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Sammandrag 
Skolans litteraturundervisning är normerande för att markera vilka kulturers litteratur som har 

högst status, men har samtidigt en potential att låta elever få ta del av olika kulturers 

perspektiv. Syftet med denna uppsats är att undersöka lärares syn på litteraturundervisningens 

kulturella kontexter inom ämnet svenska som andraspråk på gymnasiet. Materialet för studien 

utgörs av kvalitativa intervjuer med tre SVA-lärare på gymnasiet. Resultatet visar att det 

viktigaste för SVA-lärarna i min undersökning är att vidga elevernas vyer med den litteratur 

de väljer, vilket kan göras både genom att läsa skönlitterära klassiker och icke-västerländska 

verk. Lärarna vill gärna inkludera mer icke-västerländsk litteratur i sin undervisning för att 

uppvärdera icke-västerländska kulturers status och låta eleverna få se representation av sina 

egna och andras kulturer i klassrummet. Lärarna upplever dock att de i sina litteraturval 

begränsas av att lärarutbildningen i svenska som andraspråk har ett bristande utbud av 

litteraturvetenskap i allmänhet och icke-västerländsk litteratur i synnerhet. 

 

Nyckelord: litteraturundervisning i svenska som andraspråk, SVA-lärares val av litteratur, 

icke-västerländsk litteratur, klassiker, kanon, allmänmänsklighet, kulturell kontext, vidga 

vyer, spegla elevers erfarenheter, lärarutbildningen i svenska som andraspråk, mångkulturellt 

klassrum. 
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1 Inledning 
Den kanon som lyfts fram inom litteraturundervisningen i skolan är normerande för att 

markera vilken litteratur, vilka kulturer och vilka perspektiv som har högst status i samhället. 

Jag själv ställer mig kritisk till den dominerande eurocentriska vita cis-manliga heterosexuella 

kanon som dominerat majoriteten av den litteraturundervisning jag själv fått i mitt liv som 

elev och lärarstudent, och vill därför fördjupa mig mer inom icke-västerländsk litteratur. 

Litteraturhistorien i svensk skola börjar med Homeros, går vidare till Shakespeare, uppehåller 

sig vid Strindberg och landar i någon nutida svensk, brittisk eller amerikansk författare. 

Varför måste vi läsa endast västerländska klassiker? Detta ger en orättvis bild av världen, när 

vi vet att t.ex. den första romanen i världen är skriven av en japansk kvinna, Murasaki 

Shikibu. Det finns nigerianska författare som Chimamanda Ngozi Adichie som lyfter faran 

med en enda berättelse, indiska kvinnliga instagrampoeter som rupi kaur, en rik skatt av 

arabiska berättelser och kinesisk poesi och litteratur. Det finns en hel värld av berättelser där 

ute som vi inte får ta del av i litteraturundervisningen i Sverige. I dagens globaliserade 

samhälle där jordens alla kulturer och människor är mer enade än någonsin borde kanske 

litteraturundervisningen uppdateras och fostra globala världsmedborgare istället för 

nationalstatsmedborgare? Jag menar att det finns en världsdemokratisk aspekt att motverka 

fördomar och rasism om vi får ta del av olika kulturers röster och perspektiv, inte bara den 

vita västerländska. Om inte skolan ger oss dessa perspektiv, hur ska vi då ta del av dem? 

2 Syfte 
Jag vill med denna uppsats undersöka lärares syn på vilka kulturella kontexter som bör 

inkluderas i litteraturundervisningen inom ämnet svenska som andraspråk på gymnasiet. Med 

utgångspunkt i tidigare studentuppsatser som undersökt ämnet ur en kvantitativ infallsvinkel, 

antar jag en kvalitativ ansats i min undersökning för att fördjupa mig i lärares resonemang och 

tankar kring sin litteraturundervisning i ämnet svenska som andraspråk (härmed förkortat som 

SVA). Mina fyra övergripande forskningsfrågor är följande: 

 

• Hur väljer SVA-lärare vilka litterära verk de använder i litteraturundervisningen? 

• Hur ser SVA-lärare på den kanoniserade litteraturens roll i SVA-undervisningen? 

• Hur ser SVA-lärare på den icke-västerländska litteraturens roll i SVA-undervisningen? 

• Vilka litterära kunskaper har SVA-lärare med sig in i klassrummet? 
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3 Forskningsbakgrund 

3.1 Centrala begrepp 

3.1.1 Det vidgade textbegreppet 

I min uppsats kommer jag att ansluta mig till det vidgade textbegreppet när jag talar om text 

och litteratur. Enligt Nordlund (2014, s. 9) kan det vidgade textbegreppet definiera text som 

alla olika slags teckensystem som bär fram ett innehåll. Text innebär alltså inte bara skrivna 

ord, utan innefattar även multimodala medier som film, tv-serier, teater, spel m.m. Detta 

ansluter till ämnesplanen för svenska som andraspråk i gymnasieskolan, som konstaterar att 

eleverna ska använda flera olika slags medier och texter som källa till språkutveckling och 

insikter (Skolverket 2011). När jag talar om icke-västerländsk text och litteratur i SVA-

undervisningen menar jag alltså att läraren lika gärna kan innefatta t.ex. icke-västerländsk 

film eller tv-serier i sin undervisning. Mitt fokus ligger på det kulturella innehållet i texten, 

inte textens form i sig. 

3.1.2 Kultur och icke-västerländsk kultur 

Kultur är ett begrepp med vid mening. Begreppet kultur kan syfta på levnadssätt och 

traditioner inom en större folkgrupp i ett land eller region, eller rent synonymt med en 

civilisation. Inom detta innefattas också den kultur i form av litteratur, konst, musik, film etc. 

som skapas av människor i ett visst samhälle (Nationalencyklopedin). Ibland används ordet 

civilisation för ett samhälle med bildning och rik kultur, där den västerländska civilisationen i 

Europa och Nordamerika benämns som högtstående i motsats till primitiva samhällen i andra 

delar av världen som råder brist på bildning och kultur (Nationalencyklopedin). För att rikta 

fokus mot den rika samling av kultur och litteratur som återfinns utanför den västerländska 

kontexten, kommer jag i min uppsats att göra en uppdelning mellan västerländsk kultur och 

icke-västerländsk kultur. Med västerländsk kultur avser jag svensk, engelskspråkig, europeisk 

och amerikansk kultur. Begreppet icke-västerländsk kultur syftar till alla de kulturer som inte 

inräknas i västerlandet, såsom olika typer av asiatisk, afrikansk och sydamerikansk kultur. 

  



 

7 
 

3.1.3 Kanon 

Ordet kanon har ett grekiskt ursprung i betydelsen ”måttstock” eller ”rättesnöre” och är ett 

centralt begrepp inom litteraturhistorieskrivingen. Kanonisering av litterära verk har enligt 

Nordlund pågått sedan antiken för att lyfta fram verk av hög kvalitet som varit särskilt 

inflytelserika (2014, s. 28). När ett verk blivit erkänt i kanon får det status som en klassiker 

och tenderar att studeras noggrannare och i högre grad spridas vidare till en bredd av 

människor (Nordlund 2014, s. 28).  

Men vem är det som bestämmer vilka verk som ingår i kanon och vilka som inte tillhör 

kanon? En förklaring till vilka verk som får ingå i kanon är de verk som har ett självständigt 

estetiskt värde och originalitet (Nordlund 2014, s. 33). De litterära verk som uppvisar estetiskt 

värde i form av en objektiv hantverksskicklighet, stark kommunikation av känslor och egenart 

kommer i kanonprocessen att sorteras ut, erkännas och lyftas av andra författare. Feministiska 

och postkoloniala studier ställer sig kritiska till att det finns objektiva estetiska värden, och 

menar istället att kanonprocessen och estetiskt värde har varit styrt av en västerländsk, manlig, 

heterosexuell hegemoni, där vita manliga författare har lyft andra vita män till att ingå i 

kanon, något som missgynnat kvinnliga och icke-vita författarskap (Nordlund 2014, s. 35). 

Oavsett om kanon ses som objektiv eller relativ, fastslår Nordlund att faktum att den är 

påverkad av bildningstraditionens västerländska och manliga dominans, vilket i sin tur 

påverkar vilken litteratur som ges utrymme i undervisningen på universitet och skolor (2014, 

s. 33). De verk som pekas ut som kanon av offentliga institutioner såsom utbildningssystemet 

utgör då en grund för nationsbyggande genom självförståelse (Nordlund 2014, s. 28). 

3.1.4 Kolonialism och postkolonialism 

Vad är kolonialism? Ania Loomba (2005, s. 18) ger en introduktion till forskningsområdet 

genom att definiera kolonialism som ”erövringen av och kontrollen över andra människors 

tillgångar”. Kolonialismen har varit ett genomgående inslag i hela mänsklighetens historia 

och har pågått i många tider och kulturer, men den moderna europeiska kolonialismen har haft 

betydligt mer långtgående konsekvenser för världen än någon annan kolonisering, eftersom 

den kombinerades med kapitalismens förmåga att skapa komplexa ekonomiska 

beroendeförhållanden mellan erövrarna och kolonin (Loomba 2005, s. 19).  

Begreppet postkolonialism är ett komplext och mångfacetterat begrepp. Prefixet post kan 

tyckas signalera att kolonialismens tidsålder har passerat, men eftersom den koloniala 

epokens efterverkningar i form av ojämlikheter fortfarande består menar Loomba att det är 
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felaktigt att dödförklara kolonialismen (2005, s. 22). Istället för att erkänna kolonialismens 

slut strävar postkolonialismen efter att ifrågasätta kolonialismens efterverkningar genom den 

antikoloniala kampen mot den dominerande västerländska kulturen (Loomba 2005, s. 26). Det 

postkoloniala perspektivet innefattar en mångfald av motstridiga och parallella berättelser 

som ger röst till de förtryckta att uttrycka sina erfarenheter, i kontrast till en enhetlig linjär 

historiesyn av ”en enda historia” där endast den dominerande folkgruppens röst får höras 

(Loomba 2005, s. 26). 

3.1.5 Postkoloniala perspektiv på litteratur 

Skönlitteraturen och andra typer av texter har både bidragit till att skapa och påverka 

koloniala praktiker (Loomba 2005, s. 18). Postkoloniala perspektiv på litteratur handlar om att 

granska den västerländska litteraturhistorieskrivningen och litteraturkanons eurocentriska 

perspektiv (Nordlund 2013, s. 90). Edward Said lade grunden för postkoloniala 

litteraturstudier med sin teori om att de texter som gavs prestige genom akademier, 

institutioner och regeringar inte bara skapar kunskap, utan också den verklighet som de tycks 

beskriva (Loomba 2005, s. 54). Said fann att den litteratur som premierades av olika 

europeiska institutioner präglades av ett eurocentriskt perspektiv där det västerländska hade 

status som det universella och allmängiltiga, medan icke-västerländsk litteratur och kultur 

antingen framställdes som exotisk och annorlunda, eller helt enkelt ignorerades (Nordlund 

2013, s. 91). Nordlund lyfter därför fram att alla västerländska litteraturvetare bör få tillgång 

en nyskriven litteraturhistoria, med nya postkoloniala perspektiv och kunskaper, för att 

motverka en eurocentrisk världsbild (Nordlund 2013, s. 92). 

3.2 Andraspråksperspektiv på litteraturundervisning 

3.2.1 Litteraturstudier inom lärarutbildningen i svenska som andraspråk 

Landmark och Wiklund (2013, s. 142–143) belyser avsaknaden av litteraturstudier inom 

lärarutbildningen i svenska som andraspråk som till största del behandlar språkvetenskap och 

språksociologi. Om ämnet inte kombineras med en examen i svenska eller andra språkämnen 

är det fullt möjligt att bli behörig SVA-lärare utan att ha läst en enda högskolepoäng i 

litteraturvetenskap, trots att det framkommer i skolans kursplan för svenska som andraspråk 

att undervisningen ska inkludera kultur- och litteraturstudier. Svenska som andraspråkslärare 

är alltså de språklärare som blir sämst utrustade i sin utbildning att undervisa i både svensk 



 

9 
 

och allmän litteraturhistoria, litterära genrer samt analys och tolkning av skönlitteratur 

(Landmark & Wiklund 2013, s. 143). I styrdokumenten för ämnet svenska som andraspråk 

framkommer det dock tydligt att undervisning om litteratur från olika tider och kulturer är en 

central del av uppdraget, liksom att frågor om etnicitet och kulturer bör få väsentligt utrymme 

i undervisningen (Landmark & Wiklund 2013, s. 144; Skolverket 2011). 

