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Sammandrag 

Syftet med denna studie var att undersöka och jämföra sex SVA-lärares inställning till lättläst 

litteratur och bildspråk ur undervisningssynpunkt i svenska som andraspråk. Lättlästa texter 

brukar ses som avskalade versioner av originalversionen och har sitt ursprung år 1968. Nu 

finns flera olika typer av lättläst litteratur. Det finns både förespråkare och kritiker av de 

lättlästa texterna där förespråkarna ser de avskalade texterna som bra komplement för svaga 

läsare medan kritikerna ofta ser dem som torftiga och platta.  

Bildspråk bottnar i retoriken och kan beskrivas som ”olika typer av uttryck som ersätter de 

normala eller naturliga”. Två exempel på bildspråk är metaforer och liknelser. Forskning har 

visat att bildspråk har en positiv inverkan på andraspråksinlärningen men har trots detta lite 

utrymme i undervisningen. Bildspråk är ofta en del som är kraftigt avskalad i den lättlästa 

litteraturen.  

Metoden som användes var kvalitativa semistrukturerade intervjuer vilka sedan har 

transkriberats och analyserats. Resultatet har visat att alla informanter någon gång använt den 

lättlästa litteraturen men med blandade åsikter om dess positiva och negativa inverkan på 

andraspråkselever. Alla förutom en kunde däremot se det positiva i att använda den lättlästa 

litteraturen för de svagaste läsarna. Samtliga var positivt inställda till användningen av 

bildspråk i undervisningen men alla var trots detta tidsmässigt sparsamma i användningen. 

Många informanter har varit eniga i vissa frågor men i slutändan har deras skillnader varit 

övervägande vilket har givit en intressant diskussion i studien. 

 

Nyckelord: svenska som andraspråk, lättläst litteratur, bildspråk, undervisning 
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1 Inledning  

Skönlitteraturens roll i undervisningen är stor, både vad gäller ämnet svenska och svenska som 

andraspråk (SVA i fortsättningen). Gällande SVA i gymnasiet kan vi i följande utdrag från 

centralt innehåll i styrdokumenten bland annat se att ”Läsning av och samtal om modern 

skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män som ger inblick i olika kulturer, 

allmänmänskliga teman och svenska referensramar” (Skolverket 2011 s.184) ska behandlas. 

I en undersökning av Visnjar (2018 s. 15) visade det sig att lärarna i studien använder  

skönlitteratur i minst hälften av all sin undervisningstid men känner ändå att tiden inte räcker 

till. Lärarna poängterade samtidigt att användningen av skönlitteratur var övervägande positiv. 

Men vilken typ av skönlitteratur bör användas och hur bör den behandlas? I läroplanen för 

gymnasiet kan vi läsa att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov” (Skolverket 2011 s. 6) vilket lämnar ytterligare utrymme för subjektivitet för lärarna, 

inte minst när det kommer till val av skönlitteratur i klasser med elever från olika språklig 

bakgrund.  

Lättläst litteratur får ett allt starkare fäste i dagens undervisning i SVA (Nordenstam & Olin-

Scheller 2017 s. 3). I ovan nämnda undersökning av Visnjar (2018 s. 19) använde tre av fyra 

lärare lättläst litteratur i sin undervisning. De tre som använde lättläst litteratur menade att 

dessa texter var språkligt fördelaktiga för deras elever genom att den är kraftigt förenklad 

medan den lärare som inte använde sig av det istället var tveksamt inställd till om det verkligen 

är mer lättläst. Visnjar poängterade också att hon tror att lättläst litteratur är mer fördelaktigt 

för de som har lässvårigheter än för de som har ett annat förstaspråk.  

Lättläst litteratur brukar ses som förkortad och förenklad version av vanlig skönlitteratur. En 

förenkling som innefattas i lättläst litteratur är enligt Sundin (2007 s. 146) att det är begränsad 

användning av ironi och bildspråk, sammansättningar, ovanliga talesätt och snarlika ord då 

dessa anses vara svåra för svaga läsare att bearbeta. Forskning har däremot visat att utveckling 

av metaforisk och bildspråklig kompetens spelar en viktig roll i utvecklingen av egentligen alla 

områden av språklig kunskap – såsom grammatisk, textuell och strategisk kunskap men även 

för ordförrådet (Littlemore & Low 2006 s. 21–22). I och med detta känns det intressant att höra 

lärares åsikter om både lättläst litteratur, som både har förespråkare och kritiker, och 

bearbetning av bildspråk som det har visat sig har positiv inverkan på framförallt 

andraspråksinlärning.   
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att undersöka sex lärares inställning till lättläst 

litteratur och bildspråk ur undervisningssynpunkt i SVA samt jämföra deras svar med varandra 

och tidigare forskning. Frågeställningarna som ligger till grund för studien är följande: 

- Vilka fördelar respektive nackdelar ser lärare i svenska som andraspråk i användandet av 

lättläst litteratur i undervisningen? 

- Vilka fördelar respektive nackdelar ser lärare i svenska som andraspråk i undervisningen om 

bildspråk? 

2 Bakgrund  

I följande avsnitt kommer studiens forskningsbakgrund att beskrivas. Det börjar med en 

framställning av uppkomsten av den lättlästa litteraturen och hur föreställningar kring den har 

utvecklats till idag och beskriver sedan övergripande vad bildspråk är för att avsluta med 

bildspråkets roll i andraspråksundervisningen.  

2.1 Lättläst historia 

Användandet av lättläst litteratur har sin start redan år 1968 då den första boken lanserades. 

Hela projektet kring lättläst var till en början ett experiment av det dåvarande Skolverket som 

utarbetade en specifik arbetsgrupp med uppdrag att tillsammans med olika bokförlag skapa 

böcker som var lätta att läsa (Sundin 2007 s. 171). Till en början var dessa satsningar tillägnade 

grupper av individer med olika typer av ”handikapp” men kom snabbt att även uttryckligen 

tillägnas personer med ”bristande språkutveckling och för utlänningar som lär sig svenska” 

(Johannesson & Qvarsell 1995 s. 32). 

Utbredningen av lättläst litteratur fortlöpte och år 1976 skapades bland annat 

Litteraturfrämjandets EN-BOK-FÖR-ALLA-utgivningen. År 1987 inrättades sedan stiftelsen 

Centrum för lättläst (tidigare LL-stiftelsen) som av riksdagen fick i uppdrag att utge lättläst 

skönlitteratur på svenska. Istället för den snäva grupp som lättläst litteratur var menad för i 

slutet av 60-talet har synen nu utvidgats till att ”vi gör (…) litteratur tillgänglig för läsare med 

lässvårigheter eller läsare som är otränade läsare” (Sundin 2007 s. 172). 

År 1991 skapade Centrum för lättläst bokförlaget LL-förlaget som redan då lanserade ett 

trettital nya titlar om året, övervägande skönlitteratur men även facklitteratur (Sundin 2007 s. 

172). Sedan dess har utgivningen liksom antalet författare av lättläst litteratur ökat markant och 
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idag kan vi se kända och etablerade författare såsom Mårten Melin och Camilla Läckberg 

skriva lättläst litteratur (Nordenstam & Olin-Scheller 2017 s. 3).  

