anledningar att använda läsförståelsefrågor uppger läraren är flera: 
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Sen jobbar jag ganska mycket med frågor, alltså läsförståelsefrågor, delar upp i avsnitt och sådär, 

ähm...och det, det är inte automatiskt det bästa sättet att göra, det tror jag inte. Men jag upplever att 

eleverna får möjlighet att se, alltså så här, om jag inte förstår frågan så är det kanske någonting 

som jag inte förstått i texten. Alltså, det är inte nödvändigtvis det bästa sättet att jobba med littera-

tur men det kan vara ett bra sätt för eleverna att få eleverna att jobba och kontrollera sig själv. (Lä-

rare) 

 

Frågorna kan också röra sådant som händer eller har hänt i världen det vill säga innehåller en 

viss omvärldskunskap. Läraren berättar att boken Hjärta av jazz tar upp jazzscenen både nat-

ionellt och internationellt och att det kan göra det både svårare och mer intressant att läsa 

boken:  

 
dom pratar om Ella Fitzgerald, vem är hon. Liksom att göra medveten om att det finns, det refere-

ras till saker utanför i världen också att, det kan göra det svårare eller mer intressant”. (Lärare) 

 

Läraren berättar att nya ord och begrepp fastnar bäst när eleverna första själva svarar på olika 

sorters frågor om boken och därefter på lektionen diskuterar och jämför sina svar. I den dis-

kussionen använder eleverna gärna de nya orden som de hittat för att samtidigt förklara det 

som händer i boken.  

När det gäller utveckling av ordförrådet visar läraren kunskap i att man måste bli expone-

rad för ett ord ett flertal gånger innan det kan befästas och automatiseras för att eleverna sedan 

kan börja använda det aktivt. Läraren påpekar också att om inte eleverna utsätts för texter som 

är svårare än sådana de väljer spontant, så möter de inte orden som skulle kunna utveckla de-

ras vokabulär och betonar härigenom att det är därför läraren väljer böcker som ger eleverna 

en större språklig utmaning. Om eleven inte tvingas till att utsätta sig för texter som är svårare 

än de kunskaper de redan har, så kommer de inte utvecklas i sitt ordförråd och de kommer 

inte heller börja använda orden aktivt i sitt ordförråd.  

Lärarens erfarenhet är att ordinlärning sker i hög grad genom samtal och ett exempel när 

samtalet kan fungera som stöttning är när lärare och elever tar reda på den för tillfället pas-

sande betydelsen av ett ord med hjälp av lexikonet Lexin. Läraren upplever att Lexin är ett bra 

hjälpmedel att använda i undervisningen i svenska som andraspråk, särskilt för dem med ara-

biska eller dari som modersmål, eftersom lexikonet enligt elever är väl utbyggt. Lexikonet är 

också användbart för läraren eftersom det tillhandahåller exempelmeningar med synonymer 

både på modersmålet och på svenska, vilket möjliggör ett samtal mellan läraren och elever 

kring ordets kombinationsmöjligheter.  

Ett annat exempel på stöttning i samtal är när lärare tillsammans med elever diskuterar vad 

författaren vill förmedla genom språkets form. Det kan gälla varför författaren valt att kalla en 
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viss karaktär för unge och inte barn och vilken attitydförändring i hur man ser på personen 

som kan ske när man väljer att beskriva någon som slafsig eller rufsig. Ytterligare ett exempel 

på stöttning i litteratursamtal är när där eleverna får använda ord och samtidigt skapa mening, 

såsom vid diskussioner kring etiska och moraliska frågor. Läraren tycker att det är det rolig-

aste eftersom undervisningen blir som mest levande då:  

 
det brukar ofta bli väldigt bra diskussioner att dom liksom ja men han gjorde ju det för att hans 

mamma hade gjort si eller så eller liknande, så. [...] ja, man får bra autentiska svar där på den tyck-

er jag. (Lärare)  
 

Läraren menar att eleverna samtidigt som de skapar mening om något som berör dem använ-

der språket och därigenom kan utveckla sin kognitiva förmåga.  