3.2.2 Vad säger läroplanen? 

I Sverige är upp till varje enskild lärare att välja litteratur som uppfyller de krav som 

Skolverket uttrycker i kursplanerna för ämnet svenska som andraspråk. I samtliga kursplaner 

för gymnasiekurserna 1, 2 och 3 nämns litteratur skriven av författare från olika kulturer som 

berör allmänmänskliga teman, då undervisningen ska innehålla ”läsning av och samtal om 

skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer [min kursivering] och 

tider som ger underlag för att utveckla språket och samtala om berättarstrukturer, 

allmänmänskliga teman och vanliga litterära motiv” (Skolverket 2011).  

I ämnesplanen för svenska som andraspråk på gymnasiet konstateras det att: 

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

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

utveckla ett varierat och nyanserat språk. Innehållet ska väljas så att elevernas tidigare 

erfarenheter och kunskaper tas till vara (Skolverket 2011). 

Ämnesplanen framhäver således att undervisning i olika typer av skönlitteratur är en viktig 

del av ämnet svenska som andraspråk. Skolverket ger tre skäl till att använda skönlitteratur i 

SVA-undervisningen – att utveckla elevers språk, att vidga elevernas vyer samt att spegla 

elevernas egna erfarenheter. Redan i beskrivningen av ämnets syfte återfinns alltså den 

motsättning mellan att välja litteratur som ligger nära elevernas vardag och den litteratur som 

leder eleverna till insikter om andras världar som jag vill belysa i min undersökning. 

3.2.3 Två motsatta perspektiv på litteraturundervisningen i skolan 

3.2.3.1 Litteraturen bör matcha elevernas perspektiv 

För att mötet mellan en text och en läsare ska bli så givande som möjligt finns det forskare 

som Liberg (2001) och McCormick (1994) som förespråkar att litteratur som ligger nära 

läsarens egna erfarenheter blir lättare att ta till sig, och därför ger en mer positiv 

läsupplevelse. Liberg har studerat olika faktorer som påverkar andraspråkselevers 
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läsförståelseförmåga, och fann att elevers förkunskap om en texts kulturella innehåll hade 

större betydelse för läsförståelsen än textens språkliga form (2001, s. 9). En text med ett för 

eleven känt kulturellt innehåll leder alltså till en starkare förståelse för det lästa, men Liberg 

menar också att läsning har en potential att utveckla elevens kulturella kunskap (2001, s. 11). 

När lärare ska välja texter till sin undervisning betonar Liberg framförallt att läraren måste 

lära känna sina elever och förstå deras livssituation, förkunskaper och kulturella bakgrund för 

att möjliggöra den största möjliga utvecklingen för elevernas läsförståelseförmåga (2001, s. 

12). 

McCormick har formulerat en annan modell som beskriver hur mötet mellan en text och en 

läsare underlättas om läsaren och textens repertoarer i form av värderingar, normer och idéer 

matchar varandra (McCormick 1994, s. 87). För att inte elever ska avvisa en text som har för 

stort avstånd till dem, är det fördelaktigt för lärare att välja litteratur som utspelar sig i världar 

som berör ämnen eleverna redan har förkunskap inom. Den mest utvecklande läsningen sker 

dock när läsaren är delvis bekant med textens repertoar, men också utmanas i sin kunskap och 

världsbild (McCormick 1994, s. 88), vilket är samma slutsats som Liberg kommer fram till.  

3.2.3.1 Litteraturen bör utvidga elevernas perspektiv 

Ett alternativt synsätt på litteraturundervisningen i skolan väljer att gå emot elevernas egna 

erfarenheter, för att istället introducera dem till nya perspektiv. 

En forskare som ser litteraturundervisningen i skolan som en möjlighet att vidga elevers 

världsliga perspektiv är Nussbaum (1997, s. 85). Hon menar att vi i dagens multikulturella 

och globaliserade värld måste tillämpa de demokratiska värderingarna bortom vår egen 

tillvaro för att bygga lojalitet med människor i hela världen (Nussbaum 1997, s. 8). Nussbaum 

kallar detta för att göra individer till världsmedborgare. En världsmedborgare kan möta 

komplexa problem i dagens och framtidens samhälle genom att förena människor från olika 

nationella, kulturella och religiösa bakgrunder i en dialog. För att göra eleverna till 

världsmedborgare menar Nussbaum att skolan bör tillämpa en interkulturell pedagogik och 

litteratur som utvecklar elevernas kritiska förmåga, förståelse för andra kulturer och förmågan 

att leva sig in i andra människors livssituationer (Nussbaum 1997, s. 9–11). 

Chimamanda Ngozi Adichie är en känd kvinnlig nigeriansk författare som lyft risken som 

uppstår när människor bara får tillgång till ett enda perspektiv och därför bara kan bekräfta sin 

egen världsbild. I sitt TED-talk The danger of a single story (2009) talar hon om vikten av att 

vi måste ta del av flera olika historier och perspektiv från andra kulturer för att undvika de 
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skadliga stereotyper som ett ensidigt och andrafierande berättande skapar. Litteraturen måste 

representera fler perspektiv än det västerländska, heterosexuella, manliga, vita, för att ge röst 

och makt till icke-västerländska, queera, kvinnliga och färgade individer. Ngozi Adichie lyfter 

fram hur berättelser kan ta makt ifrån människor, men också berättelsers starka förmåga att ge 

makt till människor, och att vi därför måste tänka efter vilka berättelser vi lyssnar till. 

En forskare som menar att den kunskap vi lär ut i skolan är formad av makt är 

Christodoulou (2014, s. 109). Demokratin kräver därför att alla medborgare har kunskap om 

och förståelse för världen utanför deras direkta egna erfarenheter (2014, s. 114). Om lärare 

bara utgår ifrån de erfarenheter eleverna redan har med sig hemifrån kommer social 

ojämlikhet att reproduceras, där elever med lågt socialt kapital kommer att missgynnas genom 

att de inte få ta del av kunskap med högre kulturellt kapital (2014, s. 115). Detta innebär 

enligt Christodoulou att alla elever måste få ta del av den vita manliga kulturen, lämpligen 

genom studier av kanoniserade verk med tidlösa allmänmänskliga teman som t.ex. 

Shakespeare, för att ge eleverna möjlighet att debattera och ifrågasätta den överordnade 

kulturen (Christodoulou 2014, s. 117). Jag menar även att detta resonemang kan tillämpas 

som argument för att eleverna får ta del av icke-västerländska verk som ligger utanför den 

västerländska litteraturkanon, för att utjämna maktskillnaden mellan västerländsk och icke-

västerländsk kultur, samt för att ge eleverna förståelse för andra världar än sin egen. 

Litteratur och undervisning som vidgar elevernas perspektiv kan alltså gynna global 

demokrati och jämlikhet. Kumashiro (2000) har med utgångspunkt i detta utvecklat en teori 

om undervisning som motverkar förtryck mot marginaliserade grupper som icke-vita, kvinnor 

och hbtqa+-personer, som jag menar kan tillämpas på litteraturundervisningen inom ämnet 

svenska som andraspråk. I sin artikel Toward a theory of anti-oppressive education beskriver 

Kumashiro fyra typer av interkulturell pedagogik som kan kombineras och varieras för att 

skapa en antiförtryckande utbildning. 

Den första typen av pedagogik är utbildning för den andra, vilket karaktäriseras av en 

undervisning där alla är välkomna (Kumashiro 2000, s. 28), vilket kan skapas genom att 

erbjuda ett tryggt öppet klimat i undervisningen. Den andra metoden kallar Kumashiro för 

utbildning om den andra, där det är okunskapen om den andra som ses som förtrycket, och 

kunskap blir därför sättet att motverka förtrycket (2000, s. 31). Den tredje metoden antar ett 

mer strukturellt perspektiv där eleverna undervisas i kunskap om förtryck, där lärarens uppgift 

är att medvetandegöra privilegier och visa hur man kan agera mot förtryck och för förändring 

(Kumashiro 2000, s. 36). Den fjärde interkulturella pedagogiska metoden som Kumashiro 

lyfter fram för att skapa en anti-förtryckande utbildning är en utbildning som förändrar elever 
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och samhället (2000, s. 40). Med utgångspunkt i de postkoloniala perspektiven bör lärare och 

elever enligt denna metod bråka med den stora historien genom att låta olika röster komma till 

tals, visa hur förtryck tar sig uttryck i olika kontexter och demonstrera genom att kritiskt läsa 

texter, t.ex. med frågan ”vem hörs inte här?” i åtanke. 

3.3 Tidigare studentuppsatser 

Nedan redogör jag för en forskningsöversikt över tidigare undersökningar av icke-

västerländsk litteratur inom ämnena svenska och svenska som andraspråk. Med utgångspunkt 

i det postkoloniala perspektivet undersökte Bayard (2011) hur stort utrymme icke-

västerländsk litteratur upptar i de vanligaste läromedlen i svenska jämfört med västerländsk 

litteratur. Alla undersökta läroböcker dominerades av västerländsk litteratur, saknar 

postkoloniala perspektiv och framställer den marginaliserade icke-västerländska litteraturen 

som statisk och mystisk i kontrast till den dynamiska europeiska litteraturen. 

Olofsson (2015) visade med en enkätundersökning bland 28 gymnasielärare i svenska att 

majoriteten av dem inkluderar litteratur från Asien, Afrika och Sydamerika i sin undervisning 

för att bredda elevernas perspektiv, visa på allmänmänskliga teman och lyfta fram andra 

länders kulturer. Lärarna gjorde sina litteraturval på basis av sina akademiska kunskaper, 

vilket dock gjorde att lärarnas upplevde det svårt att arbeta med icke-västerländsk litteratur 

eftersom de ej fått kunskap om det i sin lärarutbildning. 

Ingman (2017) gjorde en kvantitativ enkätundersökning om vilka skönlitterära texter och 

kulturella kontexter som 70 verksamma SVA-lärare arbetade med. Svenska romaner som 

utspelar sig i en svensk kontext såsom Doktor Glas (1905) och Fröken Julie (1888) var de 

vanligast förekommande titlarna, efter verk som utspelar sig i en svensk kontext men med 

inslag av andra kulturskildringar, såsom Stjärnlösa nätter (2011). Icke-västerländska verk var 

den kulturella kategori som upptog minst plats i SVA-lärarnas undervisning, där de fåtal titlar 

som nämns främst är Lila Hibiskus (2010) av Chimamanda Ngozi Adichie som har en 

nigeriansk kontext och Flyga Drake (2004) av Khaled Hosseini som har en afghansk kontext. 

Ingman undersökte också vilka kriterier SVA-lärarna utgår ifrån när de valde litteratur till 

sin undervisning, där det framkom 11 olika typer av motiveringar lärarna uppgav i en öppen 

fråga med fritextsvar. De vanligaste motiveringarna var administrativa anledningar 

(klassuppsättningar), ett intressant innehåll i texten och textens språkliga form, följt av 

skönlitteratur som speglar elevernas erfarenheter och texter som förmedlar en svensk kontext. 

Den minst vanliga motiveringen i val av skönlitteratur bland SVA-lärare var att texterna 
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skulle ha en bred kulturell kontext, något endast 3 av 70 lärare nämner i sitt fritextsvar. 

Ingman påpekar dock att alla kriterier som lärare tog hänsyn till i sitt val av litteratur kanske 

inte framgick i en kort fritextfråga i en digital enkät, varför jag vill bygga vidare på Ingmans 

kvalitativa ansats med en djupare intervjustudie på området.  
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4 Metod 
Syftet med denna uppsats, att undersöka SVA-lärares syn på litteraturundervisningens 

kulturella kontexter, har en kvalitativ ansats. Med utgångspunkt i tidigare studentuppsatser 

som undersökt ämnet ur en kvantitativ infallsvinkel, ville jag fördjupa mig i lärares 

resonemang och tankar kring sin litteraturundervisning i ämnet svenska som andraspråk. Jag 

valde därför att använda mig av en kvalitativ forskningsintervju som metod för att nå kunskap 

om mina frågeställningar. 

4.1 Material 

Grunden till min analys utgörs av enskilt inspelade intervjuer med tre yrkesverksamma och 

behöriga SVA-lärare på gymnasienivå i Uppsala. Informanterna till studien hittades genom att 

jag samlade mejladresser till ca 20 SVA-lärare från gymnasieskolors officiella hemsidor. 