När Centrum för lättläst avvecklades 2015 tog Myndigheten för tillgängliga medier över 

statens ansvar för lättläst och idag kan vi på LL-förlagets hemsida (2019) läsa att deras 

huvudsakliga målgrupp är personer med ”intellektuell funktionsnedsättning, äldre med demens, 

personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vuxna som håller på att lära sig 

svenska och personer med dyslexi” (s. 1).  

2.2 Lättlästa texter 

Enligt Reichenberg (2014 s. 43) brukar lättlästa texter ses som avskalade versioner av 

originalversionen. Centrum för lättlästs mål med deras texter var enligt Reichenberg (2014): 

Texten ska berättas kronologiskt och ha en röd tråd som fångar läsarens 

uppmärksamhet. Vidare menar man att texten ska vara konkret, innehålla vardagliga 

ord och förklara begrepp och företeelser som kan vara nya för läsaren. Formen är lika 

viktig som texten. Därför har Centrum för lättlästs texter en luftig form och korta 

rader, ofta med bilder som stöd för läsningen (s. 51).  

Det finns flertalet olika punkter för vad som brukar innefattas i en lättläst text, vilka jag 

beskriver nedan enligt Sundins (2007 s. 146–147) syn på kännetecknande textdrag.  

Texten är skriven direkt till läsaren och ska sättas in i ett sammanhang för att göra läsaren 

intresserad. Den är kort och ska endast framföra det viktigaste. I texten ska stycken 

övervägande börja med en kärnmening för att på ett överskådligt sätt lyfta fram budskapet i 

texten. Texten ska också sträva efter att ha logiska och korta stycken och meningar som direkt 

kopplar samman i varandra vilket inte ger utrymme för läsaren att behöva läsa mellan raderna. 

Lättläst litteratur är också sparsam i sin användning av ironi och bildspråk, 

sammansättningar, ovanliga talesätt och ord som liknar varandra. Orden i texten är 

övervägande korta men med viss variation av längre ord för flytets skull. Det finns även rik 

variation i användandet av pronomen och intilliggande ord, såsom den och det. 

Meningsuppbyggnaden utgår ifrån rak ordföljd men för flytets skull förekommer i vissa fall 

även omvänd ordföljd. Fundamenten i texten är överlag korta men med en viss variation av 

längre fundament för rytmens skull. Slutligen är texten lättillgänglig för läsaren genom en 

enkel och luftig form och det visar sig ofta genom frasanpassat radfall vilket innebär att varje 

mening är på en egen rad.  
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2.3 Kritik mot lättläst 

Som nämnt ovan är lättläst litteratur i fortsatt uppgång, både vad gäller användning i 

undervisningen men även ur produktionssynpunkt. Många är övervägande positivt inställda till 

denna typ av litteratur men det finns samtidigt många motståndare, både bland forskare, lärare 

och elever. Sundin (2007 s. 164–165) har till exempel i en undersökning av 

andraspråksinlärning påvisat att testpersonerna föredrog texter utan radfall vilket lättlästa texter 

ofta använder sig av. De ansåg att de lättlästa texterna i och med radfallet var mer svårlästa. 

Johannesson & Qvarsell (1995 s. 51) anser att läsbarheten kan påverkas genom de stora 

förenklingar som förekommer i lättläst litteratur och att texterna istället blir torftiga samtidigt 

som läsförståelsen blir sämre. De menar att även i de enklaste av texter måste det finnas 

någonting som utmanar läsaren för att gynna läsutvecklingen. Gibbons (2010 s. 133) menar 

också att i synnerhet andraspråkselever behöver meningsfulla texter för deras språkutveckling. 

Vidare anser hon att en annan negativ sida i att endast använda sig av förenklade texter är att 

elevernas språkliga registester begränsas till den lättlästa stilen vilket försvårar deras 

utvecklingsmöjligheter inom andra domäner, såsom olika skolämnen och facklitteratur eller 

annan skönlitteratur (Gibbons 2010 s. 125–126). Lundberg & Reichenberg (2008 s. 72) skriver 

att det finns många forskare som menar att den grammatiska uppbyggnaden och 

ordanvändningen i vanliga texter blir problematisk för andraspråksinlärare när det stundar en 

övergång från den lättlästa litteraturen vilket i sin tur leder till att andraspråksinlärningen 

fördröjs. Vid för stor användning av lättläst litteratur kan även den litterära förståelsen bli 

lidande genom att mötet med nya perspektiv uteblir (Nordenstam & Olin-Scheller 2017 s. 13). 

Det finns en uppfattning om att en god text ska vara oberäknelig. Strömquist (2014 s. 79) 

menar att som de lättlästa texterna är uppbyggda är detta svårt att uppnå då de har alltför korta 

meningar och stycken samtidigt som användningen av lätta ord är för stor. För att en text ska 

uppnå oförutsägbarhet menar hon att den måste inneha stor variation, både vad gäller svårt och 

lätt men även att långt och kort varieras.  

2.4 Bildspråk  

Retoriken går tillbaka så långt som till romantiken då man insåg betydelsen av att inte endast 

förmedla ett innehåll utan att också smycka språket. Med ordens kraft skulle man exempelvis 

kunna förmedla intryck, måla, väcka känslor, skapa reaktioner och tvinga fram nyansering hos 

de som lyssnar. Bildspråk bottnar i retoriken och inom den kallas dessa uttryck för troper och 

figurer (Lagerholm 2008 s. 154). Enligt Johannesson (1998) brukar troper beskrivas som 
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”olika typer av uttryck som ersätter de ’normala’ eller ’naturliga’” (s. 285) medan figurer 

brukar beskrivas som ”när det vanliga och normala uttrycket för en företeelse byts mot ett mer 

konstfullt eller konstlat för att stegra intresset, framhäva vissa egenskaper eller skapa större 

åskådlighet och känsloladdning” (s. 157). Troper och figurer ses vanligtvis tillsammans som 

stilfigurer (Lagerholm 2008 s. 154). 

Följande citat från Johannesson (1998) är en talande beskrivning om varför vi använder oss 

av stilfigurer: 

När människor tycker att språket är banalt, slitet och intetsägande, upphör de att 

lyssna. När människor finner att en sak är abstrakt, vag eller främmande skjuter de 

ifrån sig, med olust eller likgiltighet: ”det där angår mig inte”. Det är då talaren eller 

författaren måste söka efter ett annat uttryck i stället för de vanliga, ett uttryck som 

gör att folk lyssnar igen och som tycks förvandla det abstrakta till något konkret, det 

vaga till något klart, det främmande och avlägsna till något välbekant och nära (s. 

157). 

Det finns åtskilliga typer av stilfigurer vilka är kategoriserade utifrån troper och figurer. Då 

troper är övervägande bildligt jämförande är det dessa som kommer att beskrivas i denna 

studie. Samtliga nedan beskrivna troper är baserade på Lagerholms beskrivningar (2008 s. 

157–163). 

