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Sammandrag 

Skönlitteratur ska inkluderas i alla SVA-kurser (1, 2, 3) på gymnasiet enligt Gy11. Syftet med 

denna uppsats är att undersöka vilken roll SVA-lärarstudenter tycker att skönlitteraturen bör ha 

i SVA-undervisningen. Uppsatsen ämnar svara på vilken funktion studenterna tycker att 

skönlitteraturen fyller i SVA-undervisningen, hur de ser på skönlitteraturens plats i 

styrdokumenten och även hur SVA-lärarutbildningen har förberett dem för framtida 

skönlitterär undervisning i SVA. Metoden för studien är kvalitativ intervju, dels genom 

fokusgruppintervju och dels genom uppföljande individuella intervjuer. Informanterna är sex 

SVA-lärarstudenter på ämneslärarprogrammet på Uppsala universitet. Resultatet visade att 

informanterna menar att skönlitteratur kan bidra till språkutveckling, identitetsskapande och 

omvärldskunskap och därav bör ha en given plats i SVA-undervisningen. Däremot upplever 

informanterna sig mindre väl förberedda inför att undervisa om skönlitteratur i SVA, då deras 

egen SVA-lärarutbildningen innehåller för lite skönlitteraturundervisning och för liten praktisk 

anknytning.  

 

Nyckelord: svenska som andraspråk, skönlitteratur, SVA-lärarutbildningen  
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1 Inledning 

Inom kurserna Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 på gymnasiet återkommer läsning och samtal 

om skönlitteratur i såväl centralt innehåll som i kunskapskraven för vardera kurs i Gy11 

(Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011 2011, s. 

182–202). Arbetet med skönlitteratur är därmed något som följer studenterna genom hela deras 

Svenska som andraspråks-undervisning på gymnasiet, vilket skulle kunna tolkas som att 

skönlitteraturen har väsentlig roll inom ämnet.  

Wiklund och Landmark (2013) belyser dilemmat att ämneslärarstudenter trots detta inom 

SVA (Skolverkets terminologi för Svenska som andraspråk som hädanefter används av 

läsbarhets- och utrymmesskäl) kan genomgå hela sin utbildning utan att studera 

litteraturvetenskap inom sina ämnesstudier (s. 142). Detta faktum är något som inte har undgått 

SVA-lärarstudenter på programmet på Uppsala universitet heller. Ämnet kom att bli än mer 

aktuellt i och med programförändringen av möjliga ämneskombinationer för SVA till 

terminsstart Ht17 på Uppsala universitet. För att läsa ämneslärarutbildningen i SVA på Uppsala 

universitet var tidigare ett av villkoren för antagningen att studenten genomfört utbildningen 

inom ämnet SVE (förkortning av Svenska som används hädanefter) först. Därmed har studenter 

som velat läsa SVA inte kunnat välja någon annan ämneskombination än SVE och SVA.  

Inom ämneslärarutbildningen för Svenska på Uppsala universitet har studenterna läst flera 

litteraturvetenskapliga kurser. Därför skulle kunna argumenteras för att SVA-lärarstudenterna, 

i och med det tidigare ämneskombinationskravet, hade fått tillägna sig kunskaper om 

skönlitteratur även om dessa litteraturvetenskapliga studier inte ingick i SVA-ämnesstudierna 

och därmed inte heller hade ett andraspråksfokus. I och med programförändringen gällande 

möjligheten till andra ämneskombinationer än SVA och SVE går det inte längre att garantera 

att studenterna sedan tidigare har läst litteraturvetenskapliga studier.  

Att skönlitteratur är återkommande i alla SVA-kurser i gymnasieskolan, samtidigt som 

litteraturvetenskap inte ingår i ämneslärarutbildningen för SVA på Uppsala universitet gör det 

intressant att undersöka studenternas syn på dilemmat. Vilka funderingar och åsikter har SVA-

lärarstudenter om vilken roll skönlitteratur har i SVA-undervisning och även vilken roll 

skönlitteraturen bör ha? Dessutom anser jag att det är meningsfullt att undersöka hur 

studenterna anser att deras egen utbildning har förberett dem inför ett framtida arbete med 

skönlitteratur inom SVA-undervisning. 
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1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att undersöka attityderna till skönlitteratur i SVA-undervisning hos 

ämneslärarstudenter som läser SVA vid Uppsala universitet. Jag vill dels undersöka 

studenternas attityder till vilken roll de anser att skönlitteraturen bör ha i SVA-undervisningen 

och dels attityderna till hur de upplever att skönlitteraturundervisning på SVA-lärarprogrammet 

har förberett dem inför deras framtida skönlitteraturundervisning. För att undersöka detta är 

uppsatsens frågeställningar följande:  

● Vilka möjligheter till språkutveckling, identitetsskapande och omvärldskunskap bidrar 

skönlitteraturen med i SVA-undervisningen enligt SVA-lärarstudenter? 

● Vad anser SVA-lärarstudenter om det som står om skönlitteratur i kursplanerna i Gy11 

för SVA? 

● Hur väl förberedda känner sig SVA-lärarstudenter på att genomföra skönlitterära 

moment i sin framtida undervisning utifrån den skönlitterära undervisning de själva fått 

på universitetet? 

1.3 Uppsatsens disposition 

I uppsatsens inledning presenteras bakgrundskapitlet där begreppet attityd kort redogörs för. I 

kapitlet återfinns även tidigare forskning om språkutveckling, identitetsskapande och 

omvärldskunskap för skönlitteraturundervisning i SVA, studier om skönlitteraturen i Gy11 för 

SVA och slutligen även studier om skönlitteraturens utrymme i SVA-lärarutbildningen i 

allmänhet och sedermera specifikt för Uppsala universitet. Efter bakgrundskapitlet presenteras 

studiens metod och material. Därefter presenteras resultaten från intervjuerna för att sedan 

diskuteras i diskussionskapitlet. Uppsatsen avslutas med avslutande kommentarer.   

2 Bakgrund 

I detta kapitel diskuteras inledningsvis begreppet attityd och därefter presenteras tidigare 

forskning om skönlitteratur i SVA-undervisning.  

2.1 Vad är attityd? 

Einarsson (2009) och Bijvoet (2013), diskuterar begreppet attityd. Einarsson (2009) skriver i 

Språksociologi att attityd har med beteende att göra men att det däremot inte är ett beteende 
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utan att det istället handlar om en beredskap för ett visst beteende. Han skriver även att 

beredskapen ofta är konsekvent för den specifik företeelsen.  

Attityder fungerar som verktyg för människor att förstå sin vardag och omvärld genom att 

organisera och förenkla. Einarsson listar tre komponenter som innefattas i begreppet attityd: 

kognitiv, evaluativ och konativ komponent. Den kognitiva komponenten består av alla 

föreställningar och uppfattningar som man har om företeelsen i fråga. Den evaluativa 

komponenten utgör den känslomässiga värderingen som kopplas till denna föreställning. 

Många forskare menar att denna komponent är det mest avgörande inslaget i attitydbegreppet. 

Slutligen är det den konativa komponenten, som med påverkan från den evalitiva komponenten, 

formar en handlingsberedskap för företeelsen (Einarsson, 2009, s. 217–218).  

Bijvoet (2013) sammanfattar de tre komponenterna: “en individs vetande, känslor och 

handlingsberedskap inför ett attitydobjekt” (s. 124). Dock bör belysas att komponenterna kan 

stå i konflikt med varandra, till exempel att en individs handlande inte går i enlighet med den 

evalutiva komponenten (s. 125).  

Bijvoet (2013) definierar även skillnaden mellan attityd och åsikt. Främst skiljer Bijvoet på 

att åsikter främst har en kognitiv prägel medan attityd har en tydligare känslomässig prägel. 

Författarna skriver även att åsikter kan uttryckas i ord medan att attityder kan sägas vara mer 

dold och därmed svårare att formulera i ord (s. 126). Därav kommer uppsatsen lyfta fram 

studenters åsikter om skönlitteratur i andraspråksundervisningen och genom dessa urskilja 

attityder.  

2.2 Tidigare forskning 

Tidigare forskning om skönlitteraturens roll i SVA-undervisningen för ungdomar eller unga 

vuxna är relativt begränsad. Dessutom behandlar den existerande forskningen om undervisning 

av elever med olika god behärskning av det svenska språket. Därför har jag avgränsat materialet 

till att lyfta fram forskning som är relevant för SVA-undervisning för ungdomar eller unga 

vuxnas med en god behärskning av det svenska språket, alltså den elevgrupp som undervisas 

på SVA-kurserna på de nationella programmen på gymnasiet. Avgränsningen är gjord utifrån 

att informanterna i denna studie läser ämneslärarprogrammet mot gymnasiet och därför med 

stor sannolikhet kommer att undervisa ovannämnda elevgrupp. Dock finns undantag i 

materialet genom inkluderingen av Boglind och Olofsson (2017) och Högberg och Öhman 

(2005) som skriver om skönlitteraturundervisning för nyanlända i grundskola, gymnasiet och 

på sfi. Detta inkluderas eftersom språkintroduktionsprogrammet med flertalet nyanlända elever 
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återfinns på många gymnasieskolor och därmed dels har varit en praktikerfarenhet för några av 

informanterna och dels även kan komma bli en framtida arbetsplats. 

Inledningsvis, innan den tidigare forskningen presenteras utifrån uppsatsens 

frågeställningar, kan sägas att forskningen presenterar en bredd i användningsmöjligheter av 

skönlitteratur i SVA-undervisningen. Flera av författarna (till exempel Boglind och Olofsson 

2017 och Högberg och Öhman 2005) lyfter fram den rika variationen som centralt för 

skönlitteraturundervisning. Economou (2015) skriver i sin avhandling att skönlitteratur kan 

användas på ett varierat sätt och uppfylla flera olika syften i olika undervisningssammanhang 

(s. 53). Bråbäck och Sjöqvist (2001) skriver att arbete med skönlitteratur lätt kan integrera flera 

inlärningsprocesser: tala, lyssna, läsa och skriva. Författarna skriver att arbeta kring den lästa 

litteraturen, genom samtal eller skrift, bidrar till en fördjupad läsförståelse och läsupplevelse. 

Denna eftersträvansvärda samverkan kan ge elever redskap att lära som de kan ha nytta av även 

inom andra ämnen. De skriver även att engagemanget och den känslomässiga effekt som 

skönlitteratur kan ha på en individ kan främja minnet och kan därför även ha en gynnsam 

utgångspunkt för lärande (s. 208, 212). 

De stora undervisningsmöjligheterna kategoriseras i detta kapitel dels utifrån 

språkutveckling och dels utifrån identitetsskapande och omvärldskunskap. Därefter presenteras 

ett resonemang om vad som står om skönlitteratur i kursplanerna för SVA på gymnasiet. 

Slutligen presenteras forskning om skönlitteraturens plats på ämneslärarprogrammet och sedan 

mer specifikt på ämneslärarprogrammet på Uppsala universitet. 

2.2.1 Språkutveckling  

Landmark och Wiklund (2012) skriver att alla lärare kan intyga att läsning av litteratur, om den 

är engagerande, är språkutvecklande. Författarna menar dessutom att det kan utveckla både 

deras första och andraspråk (s. 59). 

Bråbäck och Sjöqvist (2001) beskriver att språkutveckling för andraspråkselever sker då de 

får använda andraspråket i varierande sammanhang, men med anknytning till ett meningsfullt 

innehåll, något som författarna argumenterar för sker vid arbete med skönlitteratur. De pekar 

ut en riklig tidstillgång som en avgörande faktor för att SVA-eleverna ska kunna bearbeta en 

text eller ett moment och utveckla språkliga medel lämpade för att föra fram sina tankar i tal 

eller text och därmed bidra till diskussionen om innehållet (s. 209–210). Bråbäck och Sjöqvist 

(2001) hänvisar vidare till Cummins fyrfältsmetod när det gäller språkutveckling, att en hög 

kognitiv svårighetsgrad men med stöd av kontexten är det eftersträvansvärda arbetssättet för 
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utveckling (s. 210–211). Economou (2015) beskriver också vikten av meningsfullt 

sammanhang och lyfter även fram att eleverna i litteratursamtal kan ge varandra språklig 

stöttning och förförståelse som kan effektivisera språkutvecklingen (s. 93). 