Mejladresserna var således offentligt tillgängliga. Jag formulerade ett mejl som inbjudan till 

deltagande i min studie med information om studiens syfte, villkor och den beräknade 

tidsåtgången för intervjuerna, vilket avsattes till max en timme per enskild intervju. I utskicket 

såg jag till att anonymisera mottagarna från varandra. Av ca 20 tillfrågade visade tre SVA-

lärare intresse att delta i studien och bjöd in mig att intervjua dem på plats på deras respektive 

gymnasieskolor. Intervjuerna skedde enskilt med varje lärare och spelades in med min 

mobiltelefons ljudinspelningsfunktion. Det inspelade materialet från intervjuerna blev 40 min, 

48 min och 56 min långt, vilket ger totalt 144 minuter av inspelat material från de tre 

intervjuerna. Intervjuerna förbereddes, genomfördes, transkriberades och analyserades enligt 

nedan angivna metoder. 

4.1.1 De tre SVA-lärarna 

Nedan följer en kortfattad individuell presentation av mina informanter, vars namn är 

fingerade för att anonymiseras. 

Den första informanten till min studie är Mikael. Mikael är behörig i ämnena svenska som 

andraspråk och historia och har 8 års erfarenhet inom skolvärlden. Han har arbetat med både 

språkintroduktion och gymnasiekurser, och är nu verksam på gymnasiet i SVA-kurserna i 

årskurs 2 och 3. 

Min andra informant är Anna, som har jobbat 5 år som lärare och är behörig i både svenska 

och svenska som andraspråk. Hon har arbetat med alla nivåer av SVA, från grundnivå och SFI 
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till gymnasiekurserna 1, 2 och 3. Anna har just nu grupper i samtliga SVA-kurser på 

gymnasiet. 

Karin är den tredje informanten i min studie. Karin har hela 20 års erfarenhet som lärare 

och började som lärare i svenska och religion, men har för ca 10 år sedan läst till behörighet 

även i svenska som andraspråk. Hon undervisar just nu i en årskurs 1 i svenska som 

andraspråk, men har erfarenhet att undervisa i alla gymnasiekurser i SVA. 

4.2 Den kvalitativa forskningsintervjun 
Jag har använt mig av metodhandboken Den kvalitativa forskningsintervjun av Kvale och 

Brinkmann (2014) som utgångspunkt för min intervjustudie. Syftet med den kvalitativa 

forskningsintervjun som metod menar Kvale och Brinkmann är att försöka förstå världen 

utifrån undersökningspersonens synvinkel, genom att utveckla mening ur deras erfarenheter 

(2014, s. 17), vilket lämpar sig väl för syftet med min undersökning. 

Forskningsintervjun är ett professionellt samtal där kunskap konstrueras i interaktionen 

mellan intervjuaren och den intervjuade, där samspelet mellan de två parterna spelar roll för 

vilken kunskap som nås (Kvale & Brinkmann 2014, s. 18–19). Kvale och Brinkmann 

poängterar att en forskningsintervju dock inte är ett samtal mellan likställda parter, eftersom 

det är forskaren som innehar en maktposition att definiera och kontrollera situationen medan 

intervjupersonens enda uppgift är att svara, eller inte svara, på frågor (2014, s. 20). Av denna 

anledning spelar forskningsetik stor roll vid användandet av intervju som forskningsmetod, 

eftersom kunskapen som produceras med denna metod är beroende av den sociala relationen 

mellan intervjuaren och intervjupersonen (Kvale & Brinkmann 2014, s. 33). 

4.2.1 Forskningsintervjuns olika stadier 

Kvale och Brinkmann föreslår sju stadier som kan följas när en forskare utför en 

intervjuundersökning, bestående av tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, 

verifiering och rapportering (2014, s. 144–145). De sju stegen ger en idealiserad bild av 

intervjuundersökningens process från idé till slutgiltig rapport som kan vara till stöd för 

nybörjare i intervjuforskning, även om Kvale och Brinkmann betonar att forskaren kommer 

och bör pendla mellan de olika stegen under forskningens gång (2014, s. 145). 
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4.2.1.1 Tematisering 

Det första stadiet i Kvale och Brinkmanns modell för intervjuundersökningar är tematisering, 

där forskaren formulerar undersökningens syfte och fördjupar sig i ämnet för undersökningen 

(2014, s. 147). Här besvarar forskaren frågorna varför undersökningen ska utföras, vad det är 

för kunskap som ska införskaffas och hur det praktiska intervjuhantverket går till. Mitt 

forskningssyfte är att göra det Kvale och Brinkmann kallar för en deskriptiv intervju som 

ämnar att klargöra intervjupersonens livsvärld (2014, s. 149), i detta fall SVA-lärares syn på 

litteraturundervisningens kulturella kontexter. Ämneskunskapen hämtar jag från mina 

ämnesstudier i svenska som andraspråk och litteraturstudier på ämneslärarprogrammet, samt 

kompletterande litteratur från t.ex. mina kurser i genusvetenskap. Kvale och Brinkmann lyfter 

fram styrkan med att hålla till i den miljö där undersökningen ska genomföras för att få 

kännedom om intervjupersonernas lokala jargonger, idéer och maktstrukturer som präglar 

dem (2014, s. 150), något jag gjort under mina VFU:er och vikariat på olika skolor i ämnet 

svenska som andraspråk där jag samlat erfarenheter om SVA-lärares litteraturundervisning 

som väckt de frågor jag utgår ifrån i min undersökning.  

4.2.1.2 Planering 

Det är andra steget är planeringsstadiet, då forskaren bör tänka över hur mycket tid och 

resurser som krävs för att genomföra undersökningen (Kvale & Brinkmann 2014, s. 152). 

Kvale och Brinkmann menar att principen ”mindre kan vara mer” ofta är lönsam vid 

intervjuundersökningar, då kvalitativ forskning med färre informanter blir mer lätthanterligt 

och möjliggör noggrannare analyser. Även när forskaren inte har anspråk på att generalisera, 

kan det med intervjustudier vara möjligt att säga intressanta saker om olika specifika fall som 

är en del av den omgivande kulturen och samhället (Kvale & Brinkmann 2014, s. 157). 

Eftersom jag som student har en mycket begränsad tid, resurser och utrymme för min studie 

valde jag att fokusera på ett fåtal intervjupersoner, tre SVA-lärare, och analysera deras 

uttalanden noggrant för att illustrera olika exempel på hur SVA-lärare kan se på 

litteraturundervisning. Mitt begränsade urval tillåter mig att göra en mer djupgående analys av 

materialet, samtidigt som färre informanter dock också innebär ett mindre omfång på den 

kunskap jag kan nå med undersökningen. 
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4.2.1.3 Intervjuns utförande 

I det tredje stadiet av Kvale och Brinkmanns modell utförs själva intervjuerna. Kvale och 

Brinkmann hävdar genomgående i sin metodbok att intervjukonsten är ett hantverk som 

forskaren måste lära sig praktiskt genom att intervjua (2014, s. 165), men erbjuder ändå ett 

antal tips för att åstadkomma en så god intervjukvalitét som möjligt. Forskaren bör ta hänsyn 

till den interpersonella relationen i intervjusituationen genom att skapa en god stämning och 

trygg miljö för att informanten ska uppmuntras att våga ge synpunkter på sitt liv och sin värld 

(Kvale & Brinkmann 2014, s. 170). Av denna anledning bör intervjun inledas med en 

orientering där forskaren berättar om sig själv, syftet med intervjun och inspelningen. I 

inledningen av mina intervjuer passade jag även på att definiera begreppen litteratur enligt det 

vidgade textbegreppet, litteraturkanon, västerländsk- och icke-västerländsk kultur för att 

stämma av med informanten att vi hade samma uppfattning om begreppen för att undvika 

missförstånd eller en känsla hos informanten av att bli förhörd på svåra akademiska begrepp i 

intervjun. Under hela intervjun tillämpade jag ett aktivt lyssnande, ställde andrafrågor och 

intog en öppen inställning till nya infallsvinklar som informanterna tog upp (Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 180), vilket gör att de tre intervjuerna varierar något i karaktär. 

4.2.1.4 Intervjuns utformning 

I min förberedda intervjuguide (se bilaga 1) utgick jag ifrån Kvale och Brinkmanns modell för 

att strukturera intervjuns förlopp där forskaren separerar sina mer övergripande 

forskningsfrågor från de konkreta, enkla intervjufrågorna som ställs till informanten (2014, s. 

174). Jag valde att strukturera min intervjuguide tematiskt efter forskningsfrågorna i mitt 

syfte, eftersom Kvale och Brinkmann menar att det kan underlätta struktureringen av 

intervjun senare i analysen (2014, s. 173). Mina fyra övergripande forskningsfrågor belystes 

med hjälp av 4–6 intervjufrågor som ställdes till informanterna med ett mer vardagligt och 

enkelt språk. För att inte styra informantens svar för mycket gjorde jag det som Kvale och 

Brinkmann kallar en ”fokusering” av ämnet, genom att rikta uppmärksamhet mot bestämda 

teman med öppna frågor, där intervjupersonen själv får lyfta fram det som de anser är viktigt 

(2014, s. 48). 

Exempel på intervjufrågor till den första frågeställningen är ”Vilka verk har du använt det 

senaste året i din SVA-undervisning? Hur valde du dem?” och ”Tycker du det är viktigast att 

välja litteratur som speglar elevernas erfarenheter, eller att välja litteratur som vidgar deras 

vyer?”. För att besvara den första forskningsfrågan ingick även en praktisk uppgift för SVA-
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lärarna att rangordna 11 kriterier som en tidigare studentuppsats av Ingman (2017) 

identifierade som de vanligaste kriterierna lärare har i åtanke när de väljer litteratur till sin 

undervisning i svenskämnet (se bilaga 2). Kriterierna skrevs ut på papperslappar och 

informanten ombads reflektera högt medan de rangordnade kriterierna från viktigast till minst 

viktig i deras val av litterära verk till SVA-undervisningen. Exempel på kriterier som 

användes är ”språklig form”, ”allmängiltighet”, ”elevernas erfarenheter”, ”administrativa 

anledningar” och ”kulturell kontext”. 

Den andra och tredje frågeställningen fick informanterna besvara med frågor som ”Vad ser 

du för styrkor/svårigheter med att använda kanoniserade verk inom SVA-undervisningen?” 

och ”Vad ser du för styrkor/svårigheter med att använda icke-västerländsk litteratur inom 

SVA-undervisningen?”. Den fjärde frågeställningen besvarades i mån av tid med frågor om 

informantens egna litteraturstudier under lärarutbildningen och fritidsläsning av litteratur. 

4.2.2 Kritik mot intervju som forskningsmetod 

Den kritik som brukar riktas mot intervjun som forskningsmetod är att den är ovetenskaplig 

eftersom den är allt för personbaserad, att den är otillförlitlig för att den bygger på 

subjektivitet, samt att resultaten inte är generaliserbara eftersom de baseras på för få 

intervjupersoner (Kvale & Brinkmann 2014, s. 210). Kvale och Brinkmann bemöter denna 

kritik med att säga att en forskare som tar det personliga förhållandet till intervjupersonen 

samt intervjusvarens kontextbundenhet och subjektivitet i medveten beaktning vid analysen 

fortfarande kan nå god forskningskvalitet med en intervjustudie. En intervjus syfte är inte att 

generalisera, utan att överföra kontextuell kunskap från en situation till en annan (Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 212–213). 

4.3 Transkribering 
Vid en transkription översätts muntligt språk till skriftligt språk (Kvale & Brinkmann 2014, s. 

118). Att transformera formen av informanternas uttalanden är förenat med en risk att 

förvränga dess innebörd, vilket måste tas i beaktning vid analysen. En korrekt valid utskrift är 

enligt Kvale och Brinkmann den utskrift som bäst lämpar sig för undersökningens 

forskningssyfte (2014, s. 227). Eftersom mina resultat främst analyserades tematiskt efter 

innehåll och mening, valde jag att transkribera mina intervjuer i en skriftspråklig stil. Detta 

innebär att jag fokuserade på att återge den innehållsliga kärnan i informanternas uttalanden, 
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och bortser därför från detaljer som informanternas upprepanden, pauser och talspråkliga 

uttryck i mina citerade uttalanden.  

Om forskaren främst vill analysera den information intervjun innehåller, räcker det enligt 

Denscombe att transkribera selektiva utdrag som kan användas för att illustrera särskilda 

poänger i resultatredovisningen (2018, s. 395), vilket var den metod jag använde för att 

påbörja urvalet av de mest centrala delarna av materialet. Rent konkret lyssnade jag igenom 

mina inspelade ljudfiler från intervjuerna och tog anteckningar med tidsangivelser för de mest 

kärnfulla resonemangen och belysande exemplen. Sedan använde jag programmet 

VoiceWalker för att loopa de delar av ljudfilerna jag ville transkribera ordagrant för att kunna 

citera i resultatet. Den totala transkriberingen av mitt intervjumaterial uppgick till ca 22 sidor 

datorskriven text. 