Den vanligast förekommande tropen är metaforen vilket är en bildlig jämförelse. Togeby 

(1986 fr. Lagerholm 2008) beskriver att metaforer har tre huvudsakliga användningsområden 

där det första användningsområdet är då vi saknar ett passande ord för något vi upplevt eller 

har kunskap om och istället använder ett mer beskrivande ord. Detta kan till exempel tillämpas 

då det egentligt beskrivande ordet inte känns tillräckligt för att uttrycka det vi verkligen menar 

varpå metaforen bidrar med att fördjupa meningen. Det andra användningsområdet är när vi 

saknar ett passande uttryck för våra åsikter och det sista är då vi vill ändra vår eller någon 

annans uppfattningen av något redan känt i världen. Detta användningsområde kan bidra till att 

själv ändra sin världsbild men kan även vara ett sätt att försöka förändra andra personers 

världsbild. Exempel på metaforer är uttrycken ”ett hjärta av sten” eller ”livets höst”.  

En till metaforen nära besläktad stilfigur är den också bildligt jämförande liknelsen. Den 

stora skillnaden gentemot metaforer är att liknelser alltid innefattar ett jämförande uttryck 

liksom som, såsom och likt. Exempel på liknelser är bland annat ”torr som en öken” eller 

”vacker som en morgon”.  

Besjälning är ännu en bildligt jämförande stilfigur och innebär att något konkret, eller 

ickemänskligt, erkänns med mänskliga egenskaper. Denna stilfigur är vanligt förekommande 
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vid beskrivningar av naturen och de olika element naturen innefattar. Exempel på besjälningar 

är att ”vågorna sjunger” eller att ”träden dansar i vinden”.  

Till skillnad från ovan nämnda stilfigur där något konkret eller ickemänskliga får mänskliga 

egenskaper innebär personifikation att något abstrakt får mänskliga egenskaper. Exempelvis 

kan vi säga att ”kärleken slet tag i mig” eller att ”ångesten slog mig i magen”. 

En annan bildligt jämförande stilfigur vilket liknar både personifikation och besjälning är 

synestesi där man med ett sinnesintryck beskriver ett annat sinne än det egentliga. Exempel på 

detta är när en färg (som man ser) beskrivs som skrikig (som man hör). Eller att något man äter 

(en smak) beskrivs som vass (vilket man känner). 

Bildspråk kan vi finna i alla typer av litteratur och dess inverkan på språket är omöjligt att 

undgå. Följande utdrag hittade jag spontant under ledarsidan på DN: ”När coronapandemin 

slog till dog den politiska debatten. Därefter följde flera veckor av offentlig borgfred…” 

(Nyström 2020 s. 1). Men bildspråk används inte endast i nyhetstexter utan i alla typer av 

texter varför det är viktigt för språkutvecklingen att lära sig. 

2.5 Andraspråksinlärare och bildspråk 

Bildspråk används dagligen och utgör en del av samtliga språk. Användningen är så pass 

vardaglig att vi ofta inte tänker på att vi använder oss av det. Men hur stora problem innebär 

bildspråket för andraspråksinlärare? Enligt Lundberg & Reichenberg (2008 s. 11) är 

avkodningen för andraspråksinlärare sällan något problem utan svårigheterna de ställs inför är 

istället ordförståelsen och meningsuppbyggnaden vilket bildspråket innefattas av. Littlemore & 

Low (2006 s. 6) anser också att bildspråk ofta kan vara kraftigt avvikande mellan språk varför 

inlärandet och förståelsen kräver längre tid. En annan aspekt som försvårar 

andraspråksinlärares förståelse för det nya språkets metaforer är den bristande kunskapen om 

de sociala och kulturella referenser som landet innefattar (Littlemore & Low 2006 s. 6–7). 

Detta kan däremot även vara en fördel genom individens befintliga sociala och kulturella 

referenser som denne tar med sig från sin bakgrund. Vidare menar Ahlgren (2014 s. 121) att 

andraspråksinlärare ofta måste bemöta metaforer på ett mer analytiskt sätt än vad infödda talare 

måste vilket innebär en ytterligare utmaning. 

Trots dessa nämnda problemområden finns det mycket forskning som påvisar olika positiva 

resultat i att andraspråksinlärare behandlar bildspråk. En vanlig föreställning är att 

andraspråksinlärare har problem med det kreativa i det svenska språket men enligt Prentice & 

Sköldberg (2010 s. 30–31) har det visat sig att de som inte har svenska som förstaspråk har 
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benägenhet att vara mer språkligt kreativa än de som har svenska som förstaspråk. 

Anledningen till det menar de delvis beror på att de som inte har svenska som förstaspråk inte 

använder samma fasta ordkombinationer och etablerade fraser som infödda svenskar. I och 

med detta bör de ha lättare att förstå och kunna använda sig av bildspråk. De påvisar samtidigt 

att personer som har svenska som andraspråk använder bildspråk i mindre utsträckning än de 

som har svenska som förstaspråk vilket kan tyda på dess avsaknad i 

andraspråksundervisningen (Prentice & Sköldberg 2010 s. 30–31). 

Det har också visat sig att förmågan att behålla kunskap i stor grad främjas då 

andraspråksinlärare aktivt fokuserar på olika typer av metaforer i olika situationer. Då 

egentligen alla områden i den språkliga kunskapen utvecklas genom att utveckla den 

bildspråkliga kompetensen bör det därför lyftas vilken viktig roll som bildspråket faktiskt har i 

undervisningen. De språkliga kunskapsområden som utvecklas är bland annat grammatisk, 

textuell och strategisk kunskap men även ordförrådet (Littlemore & Low 2006 s. 21). Genom 

att metaforer och annat bildspråk i många fall kan vara något abstrakt krävs det även en aktiv 

ansträngning för att förstå dem och att prova sig fram språkligt anser Schumann (1999 fr 

Ahlgren 2014 s. 167) även stärker minnesförmågan samtidigt som andraspråksinlärningen 

förbättras. 

2.6 Bildspråk i andraspråksundervisningen 

Med tanke på forskningen i ämnet vill Ahlgren (2014 s. 166) därför åskådliggöra hur viktigt 

det är för andraspråksinlärare att få utveckla ett bildspråkligt tänkande tidigt i sin 

språkinlärningsprocess. Frågan är emellertid var detta kunskapsområde ska få utrymme i 

undervisningen och hur den ska argumenteras för i kurs- och läroplaner. Ahlgren (2014 s. 164) 

menar att ett problem är den stora avsaknaden av bildspråk i läromedel för andraspråksinlärare 

samt att bilden av att bildspråk är för språkligt avancerat för andraspråksinlärare skapar en 

rädsla för lärare att fokusera på dem. En annan anledning till att bildspråket har låg prioritet i 

andraspråksundervisningen är att denna kunskap sällan testas i provsammanhang (Ahlgren 

2014 s. 164; Littlemore & Low 2016 s. 4) vilket möjligt går hand i hand med dess avsaknad i 

läromedlen. Littlemore & Low (2016 s. 14) belyser också att en förklaring till dess låga 

prioritet är lärares rädsla för att undervisa andraspråksinlärare inom det diffusa området 

kreativitet. 
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3 Metod och material 

I följande avsnitt presenteras val av metod och redovisning av material. Förutom de kvalitativa 

intervjuerna belyses även tillvägagångssätt för bland annat urval, utformning av intervjufrågor 

och genomförande. I avsnittet presenteras informanterna och databearbetningen redovisas.  