Landmark och Wiklund (2012) skriver att det mest påtagliga området för språkutveckling 

vid skönlitterär läsning enligt forskningen är ordförrådet (s. 14). Ordförrådet i skönlitterära 

texter skiljer sig från ordförrådet i till exempel faktatexter, vilket är en annan typ av text som 

eleverna möter i sin vardag. Boglind och Olofsson (2017) hänvisar till Enström (2016) som 

skriver att det inte nödvändigtvis är faktatermer som ställer till det för andraspråksinlärare 

eftersom de oftast förklaras av lärare eller är lätta att slå upp i ett lexikon. Istället är det ofta de 

mindre vanliga orden i skönlitteratur för att beskriva eller gestalta något som ställer till det för 

andraspråksinläraren, som till exempel förtvivlad, hjälplös, betrakta men även ord med 

nyansskillnader som darra, fladdra och skaka. Genom skönlitterär läsning stöter 

andraspråksinläraren på dessa ord och har möjlighet att utvidga sitt ordförråd. Det är dock inte 

fördelaktigt för läsaren att slå upp varje okänt ord som hen stöter på i läsningen utan istället 

finns tillfälle att öva på ordinlärningsstrategier som till exempel att leta efter grammatiska 

ledtrådar, se till vilken funktion ordet verkar ha i meningen eller undersöka om det går att dela 

upp ordet (Boglind & Olofsson 2017, s. 6–7; Wiklund & Landmark 2013, s. 145). 

Utöver ordförråd menar Economou (2015) att eleverna får bekanta sig med textgenrens 

struktur, språk och stil vilket kan skapa en högre förståelse för språkets variation och effekt och 

därmed även ge dem en inblick i skrivandets konst. Eleverna får även se syntaktiska mönster 

som kan fungera som förebilder eller ögonöppnare. Economou skriver att i sina observationer 

av skönlitteraturundervisning i praktiken kom hon att se att lärare ofta lade stor vikt vid isolerad 

ordkunskap, och i ganska hög grad även grammatik, vilket förmedlade bilden av att språket är 

viktigare än innehållet (s. 34, 86, 93). 

Högberg och Öhman (2005) poängterar att litteraturen i undervisningssammanhang ofta kan 

utgöra utgångspunkt för skriftliga eller muntliga uppgifter och i och med att litteraturen bör 

inrymma relativt fria tolkningar kan eleven uppleva sin språkproduktion mer kravlös. Istället 

för att fokusera på att förmedla “rätt svar” kan eleven bearbeta språkbruket och därmed arbeta 

med språkutveckling (s. 5).  

2.2.2 Identitetsskapande och omvärldskunskap 

Utöver språkutveckling lyfts flertalet andra aspekter för utveckling fram i forskningen. Dessa 

aspekter berör dels identitetsskapande i form av att till exempel formulera ens tankar och 
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värderingar genom diskussion av stora, svåra eller värdeladdade frågor och dels 

omvärldskunskap genom att läsa och bekanta sig med andra livsvillkor och kulturer.  

Identitetsskapande och omvärldskunskap kan framförallt växa fram genom gemensam 

bearbetning av det lästa. Economou (2015) skriver att det stundtals inte är litteraturen som är 

det viktiga, utan snarare undervisningen genom litteraturen för att uppnå vidgade perspektiv 

och måluppfyllelse. Hon skriver att “Den litterära texten måste således få lov att vara en 

språngbräda med reflektioner av det egna livet, men också bort från det egna, privata livet och 

mer mot samhället av idag” (s. 93). Enligt henne bör skönlitteraturundervisning innehålla en 

kombination av litterär kompetens och identitetsskapande i en social kontext (s. 92). 

Det finns en samsyn gällande att skönlitteraturen behandlar allmänmänskliga och universella 

företeelser som bör vara en stark utgångspunkt i undervisningen. Denna ingång i läsningen kan 

väcka både engagemang och öka chanserna för inlärning. (Bråbäck & Sjöqvist 2001, s. 208; 

Economou 2015, s. 93; Landmark & Wiklund 2012, s. 9, 13). De allmänmänskliga företeelserna 

kan öppna upp för diskussioner om etik och moral med mer. Genom öppna diskussioner om 

skönlitteratur i ett gott klimat kan det även vara en metod för att uppfylla skolans 

demokratiuppdrag (Economou 2015, s. 94). Economou (2015) skriver att det är viktigt att 

eleverna får uppleva och även uppmuntras till att delta i den skönlitterära världens fria 

tolkningsutrymme, att det inte finns några rätta eller felaktiga svar. Hon skriver att det därav är 

av vikt att läraren inte styr samtalen om tolkning utan snarare förmedlar att det finns många 

olika sätta att läsa och tolka text på (s. 92, 94). Utgångspunkten för undervisningen bör istället 

vara de tankar och funderingar som eleverna får av läsningen (Bråbäck och Sjöqvist 2001, s. 

209; Högberg & Öhman 2005, s. 5).  

Högberg och Öhman (2005) skriver att skönlitteraturen kan ge eleverna en källa till att 

formulera sina tankar och värderingar gällande allmänmänskliga problem men även för sig själv 

på ett personligt plan (s. 4). Economou (2015) menar att arbetet med läsning kan bidra till 

självförståelse, att genom att möta något främmande är det lättare att bli medveten om sig själv 

och sina värderingar (s. 54, 95). Skönlitteraturen kan även ge plats för diskussion om 

svårbearbetade ämnen eller erfarenheter (Bråbäck & Sjöqvist 2001, s. 208). “Detta kan bli till 

ett meningsskapande som engagerar elever kognitivt och känslomässigt. Eleverna vågar och 

vill investera av sig själva, dvs. av sina identiteter” (Economou 2015, s. 93).  

Även Landmark och Wiklund (2012) lyfter fram Cummins (2001) syn på litteraturläsning 

för andraspråkselever ur ett identitetsutvecklande perspektiv. Cummins menar att en lärares 

ansträngning att lära känna elevernas och deras läsintressen för att göra litteraturval som är 

språkutvecklande ger i sin tur den positiva bekräftelse som kan öka elevens självkänsla. Den 
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här lyhördheten från lärarens sida har stor betydelse för att eleven ska investera i att tillägna sig 

det nya språket och till viss del delta i den nya kulturen också (s. 35). 

Economou (2015) diskuterar den spridda uppfattningen att läsning bidrar till att skapa 

empati, förståelse och tolerans. Hon menar att skönlitterärläsning kan bidra till empati så väl 

som kritiskt tänkande, något som är önskvärt för fostran av demokratiska medborgare, men att 

det inte sker per automatik. Återigen poängteras att det är vad man gör med läsningen som är 

avgörande (s. 41). 

Att skönlitteratur bidrar till omvärldskunskap är väletablerat menar Landmark och Wiklund 

(2012). Därför kan läsning på ett gynnsamt sätt inkluderas i även andra ämnen för att eleverna 

lättare ska kunna leva sig in och få en förståelse för människor livssituationer i olika tid och 

rum (s. 15, 57). Ett liknande synsätt finns hos Högberg och Öhman (2005) som i sitt material 

för kompetensutveckling för sfi-lärare skriver att läsning av böcker främjar tanke-, språk- och 

kunskapsutveckling. De skriver att “Skönlitteratur och boksamtal främjar bildning och 

kulturmöten” och förklarar att böckerna hjälper till att skapa sammanhang och verktyg till att 

förstå sin omvärld (s. 3). Även Economou (2015) beskriver hur skönlitteraturen kan bidra till 

att öka individens interkulturella kompetens (s. 94).  

2.2.3 Skönlitteratur i SVA enligt Gy 11 

Som presenterat ovan konstaterar flera forskare att skönlitteratur kan ha en gynnsam roll i SVA-

undervisningen på flera sätt. Det är också av högsta relevans att granska vad som står angående 

skönlitteratur i kursplanerna för SVA, eftersom det är utifrån de premisserna som 

skönlitteraturen ska behandlas i praktiken. Flera forskare, till exempel Wiklund och Landmark 

(2013) och Economou (2015), diskuterar huruvida skönlitteraturen bör bedrivas olika i SVA 

och SVE eller om undervisningen kan bedrivas utifrån samma målformuleringar och i 

förlängningen även gemensamt. Detta är något som uppsatsen inte undersöker på djupet av 

utrymmesskäl. Däremot kommer formuleringarna om skönlitteratur inom SVA-kurserna 

jämföras med formuleringarna i SVE-kurserna, något som gjorts i flertalet tidigare studier. 

Sammanfattningsvis kan sägas att jämförelsen nästa oundvikligt leder till diskussion om 

ämnenas status och maktförhållanden. 

Economou (2015) har i sin artikel “Svenska och svenska som andraspråk i Gy11 - två 

jämbördiga ämnen?” genomfört en kvalitativ textanalys av ämnesplanerna för SVA och SVE. 

Granskningen visar enligt henne att “svenska som andraspråk fortfarande kan ses som ett 

stödämne med färre kognitiva utmaningar och med ett fokus på form. Ämnet är underordnat 
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ämnet svenska, där innehållet i större utsträckning fokuserar på ’personlig utveckling’ och 

demokratiaspekter” (s. 44). De som läser SVA får en undervisning som fokuserar på att 

eleverna ska uppnå tillräckligt goda språkkunskaper i svenska för att klara av sin utbildning (s. 

86).  

Vidare lyfter Economou (2015) att Skolverket, i kommentarerna till den senaste reformen, 

uttrycker att ämnen SVA och SVE var väldigt lika varandra i den föregående kursplanen, men 

att SVA har fått en egen tydlig profil med fokus på komparativ språkanalys i och med Gy11. 

Skolverket förmedlar även att det finns ett starkare litteraturfokus för SVA-ämnet i grundskolan 

än vad det gör i gymnasiets ämnesplan. Skälet till det är att det under SVA på gymnasiet ska 

fokuseras på att utveckla att användbart skolspråk för att klara målen i skolans alla ämnen. I 

kommentarmaterialet för Gy11 poängteras att ämnen SVA och SVE utgör “parallella vägar till 

grundläggande behörighet” men att dessa vägar däremot inte behöver ha samma innehåll (s. 

46–48). 

När Economou granskar ämnesplanen för SVA finner hon att skönlitteratur är nedtonat 

jämfört med vad det är i SVE. Det märks bland annat genom att begreppet skönlitteratur inte 

nämns lika ofta. Gällande skönlitteratur i SVA ska den lästa litteraturen delvis användas för att 

ge insikt till andras erfarenheter och tankar. För SVE betonas här även möjligheten till 

självinsikt. Skönlitteraturen ska för SVA också ge eleverna möjlighet till språkutveckling. 

Gällande litteraturval och arbetssätt ska elevernas tidigare erfarenheter och kunskap ligga till 

grund för valet. I kursplanerna för SVE ska elevernas intressen, programval och inriktning även 

ligga till grund för valet. I SVE motiveras detta som ett sätt att stimulera elevernas läslust. Att 

stimulera en lust till att läsa nämns däremot inte i ämnesplanen eller kommentarmaterialet för 

SVA. 

Däremot får skönlitteraturen en större roll i kommentarmaterialet än i ämnesplanen för SVA. 