4.4 Tematisk analys som metod 

Tematisk analys är en populär metod för att systematiskt identifiera, organisera och finna 

mönster i olika teman i ett kvalitativt forskningsmaterial. Braun och Clarke beskriver hur 

metoden hjälper forskaren att se och skapa förståelse kring delade erfarenheter bland 

informanterna (2012, s. 57). I en tematisk analys används kodning för att få överblick över 

materialet och underlätta jämförelser mellan intervjuerna. Kodningen görs genom att knyta 

nyckelord till textsegment som underlättar identifiering av uttalandet (Kvale & Brinkmann 

2014, s. 241). Kodning leder ofta till kategorisering, då forskaren reducerar meningen i långa 

intervjuuttalanden till några få enkla kategorier (Kvale & Brinkmann 2014, s. 243). Jag har 

motverkat en allt för stor förenkling av intervjupersonernas resonemang genom att behålla 

nyanser och invändningar i deras uttalanden, framförallt i citaten.  

Nyckelorden knyts sedan till ett visst tema (Braun & Clarke 2012, s. 63), i mitt fall en av 

mina fyra forskningsfrågor. Jag valde i enlighet med Hedin (1996, s. 9) att ha ögonen öppna 

för att informanten ibland svarar på de frågor jag ställt i andra sammanhang, men att ändå 

främst utgå från mina forskningsfrågor eftersom det gav rapporten en konkret struktur 

kopplad till mitt forskningssyfte. 

I mitt arbete med den tematiska analysen enligt Hedins metod (1996, s. 10) utgick jag från 

intervjutranskripten och kodade varje enskilt uttalande med siffror för informantens nummer, 

temats nummer och nyckelordet i marginalen, för att kunna återfinna utdragens ursprungliga 

sammanhang senare under analysen. Jag klippte sedan ut de transkriberade uttalandena från 
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alla intervjuer med tillhörande kodning och sorterade dem efter deras olika teman för att 

strukturera rapporteringen av mitt resultat. 

4.5 Forskningsetik 
I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (2002) tog jag hänsyn till informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet i min intervjustudie. Detta 

gjordes genom att informera intervjupersonerna om syftet med min uppsats och deras 

frivilliga deltagande i ett informationsblad i samband med intervjun (bilaga 3), att erhålla 

deltagarnas samtycke genom en samtyckesblankett (bilaga 4), att anonymisera alla deltagares 

namn i uppsatsen samt att radera ljudinspelningarna efter undersökningens slut och se till att 

de insamlade personuppgifterna inte användes i andra icke-vetenskapliga syften. 

Ett etiskt dilemma med att genomföra forskningsintervjuer är att maktassymetrin i samtalet 

medför risken att intervjupersonen mer eller mindre medvetet uttrycker vad hen tror att 

intervjuaren vill höra (Kvale & Brinkmann 2014, s. 53). Eftersom det inte går att eliminera 

maktstrukturen i intervjusamtalet, väljer jag istället att reflektera över dess roll. Min bakgrund 

som ung lärarstudent som påverkar kunskapen som vi producerar socialt tillsammans i 

samtalet. Detta är något jag tar hänsyn till i min analys av materialet. 
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5 Resultat 
Resultatet av informanternas intervjuer kommer att presenteras tematiskt utifrån mina 

forskningsfrågor. Under varje tema ges en samlad bild av de olika resonemangen kring 

ämnena som framkom i alla tre intervjuer. 

5.1 SVA-lärares val av litteratur 

5.1.1 Fria resonemang om litteraturval 

När jag bad lärarna spontant berätta om vilka litterära verk de arbetat med under det senaste 

året i sin SVA-undervisning och hur de valt dessa, nämnde alla tre lärare inledningsvis att de 

valt verk som de menar speglar elevernas erfarenheter. Karin valde ofta verk utifrån 

kännedomen om elevernas personligheter, något Mikael också uttryckte då han brukar välja 

verk som eleverna kan relatera till, verk som berör ämnen som han menar kan ligga nära 

eleverna och väcka diskussioner och engagemang, som t.ex. heder och rasism. Anna brukade 

ibland utgå från verk som hon vet är populära bland eleverna, där hon nämner Flyga drake 

(Hosseini, 2004) som en tacksam titel att arbeta med. I årskurs 1 tenderar både Anna och 

Karin att välja böcker med enkelt språk och hög igenkänningsfaktor för att stärka eleverna, 

vilket t.ex. kunde vara svenska ungdomsböcker som utspelar sig i nutid. 

En annan faktor som dök upp när lärarna fritt fick resonera kring sina litteraturval var en 

vilja att utmana eleverna. Både Anna och Karin hade därför använt sig av Kejsarn av 

Portugallien (Lagerlöf, 1914) under det senaste läsåret i årskurs 3 för att medvetet ge eleverna 

ett klassiskt verk med svårare språk och kontext. Just detta verk valdes av lärarna för att det 

skapar inlevelse hos eleverna och har diskussionsvänliga teman för ungdomar, såsom 

ryktesspridning och att flytta ifrån sina föräldrar. Trots att lärarnas syfte med läsningen av 

klassikern var att ge eleverna en utmanande kontext, baserades valet också på att innehållet 

inte har allt för stor distans till elevernas erfarenheter. 

5.1.2 Lärarnas sortering av kriterier för val av litteratur 

När jag bad de tre lärarna att sortera de 11 kriterier som Ingman (2017) funnit som de 

vanligaste för lärare att utgå ifrån i sina val av litteratur till undervisningen, sorterade samtliga 

tre lärare innehållet i verket som den faktor som styrde deras val mest eller näst mest. Karin 

menade att innehållet är det som bär hela arbetsområdet och alla uppgifter. Mikael menade att 
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verket måste ha ett innehåll som kan väcka intresse hos eleverna, med teman som inte är för 

långt ifrån eleverna, men inte heller är för inriktat på elevernas verklighet. Andra kriterier som 

rankades högt av alla tre lärare var verkens allmängiltighet, språkliga form och dess koppling 

till elevernas erfarenheter. Lärarna resonerade också kring att många kriterier gick in i 

varandra, där Anna pekade ut det centrala innehållet i läroplanen som något som genomsyrade 

alla kriterier. 

Den kulturella kontexten var ett kriterium som sorterades som medelviktigt för de tre 

SVA-lärarna, omkring plats 6 av de 11 kriterierna, och sattes ofta på delad plats med en 

svensk kontext. Mikael försökte värdera svensk och interkulturell kontext likadant i sin 

undervisning. Han strävade efter en blandning av svensk kultur och andra kulturer i sin 

undervisning eftersom läroplanen uttrycker att eleverna ska läsa verk från hela världen, men 

inte bara utlandsfödda författare, utan även svenska. Anna menade däremot att den svenska 

kontexten inte var lika viktig som den interkulturella kontexten, eftersom ”eleverna lever i det 

svenska samhället varje dag, de behöver inte så mycket mer av det, annat än kanske 

annorlunda delar av det samhället”. Anna menade istället att det allmänmänskliga var mer 

intressant i hennes val av verk. Anna varierade medvetet kulturella kontexter och kön på 

författarna till de verk hon valde att använda i sin undervisning, men ansåg att genus var ett 

viktigare kriterium för henne än den kulturella kontexten, eftersom hon upplevde en större 

chans att påverka eleverna i genusfrågan. Karin gjorde också mer medvetna val kring 

representationen av genus i sin undervisning än den kulturella kontexten, då hon menar att 

”jag har ju redan olika delar av världen i klassrummet eftersom jag har en massa SVA-elever 

där, men (det är ändå viktigt att) försöka hitta texter som kommer från olika delar av världen 

och som representerar olika saker, det försöker jag också få med”. Karin resonerar att den 

kulturella kontexten alltså är viktig, men att den genomsyrar många kriterier enligt henne och 

därför inte rankas högt som enskilt kriterium. 

De administrativa anledningarna placerades som det mest styrande kriteriet för Anna och 

det minst styrande kriteriet för Karin. Anna menade att det finns en risk att lärare ”fastnar” i 

sina litteraturval när de köpt in klassuppsättningar av böcker, vilket gör att ekonomiska 

anledningar begränsar hennes litteraturval till stor del. Hon lyfter också den ökade 

arbetsbördan som tillkommer vid byte av verk i undervisningen, då hon måste läsa in sig på 

ett nytt område och skapa nya läsförståelsefrågor och slutuppgifter, vilket gör att hon klarar 

att byta ut max ett verk per läsår. För Karin ser situationen helt annorlunda ut. Hon har små 

SVA-grupper på max 10 elever och har eget ansvar för skolans SVA-budget, vilket ger henne 

stor frihet att köpa in den litteratur hon vill. Karin lyfter dock att om hon hade haft t.ex. en 
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stor SVE-klass hade det administrativa kriteriet troligtvis hamnat högre upp i hennes 

prioritering. 

5.1.3 Spegla elevernas erfarenheter eller vidga deras vyer? 

När jag ber informanterna välja mellan vad som är viktigast, att välja verk som speglar 

elevernas erfarenheter eller att vidga deras vyer, svarar alla tre SVA-lärare att det är viktigare 

att vidga elevernas vyer. Även om det finns en trygghet i att spegla sig i verk, som Karin 

lyfter upp, så är skolans främsta uppdrag ändå att vara kompensatorisk och erbjuda eleverna 

att vidga sina perspektiv enligt Mikael: ”Det är viktigt att skolan är en motpol också, att de 

erbjuds att läsa saker som de kanske inte skulle ha valt själva att läsa. Skolan har faktiskt ett 

kompensatoriskt uppdrag, att eleverna ska få en världsbild eller något som kanske skolan kan 

erbjuda, som de inte har hemifrån, utan som ger dem nya perspektiv.” I Mikaels erfarenhet 

har han till och med mött protester från sina elever när han valt verk som ligger allt för nära 

elevernas vardag. När Mikael valt böcker till sina SVA-elever om teman som invandrarskap 

och rasism som han tänkt som engagerande teman, har eleverna tröttnat och aktivt sagt att de 

vill läsa om ”Sverige” och svensk historia. Karin resonerar på ett liknande sätt i sina val av 

litteratur till SVA-undervisningen:  

Om jag har en grupp med 10 afghanska ensamkommande elever, så kanske jag i det läget nästan 

undviker att ta en bok som handlar om en ensamkommande som kommer till Sverige, även om 

de skulle känna igen sig och vi skulle kunna sitta och prata om deras erfarenheter. Då tar jag 

hellre en bok om en 17-åring svensk i Sverige och dess vardag för jag tänker att de har mer 

nytta av det på sikt, att de har mött någonting annat, det blir ett sätt att upptäcka världen. 

Mikael nyanserar sitt resonemang genom att tillägga att även om det är viktigare för honom 

att vidga elevernas vyer än att spegla deras erfarenheter, så får han ibland av pedagogiska skäl 

bortse från det för att alla elever ska klara målen. Han menar att om det finns många ovana 

läsare i en grupp visar forskning att det är lättare för eleverna att ta till sig en bok som ligger 

nära deras erfarenheter, vilket kan hjälpa vissa elever att åtminstone läsa något istället för 

ingenting. 

Ett annat perspektiv på hur en lärare kan dra nytta av elevernas egna erfarenheter i 

läsningen ger Anna. Hon menar att elevernas erfarenheter kan påverka graden av inlevelse 

och förståelse för olika perspektiv i ett verk, där t.ex. de elever som själva levt som 

papperslösa snabbare identifierar och förstår en papperslös huvudpersons perspektiv, medan 

andra elever kanske inte alls upptäcker det perspektivet. Men Anna tror fortfarande att det är 
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viktigare att lärare vidgar sina elevers vyer, och motiverar det på ett belysande sätt med 

kopplingar till elevernas och samhällets framtid: 

För jag tror att om vi bara bekräftar deras världsbild, då kommer de ju aldrig lära sig att utmana 

den, det kan man koppla till samhällsproblem som filterbubblan. Om de aldrig utmanas, om det 

inte görs i skolan, när ska vi göra det då? Jag har fått 2,5 timmar i veckan där jag har möjlighet 

att utmana dem. När de tar studenten, hur bred är deras världsbild då? Eller kommer jag bara ha 

gett dem en bekräftelse på att de tänkte rätt från början? 