3.1 Kvalitativa intervjuer 

Metoden som valdes för denna studie var kvalitativa semistrukturerade intervjuer och de är 

betraktade ur ett fenomenologiskt perspektiv. Inom detta perspektiv menar Kvale & Brinkmann 

(2014 s. 44) att intervjun kan ses som ett rent forskningsverktyg och materialet som utvinns 

som en ”deskriptiv rapport om upplevelser” (s. 65). Anledningen till detta val är att det har 

varit av största intresse för studien att få så genuina och innehållsrika svar som möjligt från 

informanterna då det är deras inställning till studiens ämnen som ämnats att belysas. 

Metaforiskt beskriver Kvale & Brinkmann (2014 s. 71) att inhämtandet av kunskap är som att 

intervjuaren är en malmletare, att kunskapen finns begravd i marken och att intervjuarens 

uppgift är att gräva upp den genom det sociala samspelet med intervjupersonen. De 

semistrukturerade intervjuerna har givit en möjlighet att ha en bas av intervjufrågor att stå på 

men att samtidigt kunna ha det sociala samspelet utöver de förberedda frågorna. Detta har även 

hjälpt att skapa en annan relation till mina informanter gentemot att endast ställa formella 

intervjufrågor. 

3.2 Urval  

Denna studies informanter har valts utifrån ett bekvämlighetsurval. Jag har sökt på samtliga 

gymnasieskolor i en mellanstor stad i Mellansverige och därefter letat fram respektive skolas 

SVA-lärares kontaktinformation. Sedan har ett missivbrev skickats till respektive lärare och 

efter att informanterna har accepterat min förfrågan om ett deltagande i studien har en tid 

bestämts för vår intervju. Därefter har en medgivandeblankett skrivits under och skickats 

tillbaka till mig. 

Jag har tagit fasta på Kvale & Brinkmann (2014) åsikter som menar att det inte 

nödvändigtvis behöver vara många deltagare i kvalitativa intervjustudier utan att ”många skulle 

ha vunnit på att ha färre intervjuer” (s. 157). Med för många deltagare kan validiteten bli 

lidande och är det för få finns det risk att generaliserbarheten blir lidande.  
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3.3 Informanterna 

Alla deltagares namn är i denna studie fiktiva för deras anonymitets skull.  

 

Tablå 1 Beskrivning av informanternas lärarbakgrund 

Namn Legitimerad (år) Ämnen Verksam inom 

SVA sedan år 

Anna Ämneslärare 

gymnasiet (2014) 

SVA & spanska 2014  

Björn Ämneslärare 

gymnasiet (2011) 

SVA & historia 2010  

Caroline Ämneslärare 

gymnasiet (2020) 

SVA & svenska 2019 

Dina Ämneslärare 

gymnasiet (2001) 

SVA, svenska & 

religion  

2012 

Elin  Ämneslärare mellan- 

och högstadiet (2011) 

SVA & svenska 2007 

Frida  Ämneslärare 

gymnasiet (2012) 

SVA, engelska 

& IT-didaktik  

2010 

    

Under studiens genomförande var samtliga informanter förutom Frida verksamma som lärare 

och arbetade inom SVA på olika nivåer. Bortsett från Elin, som enbart arbetade på högstadiet, 

var dessutom samtliga verksamma inom olika former av språkintroduktionsklasser utöver deras 

respektive ämneskombinationer. 

3.4 Utformning av intervjuguide  

Intervjuerna i denna studie har grundats i 16 förbestämda semistrukturerade frågor med 

eventuella följdfrågor (se bilaga 3). De fyra första frågorna riktar in sig på informanten för att 

få en överblick om personens som lärare. Följande åtta frågor behandlar lättläst litteratur och 

de fyra sista frågorna behandlar bildspråk. Då det fanns liten eller ingen vetskap om 

informanternas användning om vare sig lättläst litteratur eller bildspråk, utformades de flesta 

intervjufrågorna någorlunda öppna för att kunna få en överblick av informantens användande 

av lättläst och bildspråk och blandades med frågor som var mer specificerade. 
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Många frågor har inte behövt ställas då informanterna under intervjuerna redan besvarat 

dem och under flera intervjuer har intervjuaren behövt ställa fler frågor för att få användbara 

svar och klargöranden. Då vissa informanter dessutom inte använder sig av lättläst litteratur i 

nuläget har dessutom frågeställningar fått ändrats från lättläst litteratur till skönlitteratur för att 

få ett flyt i intervjuerna.  

3.5 Genomförande 

Då studiens genomförande har ägt rum under extraordinära omständigheter med den 

högaktuella pandemin av Covid-19 har alla intervjuer förutom en skett via telefon. Den sista 

intervjun ägde rum via Zoom Video Communications (ZVC) vilket är ett 

videokonferensverktyg. De intervjuer som ägde rum via telefon spelades in med 

samtalsinspelningsapplikationen ACR och intervjun via ZVC via min mobiltelefons 

röstinspelning. Intervjuerna i studien tog i snitt 28 minuter inklusive det inledningsvisa 

kontaktskapandet med intervjupersonerna vilket Kvale & Brinkmann (2014 s. 170) anser vara 

viktigt för att få autentiska och ärliga svar. Detta försökte jag skapa genom att ställa någorlunda 

personliga frågor och visa intresse för deras liv och yrke innan jag började med de egentliga 

intervjufrågorna.  

3.6 Databearbetning 

Materialet har kort inpå intervjuerna transkriberats för att de skulle vara nära till minnes. Kvale 

& Brinkmann (2014 s. 218) menar att transkribering innebär transformation och i detta fall 

handlar det om att transformera talspråk till skriftspråk vilket alltid kommer att innefatta 

tolkningar. En negativ sida av detta är att validiteten tenderar att bli lägre. Efter att 

transkriberingarna var genomförda sammanfattades materialet för att få en överblick av deras 

övergripande synpunkter. Genom dessa sammanfattningar var det lätt att se teman, skillnader 

och likheter i informanternas svar vilka sedan jämfördes med varandra. Analysmetoden som 

sedan användes var intervjuanalys som teoretisk tolkning där ingen specifik analytisk teknik 

används utan där analysen mer bottnar i teoretisk kunskap utifrån de uttänkta intervjufrågorna 

(Kvale & Brinkmann 2014 s. 283–284). 
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3.7 Etiska överväganden 

Denna studie utgått ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Forskningsetiska 

principer 2002 s. 7–16). Genom det inledande missivbrevet (se bilaga 1) som skickades via e-

post till respektive lärare underrättades de om vem som är ansvarig forskare och vid vilket säte 

denne är anknuten till, vad studiens syfte innefattar, vad informanternas roll kommer att 

innebära och att deras deltagande till fullo kommer att följa de forskningsetiska principerna. 

När väl en överenskommelse har slutits med lärarna har samtyckeskravet (se bilaga 2) skickats 

till dem för underskrift och sedan skickats tillbaka. I samtyckeskravet har en mer utförlig 

information framkommit om deras rättigheter i intervjustudien. 