När det gäller att ge eleverna en positiv läsupplevelse av skönlitteratur så tror läraren att 

den bästa läsupplevelsen ofta blir i det lilla samtalet där till exempel två elever diskuterar en 

situation och där eleverna genom att lockas eller ledas in med frågor kan koppla ihop vad som 

händer eller att de kan se likheter mellan någonting de redan varit med om eller redan läst. 

Läraren berättar att när eleverna får möjlighet att känna igen sig i en given situation så blir 

läsningen för dem roligare:  

 
Alltså det blir en, eleverna upplever att det blir mycket roligare när elever fattar vad det är som 

händer eller när dom så här känner igen nånting, eh, ja men, som när en elev som läser Kejsaren av 

Portugallien liksom ja men känner igen sig i eller ja men känner igen papparollen alltså att den är 

nånting som den kan relatera till antingen genom att själv ha upplevt det eller genom att inte ha 

gjort det men att förstå känslorna därefter och då blir det ju intressantare och roligare att följa den 

här personen. (Lärare) 
 

Eleverna får i samtalet diskutera och eleverna kan hjälpa varandra framåt och får träna på att 

vara i andra människors situationer. Läraren säger att det är väldigt viktigt att eleverna på ett 

eller annat sätt känner igen sig i bokens innehåll. Om det skulle vara så att inte att eleven inte 

riktigt finner någon väg till identifikation kan läraren hjälpa eleven på traven i en konkret 

stöttning. Läraren kan då be eleven att själv kliva in i karaktärens situation och det funkar 

ibland: 

 
nånting som jag tycker är väldigt bra och där som jag tycker är viktigt för att eleven tränar sig för 

längre fram det är att be eleven kliva in i situationen, ja men, om du skulle sitta på ett möte och 

nån skulle säga så här till dig, hur hade du reagerat då? Och då kanske eleven, ahh men då skulle 

jag bli typ sur. Ja  precis, ja men om du blir sur om en person blir sur, vad kan den göra då, jahaa 

så det är därför hon kastar vasen. (Lärare) 
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Läraren berättar vidare att genom att be eleven kliva in i den situation tränar eleven sig på att 

lyfta texten från att vara ord till att måla upp en bild där eleven deltar som i en filmscen. Om 

man tränar sig på det kommer det bli roligare att läsa och så länge som det bara är ord på ett 

papper så kommer eleven aldrig tycka att det är kul: 

 
om det aldrig händer i huvudet liksom så, även om det inte alltid kan göra det, så tror jag aldrig att 

lusten och glädjen dyker upp på nåt sätt och det blir mycket mycket svårare att tolka ord på ett 

papper än att se filmen i huvudet. (Lärare) 

 

Att ge eleverna olika typer stöttning är enligt lärarens erfarenheter av betydande vikt. Om 

eleverna får samtala och använda orden ger det möjlighet att automatisera ordanvändandet. 

Att identifiera sig med någon eller något i boken ökar intresset att läsa och samtal om etik och 

moral i relation till bokens karaktärer möjliggör för eleven att reflektera över sin egen stånd-

punkt i olika frågor. Elevens möjlighet att bygga på sina omvärldskunskaper kan också ske 

genom stöttning i samtalsform.  

5 Diskussion av resultat 

I resultatet presenteras ett flertal olika företeelser som både eleverna och läraren i samband 

med läsning av skönlitteratur anser har lett fram till en övergripande bättre läsförståelse hos 

eleverna. Ur ett elevperspektiv handlar det om utmaningar men även möjligheter att genom 

skönlitteraturen utvecklas både på ett språkligt som personligt plan. I lärarintervjun framkom 

att det kan finnas fördelar med skönlitterär läsning och att olika typer av stöttning är central 

för elevernas språkutveckling och för förmågan att byta perspektiv.  