Det är enligt Anna lärarens ansvar att ge eleverna en bred världsbild. Men hur kan man då 

vidga elevernas perspektiv i SVA-undervisningen? Anna är engagerad i att visa sina elever att 

det finns olika sätt att läsa, bl.a. med ett projekt med grafiska romaner och ett annat projekt 

för att få SVA-eleverna att läsa romaner på sina modersmål, något också Karin försökt med, 

dock utan större framgång. Ett annat sätt Anna arbetar med att vidga sina elevers vyer är 

genom att medvetet ge en bred bild av hur människor kan vara i sin undervisning, genom att 

välja verk som visar t.ex. transpersoners perspektiv eller mjukare manlighetsroller. En 

intressant jämförelse mellan ämnena SVE och SVA görs av Mikael, som menar att det för 

SVE-elever kan vara nytt att läsa en roman som Stjärnlösa nätter (2011) med en kurdisk 

kulturell kontext, medan det kan vidga SVA-elevers perspektiv att läsa en svensk, historisk 

klassiker som t.ex. Mobergs Utvandrarna (1949). 

5.2 Klassiker i SVA-undervisningen 

5.2.1 Styrkor med klassiker i SVA-undervisningen 

Alla tre SVA-lärare uppger att de medvetet väljer att ha med kanoniserade klassiska verk i sin 

undervisning i mer eller mindre utsträckning. De verk som nämns är framförallt svensk äldre 

kanon, med författare som Lagerlöf och Strindberg. Mikael och Karin menar att läsning av 

klassiker ger en viktig läsupplevelse till eleverna, eftersom kanoniserade verk utmärks av sin 

höga litterära kvalitet. I läsningen av klassiker fullgör läraren sitt uppdrag att låta eleverna 

läsa något de inte hade valt själva och på så sätt vidga deras perspektiv, enligt Karin. Mikael 

menar att läsning av t.ex. svenska klassiker vidgar elevernas perspektiv eftersom det kan vara 

en helt ny kultur eller tidsperiod för alla elever. 

Läsningen av klassiker kan även ge eleverna allmänbildning och ett utökat kulturellt 

kapital enligt Mikael, något som i förlängningen stärker elevernas självförtroende. Karin 
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fördjupar det resonemanget genom att lyfta läsning av klassiker inom SVA-undervisningen 

som avgörande för ämnets status: 

 Jag kan tycka att det handlar om ämnets status, att även om du har svenska som ett andraspråk 

så har du ändå en rätt att möta de här verken som andra kan prata om eller känner till. Det är 

viktigt att också SVA-eleverna får läsa klassiska verk och känna att ”Wow, jag läser Kafka”. 

Jag tycker om att de får läsa verk som ger lite cred.  

För detta syfte nämner Karin just Kafkas Förvandlingen (1915) som en lättillgänglig klassiker 

som fungerat bra för henne att använda i SVA-undervisningen i årskurs 3 tack vare dess korta 

form och enkla språk. Karin förtydligar dock att det kulturella kapitalet inte är det den största 

styrkan med klassiker: ”Jag skulle inte sätta en bok i händerna på dem bara för att det är coolt 

att kunna säga att man läst den. Det är ändå läsvärdet i boken som är det viktigaste.” 

Anna intar en något mer skeptisk inställning till att använda klassiker i sin SVA-

undervisning. Hon använder endast de kanoniserade författare hon själv anser vara bra, och 

undviker t.ex. att använda i hennes mening överskattade författare som Strindberg, med 

undantag för Fröken Julie (1888) eftersom just det verket kan utgör en bra grund för 

diskussioner om genus. Anna resonerar kring användandet av klassiker i undervisningen på 

följande sätt: ”Det finns ju ändå någonting som har gjort att de har stannat kvar i det allmänna 

medvetandet, så att helt förkasta dem vore lite pretentiöst, som att ’jag vet bättre än väldigt 

många andra’. Samtidigt är det ju inte så att massan alltid har rätt.” Istället för att bara utgå 

ifrån gamla kanoniserade verk, har Anna en tanke om att även hitta de verk som kommer att 

tillhöra kanon om 20–30 år. ”Bara för att verket inte tillhör kanon just nu, så behöver det inte 

betyda att det inte borde vara där” är en tanke som Anna har i bakhuvudet när hon väljer 

litteratur till sin undervisning. Som förslag på verk som Anna tror kommer kanoniseras i 

framtiden nämner hon t.ex. att Chimamanda Ngozi Adichie troligen kommer att fastna i 

världslitteraturen tack vare hennes höga litterära kvalitet. Att låta eleverna läsa denna typ av 

verk redan på gymnasiet menar Anna kan gynna dem i framtiden. 

5.2.2 Svårigheter med klassiker i SVA-undervisningen 

Att arbeta med litterära klassiker i SVA-undervisningen innebär dock vissa svårigheter, både 

språkligt och innehållsligt. Samtliga lärare lyfter fram språket som en extra tröskel i arbetet 

med äldre svenska verk, där ordförråd och stavning kan skilja sig från den moderna svenska 

som eleverna är vana vid. Anna påpekar att klassiker kan ha en ovanlig berättarform för 

eleverna, med långa miljöbeskrivningar och passager utan ”action”, något som står i kontrast 
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till den snabba berättarstilen som är vanlig idag. Även den kulturella kontexten kan vara 

obekant ur ett tidsperspektiv, om romanen t.ex. utspelar sig under svenskt 1800-tal. Dessa 

hinder kan i Mikaels mening göra det svårt för eleverna att hitta och tolka verkens teman, 

även om det är allmänmänskliga teman som eleverna bör kunna relatera till. Mikael menar 

därför att det ställer stora krav på pedagogiken för att inte förlora elevernas intresse när man 

arbetar med klassiker i SVA-undervisningen. Karin uttrycker att klassiker kräver uthållighet 

från eleverna och mycket gemensam närläsning, men att trots svårigheterna att läsa klassiker i 

SVA är det värt besväret för att eleverna har rätt att känna till de klassiska verken. 

5.2.3 Klassiker i SVA- jämfört med SVE-undervisningen 

Om lärarna jämför läsningen av litterära klassiker i SVA-undervisningen och SVE-

undervisningen, resonerar lärarna att det inte är viktigare i något av ämnena, men att 

läsningen kanske kan gynna eleverna på olika sätt beroende på deras bakgrund. Eftersom det 

redan är en utmaning för SVA-elever att läsa på andraspråket, kanske det är mer rimligt att 

SVE-elever får läsa klassiker för att utmanas, en tanke som både Anna och Karin har. Anna 

tänker samtidigt att SVA-eleverna kan få en historisk svensk tillbakablick via litteraturen, 

något elever med svensk bakgrund kanske fått med sig av sin släkt. Mikael är också inne på 

att vissa elevgrupper kan gynnas mer av att läsa klassiker, men kanske att det handlar mer om 

socioekonomisk bakgrund än etnisk:  

Det kanske är större chans att svenska elever har fått läsa Strindberg, beroende på om mamma 

och pappa gör det. Men det kan vara en klassfråga ur ett kulturellt perspektiv, tillhör familjen en 

högre kulturell klass är väl chansen större att barnen även fått de här bitarna. Det kan vara en 

klassfråga, snarare än en fråga om etnisk bakgrund. Men det är viktigt att man läser klassiker i 

skolan överlag, oavsett vilka elever. 

Karin lyfter fram att de heterogena elevgrupperna som oftast präglar SVA-undervisningen gör 

det svårt att tala om hur SVA-elever kan gynnas av läsningen av klassiker. Vissa av hennes 

elever kan ha med sig stor litterär kunskap från hemlandet, t.ex. ryska elever med stor 

kunskap om rysk kanon, men de har aldrig hört talas om Strindberg och kan därför utvecklas 

av att läsa svensk kanon. I samma grupp kan Karin också ha afghanska elever som knappt gått 

i skolan innan de kom till Sverige. För dem blir det viktigaste att läsa, inte att läsa just 

klassiker, menar Karin. Samtidigt är det också viktigt för Karin att elever med begränsad 

skolbakgrund får upptäcka att klassiker finns, att man kan föra en dialog om olika sorters 

böcker och böckers status med dem. 
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Anna ser flera styrkor som SVA-elever har gentemot SVE-elever vid läsning av klassiker. 

Hon menar att SVA-elever har en större språklig medvetenhet som kan hjälpa dem att förstå 

ett äldre språk, då de behärskar språkliga problemlösningsstrategier och har bättre tålamod. 

SVE-elever kan vara ovana vid språkbarriärer, vilket gör att de lättare ger upp när de läser 

äldre verk. Anna menar också att SVA-elevers bakgrunder i andra samhällsstrukturer än den 

nutida svenska kan hjälpa dem att förstå klassiker på ett sätt som svenska ungdomar saknar. 

Om eleverna har bakgrund i ett mer hierarkiskt samhälle kan det hjälpa dem att förstå den 

hierarki och hederskultur som präglar de äldre svenska kontexterna i verk som t.ex. Kejsarn 

av Portugallien (1914). På så sätt menar Anna att SVA-elever kanske till och med är bättre än 

SVE-elever på att läsa äldre och språkligt utmanade verk som klassiker, så länge de får 

bearbeta och prata mycket om vad de läser. 

5.3 Icke-västerländska verk i SVA-undervisningen 

När jag flyttar fokus från läsning av klassiker till läsningen av icke-västerländska verk i 

klassrummet hävdar både Anna och Mikael att de har ett uttalat fokus på att inkludera icke-

västerländska verk i sin SVA-undervisning. Lärarna anser att det är viktigt att jobba med 

texter från olika delar av världen dels därför att det ska ingå i undervisningen enligt 

läroplanen, dels för att eleverna lär sig om nya kulturer och perspektiv genom andra länders 

litteratur.  

För att inte fastna i den västerländska litteraturen helt och hållet inkluderar Anna och 

Mikael verk som Flyga drake (2004) med en afghansk kontext eller någon roman av den 

nigerianska författaren Ngozi Adichie. Anna nämner en novellsamling vid namn 

Människosaker (Eduardo Agualusa et al., 2008) med noveller från både Asien, Afrika och 

Sydamerika som hon framgångsrikt brukar använda i sin undervisning för att ge eleverna 

perspektiv på de gemensamma teman alla människor på jorden delar. Icke-västerländska 

noveller är också det format som fungerat bäst hittills för Karin, som upplever att hon ännu 

inte lyckats arbeta med icke-västerländska romaner i sitt klassrum. Hon har dock en uttalad 

ambition att utveckla sin undervisning och inkludera mer icke-västerländsk litteratur i 

framtiden. 

För att hitta icke-västerländsk litteratur frågar de tre lärarna oftast sina kollegor efter tips. 

Karin är aktiv i lärargrupper på Facebook och läser bokbloggar för inspiration, och Mikael 

utgår ifrån vad han själv läst på fritiden och litteraturkritikers åsikter. Som lärare är man 

automatiskt vaken och ”letar ständigt efter bra texter som representerar olika saker, för att visa 
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på att det finns både olikheter och likheter på olika delar av jordklotet”, menar Karin. Mikael 

och Karin har också en tanke om att inkludera eleverna i valet av icke-västerländsk litteratur. 

För att få tips om litteratur har Karin en ambition att ställa frågan ”Vet du några författare som 

är kända i det land du kommer ifrån?” till eleverna och inkludera dessa verk i undervisningen 

om möjligt. Både Karin och Mikael framhäver dock att detta kräver att man som lärare känner 

sina elever, annars finns det en risk att frågan blir exkluderande för elever som inte har en 

akademisk bakgrund. 

5.3.1 Styrkor med icke-västerländsk litteratur i SVA-undervisningen 

Karin sammanfattar tre fördelar med att använda icke-västerländsk litteratur i sin 

undervisning såhär: ”Ibland får eleverna känna igen sig i det hemland de kommer ifrån, ibland 

kan det vidga vyer, ibland kan eleverna se att det finns allmänmänskliga perspektiv.”  