3.8 Metoddiskussion 

När jag bestämde mig för att undersöka detta ämnevar förhållandena i världen helt i sin 

ordning men när jag kommit en bit i mitt skrivande slogs vi av det oförutsägbara Covid-19. Det 

framkom direkt att intervjuerna inte skulle kunna ske öga-mot-öga utan att de skulle ske via 

antingen telefon eller via något annat medialt verktyg och det kan ha fått en påverkan på 

resultatet. Som exempel var vissa av intervjupersonerna i sitt hem och inte på jobbet under 

intervjuerna och jag kan minnas att jag i en intervju kunde höra att ett barn var närvarande och 

i nästa intervju märkte jag att intervjupersonen gjorde annat samtidigt som vi pratade. Å ena 

sidan kan deras svar ha blivit mer genuina genom att de kunde känna sig trygga i sin egen 

miljö samt att deras svar inte blev så betänksamma som de kan bli i den lätt stressiga miljön 

som en intervju faktiskt kan vara, speciellt öga mot öga. Å andra sidan kanske den 

professionella läraren delvis föll undan i svaren eller att de inte fullt ut förstod eller hörde vad 

jag frågade dem vilket kan ge sämre reliabilitet.  

Ett problem som uppstod med den semistrukturerade modellen var att informanternas svar 

ibland överlappade frågorna och därmed blev svåra att jämföra med de andra informanternas 

svar. Ibland kunde informanterna också ta olika spår i sina svar vilket också försvårade i 

jämförelserna dem emellan. Detta krävde att jag var tvungen att styra tillbaka informanterna 

mot, för studien, rätt riktning utan att vara ledande. Att låta informanterna sväva iväg i sina 

svar gav däremot ett annat djup i studien. Det hade varit intressant att göra en till intervju med 

samtliga informanter med all ny vetskap i ryggen, både om informanterna men även om vilka 

frågor som jag önskade att jag hade ställt under intervjuerna.  
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4 Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultatet av insamlade data. Jag har valt att låta resultatet vara 

empiriskt och inte jämföra informanternas svar med forskning utan endast med varandras svar. 

Underrubrikerna är delvis baserade på studiens frågeställningar men för att förtydliga för 

läsaren och dela upp ytterligare har underrubriker inrättats. 

4.1 Lättläst 

Alla informanter i vederbörande undersökning har under sin tid som lärare använt sig av lättläst 

litteratur och tre använder sig av det i nuläget. Det är blandade inställningar och föreställningar 

kring nyttan av att använda lättlästa texter men alla förutom en vill dock under våra intervjuer 

poängtera att det kan vara givande att använda denna typ av litteratur för elever som besitter en 

ytterst låg språklig nivå. Samtliga informanter har många och olika synpunkter om den lättlästa 

litteraturen men ingen av dem uttrycker sina synpunkter utifrån forskning utan det som yttras 

är deras egna föreställningar och åsikter.  

4.1.1 Fördelar med lättläst litteratur 

Som nämnt ovan är nästintill samtliga informanter positivt inställda till användning av lättläst 

litteratur för elever som har svårt att läsa en vanlig bok. Till exempel Caroline, som jobbar på 

en skola som delvis är utformad för elever som kräver extra stöd, menar att dessa 

andraspråkselever faktiskt behöver de lättlästa böckerna då de inte klarar av att läsa en 

originalutgåva. För henne är det följaktligen av största vikt att de faktiskt finns. Generellt 

menar hon också att det mer handlar om hur böckerna används och vilket syfte man har med 

dem och att det skapar det positiva.  

Tre av informanterna påpekar också att det kan vara bra att låta eleverna använda sig av den 

lättlästa litteraturen när de ska läsa på egen hand, eller som Dina kallar ”bredvidläsningsbok” 

Det är kanske då jag mest använder den litteraturen, det är nog när de ska läsa själva. 

Alltså att de ska ha en bredvidläsningsbok. Men då tror jag nog att eleverna tycker att 

det är okej. Alltså de vill ju förstå det de läser. 

Björn poängterar också vikten av att eleverna ska kunna vara självständiga i sin läsning utan att 

behöva ha stöd av lärare och framförallt på en lägre nivå. Han menar att det kan vara gynnsamt 

för deras självförtroende att de kan känna att de kan läsa böckerna helt på egen hand.  
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Nää, men jag rekommenderar att man använder lättläst. Det är bra sätt att få eleverna 

att arbeta självständigt. Så det stärker deras självförtroende. Både skönt för dig som 

lärare att eleverna lär sig att arbeta själva och att de inte behöver så mycket hjälp 

liksom och det är en fördel. 

Liksom Björn och Dina har även Elin liknande tankar kring de möjliga positiva delarna av den 

lättlästa litteraturen och rekommenderar också den för elever som läser på egen hand, men 

även de som är nästintill helt nya i språket. Hon var däremot tydlig med att påpeka att dessa var 

de enda gångerna som hon använt sig av lättläst och inte annars.  

Det är också värt att påpeka att nästan samtliga informanter endast använder den lättlästa 

litteraturen i språkintroduktionsklasser eller i specialfall då den annars anses vara för lätt för 

gymnasiet, men även i årskurs 9. Dina beskriver varför hon anser att den lättlästa litteraturen är 

positiv lite mer ingående: 

Det är ju framförallt då på sprint som jag upplever behovet av det. Så när man har 

elever som kanske är 16, 17 eller 18 år men kan väldigt lite svenska så vill man ha 

texter som är kognitivt intressanta liksom. Som är på deras nivå kognitivt. Språket kan 

inte vara fullt så fylligt för då kan de inte läsa det och då blir man ju tacksam när man 

hittar lättlästa texter som är så rent språkligt tillgängliga men som ändå håller en 

kognitiv nivå som matchar eleverna.  

Vidare poängterar hon fördelen av att eleverna faktiskt får möjligheten att ta del av litteratur 

trots att de inte har den språkliga nivån som krävs för en vanlig bok. Då de lättlästa böckerna 

inte endast är omgjorda klassiker menar hon att eleverna får de möta intressanta historier vilket 

kan beröra men som de även kan diskutera och prata om. Det är intressant att Dina till skillnad 

från de andra informanterna är den enda som endast använder böcker som är skrivna för lättläst 

och inte de omgjorda originalutgåvorna. 