I kommentarmaterialet förmedlas att skönlitteratur kan ha en viktig roll i undervisningen, till 

exempel för att ge nya perspektiv eller diskutera allmänmänskliga teman. Dock belyses det i 

kommentarmaterialet att skönlitteraturen i SVA inte är lika omfattande, till exempel när det 

gäller litteraturhistoria, som i SVE. Economou skriver att detta kan anses rimligt för att SVA 

har ett större fokus på språkinlärning och språkanalys (s. 48–51). Däremot kallar Economou 

formuleringen om skönlitteratur i SVA som “ett redskap för språkinlärning och träning av den 

analytiska förmågan” kontroversiell. Hon menar att “målen för läsning bör kunna vara 

densamma i de båda ämnesplanerna och alla elever kan behöva träna den analytiska förmågan” 

(2015, s. 51).  
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Ytterligare en skillnad mellan ämnesplanerna är att i kursen SVA 1 ska skönlitterär läsningen 

ge “inblick i olika kulturer”, en formulering som inte finns i SVE 1. SVA-eleverna förväntas få 

läsa litteratur från sitt eget språkområde, bekanta sig med litteratur från klasskamraternas 

språkområden och även få inblick i svenska referensramar genom skönlitteraturen. Dock 

påpekas i ämnesplanerna för SVA att eleverna ska problematisera begreppet svenskhet och 

vilken bild av Sverige som förmedlas i litteraturen. Economou belyser att detta däremot inte 

förekommer i ämnesplanen för SVE och menar på det förmedlar en bild av att identitet och 

kultur är något oföränderligt som elever med svenska som första språk inte behöver diskutera. 

Economou hävdar att detta faktum kan förstärka, snarare än att motverka, ett “vi-och-dom”-

perspektiv (2015, s. 51–52). 

Vid Wiklund och Landmarks (2013) jämförelse av formuleringarna om skönlitteratur i 

ämnesplanerna för SVA och SVE konstaterar de att även om skönlitteratur återfinns i båda 

ämnen är det svårt att urskilja i vilken utsträckning det bör behandlas. Däremot framhåller 

författarna, till skillnad från Economou (2015), att formuleringarna inom de olika ämnena är 

väldigt lika.  Detta får författarna att ifrågasätta varför lärarutbildningen i SVA inte behandlar 

litteraturvetenskap likt lärarutbildningen för SVE. De skriver dock att formuleringarna 

inrymmer en relativt stor tolkningsfrihet för läraren i allt från urval av texter till olika arbetssätt 

med mer (s. 144–145). 

Economou eftersöker mer forskning som belyser hur SVA-lärare tolkar styrdokumenten i 

praktiken. Närmare bestämt hur de ser på skönlitteraturens roll i SVA-undervisningen, hur de 

genomför denna undervisning gällande textval, läsaktiviteter, vilka läsarter som står i fokus 

med mer (2015, s. 101).  

2.2.4 Skönlitteratur i SVA-lärarutbildningen 

Landmark och Wiklund har i flera texter (2012, 2013) belyst att SVA-lärare kan ha genomgått 

hela sin gymnasielärarutbildning utan att studerat litteraturvetenskap. Vidare skriver de att 

resultatet av detta är att många SVA-lärare upplever en osäkerhet kring hur skönlitteraturen bör 

användas och bearbetas i undervisningssammanhang. En osäkerhet som till och med kan leda 

till ett undvikande av arbete med skönlitteratur i undervisningen, vilket i sin tur betyder att 

lärare inte följer ämnets kursplaner och därmed inte sin plikt som lärare (Landmark & Wiklund 

2012 s. 5). 

I sin bok Litteraturen, språket, världen: andraspråksperspektiv på litteraturundervisning 

(2012) diskuterar och analyserar författarna Landmark och Wiklund frågorna kring hur man 
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ska undervisa litteratur i den svenska skolan. De anser att det bör arbetas mer med skönlitteratur 

i skolan. Författarna menar dock att förändring inom lärarutbildningen bör ske som ett första 

steg, att litteraturstudier bör ingå i SVA-utbildningen för att verkställa detta på gynnsamt sätt 

(s. 6, 15–16). 

Som Wiklund & Landmark (2013) förklarar utgörs den akademiska disciplinen för ämnet 

SVE, och därmed även ämneslärarutbildningen för SVE, av två delar. Hälften av innehållet 

består av litteraturvetenskap och den andra hälften av det akademiska ämnet svenska, även 

kallat nordiska språk. Detta är även en uppdelning som förekommer i moderna språk, även om 

det inte är en lika jämn fördelning, utan att den språkliga delen har större plats. När det kommer 

till SVA består den akademiska disciplinen endast av en språkvetenskaplig del. Wiklund och 

Landmark skriver att det förekommer läsning av skönlitteratur på SVA-kurser på universitet 

och högskolor, men ofta som exempel på gestaltning av kulturmöten. SVA-lärarstudenter får 

därför ingen eller mycket liten utbildning om litteraturhistoria, litterära genre och litterära 

analyser eller tolkningar (s. 142–143). 

Landmark och Wiklund (2012) lyfter även fram lärarens roll som positiva förebilder i 

läsandet, att lärare själva läser och sprider engagemanget. Ännu en viktig del enligt författarna 

är att lärarna känner eleverna och kan bekräfta deras tidigare erfarenheter som en grund för 

deras tolkningar och perspektiv i läsningen (s. 59, 61).  

Wiklund och Landmark menar att lärarens roll i skönlitterär undervisning inte bör vara som 

en “expert” på en viss uppsättning författare och verk, istället bör läraren enligt dem vara en 

uppmärksam och välorienterad läsare av olika sorts texter. Det är något som bör främjas på 

lärarutbildningen menar författarna. Genom det förhållningssättet skulle även mer klassiska 

verk kunna lyftas på ett mer inspirerande och engagerande sätt, än som något heligt, orörligt 

(2013, s. 146).  

Att läsning av skönlitteratur inte utgår från ett sanningsbegrepp, utan ger möjlighet för olika 

tolkningar, betyder dock inte att förmågan att tolka texter är något medfött, utan istället något 

som kan utvecklas genom övning. Därför argumenterar Wiklund och Landmark att 

undervisande lärare själva måste ha fått öva sig på att läsa, analysera, tolka och diskutera 

litterära texter, något som därmed skulle behöva ingå i deras lärarutbildning (2013, s. 149).  

2.2.4.1 SVA-lärarutbildning på Uppsala Universitet 

Utformningen av skönlitteraturundervisning på SVA-lärarprogrammet kan se olika ut på de 

olika lärosätena i landet. Relevant kännedom för denna uppsats är primärt hur utformningen ser 

ut på ämneslärarutbildning för ämnet SVA på Uppsala universitet då intervjuobjekten läser på 
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detta lärosäte. För Uppsala universitets SVA-lärarutbildningen innehåller programmet ingen 

obligatorisk kurs med fokus på skönlitteratur. Däremot erbjuds kursen Skönlitteratur ur ett 

andraspråksperspektiv (7,5 högskolepoäng) i utbildningens C-kurs bland ett antal andra valbara 

kurser. Studenterna får chans att, inom det ordinarie programutrymmet, välja en valbar kurs 

under sin tid på programmet. Tilläggas bör att detta är programutformningen i skrivande stund 

och är det programupplägg som gäller för studiens informanter (Uppsala universitet 2019a, 

2019b, 2019c).  

2.2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis kan sägas att den tidigare forskningen inom området presenterar 

språkutvecklande möjligheter vid skönlitterär läsning som till exempel ordinlärning, vidgade 

grammatikkunskaper och ökad kännedom om textgenrens språk och stil. Däremot skriver bland 

annat Economou (2015) och Högberg och Öhman (2005) att det inte behöver röra sig om 

isolerad språkträning, utan att språkutvecklingen kan ske automatiskt vid läsning och 

bearbetning av det lästa till exempel genom produktion i tal eller skrift. 

Angående identitetsskapande och omvärldskunskap belyser flera av författarna (till exempel 

Economou 2015, Högberg och Öhman 2005 och Bråbäck och Sjöqvist 2001) att skönlitterär 

läsning kan ge en inblick i andra människors liv och livssituationer, men att det också är viktigt 

att bearbetningen av det lästa sker på rimligt sätt. Författarna lyfter upp öppna diskussioner i 

gott klimat som främjande för identitetsskapande och omvärldskunskap. 

Gällande skönlitteratur enligt Gy11 kan Economou (2015) i sin jämförelse mellan 

formuleringarna i SVA och SVE konstatera att skönlitteraturen har en mindre plats i SVA än i 

SVE. Dessutom har formuleringarna angående litteraturläsning i SVA ett större fokus på 

språkutveckling och att förstå andra individer och kulturer, jämfört med SVE där det är ett 

större fokus på att förstå sig själv bättre och inte lika stort fokus på att ge inblick i andra kulturer 

och problematisera svenskhetsbegreppet. En ytterligare aspekt är att läslust uppmuntras för 

SVE till exempel genom att litteraturvalen ska utgå från elevernas intresse, programval med 

mer, medan läslust inte nämns för ämnet SVA. 

Slutligen för skönlitteraturen i SVA-lärarutbildningen konstaterar Landmark och Wiklund 

(2012) att SVA-lärare kan genomgå sin ämneslärarutbildning utan att själva ha fått studera 

litteraturvetenskap trots att de ska undervisa inom området. Författarna menar att det kan leda 

till en osäkerhet i undervisningssammanhang. De uppmanar till mer skönlitteratur inom SVA-
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lärarutbildningen för att studenterna dels ska få läsa mycket själva och dels ska få träna på att 

analysera och tolka verk för att vara goda förebilder i framtida undervisning.     

3 Metod och material 

I följande avsnitt redogörs för valet av studiens metod och material. För metodavsnittet 

presenteras studiens informanter, fokusgruppintervju, individuella intervjuer och slutligen 

aspekterna validitet och reliabilitets aspekter. För materialavsnittet anges material och slutligen 

analys.  

3.1 Metod 

Undersökningsmetoderna består av fokusgruppintervjuer och uppföljande individuella 

intervjuer. Intervjuformaten grundas till stor del på anvisningar i Wibecks Fokusgrupper: om 

fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod (2010) och Kvale och Brinkmanns Den 

kvalitativa forskningsintervjun (2014) anvisningar. Dessutom har intervjuerna utgått från 

Vetenskapsrådets “Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning” (2012).    

3.1.1 Informanter 

För denna intervju består informanterna av sex studenter som läser ämneslärarprogrammet med 

inriktning mot gymnasiet med ämnet SVA på Uppsala universitet. Fyra av studenterna läser 

SVA som sitt andra ämne och har ämneskombinationen SVE och SVA. De resterande två 

studenterna har SVA som sitt första ämne och har valt sitt andra ämne under denna termin. 

Angående urvalsprincip valdes informanterna dels med anledning av att det är den första 

klassen som är antagen till programmet utifrån den nya utformningen med nya 

ämneskombinationsmöjligheter för SVA-ämnet. Som nämnt i uppsatsens inledning gör detta 

att SVA-lärarstudenter kan slutföra lärarprogrammet utan att ha läst litteraturvetenskap. Detta 

är något som har väckt diskussioner studenterna emellan. Klassammansättningen består av åtta 

studenter (mig inkluderat) som läser SVA C denna termin. Sju (mig inkluderat) av dessa har 

valt att läsa den valbara kursen Skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv inom programmet. 

Med tanke på uppsatsens tidsram genomfördes intervjuer endast med studenter som läst kursen 

om skönlitteratur. 
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3.1.2 Fokusgrupper 

Definitionen och lämplig tillämpning av fokusgrupper utgår främst utifrån Wibecks (2010) 

Fokusgrupper - om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. Wibeck beskriver 

fokusgrupper som en intervjumetod som sker i grupp där informanterna diskuterar ett 

förutbestämt ämne. Dessutom bör intervjumaterialet ämnas användas i forskningssyfte. 