5.3.1.1 Icke-västerländsk litteratur för att spegla elevers erfarenheter 

I de mångkulturella klassrum som ofta präglar SVA-undervisningen ger icke-västerländsk 

litteratur en unik möjlighet att spegla elevernas erfarenheter. Anna brukar ofta utgå ifrån 

elevernas erfarenheter och hemländer när hon väljer icke-västerländsk litteratur till sin SVA-

undervisning. Detta leder till att eleverna får visa upp och berätta om sin kultur med läraren 

som mottagare, vilket gör eleverna mer aktiva i läsförståelsen och skapandet av läsförståelse: 

”Eleverna får vara experter då, det tycker jag är fantastiskt kul. Killarna från Afghanistan blir 

så himla nöjda av att få känna att ’Detta känner jag till, detta är jag expert på’ när de förklarar 

vad som händer i boken Flyga drake.” Eleverna blir genuint glada och mer motiverade när de 

får läsa texter från sina hemländer, upplever Anna. Anna lyfter också vikten av att eleverna 

får se representation av sina egna kulturer i klassrummet, något som ofta saknas i andra 

ämnen i skolan: ”Jag hade en elev som var kinesisk, och så använde jag en kinesisk dikt i 

klassrummet, och han blev så till sig!” När eleven insåg att dikten var kinesisk blev han 

nyfiken och engagerad, letade reda på originalet och läste upp den på kinesiska för hela 

klassen, berättar Anna. ”För det händer ju kanske inte någon annan gång att han får läsa 

någonting om några kinesiska framsteg eller upptäckter, trots att det är stort och mäktigt rike. 

Så det var kul.” Även Mikael och Karin har erfarenheter av att elever uttalat har uppskattat att 

arbeta med litteratur från deras hemländer i SVA-klassrummet, även om de inte alltid känt 

igen författarna personligen. 
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5.3.1.2 Icke-västerländsk litteratur för att vidga vyer 

Karin gör en parallell mellan läsandet av icke-västerländsk litteratur och klassiker i 

undervisningen. Hon menar att båda sorternas litteratur kan vidga elevernas perspektiv 

eftersom det är litteratur som de kanske aldrig annars hade stött på. Karin brukar därför inte 

välja litteratur utifrån elevernas hemländer när de läser icke-västerländsk litteratur, utan 

fokuserar hellre på att ta in verk från alla olika världsdelar i undervisningen. Hon resonerar att 

”det är viktigt att välja litteratur från de delar av världen mina elever inte kommer ifrån, för att 

ytterligare vidga vyerna och hitta allmänmänskliga teman och perspektiv.”. Karin framhäver 

dock att det viktigaste för henne är att verket har hög kvalité, inte var det kommer ifrån.  

Anna letar framförallt efter det allmänmänskliga när hon väljer verk från andra kulturer, 

något både Mikael och Karin instämmer med. Det globala perspektivet på berättande som 

något gemensamt för alla människor är något som lyfts av alla tre SVA-lärare. Anna menar att 

det största värdet av icke-västerländsk litteratur är att få eleverna att inse att ”trots att det är 

århundraden och mil mellan personerna som skrivit berättelserna, så är de människor.” 

Mikaels mål med att använda icke-västerländsk litteratur i sin undervisning är att visa 

eleverna litteraturens kraft i form av sin allmängiltighet: ”Det är väl dit jag vill nå, att visa 

vilken enorm kraft litteraturen har, vilken betydelse den har för demokrati och för människor, 

och att det inte är beroende av kulturell kontext, utan att det är allmängiltigt.”.  

Vidare lyfter Mikael upp en världsdemokratisk aspekt av att inkludera icke-västerländska 

verk i sin undervisning. Han förklarar styrkan att läsa icke-västerländska verk med sina elever 

på följande sätt: 

Ja dels så är det att visa på att, så de inte får bilden av att allting bra kommer från västerlandet, 

att det finns en hög kulturell och litterär nivå även utanför Europa, ifrån mellanöstern eller från 

Afrika, Sydamerika eller vad det nu kan vara, Sydostasien. Den litterära kvalitén är inte 

europeisk eller vad man ska säga, det är ju viktigt att de känner själva. Det är ett sätt att 

uppvärdera och förmedla likvärdighet. Det är inte bara den västerländska litteraturen som är bra, 

även om den är stor. Det finns många bra författare från andra delar av världen också. 

Mikael menar alltså att läsandet av icke-västerländsk litteratur kan bidra till en ökad kulturell 

jämlikhet i världen, genom att skolan uppvärderar andra kulturer än den västerländska när de 

inkluderar andra kulturers texter i undervisningen. 

Karin intar en mer skeptisk syn på den icke-västerländska litteraturens självklara plats i 

SVA-klassrummet.  
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Det är en klyscha, men i ett andraspråksklassrum har man hela världen inne i klassrummet 

redan. De har så mycket erfarenhet med sig från olika platser, så egentligen behöver inte jag en 

text som är från landet X för att säga ’Världen kan vara annorlunda någon annan stans’ – det vet 

de redan. 

Karin menar att hon inte alltid behöver icke-västerländsk litteratur i sin undervisning, utan att 

hon t.ex. kan fånga världen utifrån en text om Uppsala om hon ber eleverna att jämföra den 

med sina hemländer. Då tycker Karin istället att det är viktigare för SVE-elever att läsa icke-

västerländska verk för att få en utblick i världen bortom det amerikanska och engelskspråkiga 

området som många elever redan har bra koll på. SVA-elever kan gynnas mer att fokusera på 

något som de inte alls har med sig, som svensk litteratur, menar Karin, så att de får samma 

grundkunskaper som elever med svensk bakgrund. 

5.3.2 Svårigheter med icke-västerländsk litteratur i SVA-undervisningen 

Om lärarna beslutar sig för att inkludera icke-västerländsk litteratur i sin SVA-undervisning, 

finns det ett antal svårigheter de måste navigera sig igenom. Den största svårigheten med att 

använda icke-västerländsk litteratur i undervisningen menar alla tre lärare är deras egen 

okunskap på området. Lärarna upplever att de inte är lika belästa inom icke-västerländsk 

litteratur som västerländsk litteratur, vilket innebär att deras egen brist på kunskap begränsar 

valet av litteratur. Karin menar att det svåraste med icke-västerländsk litteratur inte är att 

arbeta med den, utan att överhuvudtaget hitta den: ”Jag skulle jättegärna läsa en bra 

ungdomsbok som utspelar sig i Hong Kong, men det är inte säkert att jag kan hitta den boken, 

eller att den finns översatt till svenska ens om jag skulle hitta den.” Tillgängliga 

översättningar till svenska är således också en aspekt som försvårar arbetet med icke-

västerländsk litteratur. 

När lärarna väl hittat ett icke-västerländskt verk de vill arbeta med i sin undervisning, 

menar Anna och Karin att det kan innebära en något större arbetsbörda att läsa på om kulturen 

och historien om det land där verket utspelar sig. Om man väljer att arbeta med ett verk som 

utspelar sig i ett land som är mer känt för eleverna än läraren, kan det vara en utmaning för 

läraren att formulera bra tolkningsfrågor som leder eleverna till djupare analyser, menar 

Anna. Elever som levt i en viss kultur kan redan ha den kulturella analysen klar, vilket gör att 

ett verk som Flyga drake (2004) i princip kan vara för lätt för vissa elever om den ligger för 

nära deras egna erfarenheter, medan t.ex. en SVE-elev kanske skulle behöva mer tid att 

fundera och tolka handlingen i ett afghanskt verk som Flyga drake. Mikael lyfter också upp 
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att SVA-eleverna faktiskt bor i Sverige, så även om de kommer från andra länder kan de ha en 

västerländsk referenspunkt, något som kan göra att viss icke-västerländsk litteratur ligger 

långt ifrån eleverna. 

5.3.3 Icke-västerländsk litteratur och gymnasiekurser 

De tre SVA-lärarna menar att det inte finns någon särskild kurs i svenska som andraspråk på 

gymnasiet som lämpar sig väl för att undervisa i icke-västerländska verk. Karin och Mikael 

menar att de mer öppet formulerade kunskapskraven i kurs 1 ger mer utrymme för att 

inkludera andra kulturers litteratur, jämfört med kurs 2 och 3 som har ett striktare fokus på 

vetenskapligt skrivande. Anna anpassar sina litteraturval i årskurserna snarare efter hur väl 

hon känner sina elever än texternas kulturella bakgrund, där hon vågar inkludera litteratur 

som bearbetar svårare ämnen i de senare årskurserna. 

5.3.4 Lärarnas framtida ambitioner med icke-västerländsk litteratur 

Trots de många utmaningarna med att hitta icke-västerländska verk och arbeta med dem, vill 

samtliga tre SVA-lärare arbeta mer med icke-västerländsk litteratur i sin undervisning. Mikael 

menar att det är läraryrkets tjusning att fortsätta utvecklas, och Karin har som mål för nästa 

läsår att inkludera minst en roman av en icke-engelskspråkig författare från en annan 

världsdel. Anna motiverar att hon vill arbeta mer med icke-västerländsk litteratur eftersom ”vi 

lever ju i en global värld”, och hänvisar till sina elevers globala tankar om sin framtid, där 

många vill arbeta eller bo utomlands och resa mycket. 

5.4 Lärarnas litterära bakgrund 

För att få veta mer om vilken litterär bakgrund SVA-lärarna stod på i sina val av litteratur till 

undervisningen ställde jag även frågor om lärarnas egen utbildning. Mikael som läst svenska 

som andraspråk men inte ämnet svenska drar sig till minnes att han fick läsa endast en delkurs 

på 7,5 högskolepoäng om barn och ungdomslitteratur i sin lärarutbildning. Anna som också 

läst ämnet svenska fick åtminstone fyra delkurser, 30 högskolepoäng, i litteraturvetenskap vad 

hon minns, där barnbokens historia var en delkurs. Varken Anna eller Mikael har någon 

litterär utbildning utöver lärarutbildningen. Karin var den informant som läst mest 

litteraturvetenskap, då hon läst fyra terminer, hela 120 högskolepoäng, av fristående 

litteraturkurser och fördjupningar som hon tillgodoräknade i sin lärarexamen.  
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5.4.1 SVA-lärarutbildningens brist på litteraturvetenskap 

Alla tre lärare menar att utbildningen till SVA-lärare främst fokuserade på grammatik och 

språkvetenskap, och inkluderade ingen eller ytterst lite litteraturvetenskap eller 

litteraturmetodik. Eftersom kursplanerna i ämnet svenska som andraspråk på gymnasiet 

uttrycker att läraren måste undervisa eleverna i litteratur, blir det svårt att undervisa i SVA i 

kombination med andra ämnen än SVE om man inte har någon litteraturhistorisk bakgrund, 

menar Karin. ”Jag har kollegor som läst bara SVA-utbildningen som är ganska rådlösa över 

just litteraturen, så jag har fått guida dem” berättar Anna. Hon beskriver hur det finns en 

kultur bland SVA-lärare där de stöttar och tipsar varandra i valen av litteratur, och att detta 

blir den främsta källan till vilken litteratur som kommer in i klassrummet. Karin lutar sig 

mycket mot sin lärarutbildning i SVE när hon väljer verk till sin SVA-undervisning. Om hon 

inte hade haft svenska som sitt andra ämne, uttrycker Karin att hon troligen hade valt färre 

verk ur den litterära kanon eftersom hon då saknat kunskap om dem. Hennes allmänna 

litteraturhistoriska orientering ger ett större utbud i hennes val av litteratur och en större 

kännedom om vilka verk som kan passa eleverna och vilka som inte gör det. Samtliga SVA-

lärare ansåg att lärarutbildningen i svenska som andraspråk behöver utöka sina 

litteraturvetenskapliga delar till minst en termin, och innehålla mer litteraturmetodik. 

5.4.2 Lärarutbildningens brist på icke-västerländsk litteratur 

Den litteratur som Anna och Karin fick läsa i sina litteraturstudier i ämnet svenska berörde 

endast västerländska verk. ”Jag kan inte komma ihåg något litterärt verk vi läste som inte var 

från en västerländsk kultur” uttrycker Anna, även om hon reserverar sig med att hennes minne 

kan vara selektivt. Karin som läst 120 högskolepoäng litteraturvetenskap fick en orientering i 

all västerländsk litteratur från antiken till 1900-talet, men upplevde de icke-västerländska 

verken som åsidosatta och endast kortfattat nämnda som sidospår. Eftersom hon inte fått 

samma utbildning i icke-västerländska verk upplever hon att det hindrar henne från att hitta 

och använda icke-västerländskt material i sitt läraryrke. 