Någon som också skiljer sig från de andra informanterna är Caroline som fokuserar lite mer 

på sin egen roll i litteraturundervisningen och att hennes tillvägagångssätt bestämmer vad och 

hur eleverna faktiskt ska lära sig, oavsett vilken typ av litteratur som behandlas: 

Jag tycker att man kan använda böcker till så mycket mer än att bara egentligen 

analysera utifrån ett litteraturvetenskapligt perspektiv utan jag tänker att man kan 

liksom arbeta väldigt länge och väl med en bok på olika sätt så att man kan få in 

språkliga aspekter ur det ändå. Och på så sätt tycker jag egentligen inte att det spelar 

någon roll om det är lättläst eller inte, för man kan ju fortfarande göra mycket 

grammatik och hålla på med språkliga strukturer och så även fast det är lättläst.  
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Hon tar även upp hur det kan vara praktiskt försvarbart att använda sig av lättläst litteratur i 

fråga om den kraftiga kvantitet som eleverna faktiskt ska hinna läsa under sin skoltid med 

tanke på att en stor roll som denna kvantitet ska bidra till är ett ökat intresse till skönlitteratur: 

Det är väldigt mycket då som ska hinnas med, då ska man ju liksom hinna med hela 

litteraturhistorien och jag ser inte heller en poäng med att traggla med avancerad 

litteratur om man skulle tänka sig litteraturhistoriska böcker. Att det finns liksom 

ingen vits att sitta med gymnasielever och traggla med en text om det finns något 

lättare alternativ, om egentligen målet är att de ska bekanta sig med texter från olika 

tider. Då ser jag inget syfte med att läsa originalen. Varken vad gäller nyare litteratur 

eller äldre, att det kan liksom räcka att få en del av det och då kan jag tycka att lättläst 

kan vara en väg in i det och speciellt då för andraspråkselever som kanske inte alls har 

lika mycket inblick i den litterära världen. Att där kan det ändå vara en väg in till att 

kanske skapa intresse och sen att man kan få stanna där lite.  

De positiva föreställningarna som informanterna har redovisat av den lättlästa litteraturen i 

denna undersökning är sparsam och bottnar i de utdrag som kan läsas ovan. Det är egentligen 

endast Björn som uttryckligen står positiv till helheten av den lättlästa litteraturen och något 

som bör användas i undervisningen, vilket är intressant då han inte använder den i nuläget. De 

flesta andra lärarna är mer tvetydiga i sin hyllning av den lättlästa litteraturen som helhet och 

uttrycker sig mer spekulativt och frågande gällande dess positiva inverkan.  

4.1.2 Nackdelar med lättläst litteratur 

Alla informanter har i ovanliggande avsnitt poängterat att det kan vara fördelaktigt att använda 

lättläst litteratur för elever som är väldigt nya i språket, förutom Frida. Trots att hon har använt 

det tidigare har hon tvärtemot de andra informanterna en rakt igenom negativ bild av den 

lättlästa litteraturen i SVA-undervisningen, även för de som har en lägre språklig nivå. Den 

enda gången som hon menar att det kan finnas en mening att använda denna litteratur är för 

elever som är analfabeter. När Frida får frågan vad hon anser kan vara negativt med den 

lättlästa litteraturen håller hon inte tillbaka på kritiken: 

Alltså såhär, jag ser ingenting positivt med det över huvud taget om jag ska vara ärlig. 

För de är så avskalade och det ställer jättehög kulturell förståelse för eleverna. Och 

språket är jättetorftigt vilket gör att de måste lägga så mycket energi på att förstå 

vilken nyans menar det här ordet vilket gör att eleverna behöver kämpa så mycket 

med läsningen att de inte tycker att det är nödvändigt heller. Det är ju inte bara min 

åsikt, att jag format den själv, den är ju påverkad av andra, men vad jag har märkt när 

man har använt lättläst litteratur är att det blir mycket svårare för eleverna.  
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En negativ sida som framkommit i att använda sig av den lättlästa litteraturen är att den kan 

förekomma som utpekande, speciellt då den används parallellt med den vanliga litteraturen. En 

risk som finns är att elever som blir tilldelade de lättlästa böckerna ser sig själva som sämre 

läsare än de andra och att en nedåtgående spiral kan uppkomma. Ett annat utfall är att elever 

som verkligen skulle behöva en lättläst bok aktivt väljer bort den för att inte bli ansedd som en 

sämre läsare och att detta istället kan skada deras självförtroende då de inte förstår den svårare 

boken. Caroline svarar följande på min fråga om vad hennes elever har för inställning till den 

lättlästa litteraturen: 

Ingenting direkt så. Jag nämner aldrig att det är lättläst i så fall. För jag tycker att det 

kan finnas en fara med att prata om dom på det sättet i så fall för att det kan signalera 

att det är sämre och det kanske inte stärker deras självförtroende och så. 

Dina tänker annorlunda gentemot Caroline och har inte några problem att hänvisa sina elever 

till de lättlästa böckerna men brukar då istället få en intressant reaktion tillbaka: 

Min upplevelse är ju generellt lite att om man gör så här att man ber elever gå och 

låna en bok själv och så pekar man att här är lättläst-hyllan för att man har elever som 

då inte har kommit så långt i språket, som man tycker att det faktiskt är bra att de 

väljer sådana, speciellt då det ska läsa själva. Men då tycker jag att väldigt många 

elever går och lånar en alldeles för tjock och svår bok istället. Av det skulle jag dra 

lite slutsatsen att de tycker att det ser enkelt och liksom simpelt ut och vill göra ett 

gott intryck så att säga.  

Av citaten ovan är det tydligt att det både är beroende på vilken föreställning 

läraren har men även vilken föreställning eleven har i fråga om hur den lättlästa 

litteraturen tillmötesgås.  

4.1.3 Lättläst litteratur på olika nivåer 

Om vi räknar med Caroline som inom kort är färdigutbildad, har fem av informanterna i denna 

studie utbildning på gymnasial nivå medan den sjätte undervisar på högstadiet. Ingen av 

gymnasielärarna har i intervjuerna kunnat tänka sig att det skulle gå att använda den lättlästa 

litteraturen i gymnasieskolan och likaså de som har jobbat i årskurs 9. Frida gör den kritiska 

kopplingen mellan de lättlästa böckernas undermåliga textuella upplägg och elevernas 

kunskapsmål: 

Ta Zlatanboken till exempel. Den är ett praktexempel på där lättläst försvårar. Och 

den tar bort så mycket kringord så att språket blir minimalt. Jag tror att snittmeningen 

var på 5 ord och det skulle vi ju aldrig godkänna på en årskurs 9-nivå, att eleverna 
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skriver 5-ordsmeningar. Ändå så används ju de här lättlästa böckerna främst på 

årskurs 9-nivå, alltså SAS delkurs 3 och 4. Det är ju då vi använder de här lättlästa 

böckerna.  

När Anna får frågan om hur hon kopplar den lättlästa litteraturen till kurs-/läroplan svarar hon 

att hon inte riktigt ser att den går hand i hand med kunskapskraven för en gymnasieklass. 

Vidare poängterar hon att både studie- och yrkesförberedande gymnasieklasser med mål att 

vidare studera på universitetet är att de ska kunna hantera både litteratur och andra texter som 

de möter i det dagliga livet och det vill hon inte klassificera den lättlästa litteraturen inom. 

Därför ser hon det inte som ett alternativt att uteslutande använda den lättlästa litteraturen, vare 

sig i gymnasiet eller på högstadiet.  

Till skillnad från Frida som poängterar att de lättlästa texterna motsägelsefullt blir svårare 

för eleverna understryker flera lärare att de lättlästa texterna blir för lätta för eleverna. Dina är 

en av de lärare vars föreställning är att gymnasieelevernas nivå är för hög för de lättlästa 

texterna: 

I gymnasiet, alltså det är för lätt för dem. Nu råkar jag ha väldigt duktiga 

gymnasieelever men även när jag har haft svagare grupper om man får säga så, så 

upplever jag nog att (suck)… nää, det blir för lätt i alla fall. Då händer det ingenting. 