5.1 Stöttningens betydelse för språklig utveckling 

Stöttning under läsningen i form av interaktion med andra är något som både elever och lärare 

lyfter upp som en viktig del i undervisningen för att läsförståelsen ska utvecklas. Såväl läraren 

som eleverna i studien verkar ha en liknande syn på hur lärande kommer till stånd vilket kan 

härledas till det sociokulturella perspektivet där lärandet sker i interaktion med andra och med 

språket i centrum. I samtalet ges det utrymme för eleverna att tillsammans med antingen lä-

rare eller andra mer kunniga elever utvecklas inom den närmaste utvecklingszonen (Vygotskij 

1978:86). Stöttningen i litteratursamtal kan ha till följd att elever får större förståelse för andra 

människors livsvillkor och därmed utökar sina referensramar (Molloy 2011:19). Reichenberg 
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anser att en del andraspråkselever kan sakna bredd i språkbehärskning och en djupare kunskap 

i ordförrådet (Reichenberg 2014:59).  

För att fördjupa kunskapen är det enligt Economou en bra metod att läsa och samtala om 

innehåll och ords betydelse (Economou 2015:43). Enström menar också att det behövs ett 

djup i ordförståelsen och även kunskap om hur ord kan kombineras vad gäller stil och värde-

laddning (Enström 2013:176). Eleverna behöver möta ord i många sammanhang för att ut-

veckla denna kunskap. Enligt Ellis ska elever exponeras för ordet i olika sammanhang mellan 

sex och sju gånger för att erhålla en total förståelse av ordet (Ellis 1999:47).  Läraren visar 

god kunskap i att man bör utsätta eleverna för ett ord ganska många gånger för att eleverna 

ska börja använda det själv och läraren möjliggör för eleverna att göra detta till exempel när 

de svarar på olika sorters frågor om innehållet och sedan i samtal jämför sina svar med andra 

elevers. Cummins säger dessutom att det ger eleverna möjlighet att använda och utveckla 

språket i ett meningsfullt sammanhang till exempel i smågrupper där eleverna kan fungera 

som språkliga resurser för varandra (Cummins 2000). När eleverna kan fungera som språkliga 

stöd för varandra är det ett exempel på vad Dysthe kallar stöttning i den närmaste utveckl-

ingszonen (Dysthe 1996:55−57).  

Elev A uppger att när man får diskutera det man läst så kan man förstå allt bättre och när 

läraren ställer frågor väcks fler frågor och det blir en ökad förståelse av hur allt hänger ihop i 

innehållet. I likhet med elev A säger även elev B att det är mycket viktigt för språket att man 

kan berätta muntligt och att diskussionen är ett viktigt forum på vägen mot en högre läsförstå-

else. Eleven tror att diskussionen ger möjlighet att repetera vad som har hänt och i och med 

denna hjälp kan man förbättra sin läsförståelse.  

Ett annat exempel på stöttning ur lärarens perspektiv när det gäller för eleverna att utveckla 

djupet i sitt ordförråd är när läraren i undervisningen lyfter olika sätt för ord att markera stil 

och värdeladdade ord. Till exempel tar läraren upp varför författaren har valt att använda unge 

istället för barn eller slafsig istället för rufsig och vad det kan innebära för textens innebörd. 

Här går det att jämföra föreliggande studie med Molloys studie (Molloy 2011) där elever får 

diskutera språket i sagor och därigenom kan få upp ögonen för skillnaden mellan värdelad-

dade ord. Skolverket lyfter också att när elever får diskutera tillsammans med lärare och andra 

elever kan de få syn på för dem nya språkliga nyanser (Skolverket 2012:17). 