5.4.3 Lärares strategier för att kompensera för lärarutbildningens brister 

Mikael kompenserar för bristen på litteraturvetenskapliga kurser i SVA-lärarutbildningen 

genom ett stort litteraturintresse på fritiden. Den lilla litteraturvetenskapliga delen av 

lärarutbildningen som han fick del av förespråkade att lärare skulle använda litteratur som 

utgick från elevernas erfarenheter när de undervisade i SVA, något som Mikaels egna 
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erfarenheter efter hans yrkesaktiva år som SVA-lärare motsäger, då han insett att eleverna 

snarare måste få litteratur ur andra perspektiv. Han upplever det som en stor fördel i sitt yrke 

som SVA-lärare att vara en läsare. Mikael funderar ofta på vad han kan använda från sin 

fritidsläsning i sin undervisning, även om han erkänner att han läser mest svensk och 

västerländsk litteratur själv, och där har en lucka att fylla. 

Vid närmare diskussioner visar det sig dock att både Mikael och Karin har en interkulturell 

kunskap om litteratur som de skulle kunna ta med sig in i SVA-klassrummet. Mikael berättar 

att han studerat persiska i Iran och läst persiska författare på originalspråk, något som han 

främst nyttjar för att bryta barriärer och skapa relationer med eleverna: ”Det var någon gång 

jag sa till eleverna att jag hade läst persiska, och då sa eleverna ’Jaha, då är du inte rasist!’” 

Trots det komiska uttalandet menar Mikael att eleverna uppfattar hans läsning av persisk 

litteratur som ett sätt att visa respekt för andra länders kulturer. Några enstaka gånger om han 

har haft många elever som kan persiska har han reciterat persiska dikter i klassrummet, men 

inser vid närmare eftertanke att han har en kunskap om persiska dikter som han skulle kunna 

utnyttja mer i klassrummet. 

Karin valde under sina omfattande litteraturstudier att fördjupa sig i en delkurs icke-

västerländsk litteratur, och upplevde det på följande sätt:  

Jag läste en tillvalskurs med latinamerikansk litteratur under utbildningen, och det var superbra. 

Då plötsligt var det någon som kunde ämnet som orienterade mig i vad som faktiskt finns, som 

kunde mig lära namn på författare och verk. Det gav en nyckel in, så man i alla fall har 

någonstans att börja, istället för att tänka själv att ”jag vill läsa afrikansk litteratur”, det är så 

gigantiskt att det är svårt att börja. Om man googlar på det får man upp lite namn, men var 

börjar man? Tidsbristen som lärare gör att man lättare väljer sådant man känner till sedan innan. 

Det är guld värt, tycker jag, att få utbildning om andra kulturers litteratur (som lärare). 

Karins positiva upplevelser av att få utbildning inom icke-västerländsk litteratur resonerar 

med Mikael och Annas positiva intresse för mer icke-västerländsk litteratur inom 

lärarutbildningen. Alla tre lärare menar att det hade ökat deras chanser att inkludera den icke-

västerländska litteraturen i sin egen undervisning. Som det ser ut nu får lärarna leta och 

fördjupa sig i icke-västerländsk litteratur på sin fritid, vilket Karin menar delvis är rimligt 

eftersom det är en del av läraryrket att leta nya infallsvinklar, men alla tre SVA-lärare håller 

med om att det hade underlättat deras arbetsbörda att få vägledning i icke-västerländsk 

litteratur redan under lärarutbildningen.  
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6 Diskussion 

6.1 Jämförelser med tidigare forskning 

I min intervjustudie av tre SVA-lärares syn på litteraturundervisningens kulturella kontexter 

inom ämnet svenska som andraspråk på gymnasiet framkommer ett antal olika perspektiv som 

lärarna intar i sina val av litteratur. Lärarna bemöter på ett nyanserat sätt den motsättning som 

Skolverket formulerat i ämnets syfte där de ombeds att både spegla elevers erfarenheter och 

vidga deras vyer, genom att erkänna det viktigast att vidga elevernas vyer, men ändå se till 

båda perspektivens styrkor och försöka kombinera synsätten.  

Mikael väljer ibland medvetet litteratur som ligger nära elevernas erfarenheter och 

kulturella kontext för att öka deras läsförståelse, vilket ligger i enlighet med den forskning 

som McCormick (1994) och Liberg (2001) gjort som visar att texter med mindre kulturellt 

avstånd till läsaren är lättare att förstå. Mikael och de andra lärarna för också resonemang om 

balansen mellan att välja böcker med ett innehåll som väcker elevernas intresse som samtidigt 

inte är för inriktat på elevernas egna erfarenheter, vilket ger det mest utvecklande mötet 

mellan text och läsare enligt McCormick (1994) och Liberg (2001). Anna och Karin uttrycker 

också att de ofta utgår ifrån sin kännedom om elevernas förkunskaper och kulturella bakgrund 

i sitt val av litteratur, något Liberg (2001) menar främjar elevernas läsförståelse.  

I relation till de tre studentuppsatserna bekräftar och nyanserar min intervjustudie deras 

slutsatser. I likhet med Bayards (2011) observation av den icke-västerländska litteraturen som 

åsidosatt i skolans läromedel, framkommer ett liknande utelämnande av andra kulturers 

litteratur i lärarutbildningen och delvis också i SVA-lärarnas egen undervisning, även om 

lärarna själva försöker motverka detta. De tre SVA-lärare jag intervjuade har liknande 

uttalade ambitioner och motivationer att inkludera icke-västerländsk litteratur i sin 

undervisning som de lärare som deltog i Olofssons (2015) undersökning, och möter samma 

hinder i sina ambitioner: bristen på kunskap om icke-västerländsk litteratur utifrån deras 

akademiska studier. De icke-västerländska verk som mina informanter använde i sin 

undervisning var samma verk som framkom i Ingmans undersökning, dvs. böcker av Ngozi 

Adichie (2010) och Hosseini (2004). Till stor del överensstämde mina informanters 

prioritering av kriterier i valet av litteratur med sorteringen gjord av Ingmans (2017) 

informanter, som också placerade administrativa anledningar och textens innehåll som mest 

avgörande för litteraturvalen. Mina informanter nyanserade dock resonemanget genom att 

påpeka att många kriterier gick in i varandra, samt synliggjorde och prioriterade den kulturella 
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kontexten som viktigare än Ingmans informanter, något som dock kan ha påverkats av 

lärarnas medvetenhet om mitt uttalade fokus på kulturella kontexter i intervjun. Min 

informant Karin erbjöd även en lösning på de administrativa anledningarnas begränsande av 

lärares litteraturval, nämligen att låta lärare undervisa i mindre grupper och få egen 

ekonomisk makt över budgeten för att köpa in litteratur. 

Alla tre lärare i min studie bekräftar Landmark och Wiklunds (2013) bild av 

lärarutbildningen i svenska som andraspråks avsaknad av litteraturstudier och belyser med 

personliga exempel hur det begränsat deras kunskap om litteratur och vilka strategier de 

använt för att motverka lärarutbildningens brister. Trots att kursplanen i svenska som 

andraspråk kräver att läraren undervisar eleverna i litteratur och att det är upp till varje enskild 

lärare att välja vilken litteratur de vill inkludera i undervisningen, menar lärarna i min studie 

att det är svårt att undervisa i litteratur om man endast har läst lärarutbildningen i svenska som 

andraspråk. SVA-lärarna i min studie efterfrågar utökade litteraturstudier i lärarutbildningen 

för svenska som andraspråk samt en nyskriven postkolonial litteraturhistoria där icke-

västerländsk litteratur inkluderas, som Nordlund (2013) menar att alla litteraturvetare bör ta 

del av. 

6.2 Metoddiskussion 

Min intervjustudie har också ett antal felfaktorer som bör belysas. Lärarnas resonemang kring 

kulturella kontexter i deras SVA-undervisning kan tyckas utförliga och nyanserade, men 

ingen av lärarna pekade ut den kulturella kontexten som något specifikt de tänker på när de 

väljer litteratur när de fick resonera fritt kring sina litteraturval i början av intervjun. Detta kan 

vara ett tecken på att jag som forskare kan ha misslyckats med den fokusering av ämnen 

Kvale och Brinkmann (2014) förespråkar genom att ha styrt in mina informanter på tankar 

som de annars inte brukar ha, eller att jag tog fram resonemang som de tänkt på men inte 

vanligtvis tillämpat på sin undervisning. Maktassymetrin mellan intervjuare och 

intervjuperson om Kvale och Brinkmann (2014) lyfter upp kan även ha påverkat 

informanternas svar, då min påverkan som ung lärarstudent som nyligen läst 

litteraturvetenskap gör att jag misstänker att lärarna som ställde upp på en intervju kände en 

viss press att svara uppdaterat, globalt och normkritiskt på mina frågor för att inte framstå 

som bortvända från den akademiska forskningsvärlden, oavsett hur deras faktiska 

litteraturundervisning ser ut. Av de 20 lärare jag skickade inbjudan till kan det ha varit de tre 

lärare som varit mest medvetna och insatta i interkulturell litteraturundervisning som valde att 
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delta i min studie. I min sortering och transkribering av materialet kan jag omedvetet ha fallit i 

fällor som Kvale och Brinkmann (2014) varnat för, som att plocka ut de resonemang som 

stärkt mina egna hypoteser eller sortera bort uttalanden som varit svåra att placera in i mina 

forskningsfrågor. Jag kan som Kvale och Brinkmann (2014) också lyfter upp ha förvrängt 

informanternas uttalanden i mina försök att transkribera dem till skriftspråk, eller osynliggjort 

nyanserna i vissa uttalanden när jag kategoriserat dem för att strukturera den tematiska 

analysen. 

6.3 Slutsatser 

Eftersom min studie endast utgörs av tre informanter är det som Kvale och Brinkmann (2014) 

påpekar inte mitt syfte att generalisera de resultat som framkom, utan snarare att kunna 

analysera några specifika fall som är en del av den omgivande kulturen och samhället, samt 

fundera på om jag kan överföra den kontextuella kunskapen jag utvann ur min studie från en 

situation till en annan. Om de SVA-lärare jag intervjuade upplevde det svårt att använda icke-

västerländsk litteratur i sin undervisning på grund av sina bristande litteraturkunskaper från 

lärarutbildningen, kan det finnas andra lärare som befinner sig i en liknande situation även i 

en annan kontext. Jag vill därför analysera vad mina resultat kan säga för både mina 

intervjuade lärare och eventuellt andra lärare utifrån de postkoloniala utgångspunkterna i min 

forskningsbakgrund.  

Två av de tre lärarna i min studie ansluter sig till Nordlunds (2013) beskrivning av 

kanoniserade verk som objektivt högre stående i litterära och estetiska kvalitéer jämfört med 

annan litteratur när de motiverar varför de inkluderar klassiker i sin undervisning. Detta 

menar jag stärker den existerande vita, västerländska, heterosexuella och cis-manliga kanons 

status. Anna var den enda läraren som intog ett mer feministiskt och postkolonialt perspektiv 

på den litterära kanon när hon ifrågasätter vilka verk som bör ingå i kanon och aktivt själv 

försöker skapa en ny kanon där hon inkluderar kvinnliga och icke-västerländska författarskap 

som t.ex. Ngozi Adichie. 

Överlag bekräftar min undersökning bilden av den västerländska kanons överlägsenhet 

gentemot icke-västerländsk litteratur som Nordlund (2013) och Loomba (2008) beskriver, 

delvis i lärarnas resonemang om att de inte inkluderar så många texter från andra kulturer i sin 

egen undervisning som de skulle vilja, men framförallt i lärarutbildningens ensidiga fokus på 

västerländsk litteratur. Som Said i Nordlund (2013) framhäver ger akademiska institutioner 

som t.ex. lärarutbildningen en signal om vad som är värdefullt att läsa och i förlängningen 
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vilka kulturer som anses ha ett högt värde. Detta innebär i min mening att lärarutbildningens 

utestängande av icke-västerländsk litteratur förhindrar den icke-västerländska litteraturen från 

att nå ut till skolan, vilket i sin tur begränsar den allmänna befolkningens perspektiv och 

kunskaper om andra kulturer än den västerländska. Den europeiska kolonialismen och den 

västerländska kulturens dominans som Loomba (2008) talar om lever alltså fortfarande kvar i 

hög grad i dagens samhälle, och kan märkas i så till synes oskyldiga skeenden som lärares val 

av litteratur att inkludera i sin undervisning. 