Jag tycker att om jag ska få till en språkutveckling, även om det är en lite svagare 

gymnasieelev, så upplever jag att de behöver möta ett tätare språk och läsa med stöd. 

Elin har liknande uppfattning om vad som krävs för att hennes SVA-elever ska nå en 

språkutveckling och det genom att bearbeta originalutgåvor med stöd av henne och inte de 

lättlästa texterna. Hon brukar under lektionerna läsa samma sidor som sina elever och skulle 

frågor uppkomma medan de läser kan de enkelt vända sig direkt till henne för klargöranden. 

För att skapa ytterligare förståelse brukar hon även ha gruppdiskussioner med sina elever. 

4.1.4 Lättlästa texters struktur 

Något som samtliga informanter var eniga om var det avskalade och torftiga språket i de 

lättlästa texterna vilket är intressant med tanke på att nästintill alla ändå ansåg att det kunde 

vara positivt för många lässvaga elever. Samtidigt ville många också påpeka att de textuella 

avskalningarna kan verka kontraproduktivt, liksom Björn nämner nedan: 

Risken är att innehållet kan bli lite tunt och det kan bli lite för lätt ibland. Inte alltid 

språkutvecklande på en viss nivå. Vi skulle läsa Mina drömmars stad eller någon 

sådan klassiker men det blir lite torftigt och ingen större utmaning ibland för elever på 
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en viss nivå. Man kan bli lurad och lätt tro att allting är jättebra men ibland kan det bli 

lite för lätt kan jag tycka. 

Caroline påpekar också att underliggande budskap och meningar är svåråtkomliga vilket också 

kan anses som motsägelsefullt med tanke på de utlåtandena om att lättlästa texter ska vara 

lättare för andraspråksinlärare med språkliga hinder. Där detta brister enligt henne är då 

texterna ska analyseras på djupet just på grund av att det är för mycket som faller bort i texten. 

Vidare berättar hon om de svårigheter även hon som lärare hade när hon läste den lättlästa 

versionen av boken Pojkarna av Jessica Schiefauer för att se om den skulle fungera i 

undervisningen med hennes elever: 

Jag tyckte det var så otroligt svårt att förstå vissa grejer i handlingen. Jag tyckte att 

vissa saker blev så otroligt tagna ur sin kontext och då kan jag väl tycka att det 

lättlästa gör ju då att det finns ju ingen läslust i det. Och jag kan tänka mig att idag så 

jobbar man ju ganska mycket för att liksom väcka någon form av läslust hos elever 

men om det snarare blir att den lättlästa är ett hinder för att man ska förstå, då finns 

det inte heller något syfte med den riktigt. Jag utgår ju väldigt mycket ifrån 

sprintelever när jag pratar om andraspråkselever och jag tänker att speciellt för de som 

ju har det traggligt att bara förstå som det är, och om man de då heller inte riktigt 

förstår handlingen på grund av man har skalat bort så mycket betydelsefullt, då finns 

det liksom ingen mening med det ändå kan jag känna. 

Om frågan vilka nackdelar Anna kan se med att använda sig av lättlästa texter gör hon en 

intressant koppling mellan de språkliga förenklingarna i texterna, olika skolämnen och hur hon 

verbalt kommunicerar med sina elever beroende på vilken nivå de befinner sig på: 

Alltså om det blir tillgjort språk, men det känns också som att jag förenklar mitt tal 

också när jag pratar med dem för det är där de befinner sig. Om jag har mina steg två 

skriver jag mitt eget material vilket jag också gör speciellt i SO, NO och svenska, då 

förenklar jag ju också väldigt mycket. Jag tänker att undervisar jag i spanska i tidig 

nivå då gör vi ju samma sak och den litteratur vi läser där är också lättläst.  

4.2 Bildspråk 

Alla informanter har i denna studie visat en positiv inställning till att undervisa sina elever om 

bildspråk och det är dessutom någonting som samtliga i olika grad använder i sin undervisning. 

Trots den positiva inställning de har till bildspråk har den en tidsmässigt sparsam roll i deras 

undervisning. Bearbetningen av bildspråk är dessutom sällan självständig utan bottnar för 

samtliga informanter oftast i de skönlitterära texterna som de behandlar i undervisningen. Det 

negativa som nämns av informanterna är att det möjligtvis kan vara tidskrävande, samt att vissa 
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har nämnt att det kan vara för stora språkliga hinder för eleverna i de lägsta nivåerna av sprint-

klasserna, men dessa negativa åsikter är mer spekulationer än åsikter.  

4.2.1 Bildspråk i undervisningen 

Som nämnt ovan behandlar samtliga informanter bildspråk i sin undervisning men sällan som 

ett eget moment utan istället löpande genom dess förekomst i skönlitteraturen. Detta gäller 

bland annat för Björn som berättar att han inte planerar för att undervisa sina elever om 

bildspråk utan att han istället går igenom exempel när han hittar det i diverse texter. Han 

nämner inte de positiva utvecklingsmöjligheterna som kan komma ifrån att behandla 

bildspråket utan poängterar istället att det kan vara roligt för andraspråkselever att få lära sig 

typiska svenska uttryck. Elin berättar också att hon ideligen brukar plocka ut exempel på 

bildspråk från texter som hon vill att hennes elever ska diskutera och sedan gör de det genom 

boksamtal som de har under terminen. 

Dina lyfter också att hon sällan har ett arbetsområde där hon endast arbetar med bildspråk 

utan att det oftast är kopplat till litteraturen de läser eller att det ”fogas in här och där”, men 

däremot inte alltid. De gånger då bildspråk ändå bearbetas frånskilt från andra litterära verk är 

då hon exempelvis undervisar sina elever om retoriska verkningsmedel. Hon menar att det är 

positivt att använda sig av det i både argumenterande texter men även när man skriver krönikor 

just på grund av att det ”kryddar språket”. I dessa fall menar hon att bildspråk är ett av 

verkningsmedlen.  

Anna menar att bearbetning av bildspråk kan vara mycket mer fördelaktigt och enkelt, både 

för läraren och eleverna, med tanke på att man inte behöver förstå omkringliggande ord eller 

meningar utan endast själva ordspråket.  

Det behöver inte vara det här långa och invecklade liksom. Att som i läsförståelse 

med att tolka och dra slutsatser och sådant är ju hur svårt som helst för att då måste 

man förstått allt, men när det gäller bildspråk så kan man zooma in och förstå den här 

avgränsade utan att förstå själva sammanhanget och det är ju ofta mycket lättare. 

En anledning till bildspråks låga prioritet i informanternas undervisning trots deras positiva 

inställning förmodar Caroline beror på bildspråkets avsaknad i läro- och kursplaner vilket i 

slutändan är varifrån eleverna betygsätts utifrån: 

Det känns också som att det är så otroligt lite av den typen när man kollar 

kunskapskrav. För jag tänker också att man fastnar ju lite i att nu måste dom klara sig. 