Avsikten med den fokusgrupp som använts i den här studien är att undersöka informanternas 

attityder och åsikter (2010, s. 11–12, 21). Det förutbestämda ämnet som ska diskuteras är 

skönlitteraturens roll i andraspråksundervisning.  

Att fokusgrupper lämpar sig bra för mitt syfte kan motiveras utifrån Wibecks beskrivning 

om att det kan vara en adekvat metod vid undersökandet av handlande och motivation, till 

exempel hur andra personer hanterar eller tänker kring ett fenomen som de själva ställs inför. 

Intervjuformatet kan även ge chans till att lyfta fram vilka argument eller erfarenheter som finns 

bakom tankarna (Wibeck 2010, s. 52). Att välja fokusgrupp som metod kan dessutom underlätta 

att urskilja “konflikter” som hamnar i centrum för samtalet, vilket i sin tur kan vägleda arbetet 

med fortsatta intervjuer (Wibeck 2010, s. 24). 

De sex deltagande informanterna i denna studie delades upp i två fokusgrupper utifrån 

tillgänglighet vid intervjutillfälle. Fokusgruppsintervjuerna genomfördes under 60 minuter 

vardera. Dokumentation skedde med hjälp av ljudinspelning genom appen Röstmemon för 

Iphone. Eftersom jag känner informanterna sedan tidigare fanns inte problemet med att 

identifiera rösterna och därmed vem som säger vad i inspelningen.  

Studien genomfördes utifrån Vetenskapsrådets fyra huvudkrav i “Forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” om informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s.6–14). Intervjumetoden kräver 

informanternas samtycke, vilket genomfördes skriftligt genom en samtyckesblankett vid första 

intervjutillfället (se bilaga 1). Av blanketten framgick syfte med studien och tillvägagångssättet. 

Dessutom framgick även att materialet är konfidentiellt och endast kommer användas till denna 

uppsats. Informanterna informerades även om att deras medverkan när som helst kan avbrytas 

och att materialet därmed plockas bort från studien (Kvale & Brinkmann 2014, s. 107). 

Vid fokusgruppintervjun genomfördes en orientering med information om intervjuns syfte, 

information om ljudupptagning med mer. En uppföljning avslutades även intervjun med 

möjligheten för informanterna att tillägga ytterligare information och även chans till samtal om 

intervjuupplevelsen (Kvale & Brinkmann 2014, s. 170–171). Gällande intervjuernas 

genomförande var intervjun relativt strukturerad. Intervjun utgick ifrån en intervjuguide (se 
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bilaga 2) bestående av specificerade, öppna frågor (Kvale & Brinkmann 2014, s. 48, 172; 

Wibeck 2010, s. 73). Detta utifrån att det var viktigt att de tilltänkta ämnena diskuteras i och 

med att det endast fanns ett intervjutillfälle för varje fokusgruppintervju. I intervjuguiden 

återfanns en tematisering utifrån uppsatsens frågeställningar (Kvale & Brinkmann 2014, s 147). 

Tidsåtgången för fokusgruppintervjuerna var cirka 60 minuter per grupp. 

Fokusgruppsintervjuerna kompletterades med individuella intervjuer för att fördjupa 

materialet. Fokusgruppsintervjuerna hade därför till viss del syfte att generera idéer om vidare 

frågor och diskussioner för de individuella intervjuerna (Wibeck 2010, s. 70).  

3.1.3 Individuella intervjuer 

Materialet från fokusgruppen granskades översiktligt en första gång innan de uppföljande 

enskilda intervjuerna genomfördes för att se över och utforma fördjupningsfrågor. För de 

individuella intervjuerna var även dessa frågor specificerade och utgick ifrån en intervjuguide 

(se bilaga 3). För den individuella intervjun fick informanterna olika frågor beroende vad de 

sagt i fokusgruppintervjun och därav besvarades inte alla frågor i guiden av alla informanter. 

De individuella intervjuerna genomfördes på cirka 20 minuter för vardera intervjun.  

3.1.4 Validitet och reliabilitet för intervjuerna 

Som nämnt tidigare i uppsatsens inledning grundar sig valet av uppsatsämnet till viss del i 

autentiska diskussioner som uppstod mellan studenter under utbildningens gång. Det hade varit 

intressant att genomföra observationer och informella samtal genom fältstudier för att ha 

tillgång till diskussioner likt ovan nämnda, till exempel för att komma närmare autentiska 

samtal och därmed också mest validerad information. Sett till begränsningar i tillgänglighet och 

tidsåtgång kan intervjumetoden antas lämpa sig för att få ett liknande material (Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 143–144). 

Wibeck skriver att fokusgrupper ofta är tillfälliga grupper och att de rimligtvis bör bestå av 

en variation av informanter (Wibeck 2010, s. 29–30). I detta fall är informanterna bekanta med 

varandra sen tidigare vilket kan bidra till att de känner sig bekväma med att diskutera med 

varandra. Risken med att de redan känner varandra och dessutom redan tillhör en sorts “grupp” 

kan vara att vissa saker tas för givet och därför inte diskuteras, något som intervjuledaren måste 

vara vaksam på (Wibeck 2010, s. 58–58, 65). 

Risken med fokusgruppintervju är att den sociala kontexten och interaktionen leder till 

påverkan av individernas egna ståndpunkt. Samtalet kan framkalla vilja till en konsensus och i 
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förlängningen en samhörighet, så kallad gruppkohesion (Wibeck 2010, s. 24, 30). Syftet med 

fokusgruppintervju är att informanterna får chans att föra fram olika uppfattningar om 

företeelsen, snarare än nödvändigtvis nå samförstånd (Kvale & Brinkmann 2014, s. 191). 

Dessutom finns risken för group-think, att informanterna upplever det som att det finns några 

svar som är de rätta svaren (Wibeck 2010, s. 31). I och med detta kan de individuella 

intervjuerna fylla en viktig funktion, att informanterna kan föra fram sina tankar och åsikter 

med mindre påverkan av omgivningen. 

För denna metod är min roll som intervjuare möjligtvis extra kritisk då jag inte bara innehar 

en forskarroll utan även en roll som kurskamrat med informanterna. Att försöka tillämpa 

forskarens integritet och ha kännedom om etiska riktlinjer blir därför viktigt. En möjlighet är 

att informanterna betraktar mig mer som en jämlike än som intervjuledare och därav delar med 

sig av åsikter som de inte är bekväma med att offentliggöra i en studie. Däremot kan detta också 

bidra till att det snarare förekommer en maktbalans mellan intervjuledaren och intervjupersoner 

snarare än den mer vanliga maktobalansen (Kvale & Brinkmann 2014, s. 111–113). 

Sammanfattningsvis är det viktigt att som intervjuledare vara medveten och därmed också 

vaksam på dessa risker för att ha möjlighet att motverka att de sker under intervjuerna. 

3.2 Material  

Som tidigare nämnt utgår både fokusintervjun och de individuella intervjuerna från 

intervjuguider. Intervjuguide för fokusgruppintervjun återfinns som bilaga 2 och intervjuguiden 

för de individuella intervjuerna återfinns som bilaga 3. Sammanfattningsvis kan sägas att 

intervjuguidens huvuddel för fokusgruppintervjuerna är strukturerad utifrån teman i uppsatsens 

frågeställeställningar: språkliga och mer allmänna vinster med skönlitteratur, skönlitteraturens 

roll i Gy11 och slutligen skönlitteraturen i SVA-lärarutbildningen. Intervjuguiden för de 

individuella fokusgrupperna innefattar alla frågor som förekom i intervjuerna. Däremot ställdes 

inte alla frågor till alla deltagare eftersom frågorna grundar sig i svaren som de enskilda 

informanterna gav i fokusgruppintervjuerna.  

3.3 Analys 

För analys av materialet genomförs en transkribering av intervjuerna och därefter en analys 

utifrån uppsatsens frågeställningar. Gällande utskriften av den muntliga intervjun sammanfattar 

Kvale och Brinkmann det som att “utskrifter är kort sagt utarmade, avkontextualiserade 
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återgivningar av levande intervjusamtal” (Kvale & Brinkmann 2014, s. 218). Den kvalitativa 

forskningsintervjun är kontextbunden och kunskapen skapas inom ramen för intervjun. Att göra 

en utskrift av detta material måste utgå ifrån studiens syfte, vilket i detta fall är meningssyfte, 

och tidsaspekt (Kvale & Brinkmann 2014, s. 119, 220, 226, 233). Utskriften har genomförts 

genom en skriftspråksnormerad transkribering (Wibeck 2010, s. 96). Vid utskriften av intervjun 

delges informanterna materialet från sin medverkan och får chans att godkänna slutresultatet. 

Detta för att motverka några eventuella etiska dilemman som till exempel att informanten 

upplever obehag kring något hen har uttalat sig om, eller att hen känner sig feltolkad när 

materialet konverterats från tal till skrift (Kvale & Brinkmann 2014, s. 110, 227–228).  

4 Resultat 

I detta kapitel sammanfattas de huvudsakliga resultaten från fokusgruppintervjuerna och de 

individuella intervjuerna i förhållande till uppsatsens syfte och frågeställningar. Inledningsvis 

presenteras kortfattat informanternas uppfattning om vilken roll skönlitteratur har i dagens 

SVA-undervisning. Därefter presenteras resultatet utifrån en tematisering baserad på 

uppsatsens frågeställningar, som även fungerade som teman under fokusgruppintervjuerna; 

skönlitteraturens roll i SVA-undervisning som språkutveckling och som verktyg för 

identitetsskapande och omvärldskunskap, skönlitteraturen syfte i SVA utifrån Gy11 och 

slutligen skönlitteraturen i ämneslärarutbildningen för SVA. Informanterna anonymiseras 

genom fiktiva namn. Alexis, Kim och Lo deltog i fokusgruppintervju 1 och Robin, Jordan och 

Iben deltog i fokusgrupp 2.  

4.1 Skönlitteraturens roll i SVA-undervisning 

Sammanfattningsvis kan sägas att alla informanter är överens om att skönlitteratur bör ha en 

stor roll i SVA-undervisningen. De belyser att de själva varken har stor erfarenhet eller inblick 

i hur det ser ut i praktiken, men att de i sina svar utgår från vad de har sett under sina VFU-

perioder. Flera av informanterna förklarar att de fått en uppfattning om att skönlitterär läsning 

har en mindre roll i SVA-undervisningen än vad informanterna tycker att den borde ha.  

Lo berättar att hen ser sig själv skapa en bokcirkel för eleverna på sin framtida arbetsplats 

för att öka elevernas chanser till möte med skönlitteratur. Detta eftersom hen anser att 

skönlitteratur är viktigt och att målet är att läsa för njutning vilket hen upplever kan vara svårt 

i en, vad hen beskriver, “fyrkantig skolvärld”. 
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Kim berättar om sina upplevelser från sin VFU och beskriver sin handledare som en 

boknörd. Hen beskriver sin positiva inställning till att handledaren och flera andra SVA-lärare 

på skolan brukade arbeta med skönlitteratur med allt, t.ex. i grammatik. Hen utvecklar att det 

är ett smart arbetssätt och att man kunde arbeta med samma bok en hel termin och få in en hel 

del olika moment. Kim menar dock att handledarens främsta fokus dock var att eleverna skulle 

lära sig att läsa för att njuta. Erfarenheten av skönlitterär läsning bland eleverna i gruppen 

varierade och därmed blev den skönlitterära undervisningen inte bara redskap för kunskap utan 

även som kunskap för livet, beskriver Kim. 

4.2 Skönlitteratur som verktyg för språkutveckling, 

identitetsskapande och omvärldskunskap 

Frågan om hur informanterna ser på skönlitteraturens möjligheter till språkutveckling, 

identitetsskapande och omvärldskunskap diskuterades grundligt i intervjuerna. Därav delas 

dessa två aspekter upp i varsitt avsnitt i denna del av uppsatsen, där språkutvecklande aspekter 

presenteras först och därefter identitetsskapande och omvärldskunskap gemensamt.  