Ytterligare ett exempel på stöttning i den närmaste utvecklingszonen är när lärare och elever 

kan använda sig av lexikonet Lexin för att få fram en mer exakt användning av ordet eftersom 

exempelmeningarna finns på både första- och andraspråket. Att genom denna metod utvecklas 
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språkligt ligger också i linje med DeSeCo-kompetensen att kunna hantera och visa förmåga 

att välja lämpliga språkliga digitala redskap (OECD 2006:10−11). Vidare påpekar läraren att 

om inte eleverna utsätts för texter som är svårare än de själva så möter de inte orden som 

skulle kunna utveckla deras ordförråd. Lärarens upplevelse är i linje med Reichenberg som 

tycker att eleverna ska läsa på gränsen till sin förmåga för att läsförmågan ska utvecklas 

(Reichenberg 2014:58 f ).  

Även Bradford framhåller fördelar med att arbeta med skönlitteratur eftersom eleverna inte 

bara kan utvidga sitt ordförråd utan också bli mer vana vid syntaktiska mönster som inte bru-

kas så ofta i vardagsspråket (Bradford 2006:202 enligt Economou 2015:34). Elev A säger till 

exempel att läsningen har gett större förståelse för hur man bygger meningar och även Elev B 

berättar att läsningen har lett till en automatiserad ordanvändning och att det inte gick lika bra 

att uttrycka sig innan. Läsandet har gett eleven redskap för att uttrycka sig både muntligt och 

skriftligt och uppfyller därmed ett av kurssyftena för svenska som andraspråk på gymnasiet, 

nämligen att ge eleverna: ”en möjlighet att utveckla ett varierat och nyanserat språk” (Läro-

plan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 2011:182). 

5.2 Skönlitteraturen som engagerande verktyg  

De båda eleverna uttrycker att böckerna som de läst i undervisningen har gjort olika slags 

intryck på dem. Av avgörande vikt för motivationen att läsa böcker tycker eleverna är att 

språket och orden inte ska utgöra en alltför stor utmaning och båda eleverna är överens om att 

Stjärnlösa nätter var lätt att relatera till på grund av ett mer modernt språkbruk samt att de 

känner igen sig i de kulturella problem som gestaltas i boken. Cummins framhåller vikten av 

att elever känner igen sig i texten för att de ska kunna knyta an och därigenom engagera sig i 

texten (Cummins 2001). Även läraren lyfter fram detta som en central faktor och benämner 

det även som en avgörande faktor för att läsupplevelsen ska falla väl ut.  

Läsupplevelsen av Stjärnlösa nätter upplevs av båda eleverna som positiv. Utmaningarna 

visade sig snarare vid läsningen av Kallocain då de stötte på motstånd på grund av att de upp-

levde avsaknad av ett tillräckligt bra ordförråd men man kan spekulera i ifall det var att ele-

verna inte kunde knyta an till texten på ett känslomässigt plan. Reichenberg tror att andra-

språkselever kan sakna passande referensramar och förförståelsekunskaper och då kan eleven 

får svårt att läsa aktivt och inferera (läsa mellan raderna) och därigenom skapa mening av 

texten (Reichenberg 2014:56,59).  
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Värt att belysa trots den språkliga utmaningen i de äldre böckerna Kejsaren av Portugall-

lien och Den allvarsamma leken är att eleverna ändå tyckte att dessa böcker ökade läslusten 

och nyfikenheten för vad som skulle hända karaktärerna. Det skulle alltså kunna vara något i 

innehållet som lockar och där nyfikenheten driver eleverna att läsa klart hela boken. Läraren 

tror att eleverna behöver hitta något i texten som de kan känna igen sig i så att orden inte för-

blir ord på ett papper utan att orden lyfts till en filmscen i huvudet istället. En annan möjlig 

anledning till att elev A tyckte så mycket om boken Kejsaren av Portugallien kan också ha att 

göra med Lagerlöfs framställningssätt. Östman funderar i sin artikel på vad det är i romanen 

som gör att den fortfarande har förmågan att fascinera och lyfter den språkliga formen som en 

möjlig anledning (Östman 2015:185). Även i Molloys studie var det så att eleverna drogs in i 

handlingen i Kejsaren av Portugallien och gav dem möjlighet till perspektivbyte och utöka 

sina referensramar (Molloy 2011:9). Bokläsningen har för elev A inneburit insikter i hur man 

ska behandla andra människor och att livet kan vara hårt men att man inte får ge upp ändå, 

vilket går att jämföra med Molloys studie.  