För att bidra till den antikoloniala kampen, ge röst till de förtrycktas erfarenheter och slå 

sönder den enhetliga västerländska synen på historien som både Ngozi Adichie (2009) och 

Loomba (2008) ställer sig emot, menar jag att ett enkelt sätt är att inkludera icke-västerländsk 

litteratur i skolans undervisning. Undervisningen i skolan kanske inte kan förändra världens 

maktstrukturer i sig, då det finns en risk att eleverna lämnar de insikter de fått i klassrummet 

när de möts av en annan värld utanför, men jag vill ändå argumentera för att 

litteraturundervisningen har en särskild möjlighet att åtminstone leda enskilda individer till 

insikter, något även Nussbaum (1997) instämmer med. Detta stödjer lärarna i min 

undersökning med sina resonemang om icke-västerländsk litteratur som ett sätt att uppvärdera 

och synliggöra andra kulturer och perspektiv än det västerländska för sina elever. För att 

skapa en anti-förtryckande utbildning i Kumashiros (2000) mening menar jag att läraren med 

sina litteraturval visar vilka perspektiv som är välkomna i klassrummet, har en möjlighet att 

explicit undervisa sina elever om andra kulturer, kan diskutera och medvetandegöra olika 

typer av förtryck med hjälp av litteratur, samt med litteratur synliggöra vilka röster som 

kommer till uttryck i olika kontexter och vilka som inte gör det. 

Om användandet av klassiker i litteraturundervisningen förstärker koloniala praktiker 

enligt Loombas (2008) postkoloniala perspektiv på litteratur, lyfter ändå lärarna i min 

undersökning andra funktioner med användningen av klassiker som kan legitimera deras plats 

i SVA-undervisningen. Mikael och Anna är inne på att läsning av klassiker kan ge eleverna 

ett utökat kulturellt kapital oavsett deras bakgrund, vilket ligger i linje med Christodoulous 

(2014) resonemang om att alla elever bör få ta del av den kanoniserade, vita, västerländska 

kulturen för att ha en möjlighet att debattera och ifrågasätta den. Ur det perspektivet kan både 

användandet av klassiker och icke-västerländsk litteratur i undervisningen tjäna samma syfte, 

nämligen att vidga elevernas vyer och göra dem till världsmedborgare i Nussbaums (1997) 

beteckning: individer som har lojalitet med alla världens människor. 
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7 Sammanfattning  
Resultatet av min intervjuundersökning visar att SVA-lärares val av litteratur till sin 

undervisning är en komplex process som styrs av många olika faktorer. Det viktigaste för 

SVA-lärarna i min undersökning är att vidga elevernas vyer med den litteratur de väljer, vilket 

kan göras både genom att läsa klassiker och icke-västerländska verk. Lärarna menar att 

skolans främsta uppdrag är att vara kompensatorisk och ge eleverna en bredare världsbild. 

Samtidigt finner SVA-lärarna poänger med att välja verk som speglar elevernas erfarenheter 

för att stärka deras läsförståelse och låta eleverna se representation av sin egen bakgrund i 

klassrummet. 

Läsningen av kanoniserade klassiker i SVA-undervisningen är enligt lärarna viktigt för 

ämnets status genom att eleverna får uppleva litterära verk av hög kvalité som utökar deras 

kulturella kapital, trots att texternas äldre språk och okända kulturella kontext ställer höga 

krav på lärarens pedagogik. Läsningen av icke-västerländska verk i SVA-undervisningen är 

enligt lärarna viktigt för att låta eleverna inta en aktiv roll som experter i läsningen av verk 

med samma kulturella kontext som elevernas bakgrund, samt för att uppvärdera icke-

västerländska kulturer genom att läsa texter från andra länder än västerländska. Det svåraste 

med att inkludera icke-västerländsk litteratur i SVA-undervisningen menar lärarna är deras 

egen okunskap på området, vilket gör det svårt att hitta lämpliga icke-västerländska verk att 

arbeta med. Oavsett om lärarna väljer att arbeta med klassiker eller icke-västerländska verk 

för att vidga elevernas vyer och ge dem nya perspektiv, menar lärarna att det viktigaste som 

styr deras litteraturval är att de vill hitta verk som kan visa eleverna den allmängiltiga kraft 

som litteraturen har över tid och rum. 

För att över huvud taget kunna göra ett val av litteratur till sin undervisning krävs det dock 

att SVA-lärarna har en litterär utbildning att utgå ifrån. Samtliga SVA-lärare i min 

undersökning lyfter fram att lärarutbildningen i svenska som andraspråk har ett bristande 

utbud av litteraturvetenskap i allmänhet och icke-västerländsk litteratur i synnerhet, något de 

kompenserar med antingen genom att ha svenska som sitt andra ämne eller genom att läsa 

mycket på sin fritid. Alla lärare i min undersökning är positivt inställda till att inkludera mer 

icke-västerländsk litteratur i sin egen undervisning, vilket skulle underlättas om det ingick 

mer utökade litteraturstudier på lärarutbildningen i svenska som andraspråk. 
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7.1 Egna insikter och vidare forskning 

I arbetet med denna uppsats har jag själv utvecklats som blivande lärare, då de intervjuade 

lärarnas nyanserade resonemang kring sina litteraturval i undervisningen har inspirerat mig 

och gett mig många tips på litterära verk och metoder att använda i min egen framtida 

undervisning. Jag gick in i detta projekt med en negativ inställning till västerländska 

kanoniserade klassiker, men fick vidga mina egna vyer när mina informanter lyfte klassiker 

som ett sätt att vidga elevernas vyer jämte användandet av icke-västerländsk litteratur i 

undervisningen. 

För att gå vidare med forskningen på detta område vore det intressant att närmare 

undersöka konsekvenserna av det bristande utbudet av litteraturvetenskap för 

ämneslärarstudenter i svenska som andraspråk, och i förlängningen undersöka vad införandet 

av en högre andel litteraturvetenskapliga delkurser på SVA-lärarutbildningen skulle kunna 

leda till. I vidare forskning skulle försöksstudier kunna göras där mer icke-västerländsk 

litteratur inkluderas i både lärarutbildningen och gymnasieskolan, för att utvärdera om det 

vore givande att införa icke-västerländsk litteratur som ett obligatoriskt delmoment i 

styrdokumenten. I ett vidare perspektiv vore det intressant att studera inkluderingen av icke-

västerländsk kultur i samhället i stort, i t.ex. nyhetsrapportering, biografernas urval av filmer, 

musikbranschen och sociala medier. 
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Bilagor  

Bilaga 1. Intervjuguide 

Introduktion 

Intervjun kommer att handla om din litteraturundervisning i SVA och hur du väljer vilka verk 

som ska ingå. 

 

Begrepp 

Litteratur = skönlitteratur, film, drama, dikter, noveller, tv-serier m.m. 

Litteraturkanon = de verk som nått erkännande som klassiker, som innehar kulturellt kapital. 

Västerländsk kultur = Sverige, Europa, USA, engelsktalande länder. 

Icke-västerländsk kultur = Asien, Afrika, Sydamerika, Mellanöstern. 

 

Inledande frågor 

1. Vilka ämnen undervisar du i eller är du behörig i? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

3. Vilka kurser i SVA har du undervisat i och vilka undervisar du i nu? 
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Forskningsfrågor 

 

Hur väljer SVA-lärare vilka litterära verk 

de använder i litteraturundervisningen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur ser SVA-lärare på  

litteraturkanons roll inom skolan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Intervjufrågor 

 

Vilka verk (skönlitteratur, film, tv-serier, 

noveller, dikter, drama m.m.) har du använt 

det senaste året i din SVA-undervisning? Hur 

valde du dem? 

 

Rangordna vilka kriterier som är viktigast för 

dig när du väljer litteratur till din SVA-

undervisning. Motivera! (Bilaga 2) 

 

Hur stor roll tycker du att den kulturella 

kontexten spelar i valet av skönlitteratur? 

 

Tycker du det är viktigast att välja litteratur 

som speglar elevernas erfarenheter, eller att 

välja litteratur som vidgar deras vyer? 

 

Brukar du medvetet välja kanoniserade verk 

som t.ex. Strindberg, Lagerlöf, Shelley, 

Voltaire osv. att använda i din undervisning? 

 

Vad ser du för styrkor med att använda 

kanoniserade verk inom SVA-

undervisningen? Kan det vara extra viktigt i 

SVA jämfört med i SVE? 

 

Vad ser du för svårigheter med att använda 

kanoniserade verk inom SVA-

undervisningen? 
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Forskningsfrågor 

 

Hur ser SVA-lärare på  

den icke-västerländska litteraturens  

roll i skolan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Intervjufrågor 

 

Brukar du medvetet välja verk som ger 

eleverna en inblick i andra kulturer än den 

svenska/västerländska? 

 

Vad avgör vilka geografiska områden och 

författarskap som blir aktuella i 

undervisningen? 

Utgår du då från elevernas 

hemländer/ursprung? Eller väljer du en helt 

annan kultur som kanske är ny för alla? 

 

Vilka fördelar kan du se med att använda 

icke-västerländsk litteratur i SVA-

undervisningen? 

 

Vilka svårigheter kan du se med att använda 

icke-västerländsk litteratur i SVA-

undervisningen? 

 

Får icke-västerländsk litteratur utrymme i 

nån särskild kurs? Lämpar det sig bäst att 

undervisa i icke-västerländsk litteratur i SVA 

1, 2 eller 3? 

 

Sammanfattande fråga: 

Skulle du vilja använda mer icke-

västerländsk litteratur i din SVA-

undervisning? Varför/varför inte? Hur? 
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Forskningsfrågor 

 

Vilka litterära kunskaper har SVA-lärare  

med sig in i klassrummet? 

 

Hur mycket erfarenhet har SVA-lärare  

av icke-västerländsk litteratur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Intervjufrågor 

 

Hur mycket litteraturstudier fick du i 

lärarutbildningen för svenska som 

andraspråk? Minns du vilka verk som togs 

upp? Vilken litteraturhistoria? 

 

Vilken litteratur läser du på din fritid? Vilka 

länder kommer den ifrån? 

 

Har du själv läst någon icke-västerländsk 

litteratur? (även film, tv-serier, drama, dikter, 

noveller) 

Om ja: Skulle du kunna tänka dig att använda 

den i undervisningen? Varför/varför inte? 

 

Har du använt icke-västerländska verk i din 

SVA-undervisning någon gång? Hur gick 

det? 

 

Om du fick kunskap om icke-västerländsk 

litteratur i din lärarutbildning, skulle det öka 

chansen att du använder den i din egen 

undervisning? 
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Bilaga 2. 11 kriterier 

De 11 vanligaste kriterierna som lärare uppgett styr deras val av litteratur att inkludera i 

undervisningen, hämtade ur Ingman (2017). Klipps ut till lappar som informanten får 

rangordna. 

 

Administrativa anledningar  

 

Innehållet 

 
Språklig form 

 
Elevernas erfarenheter  

 

Svensk kontext 

 
Allmängiltighet 
 

Lärares egna erfarenheter  

 

Temaarbete (t.ex. ämnesöverskridande) 
 

Det centrala innehållet i ämnesplanerna 

 

Genus och normkritik 
 

Kulturell kontext  

 
  



 

47 
 

Bilaga 3. Informationsblad 

Samtycke till deltagande i forskningsstudie 
 

Jag heter Ronja Brinkemar och läser ämneslärarprogrammet med inriktning svenska och 

svenska som andraspråk vid Uppsala universitet. Jag skriver just nu min C-uppsats inom 

ämnet svenska som andraspråk som kommer att baseras på denna intervjustudie med SVA-

lärare på gymnasiet. Studien kommer att belysa SVA-lärares syn på litteraturkanon och vilka 

kulturella kontexter som lärare anser bör representeras inom litteraturundervisningen i 

svenska som andraspråk. 

Deltagandet i studien innebär att en intervju kommer att genomföras enskilt med mig. 

Intervjun beräknas ta högst 1 timme och kommer att spelas in med ljudupptagning med 

mobiltelefon. Alla lärare som deltar är anonyma i min uppsats. Endast jag och min handledare 

från universitetet kommer att ha tillgång till ljudfilerna som kommer att raderas efter studiens 

slut. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas.  

 

Kontaktuppgifter: 

Student: 

Ronja Brinkemar 

Uppsala universitet 

073–3933496 

ronjabrinkemar@hotmail.com 
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Natalia Ganuza 

Institutionen för nordiska språk 

Uppsala universitet 

natalia.ganuza@nordiska.uu.se 
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Bilaga 4. Samtyckesblankett 

Samtycke till deltagande i forskningsstudie 

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och 

handhas. Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, 

kan avbryta min medverkan i studien utan att ange orsak. Jag samtycker härmed till att 

medverka i denna intervjustudie som handlar om litteraturundervisningen inom ämnet 

svenska som andraspråk i gymnasieskolan. 

Ort/Datum/År  

 

Namnunderskrift  

 

Namnförtydligande  

 
 