4.2.1 Språkutveckling 

I båda fokusgruppsintervjuerna diskuteras flera anledningar till att läsning av skönlitteratur kan 

vara språkutvecklande. Det som kommer upp först i båda grupperna är möjligheten till utvecklat 

ordförråd. I intervjuerna är det flera av informanter som betonar att skönlitterär läsning är 

viktigt för ordinlärning av vad Jordan beskriver som “mindre vanliga vardagliga ord” som 

inläraren kanske inte annars stöter på.  

Vidare lyfts flera aspekter av ordinlärning fram. Lo förklarar att breddningen av ordförrådet 

sker genom att tillägna sig främmande ord, lära sig synonymer, nyansskillnader i olika uttryck 

och inte minst lära sig arbeta med ordinlärningsstratergier. Som exempel beskriver Lo att orden 

oftast står i ett sammanhang som kan hjälpa eleven att lista ut ordets betydelse eller förstå vilken 

funktion ordet har i meningen. Iben beskriver att inläraren kan få ett mer fördjupat och 

kvalitativt ordförråd genom att få inblick i ordens stilvalörer och i vilka textsammanhang orden 

lämpar sig.  

Utöver ordförrådsutveckling diskuterar informanterna andra språkutvecklande aspekter som 

grammatik, meningsuppbyggnad, stilistiska drag, språksociologi med mer. De menar att den 

skönlitterära texten kan fungera som textförebild för välskrivet språk ur flera aspekter, men 

även som en utgångspunkt för diskussion gällande språkbruk.   
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Kim förklarar tankarna kring skönlitteratur som textförebild: “Ja men jag tänker att allt 

hänger ihop lite med det du sa om ju mer man läser, desto mer får man syn på”. Genom 

regelbunden läsning menar hen att inte bara lästempot förhöjs utan att läsaren börjar utveckla 

strategier för att förstå ord i sina sammanhang, se stavningen, hur meningsuppbyggnaden ser 

ut, styckesindelning, stilistiska aspekter och formella aspekter. “Jag tror alltså att läsningen 

kanske är det bästa sättet att ta till sig [språk]”. Robin och Alexis betonar att skönlitterär läsning 

därmed kan fungera som en morot för att bli bättre skribenter, att undersöka vilka drag i texten 

som gör att läsaren vill veta mer.  

Gällande språksociologi förklarar Lo i fokusgruppintervjun att en ingång kan vara att 

diskutera olika karaktärers språkbruk. Hen menar att det går att diskutera frågor som “Varför 

använder en viss karaktär det här språket och en annan karaktär ett annat språk?” och även 

diskutera hur språkbruket kan skilja sig för samma person i olika sammanhang. Alexis spinner 

vidare med att det även kan fungera som diskussionsunderlag om normer. 

I fokusgruppintervjun betonar Iben att läsningen dock inte bara får fokusera på ordinlärning 

eller ren språkträning, något hen fick erfara under sin praktikperiod. Hen beskriver att eleverna 

inte förstod innehållet i texten som helhet och att motivationen för läsning sjönk hos eleverna. 

Hen menar att man missar hela poängen med skönlitterär läsning om man inte pratar om att 

läsa mellan raderna eller att förstå vad texten handlar om. Jordan tillägger att endast prata om 

det lästa är språkutvecklande i sig, att man pratar om texten på olika nivåer.  

Flera av informanterna hävdar att skönlitterär läsning även kan underlätta språkliga hinder 

för inlärarna utan att det nödvändigtvis behöver vara ett uttalat språkfokus. Kim och Iben 

förklarar att vid läsning av till exempel faktatexter kan eleverna blockeras av innehållet med 

vetskapen att det kanske ska tas ut korrekt fakta. Med skönlitteratur beskriver de att 

tolkningsfriheten av texten kan leda till att eleverna upplever en minskad press på innehåll och 

kan därför vara mer mottagliga för språk- och läsutveckling. Även Alexis förklarar det som 

“om en bok är tillräckligt intressant så kan det väcka någon sorts läslust som gör att språkliga 

hinder kanske glöms bort eller åtminstone inte blir tråkiga”. 

Slutligen kan lyftas att Iben konstaterar att språkutveckling är viktigt för förståelsen av sig 

själv. Hen beskriver att genom att få fler ord och en större behärskning av språket får individen  

”mer krokar att haka upp sina egna tankegångar på, så att man kan förstå sig själv bättre och 

också kunna uttrycka sig bättre. Eftersom vi bara är språkvarelser så lär det ju vara gott att få 

mera språk”. 
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4.2.2 Identitetsskapande och omvärldskunskap 

I samtalen om skönlitteraturens roll i SVA-undervisningen lyfts inte bara språkutveckling fram 

utan även att allmänna utvecklingsmöjligheter som identitetsskapande och omvärldskunskap. 

Detta avsnitt kommer diskutera dessa aspekter. 

Inledningsvis bör lyftas att flera av informanterna är noga med att lyfta fram läslust som en 

viktig del av SVA-undervisningen, att det är viktigt att skapa en tradition av att läsa för njutning 

hos eleverna för att ingjuta förutsättningar för att läsa livet ut. Kim motiverar genom att säga 

att skönlitteratur är “någonting som vi gör för att också få mer mening i livet och utveckling”. 

Hen menar att det är lätt att SVA-ämnet blir statiskt genom att endast ses som språkträning 

medan hen anser att SVA kan innehålla skönlitteratur och andra områden, bara att det krävs en 

annan pedagogik än när samma områden behandlas i SVE. 

Angående identitetsutveckling förklarar Alexis att skönlitteraturen kan möjliggöra för tankar 

och frågeställningar om stora livsfrågor på ett mer djupgående sätt än vad andra texttyper kan 

som till exempel film och TV-serier. Detta är något som Kim håller med om och beskriver att 

skönlitteraturen på så sätt kan vara en bra metod för verklighetsflykt, något som hen tror att 

flera ungdomar kan behöva. Även diskussioner kring etiska eller filosofiska dilemman och även 

svårbearbetade ämnen menar några informanter kan vara identitetsutvecklande. Genom att sätta 

ord på en tankar, som nämns i föregående avsnitt, kan vara ett sätt att lära känna sig själv och 

sina värderingar bättre. Iben jämför mötet med skönlitteratur med mötet med människor:  

 

Vi behöver umgänge eller varandra för att förstå oss själva. Så tänker jag att människan är. Då blir 

en bok med skönlitteratur samma sak som att möta en annan människa och att ha någon att språka 

med så att säga, så att man liksom kan jämföra sin egen språkrepertoar och hjärna med någon annans 

upplevelse av världen. Och då blir ju det självutveckling och språkutveckling i ett. Så om vi 

utvecklas av att möta andra så betyder det att vi utvecklas av att möta skönlitteratur.  

 

Vidare var som nämnt utvecklandet av empati något som alla informanter var eniga om kunde 

arbetas med under skönlitterära moment som en del av både identitetsutveckling och 

omvärldskunskap. Robin lyfter fram att “man kan komma in i människors tankar och det är 

jättebra, att man kan förstår andra lite bättre” och Jordan uttrycker att “man kanske får ett 

bredare perspektiv, att man inte rutar in sig i sina egna upplevelser, att saker kan vara på ett 

annat sätt än bara det sättet som jag har upplevt”. Även Lo pratar i sin individuella intervju om 

att se utanför sina egna ramar:  
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Vi alla har ju våran idévärld men med hjälp av läsning, både facklitteratur och skönlitteratur, så 

utmanar ju sin värld mot någon annans tankevärld. Det är ju alltid nyttigt. För att liksom, vad ska 

man säga, tackla den här idén om att det jag tänker är alltid det rätta. Det finns andra sätt att se på 

saker.  

 

Flera av informanterna beskriver även möjligheten till omvärldskunskap genom skönlitteratur, 

som en inblick i andra kulturer eller livsvillkor. Däremot ifrågasätter några benämning kultur 

och varför begreppet inte definieras i läroplanen. Alexis menar till exempel att få inblick i olika 

kulturer inte betyder “att utländska elever ska få lära sig vår svenska kultur och bli 

svenskifierade utan det handlar även om att man kan bredda sig och läsa om alla möjliga olika 

kulturer”. Hen utvecklar med att det handlar om att få möta berättelser om andra personers 

livsvillkor, som till exempel personer i olika åldrar, sammanhang, tillstånd med mer.  

Sammantaget kan sägas att informanterna var måna om att uttrycka att det inte bara fanns 

språkutveckling som motivering till att inkludera mer skönlitteratur i SVA-undervisningen, 

utan att inlärarna ska få utvecklas på ett personligt plan också.  

4.3 Skönlitteratur i SVA enligt Gy11 

Även om studenterna inte har särskilt stor erfarenhet av skönlitteratur i SVA-undervisning i 

praktiken, så är de allihop mer eller mindre medvetna om formuleringarna om skönlitteratur för 

ämnet SVA i Gy11. Över lag ställer sig informanterna sig positiva till att skönlitteratur 

inkluderas i alla tre SVA-kurserna på gymnasiet men har en del åsikter om dess formuleringar.   

Angående att skönlitteraturen återfinns i alla kurser uttrycker Alexis i fokusgrupp 1 att det 

hade känts konstigt om skönlitteratur skulle vara borttagen i någon av kurserna. Även i 

fokusgrupp 2 håller de med om att det är rimligt att skönlitteratur finns med kursplanerna för 

SVA-kurserna. Något som till viss del går emot den gemensamma åsikten är dock när Iben 

uttrycker att det dock är svårt att argumentera för att skönlitteraturens plats, som den står 

skriven i styrdokumenten, skulle vara bättre för eleverna ur ett språkutvecklande och kognitivt 

utvecklande sätt, än något annat moment. Hen utvecklar att om nu SVA-kurserna ska ha ett mer 

spnde fokus kanske det är rimligt att skönlitteraturen ska ha en liten roll i undervisningen.  

Gällande formuleringarna anser flera informanter att de är kortfattade och outvecklade. Kim 

anser att formuleringarna i styrdokumenten gällande skönlitteraturen, i centralt innehåll och i 

kunskapskraven, hade kunnat utvecklats lite mer. Hen menar på att de är rätt liknande 

formuleringar om skönlitteratur i alla SVA-kurserna, vilket gör att läraren inte får jättemycket 
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stöd i hur hen ska lägga upp eller vinkla den skönlitterära undervisningen. Kim jämför vidare 

med ämnet SVE och tycker att det är mer utvecklade formuleringar som innehåller tydligare 

direktiv kring arbetet med skönlitteratur. Som exempel ger hen att litteraturhistoria förväntas 

behandlas i kursen Svenska 2. Kim tycker att kursplanerna för SVA förenklat mest förmedlar 

att studenter ska läsa men inte någon tydlig vinkling, utan att det är väldigt mycket upp till den 

enskilde läraren i hur hen vill utforma den skönlitterära undervisningen. Lo spekulerar i om det 

kan vara så för att Skolverket anser att läraren ska kunna anpassa läsningen och arbetet utifrån 

sin elevgrupp. Kim tror att det kan bero på att ämnet är så nytt och att man fortfarande inte gjort 

ändringar i kursplanen som kanske behövts. 

I den individuella intervjun med Iben säger hen att enligt hen skulle kursplanerna kunna 

göras om helt beroende på vilken målbild man har med undervisningen. Hen förklarar:  

 

Vill man att elever ska läsa mer skönlitteratur så hade man kunnat bygga hela skoltiden på, eller 

hela svensklektionerna i alla fall, på läsning som man sen reciterar eller pratar om. [...] Så jag tror 

inte att det finns något hinder i hur man kan göra. Och ser man fördelar med att använda 

skönlitteratur då så ska man ju bara ta in det. 