Economou anser att litteratursamtal ger andraspråkselever särskilda möjligheter genom att 

eleverna blir berörda av texten och då använder språket på ett meningsfullt sätt i interaktion 

med andra men också att eleverna utvecklar förmågan att sätta sig in i andras situationer 

(Economou 2015:43). Läraren betonar att en del av syftet med att läsa skönlitteratur är att när 

man förstår vad som händer mellan raderna kan man sätta sig in i en annan persons livsvill-

kor, miljö eller situation och därigenom lära sig att identifiera sig med andra människor och få 

nya perspektiv. Lärarens uppfattning överensstämmer även Landmark & Wiklund som hävdar 

att skönlitteratur fungerar som ett centralt verktyg som är mer engagerande eftersom eleverna 

ges möjlighet att sätta sig in i skeenden och att leva sig in i karaktärerna (Landmark & 

Wiklund 2012a:57). Även Molloy anser att en av skönlitteraturens funktioner är att eleverna 

kan få leva sig in i andras livsvillkor för att bättre förstå dem (Molloy 2011:18). Nussbaum 

tänker att skönlitteratur därför lämpar sig väl för att utveckla förmågan att sätta sig in i andras 

situationer (Nussbaum 1997:85ff enligt Economou 2015:3941). Detta kan ses till exempel när 

eleverna talar om hur de påverkats av boken Stjärnlösa nätter där eleverna kunde leva sig in i 

karaktärens problem. Ett annat belysande exempel är när elev A berättar om hur karaktären 

Jan i Kejsaren av Portugallien berört och gett eleven möjlighet att reflektera över hur man ska 

vara mot sina medmänniskor. Eleverna får i litteratursamtal möjlighet att utveckla den så kal-

lade narrativa fantasin vilken innebär att läsaren kan skifta perspektiv mellan läsaren och 

bokens karaktärer och därigenom se sig själv i andra (Molloy 2011:18 f).  
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Läraren berättar att det brukar bli lyckade diskussioner när eleverna diskuterar etiska och 

moraliska frågor vilket visar hur eleverna samtidigt som de skapar mening om något som be-

rör dem använder språket och därigenom kan utveckla sin kognitiva förmåga. Cummins säger 

att möjligheten att diskutera litteratur kan göra att elever tillägnar sig erfarenheter de inte 

skulle få någon annanstans och att det gör skönlitteraturläsning unikt (Cummins 2001). Elev 

A har enligt egen utsago fått större förståelse för olika texttyper vilket innebär att eleven ut-

vecklat den tredje DeSeCo-kompetensen att förhålla sig kritisk till olika texter (OECD 

2006:14−15).  

Även elev B uttrycker sig i liknande ordalag när det gäller vad eleven tror att målet med 

bokläsningen är. Eleven tror att oavsett om man är svensk eller inte behöver alla bli bättre och 

förbättra sig på språket. En utveckling av kunskaper både inom förstaspråket som andrasprå-

ket när det gäller litteratur, grammatiska kunskaper och att få en progression i sitt ordförråd 

värderar elev B högt. Eleven jämför också en statsminister med en person som inte gått i sko-

lan och säger att man kan ha olika nivå av svenska och genom läsningen kan de förbättra sitt 

språk. Jag tolkar det som att eleven uppfattar läsningen som ett demokratiskt medel som ger 

alla möjligheten att utvecklas oavsett etnisk eller social härkomst. För elev B har undervis-

ningen fungerat transformerande då eleven uppvisar ett kritiskt och medvetet förhållningssätt 

samt en social medvetenhet (Cummins 2000:260). Eleven visar också prov på att uppfylla ett 

av kurssyftena för svenska som andraspråk på gymnasiet genom att eleven genom skönlittera-

turen fått möjlighet att sätta sig in andras ”erfarenheter, tankar och föreställningsvärldar” (Lä-

roplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 2011:182). 

6 Sammanfattning 

Att läsa och samtala skönlitteratur i undervisningen har gett eleverna i fallstudien verktyg att 

utvecklas på flera plan, både språkligt, kognitivt och empatiskt. Genom att läsa och arbeta 

med skönlitteratur förverkligas styrdokumenten då både lärare och elever berättar att skönlit-

teratur i undervisningen kan användas som ”källa till insikter om andras erfarenheter, tankar 

och föreställningsvärldar” och för att ”ge eleverna en möjlighet att utveckla ett varierat och 

nyanserat språk”. Vidare visar fallstudien att skönlitteraturen kan fungera transformerande 

och som ett demokratiskt verktyg i linje med DeSeCo-förmågorna som syftar till att utveckla 

nödvändiga förmågor som krävs i dagens samhälle såsom att inta ett kritiskt förhållningssätt 

till olika typer av texter.  
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Eleverna visar prov på att de utvecklat sin läsförmåga eftersom de uppger att de har auto-

matiserat användandet av ord och utvecklat ordförrådet. En utveckling av deras kunskaper om 

syntax och även deras förmåga till narrativ fantasi och kritiskt tänkande har ägt rum. Ur lära-

rens perspektiv är det viktigt att eleverna möter en undervisning där samtalet står i fokus för 

att öka läsförståelsen och härigenom kan eleverna möta nya ord och samtidigt använda dem 

för att skapa mening genom att kliva in i någon annans livsvillkor.  

Stöttning i form av samtal med både andra elever och lärare visar hur central stöttningen i 

den närmaste utvecklingszonen kan vara. Insikten om att arbete med skönlitteratur och rätt 

sorts stöttning kan leda till en metaspråklig förståelse är inte att underskatta. Skönlitteraturen 

öppnar dörren till insikter, upplevelser och lärdomar eleverna inte skulle få någon annanstans. 

Om läsaren som Dostojevskij säger kan lyssna till karaktärernas röster kan litteraturen göra 

läsarna empatiska och toleranta och då kan språket fungera både som mål och medel för kun-

skapande.  

7 Förslag till vidare forskning 

I resultaten framkom att eleverna tyckte om att läsa den moderna romanen Stjärnlösa nätter 

och de drygt hundraåriga romanerna Kejsaren av Portugallien och Den allvarsamma leken 

men inte den knappt femtio år yngre Kallocain. Eleverna uppger att de fastnade för böckerna 

trots den språkliga utmaning som boken utgör. Det vore därför intressant att intervjua fler 

elever om deras läsupplevelse av dessa två romaner eller andra böcker med mer ålderdomligt 

språkbruk för att undersöka om fler andraspråkselever knyter an till böckerna som eleverna i 

fallstudien har gjort.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide elever 

 

A. Bakgrundsinformation  
 

1. Hur gammal är du?  

2. Vilket land/länder kommer du ifrån?  

3. Hur länge har du varit i Sverige?  

4. Hur länge har du gått i skolan i Sverige?  

5. Hur länge gick du i skolan i ditt hemland eller andra länder?  

 

B. Elevernas allmänna tankar om läsning av skönlitteratur 
 

1. Vad tänker du på om jag säger läsning av böcker?  

2. Vad tycker du om att läsa böcker? (Svenska böcker och böcker på modersmålet) 

3. Vad är roligt att läsa? Varför? 

4. Vad är inte roligt att läsa? Varför? 

5. Läser du böcker hemma? Om ja, varför? Om nej, varför inte? 

 

C. Elevernas specifika tankar om läsning av skönlitteratur i undervisningen 
 

1. Räkna upp de böcker ni har läst i SVA 1, i SVA 2 och i SVA 3. Vilka var roliga eller in-

tressanta att läsa och varför? 