 

Både Kim och Alexis uttrycker att formuleringarna och därmed kunskapskraven om 

skönlitteratur teoretiskt sätt skulle kunna vara likadana för SVA som det är för SVE. Detta 

eftersom som de anser att det som egentligen bör skilja kurserna åt när det gäller skönlitteratur 

är pedagogiken. 

Slutligen bör också nämnas att i fokusgrupp två diskuteras tidsaspekten. Informanterna 

upplever en osäkerhet kring hur mycket läsning det går att hinna med inom ramen för vad 

kursplanerna innehåller. Jordan uttrycker att “det känns som att det måste vara noga uttänkt för 

att man ska hinna läsa mycket och få med det som finns med”, något som hen upplever som 

tråkigt.  

4.4 Skönlitteratur i SVA-lärarutbildningen 

På frågan om studenterna känner sig väl förberedda inför sin framtida undervisning om 

skönlitteratur i SVA-ämnet är de omedelbara reaktionerna “nej”,“inte alls”, “inte för fem öre” 

och “sådär”. De främsta argumenten handlar om att skönlitteraturen har haft för litet utrymme 

i utbildningen och även att det praktiknära inslaget har varit för begränsat. Kim belyser att 

faktumet att de själva inte har läst SVA under sin egen skolgång är en aspekt som gör att de har 
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en väldigt begränsad erfarenhet av hur det ser ut i praktiken till skillnad från vad man kanske 

har med andra skolämnen.  

Studenterna berättar att de har många frågor om hur arbetet med skönlitteratur kan 

genomföras i praktiken: “Vilka böcker kan man läsa?”, “Hur tacklar man en bok?”, “Hur långt 

bör man ta sig i en bok innan man bör stanna upp och göra arbetsmoment kring dem?”, “Hur 

ska man tackla att man kanske har elever som läser ganska dåligt och några elever som läser 

ganska bra?”,  “Hur kan man jobba med klassiker?”, “Vilka lättlästa böcker finns det?”, “Vad 

kan man se för problem med lättlästa böcker?”, “Vilken nivå ska jag tänka mig att en elev ska 

vara på för att läsa lättläst böcker eller originaltexter?” och “Vad bör jag tänka på när en 

andraspråkselev läser en bok med lite mer komplicerat språkbruk?” 

I fokusgrupp 2 ifrågasätter dock Robin om det är för specifikt skönlitteraturundervisning 

som studenterna känner sig oförberedda på, eller om det snarare kan vara så att de känner sig 

oförberedda inför undervisningen över lag.  

 

Robin:  Jag tror ni [Iben och Jordan] skulle vara bättre på att lära ut skönlitteratur. För 

vi har ändå pratat om de här praktiska grejerna [...] 

Iben:  Allmänt så tycker jag vi har vi lärt oss massa teorier om allting och massa  

pedagogik, men man har inte lärt sig vad man ska göra när man kommer på 

jobbet en dag.  

Robin:  Nej precis, men jag skulle ändå säga att jag är bättre på att lära ut skönlitterär  

läsning än något annat. För vi har ändå pratat… Okej allt annat [man ska 

undervisa i] ligger på minus två-nivå och det här [skönlitteratur] ligger på plus 

ett-nivå.1 Att man ändå vet någonting om vad man ska göra. 

Iben:  Jag håller med om det. 

Robin:  Vi har ändå gett varandra tips och pratat om vad man ska göra. Vi har inga tips  

från någon lärare som vet hur det egentligen går till, men vi har i alla fall fått 

någonting, någon slags information. 

Iben: Nu har vi ju sagt hela den här intervjun att vi har för lite skönlitteratur och då är 

det så intressant att vi kan. Jag känner ju samma så. Att man kan utbilda i det 

fast inte i det andra. Men det stämmer för vi har lagt extremt mycket tid på det 

andra men då har vi bara inte haft något fokus på hur man själv ska praktisera 

det. Då har vi bara fått lära oss jättemycket. Och sen här med 

skönlitteraturkursen har det ändå varit mycket fokus på lektionsplaneringar. [...] 

                                                 

1 Robin försöker beskriva sin upplevda förmåga att kunna undervisa inom olika ämnesområden genom att 

beskriva det utifrån en skala. Positiva värden är de hon känner sig någorlunda bekväm med att undervisa i, medan 

de negativa värdena är de moment hon känner sig mindre bekväm med att undervisa i. Skalans omfång förklaras 

dock inte.  
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Med skönlitteraturen har vi ändå lärt oss en arbetsgång. Skulle man ändå kunna 

säga. 

Robin:  Inte så bra som det kunde vara. Men ändå någonting. 

 

Däremot lyfter flertalet av studenterna med ämneskombinationen SVE och SVA fram att de är 

tacksamma att de har svenskämnet i grunden, där de anser sig fått en mer gedigen 

litteraturutbildning. De förklarar att de genom Svenskundervisning har skapat en egen 

litteraturbank och även fått konkreta tips i lektionsupplägg. Alexis säger också att hen hoppas 

få stöttning på sin framtida arbetsplats för att kompensera för sina “kunskapsluckor”. 

 

Jag hoppas jättestarkt på att jag kommer börja jobba på en skola där jag har väldigt bra lärarkollegor 

som kanske kommer ha erfarenhet av det på nått sätt. Sen får man nog som sagt laborera med det, 

lite guinea pigs i sitt klassrum på något vis. Och det känns så tråkigt men… [...] så kommer det nog 

vara generellt, men just inom vissa moment kommer det vara så väldigt starkt, att jag verkligen inte 

vet vad jag sysslar med.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att flertalet studenter lyfter fram att de anser att förändringen 

inom SVA-utbildningen på Uppsala universitet, att öppna upp för fler ämneskombinationer för 

SVA-ämnet inte har fallit väl ut i praktiken, något som de menar framför allt har visat sig i 

behandlingen av skönlitteratur. De beskriver att de upplever att SVA-utbildningen fortfarande 

är upplagd som ett fortsättningsämne till SVE.  

4.4.1 Önskemål om förändring 

Att studenternas önskemål om programförändring går i linje med deras argument för varför de 

inte känner sig förberedda inför skönlitteraturundervisningen är logiskt. Därav handlar de flesta 

samtalen även här om utrymmes- och innehållsmässiga förändringar för att möta behovet.  

Alla informanter ifrågasätter faktumet att deras utbildning enbart innehåller en valbar 

skönlitterär kurs. De menar alla på att den borde vara obligatorisk och några menar att det 

behöver mer skönlitteraturutbildning än så. Både Alexis och Jordan säger att det var ett givet 

val att läsa kursen eftersom det kändes som den saknades och att de därför behövde läsa den 

kursen. Alexis utvecklar att hen upplever att det inte är tillräckligt om den valbara kursen skulle 

bli obligatorisk heller. Som ett svar på Alexis kommentar svarar Kim att hen anser att 

utbildningen skulle kunna bestå av till hälften kurser med språkfokus och hälften kurser med 

litteraturfokus och motiverar “bara för att jag tycker att det är väldigt bra i hur man går in i 
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språket [med hjälp av skönlitteraturen].” Lo anser att minst halva B-kursen borde handla om 

skönlitteratur, men förmodligen mer inser hen när hen resonerar över vilket innehåll som enligt 

hen bör läggas till. Robin däremot säger att hen tycker att det räcker med en obligatorisk 

skönlitterärkurs på 7,5 högskolepoäng och att det istället är en effektivisering av kursen hen 

eftersöker. 

Även om det finns olika uppfattningar bland studenterna om hur många högskolepoäng som 

bör avsättas för skönlitteratur i deras SVA-utbildning är det desto mer eniga om vilket innehåll 

som behövs i utbildningen enligt dem och kommer med flera önskemål på utformningen. 

Framför allt rör det sig om en önskan att få en större inblick i praktiken genom att möta 

verksamma lärare som i undervisningen kan berätta om sina erfarenheter av skönlitteratur i 

SVA-undervisning och svara på studenternas funderingar.  

Flera nämner avsaknaden av idéer på hur man kan arbeta med skönlitteratur som en stor 

anledning till att man inte känner sig förberedd för att undervisa om skönlitteratur i SVA. Kim 

säger i gruppintervjun att “jag tycker det är så himla uppfriskande att höra andras idéer” och 

berättar hur hen blev inspirerad under en medstudents redovisning om ett lektionsupplägg om 

skönlitteratur. Hen uppmuntrar därför till fler uppgifter i att diskutera konkreta lektionsupplägg 

för att ge varandra tips. 

I andra fokusgruppen går diskussionen lite annorlunda. Robin säger så här om moment där 

de har fått planera egna lektionsupplägg och diskutera med sina klasskompisar:  

 

Alla tips vi fick var från varandra. [...] Vi kan ju ingenting. Som Samantha sa i Sex and the city: 

”It’s like the blind leading the blind”. [...] Nej men på riktigt, vad vet vi om det? Det var säkert 

jättebra tips men jag hade bara velat ha någon som berättar för oss, en erfaren lärare, som har gjort 

det i praktiken som kan berätta. Till exempel först gjorde jag det här, men det funkade inte, men sen 

när jag gjorde så här då fungerade det jättebra eftersom det här, det här och det här.  

 

Även Iben skulle vilja ha mer vägledning av erfarna lärare. Både hen och Jordan efterfrågar 

gästföreläsningar av aktiva lärare eller fler undervisande lärare på SVA-lärarutbildningen som 

har SVA-lärarbakgrund. Iben säger i fokusgruppinterjvun  

 

Jag har liksom ingen utbildning i hur det ska bli legitimt. Det jag gör. Jag kan liksom själv hitta på 

det som jag tycker skulle vara kul, men jag känner inte nu, och det kanske är för att man inte har 

kommit ut som lärare än eller kommit ut i arbetslivet, men jag känner liksom inte om jag får göra 

det ens.  
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Legitimiteten är något som Iben återkommer med även i form av önskan om en större 

anknytning till kursplanerna inom den skönlitterära kursen. Hen menar att det skulle vara ett 

sätt att legitimera studenternas lektionsupplägg och därmed också till viss del försäkra sig om 

att man uppfyller sin plikt som lärare. 

Slutligen lyfts även önskemål från flera av informanterna om att själva få läsa fler böcker 

under utbildningen. Kim beskriver: “så att man har någon form av litteraturbank att hämta ifrån 

när man är ny lärare sen. [...] att vi också får går på djupet i böckerna, så att vi i alla fall har en 

bas i vad man vill diskutera med elever och vad man vill lyfta.” Hen efterfrågar mer exempel 

på analys av verk från den undervisande läraren. Hen hade gärna sett att läraren kunde gå 

igenom alla tolkningar eller analyser som hen kan tänka sig för ett specifikt verk för att ge lite 

vägledning i hur man kan tänka vid analys och även vid diskussioner med sina framtida elever. 

Kim säger även att hen skulle vilja möta litteratur från andra delar av världen, eftersom det står 

i kursplanerna och att det inte är lätt att veta vart man ska vända sig eller veta vart man ska 

börja för att hitta bra litteratur från olika delar av världen. Även Alexis menar att hen hade 

behövt läsa och analysera mer litteratur själv och att hen nu tycker att det är trist att det nu ligger 

helt på sitt eget ansvar.  

4.5 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns en positiv inställning till att använda skönlitteratur 

i SVA-undervisningen. Argument som lyfts fram är främst språkutveckling och 

identitetsskapande. För språkutveckling nämns exempel som ordinlärning, grammatik, 

meningsuppbyggnad och språksociologi. För identitetsskapande menar informanterna att det 

öppnar upp för diskussioner om svåra ämnen och utvecklandet av empati. Flera informanter 

belyser att det är viktigt att eleverna i SVA-undervisningen får chans att utveckla en läslust för 

att lära sig läsa för livet, eftersom det gynnar en språk- och identitetsutveckling som pågår livet 

ut. SVA-lärarstudenterna känner sig relativt dåligt förberedda inför att arbeta med skönlitteratur 

i SVA-undervisningen. Studenterna har en samsyn om att det borde fokuseras mer på 

skönlitteratur i SVA-undervisningen och i förlängningen även i SVA-lärarutbildningen, även 

om deras önskemål om hur det borde genomföras i praktiken ser olika ut.  
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5 Diskussion av resultat 

Uppsatsens syfte är att undersöka SVA-lärarstudenters attityder till skönlitteratur i SVA-

undervisning. I detta kapitel presenteras diskussionen utifrån samma tematiska uppdelning, 

utifrån uppsatsens frågeställningar, som återfinns både i bakgrundskapitlet och resultatkapitlet. 

Inför diskussionen kan inledningsvis konstateras av intervjumaterialet att informanterna är 

relativt väl insatta i forskning som har skrivits om skönlitteratur i SVA-undervisning. Detta 

beror förmodligen på att alla informanter har läst kursen Skönlitteratur ur ett 

andraspråksperspektiv och att majoriteten dessutom läst kursen denna termin vilket gör att 

innehållet bör vara rätt färskt i minnet. Dessutom kan även sägas att informantgruppen har 

relativt liten erfarenhet av SVA-undervisning i praktiken, något som de själva är noga med att 

poängtera i intervjuerna. Detta är något som inte bör förminska deras uttalanden inom ämnet, 

utan istället ses som ett sakförhållande.  

Med detta sagt går att urskilja att det finns en starkt positiv attityd till skönlitteraturens roll 

i SVA-undervisningen, men att det enligt informanterna finns utrymme för förändring av 

skönlitteraturen i Gy11 och i SVA-lärarutbildningen. Detta diskuteras vidare i detta kapitel.  

5.1 Skönlitteratur som verktyg för språkutveckling, 

identitetsskapande och omvärldskunskap 

Informanterna kan redogöra för flertalet språkutvecklande funktioner och mer allmänna 

funktioner som identitetsskapande och omvärldskunskap för skönlitteraturen. Däremot är 

inläggen och diskussionerna om identitetsskapande och omvärldskunskap längre än de 

språkutvecklande och informanterna tenderar att komma tillbaka till dessa aspekter under 

intervjutillfällena trots ett relativt strukturerat intervjuformat i båda intervjuerna. Den 

sammantagna känslan av intervjuerna är att informanterna upplever att skönlitteratur 

visserligen är en av flera möjligheter till att arbeta med språkutveckling, något som också bör 

utnyttjas, men att skönlitteraturen bör ha en plats i SVA-undervisning av allmänna och 

bildningsmässiga skäl, snarare än av språkmässiga skäl. Intrycket är att informanterna ser de 

språkutvecklande delarna i skönlitterär läsning snarare är en bonus. Vad detta kan bero på är 

svårt att säga, men en anledning skulle kunna vara att de flesta av informanterna inte har läst 

ämnet SVA själva, utan istället läst SVE där fokuset kanske främst varit mer allmänna aspekter 

som identitetsskapande och omvärldskunskap snarare än språkutveckling. Dock förutsätter 

detta kanske att informanterna har relativt positiva erfarenheter av den skönlitteratur- 
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undervisningen de mötte under sin egna skolgång. En annan faktor kan vara att informanterna 

inte har fått chans att se särskilt mycket språkutvecklande arbete med skönlitteratur under sina 

VFU-perioder och därav inte har fått tillgång till lika många positiva exempel och förebilder på 

hur det kan gå till.   

5.1.1 Språkutveckling 

Gällande språkutveckling kan konstateras, som tidigare nämnt i avsnitt 5, att informanterna är 

insatta i ämnets forskning. Informanterna hänvisar med enkelhet till forskning om potentialen 

för ordförrådsutveckling vid skönlitterär läsning. De känner till att mindre vanliga vardagliga 

ord oftast är mest utmanande för inlärarna och att det är av vikt att arbeta med olika typer av 

ordinlärningsstrategier som både Boglind och Olofsson (2017) och Wiklund och Landmark 

(2013) lyfter fram. 

Det informanterna uttrycker om att arbeta med språket i skönlitteraturen i form av 

grammatiska aspekter, syntax, stilvalörer med mer kan kopplas till Economous resonemang om 

att bekanta sig med textgenrens språk. Economou (2015) belyser som tidigare nämnt att språket 

i de skönlitterära texterna kan fungera som förebilder och ögonöppnare, något som också 

flertalet informanter nämner.  

Iben flaggar dock för att språkaspekterna inte får ta över den skönlitterära läsningen, utan 

att textens innehåll också måste ges utrymme i undervisning. Detta är något som Economou 

vittnar om i sin granskning och som enligt henne förmedlar en uppfattning om att språket är det 

primära. Informanterna menar i sin tur att SVA-ämnet och skönlitteraturläsningen inte får 

begränsas till endast språkträning. Jordan menar att något så basalt som att tala om det lästa är 

språkutvecklande i sig. Detta kan kopplas till Economous (2015) beskrivning av att 

litteratursamtal i meningsfulla sammanhang kan effektivisera språkutvecklingen. 

Några av informanterna betonar att den skönlitterära läsningen, genom sitt 

underhållningsvärde och tolkningsfrihet, kan hjälpa eleverna att överkomma språkliga hinder. 

Högberg och Öhman (2005) beskriver på ett liknande sätt att språkproduktionen kopplat till 

skönlitterär läsning kan upplevas som mer kravlöst än vad andra uppgifter gör.  

Det informanterna lyfter om språkbruk och språksociologi är de inlägg som jag inte finner 

någon motsvarighet till i den valda litteraturen. Detta är ett exempel som kan tolkas visa på 

informanternas kreativitet och driv till att visa på SVA-ämnets möjligheter när det gäller hur 

språkutveckling kan inkorporeras i skönlitteratur på olika sätt utan att behöva inkludera en mer 

statisk språkträning.   
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5.1.2 Identitetsskapande och omvärldskunskap 

Ett av de centrala motiven för skönlitterär läsning inom SVA som lyfts fram av informanterna 

är vikten av att skapa läslust för att uppmuntra för läsning för livet. Läslusten får inte allt för 

stort utrymme i litteraturen men nämns av bland annat Economou (2015) i jämförelsen av 

ämnesplanerna för SVA och SVE, som beskrivet i avsnitt 4.3. Det är dock oklart om läslustens 

frånvaro i forskningen bör tolkas som att det inte värderas särskilt högt eller om det istället 

handlar om ett för givet tagande som därav inte presenteras vidare.  

Utöver läslust kan informanternas svar sammanfattas handla om identitetsskapande och 

omvärldskunskap. Informanterna ger diskussioner om livsfrågor och svåra ämnen som exempel 

på identitetsskapande. Iben resonerar att det finns ett samband mellan att behöva sätta ord på 

det man tycker och tänker och att lära känna sig själv bättre. Detta är något som både Economou 

(2015) och Bråbäck och Sjöqvist (2001) skriver om som presenteras i avsnitt 2.2.2.  

Gällande empati, som en del av både identitetsskapande och omvärldskunskap, menar 

informanterna att diskussioner om skönlitteraturen är viktigt för att få en ökad förståelse för 

andra livsvillkor. Däremot skriver Economou (2015) att man inte kan garantera en 

empatiutveckling, utan att det är beroende av hur skönlitteraturen bearbetas. 

För omvärldskunskap lyfts, förutom empati, kulturens roll i den skönlitterära undervisningen 

av både Landmark och Wiklunds (2012) och Högberg och Öhman (2005). Däremot ifrågasätter 

några av informanterna kulturbegreppet. Det finns blandade känslor för hur otydligt begreppet 

behandlas i styrdokumenten. Detta är något som inte litteraturen till den här uppsatsen går på 

djupet i, men som diskuteras i annan forskning (till exempel Magnus Perssons Varför läsa 

litteratur?). 

5.2 Skönlitteratur i SVA enligt Gy11 

Angående formuleringarna om skönlitteratur i styrdokumenten upplever flertalet informanter 

förenklade och nedtonade formuleringar för SVA än vad de anser att de borde vara. Alla 

informanter anser att det är rimligt att skönlitteraturen har en plats i alla SVA-kurserna på 

gymnasiet. Dock funderar Iben om skönlitteraturen upptar utrymme i SVA-kurserna, ett 

utrymme som istället hade kunnat ge plats för något annat språkutvecklande moment. Detta kan 

tolkas knyta an till diskussionen om vad SVA-ämnets primära syfte är. Över lag kan konstateras 

att informanterna verkar vara medvetna om styrdokumentens fokus på språkutvecklande arbete 

för ämnet SVA, men att de ifrågasätter om det ska vara helt på bekostnad av annat innehåll. 

Det går att tolka att flera av informanterna anser att SVA-undervisningen inte bör frånta 
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elevernas möjlighet till identitetsutveckling som de anser att skönlitteratur också ger. Att 

personlig utveckling inte främjas på samma sätt som i SVE är något som Economou (2015) 

lyfter fram i sin jämförelse av ämnesplanerna. Dessutom menar informanterna att 

läslustfrämjandet är en viktig del i den skönlitterära undervisningen inom SVA. Därav kan 

tolkas att informanterna förmodligen, även om ej uttalat, ställer sig kritiska till att främjandet 

av läslust beskrivs som viktigt i SVE men inte i SVA i Gy11, något som också presenteras av 

Economou (2015).  

För formuleringarna om skönlitteratur lyfts som tidigare nämnt önskemål om tydligare 

instruktioner eller vinklar av skönlitteraturundervisningen för vardera SVA-kurs, mer likt hur 

de anser att skönlitteraturen är utformad i Gy11 för SVE. Detta kan tolkas bero på rädslan av 

att göra fel och därmed en önskan om tydligare instruktioner för att undvika det. Därmed går 

det att urskilja en relativt stark tilltro till styrdokumenten bland några av informanterna, eller 

kanske snarare vad styrdokumenten skulle kunna vara. Detta skulle också kunna tolkas som en 

viss osäkerhet av sin egen kompetens som framtida lärare, framför allt gällande val av litteratur 

och ingångar. Wiklund och Landmark (2013) konstaterar även dem att det finns en stor 

tolkningsfrihet för läraren i val av text och arbetssätt. En lärares autonomi att anpassa 

undervisningen utifrån både sina egna och elevernas intresse värderas ofta högt av lärare själva. 

Att informanterna känner sig osäkra kring detta kan självklart bero på att de inte är klara med 

utbildningen och har mindre arbetserfarenhet. En stark känsla till att följa sina arbetsplikter i 

form av skrivelserna i Gy11, måste ses som relativt logiskt för lärarstudenter och 

nyexaminerade lärare. 

Genom de jämförande inslagen kan konstateras att informanterna har en stark attityd till att 

SVA och SVE ska vara likvärdigt. Några informanter menar att likvärdigheten skulle kunna ta 

sig i uttryck i form av en högre grad identiskt innehåll i kursplanerna för SVA och SVE. De 

förklarar det som att det är de didaktiska valen som bör vara skillnaden snarare än innehållet. 

Detta kan alltså sägas gå emot Skolverkets förklaring som Economou (2015) skriver om att det 

är parallella vägar mot samma behörighet men med olika innehåll.  

5.3 Skönlitteratur i SVA-lärarutbildningen 

Som beskrivet i avsnitt 4.4 känner sig ingen av informanterna särskilt förberedda inför att 

undervisa om skönlitteratur i SVA. De uttrycker att det finns flera praktiska aspekter som de 

anser att de saknar. Däremot, som lyfts i dialogen från fokusgrupp två i samma avsnitt, uttrycks 

att osäkerheten inte nödvändigtvis är explicit för skönlitteraturen utan att det finns en osäkerhet 
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för den framtida undervisningen generellt, något som inte heller är specifikt för SVA-

lärarstudenter utan som också är en vanlig företeelse på andra utbildningar innan man har fått 

yrkeserfarenhet.  