2. Varför ingår bokläsning i undervisningen för svenska som andraspråk tror du?  

3. Vad tror du att den bokläsningen kommer att leda till? Vad finns det för mål med läsning-

en?  

4. Har du lärt dig svenska bättre genom att läsa och jobba med böcker i undervisningen? För-

klara varför och ge exempel 

5. Hur arbetar ni med läsning av böcker i klassrummet? Ge exempel. 

6. Tycker du att böckerna ni läser är svåra? Om ja, på vilka sätt? 

7. Vilka strategier använder du när du stöter på ord du inte känner igen?  

8. Vad tycker du om innehållet i böckerna du har läst i skolan? Ge exempel 

9. Kan du identifiera dig med innehållet i böckerna du har läst i skolan? Varför/varför inte? 

Ge exempel 

10. Är det viktigt att diskutera innehållet i böckerna? Varför/varför inte?  

11. Vad tycker du om att diskutera och analysera böckerna ni har läst i skolan? Varför/varför 

inte? 

12. Har du haft nytta av tidigare upplevelser/kunskaper/erfarenheter (från ditt hemland eller 

andra länder) när ni läser eller diskuterar böcker? 
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Bilaga 2 Intervjuguide lärare 

 

A. Bakgrundsinformation 
 

1. Vilken utbildning har du?  Vidareutbildning de senaste åren? 

2. Vilket är ditt nuvarande undervisningsuppdrag? 

3. Hur länge har du arbetat som lärare i dina respektive ämnen som du är behörig i? 

 

B. Allmänna frågor om undervisning av skönlitteratur  
 

1. Vilka böcker har du läst med dina elever i svenska som andraspråk i kurserna 1-3 de sen-

aste åren som du har undervisat? 

2. Vilket syfte anser du att skönlitteraturen har i undervisningen för svenska som andraspråk? 

3. Vad är viktigast att fokusera på i läsningen av skönlitterära böcker för att eleverna ska få en 

positiv läsupplevelse? 

4. Vilka faktorer styr ditt val av litteratur som läses i SVA-undervisningen?  

5. På vilka sätt arbetar du med skönlitteratur i undervisning? Ge konkreta exempel 

6. Hur förbereder du eleverna inför läsningen? Ge gärna konkreta exempel 

7. Finns det någon typ av skönlitteratur som du tycker bör undvikas? Motivera 

8. Vad tycker du om lättläst skönlitteratur? Varför är det bra/varför inte? 

9. Stöter du på några svårigheter/problem när det gäller läsning/arbete med skönlitteratur? 

(vilka? Ge exempel) 

10. Skiljer sig arbetssättet åt om du jämför med svenska och svenska som andraspråk när det 

gäller undervisning i skönlitteratur? 

11.  Hur ser du på elevernas språkliga repertoar och i vilken utsträckning anser du den vara en 

resurs? 

 

C. Specifika frågor om ordförråd och innehåll i undervisningen av skönlitteratur  

 

1. Vad har du för tankar kring vokabuläret i de böcker i de böcker du väljer ut?  

2. Hur och när lär eleverna bäst in nya ord och begrepp i samband med läsningen av skönlitte-

rära böcker? Praktiska exempel? (explicit, implicit)  

3. Hur arbetar du rent praktiskt med elevernas ordinlärning? Motivera  

4. Vilka typer av ord/begrepp är lättast för andraspråkseleverna att lära sig? (vilka är viktig-

ast?)  

5. Vilka svårigheter finns när det gäller ordförrådet/inlärningen hos andraspråkselever tycker 

du?  

6. Hur kan man konkret stötta eleverna i läsningen när det gäller ordförrådet? Ge exempel 

7. Hur kan man konkret stötta eleverna i läsningen när det gäller att förstå innehållet, alltså 

inte bara avkodningen? Ge exempel 

8. Är det viktigt att elever känner igen sig i innehållet i boken? Varför/varför inte? 

9. Hur problematiseras ordförrådet och innehållet i böckerna före, under och efter läsningen? 

Av eleverna och av dig? 

 