Däremot menar alla informanter att förändring av skönlitteraturen i SVA-lärarutbildningen 

är ett måste, något som även stämmer överens med Landmark & Wiklunds (2012) önskemål 

för att kunna genomföra SVA-undervisning med större skönlitterära inslag. Framför allt menar 

informanterna att den nuvarande valbara kursen Skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv inte 

upplevs som särskilt valbar av alla. Det finns nästan en känsla av krav att välja den och därmed 

också att aktivt välja bort andra alternativ som skulle kunna intressera en. Några informanter 

menar att skönlitteraturen bör få mycket större utrymme än endast en delkurs och det kommer 

förslag om att utrymmet för skönlitteratur inom SVA-lärarutbildningen bör vara mer likt det 

utrymme som skönlitteraturen får i SVE-lärarutbildningen. Även Wiklund och Landmark 

(2013) förespråkar en större likhet gällande skönlitteraturens utrymme i lärarutbildningen för 

SVA och SVE. De anser att det finns många likheter gällande formuleringarna om skönlitteratur 

i ämnesplanerna för SVA och SVE, vilket även bör avspeglas i lärarutbildningens utformning.   

Angående innehållet vittnar informanterna om att de vill få chans att läsa mer skönlitteratur 

själva under utbildningen, vilket kan kopplas till det Landmark och Wiklund (2012 och 2013) 

skriver om att läraren också bör vara en positiv förebild för läsandet till exempel genom att vara 

en välorienterad läsare. Att inkludera mer läsning i SVA-lärarutbildningen skulle kunna vara 

ett sätt att möjliggöra en läsvana hos SVA-lärarstudenterna. Även Wiklund och Landmarks 

(2013) önskemål om att lärarstudenter ska få öva på att analysera och tolka skönlitteratur är 

något som det efterfrågas mer av från informanterna i studien.  

Vidare efterfrågas även, som presenteras i avsnitt 4.4.1, mer konkreta tips och rådgivning av 

verksamma lärare. Även här kan återigen tolkas att det finns en oro och osäkerhet kring sin 

kompetens, att informanter upplever osäkerhet till sin förmåga att välja lämplig litteratur, 

lektionsupplägg med mer för undervisningen. Informanterna upplevs vilja ha en tydligare 

legitimitet av sina tankar och sin kompetens om skönlitteraturen i SVA-undervisningen. I 

föregående avsnitt presenterades styrdokumentens roll som en legitimitet och i detta avsnitt kan 

tolkas att informanterna även skulle tänkas legitimera sina åsikter genom undervisande lärare 

med SVA-lärarerfarenhet på ämneslärarutbildningen. Detta skulle kunna ses som en orimligt 

hög tilltro till andra lärares utsagor och kanske orimligt låg tilltro till sin egen kompetens. 

Däremot, att vilja ha viss styrning eller vägledning, är dock som sagt inte ovanligt när en är ny 

i sin yrkesroll. 
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5.4 Sammanfattning av diskussion 

Sammanfattningsvis är informanter väl insatta i forskning om skönlitteraturens roll i SVA-

undervisning. Däremot kan sägas att informanterna betonar allmänna utvecklingsmöjligheter 

mer än språkliga aspekter jämfört med forskning inom ämnet. Det finns en besvikelse över 

skönlitteraturens plats i deras egen utbildning, med önskemål om vidgat utrymme och mer 

praktiknära innehåll. Dessutom värdesätter informanterna legitimitet i form av 

styrdokumentens formuleringar och verksamma lärares utsagor, något som de vill ha mer av i 

utbildningen. I detta kan tolkas inrymma en osäkerhet för sin egen kompetens att utforma en 

givande skönlitteraturundervisning och kanske i förlängningen SVA-undervisning över lag. 

6 Avslutande kommentar 

Avslutningsvis kan konstateras att det finns en hög tilltro till skönlitteraturens möjligheter till 

språkutveckling, identitetsskapande och omvärldskunskap inom SVA-undervisningen bland 

informanterna. De anser att det är viktigt att SVA-ämnet inte stannar vid att endast vara 

språkträning utan även bör innehålla andra aspekter av svenskämnet. Dessutom anser 

informanterna att det är av vikt att skönlitteraturen återfinns i alla SVA-kurser på gymnasiet 

även om det finns förbättringspotential för dess formuleringar i Gy11 enligt flertalet 

informanter. Angående deras framtida SVA-undervisning om skönlitteratur återfinns en 

osäkerhet hos informanterna, som gärna hade sett att skönlitteraturen hade behandlats på ett 

mer utbrett och praktiknära sätt i SVA-lärarutbildningen.  

Däremot, i och med studiens begränsade omfång, är det inte lämpligt att dra några generella 

teoretiska slutsatser utifrån detta. Däremot skulle en större studie av hur verksamma SVA-lärare 

tolkar styrdokumentens formuleringar om skönlitteratur i praktiken, vara av värde då 

informanterna efterfrågar mer inblick i praktiken. Detta är något som även Economou efterlyser 

(2015, s. 101). Vidare skulle även SVA-lärarstudenters syn på maktförhållandet mellan SVA 

och SVE vara intressant att studera och undersöka deras syn på svenskämnet som ett uppdelat 

ämne eller ett eventuellt framtida gemensamt ämne. Detta är diskussioner som uppkom i denna 

studie men som ej behandlades av tids- och utrymmesskäl.  

Slutligen skulle det även kunna finnas anledning att se över ämneslärarutbildning för ämnet 

SVA, lokalt eller nationellt. Informanterna har starka åsikter, positiva som negativa, om 

utbildningens helhet. Därav skulle det kanske vara av nytta att flera studenter både bjuds in, 

och tar chansen att uttrycka sina åsikter om ämnesutbildningens upplägg.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Samtycke till deltagande i intervju 

 

Projektinformation 

Jag, Lovisa Larsson, skriver C-uppsats inom kursen Svenska som andraspråk C vid 

Institutionen för nordiska språk på Uppsala universitet. Syftet med uppsatsen är att undersöka 

mina medstudenters attityd och tankar om skönlitteratur i andraspråksundervisning. Studien 

består av fokusgruppintervju och uppföljande individuell intervju. 

 

Kontaktuppgifter 

Lovisa Larsson 

lovisa.larsson.0846@student.uu.se 

 

Handledare  

Mehmet Aktürk Drake 

Universitetslektor i svenska som andraspråk vid Institutionen för nordiska språk 

memet.akturk.drake@nordiska.uu.se 

 

Samtycke till deltagande 

Härmed ger jag mitt samtycke till att delta i denna intervjustudie och att materialet får användas 

i forskningssyfte. Jag har vetskap om att mina uppgifter anonymiseras och även att mitt 

deltagande är frivilligt och att jag därmed när som helst kan avbryta min medverkan och få 

mina uppgifter borttagna från studien. 

 

Underskrift: ______________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande: ________________________________________________________ 

 

Datum och ort: ___________________________________________________________ 
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Bilaga 2. Intervjuguide fokusgruppintervju 

Inledning 

● Vad har ni själva för erfarenhet av skönlitteratur i undervisning? (egen skoltid, VFU) 

● Vilken roll anser ni att skönlitteratur spelar i SVA-undervisningen? (vilket syfte?) 

 

Huvuddel 

Skönlitteraturens allmänna syften och språkutvecklande syften 

● Vilka för- eller nackdelar ser ni med att arbeta med skönlitteratur i SVA-

undervisningen? 

● Beskriv hur ni anser att man kan använda skönlitteratur på ett språkutvecklande sätt i 

andraspråksinlärning? 

 

Skönlitteratur utifrån Gy 11 

● Vad anser ni om att skönlitterär läsning finns med i kunskapskraven för samtliga SVA-

kurser på gymnasiet? (SVA 1, 2, 3) 

→ Anser ni att man bör förändra eller bevara skönlitteraturens plats i kursplanen för svenska 

som andraspråk? Motivera!  

● Tidigare jämförande studier (t.ex. Economou) visar att skönlitteratur har en större plats 

i SVE-ämnet än SVA-ämnet. -Skolverket (2011) skriver att ämnena SVA och SVE får 

mer tydliga egna profiler i LGY11. SVE innehåller mer litteraturhistoria och SVA 

innehåller mer fokus på komparativ språkanalys. Beskriv varför tror ni att det är så. 

 

Skönlitteratur inom ämneslärarutbildningen för ämnet SVA 

● Inom SVA-undervisningen på universitetet finns det ingen obligatorisk kurs som enbart 

behandlar skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv, beskriv varför tror ni att det är så. 

→ Skönlitteratur behandlas både inom ämnet Svenska och ämnet Svenska som 

andraspråk på gymnasiet. Svensklärarutbildningen innehåller ett flertal 

litteraturvetenskapliga kurser, medan det bara finns en valbar kurs på SVA-utbildningen 

på Uppsala universitet. Vad väcker det för känslor och tankar hos er? 

● Hur väl förberedda upplever ni att ni är för att undervisa skönlitteratur i SVA-klasser 

efter er SVA-utbildning? 

● Hur tycker ni att undervisningen av skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv bör se ut 

på ämneslärarutbildningen för SVA? 
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Avslutning 

Övrigt 

● Är det något som ni känner att ni vill tillägga om skönlitteratur ur ett 

andraspråksperspektiv?  
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Bilaga 3. Individuella intervjufrågor 

Uppföljningsfrågor från fokusgruppsintervjun.  

 

● Det efterfrågades mer tydliga riktlinjer och särskiljande inriktningar för 

Skönlitteraturmomenten i Gy11 för SVA 1, 2, 3. Borde det finnas samma fokusteman 

som i SVE? Och därmed också samma kunskapskrav? 

 

● Vi pratade om att genom att komma igång med läsningen kan språkinlärningen komma 

på köpet. Kan du beskriva det igen.  

 

● Vi pratade lite om det igår, men vad är det som gör skönlitterär läsning specifik för 

språkutveckling? (jämfört med att till exempel läsa faktatexter, debattartiklar med mer) 

 

● Gällande språkutveckling tog ni bl.a. upp ordinlärning som en del av språkutvecklingen 

vid skönlitterär läsning. Kan du komma och tänka på något mer 

språkarbete/språkutveckling som kan ske vid skönlitterär läsning? 

 

● Finns det några anledningar än språkutveckling, till att använda skönlitteratur i 

andraspråksundervisningen? 

 

● Under diskussionen kom identitetsutveckling fram som en anledning till läsning av 

skönlitteratur. Kan du beskriva den kopplingen lite mer? 

 

● Det förekom även tankar om att det viktigt att läsa för njutning och att skapa den 

vanan/traditionen. På vilket sätt kan man utveckla den lusten samtidigt som läsningen 

ingår i skolans ramar med att följa styrdokumenten? 

 

● I samtalen kom det upp diskussioner om det förekommer väldigt lite stöd till SVA-

lärarstudenter i hur man kan använda skönlitteratur i praktiken. Vilken typ av stöd borde 

finnas? 

→ Hur utformar man stöttning med tydligt material utan att utforma en sorts 

universitetskanon med hög status? 
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● Hur ser du på din roll som SVA-lärare? vad är din viktigaste uppgift och hur uppfyller 

du den? 

 

● Hur påverkar din ämneskombination din roll som SVA-lärare? Finns det någon för- 

eller nackdel med att du har den kombination som du har? 

 

● Diskussionen återkom vid ett par tillfällen till att tilltron till SVA-ämnet är väldigt lågt. 

Vad skulle behöva göras för att förändra detta? 

 

● Har din attityd till SVA-ämnet förändrats sen du började programmet? 