Så det är ju lite spännande att det säger emot lite. 
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4.2.2 Positiva föreställningar om bildspråk 

Bildspråk har som tidigare nämnts länge använts för att pynta och nyansera språket. Det är ett 

bra verktyg för att förändra tråkiga och ibland förutsägbara texter till något intressant och 

oförutsägbart. Detta är något som även Anna vill ge exempel på i frågan om vad hon anser vara 

positivt med bildspråk. Först vill hon betona vikten av att kunna bildspråk med tanke på att det 

är något man möter dagligen, både i låttexter, dikter och annan litteratur och att bildspråk 

därför är en viktig del i andraspråkselevernas bildning. Förutom bildspråkets roll i elevernas 

bildning vill hon även påpeka den upplyftande roll det har tillsammans med litteraturen genom 

att det skapar en upplevelse eller känsla utöver det annars fyrkantiga. Avslutningsvis menar 

hon att samtal om bildspråk också ger en annan upplevelse av texten än vad den hade haft 

annars.  

Det är inte enbart texten och elevernas bildning som drar fördelar av att använda sig av 

bildspråk enligt mina informanter utan även elevernas språkliga utveckling. Dina tänker att det 

kan öka elevers läsförståelse när de lär sig att avkoda men även att både deras muntliga och 

skriftliga produktion förbättras. Hon anser också att eleverna kan bli mer uttrycksfulla genom 

att lära sig bildspråk. Detta är något som även Elin har liknande tankar om: 

Jag kan inte se något negativt alls i det, tvärtom. Utan jag tycker det berikar språket 

och det berikar också deras skrivande med att kunna använda sig av det. Så jag kan 

inte se något negativt i det alls. Utan det blir liksom en utveckling och det gör ju 

också att det blir på en helt annan nivå. Även deras arbeten som de gör själva. Så nää, 

jag kan inte se något negativt. Visst, det är klart att det tar tid och kräver mycket av en 

som lärare också men sen tycker jag också att det är väldigt roligt också.  

Vi har hitintills hört åsikter om bildspråkets positiva inverkan på andraspråkstalares bildning, 

språkutveckling och litteraturens upplyftning men det är inte allt som har påpekats som positivt 

av mina informanter. Caroline vill också lyfta vinsten av att eleverna kan ta sig ur sin box och 

öppna upp sitt sinne genom att använda sig av bildspråk: 

Jag tänker att det positiva är att man kanske öppnar upp ett annat sätt att se på text och 

att man liksom kan vidga litteraturbegreppet mer. Jag tycker också att det kan vara en 

enkel ingång för elever att analysera och öppna upp, kanske lite det här med att allting 

är inte så svart och vitt och att de kan känna sig trygga i att få sväva iväg lite.  

Frida vill också framhålla att genom att ha färdighet i att använda bildspråk kan hjälpa 

andraspråkstalare att framstå som goda talare och att det kan hjälpa dem i framtida 

livssituationer, såsom vid kommande praktik- och jobbansökningar. Hon säger att det därför är 
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mödan värd att låta det ta lite extra tid att lära eleverna bildspråk för att de kan dra så mycket 

nytta av det i framtiden. 

4.2.3 Andraspråkstalare och bildspråk 

Som ett eget avslutande avsnitt om bildspråk ville jag ta med följande citat från Anna då 

hennes egna föreställningar så väl stämmer överens med den forskning som finns om ämnet: 

Men sen vill jag bara säga att det här med att elever som har SVA skulle ha svårt att 

förstå metaforer eller bildspråk eller någonting sådant, det är absolut ingen upplevelse 

eller erfarenhet som jag har. Kanske snarare tvärtom. Okej att många elever har svårt 

att läsa mellan raderna för att de inte har så mycket skolbakgrund med sig men att se 

symbolik och allt sådant där har ju alla på alla språk. Jag känner också att ibland så 

använder de bildspråk när de pratar som jag själv inte alltid förstår. Eller så förstår 

man i sammanhanget men man har inte hört det. Jag tänker, nu har inte jag någon 

forskning på det här, men kanske speciellt de som har persiska eller dari som 

modersmål, jag vet inte, men det känns som att de använder väldigt mycket sådant i 

sitt talade språk. 

För många är följande föreställning säkerligen osannolik och därmed hanteras 

bildspråk onekligen därefter varför jag anser att Annas tankar är extra viktiga. 

4.3 Lättläst litteratur och bildspråk 

Detta kapitel i uppsatsen utgår ifrån intervjufrågan ”vad tycker du om lättläst litteraturs 

avskalning av bildspråk?” som ställdes till samtliga informanter. Anledningen till att jag väljer 

ett avsnitt enbart med denna är då den genererat många intressanta och varierade synpunkter 

till denna undersökning. Dina passar på att lyfta sina tankar på hur de lättlästa texterna bör och 

kan se ut när hon får frågan. Enligt henne är det viktigt att författarna till de lättlästa texterna 

ändå tänker på att ha ett varierat språk. Med det menar hon bland annat att det inte bara har en 

serie raka huvudsatser utan istället en varierad ordföljd. Hon nämner också att man ska våga 

använda liknelser eller metaforer så att texten får liv. Risken som hon menar finns när man 

skalar för mycket är att texterna blir platta och tråkiga.  

Elin svarar att hon inte förtjust i denna avskalning av bildspråk och att det är just denna som 

gör att hon ytterst sällan använder den lättlästa litteraturen. Caroline har inte nödvändigtvis 

tänkt på denna avskalning men har ändå synpunkter på vad det kan innebära för djupet i 

texterna: 
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Det blir så himla svårt att få en uppfattning om såhär underliggande budskap för att 

det ligger så mycket i det och jag kan tycka att böcker kan bli väldigt happiga och 

torftiga om det inte finns. En del av skönlitteraturen så tänker jag att det är just det här 

lite på gränsen hela tiden poetiska. Och har man inte det så blir det väldigt torftigt.  

Det är däremot inte alla informanter som endast ser detta som negativt. Björn är positivt 

inställd till själva avskalningen och menar att den skapar en tillgänglighet till litteratur och 

skönlitteratur för de svaga läsarna. Han vill samtidigt understryka att de lättlästa texterna nog 

aldrig fullt ut kan ersätta originalversionerna men vill gång på gång ändå framföra sin positiva 

inställning till den lättlästa litteraturen.  

Anna kan däremot inte instämma med de andra informanterna. När jag ställde frågan till 

henne svarar hon att hon inte nödvändigtvis tror att det behöver vara bildspråkligt avskalat i 

den lättlästa litteraturen utan att det är beroende på vilken litteratur man väljer: 

Alltså jag läste lättlästa Romeo & Julia till exempel med en steg tre på sprint och den 

är ju fullproppad av bildspråk och de hade ju tagit med allting med handsken och 

rosen och alla de här klassiska uttrycken och den använder vi just när vi pratar om 

bildspråk. Och sen den här Annelie Drewsons bok Dagboken. Den är också 

fullproppad med bildspråk såsom att jag skriver men orden har ingen smak. Det är 

kanske inte direkt bildspråk men att den kom in på det. Det var väldigt korta meningar 

och lite text på varje sida men att man kan stanna upp kring den. Där var också 

symbolik och lite allt möjligt. Nu vet jag inte, men jag tänker att kanske är det fler och 

fler som skriver lättläst och att de lättlästa böckerna blir bättre och bättre. 

Ovan ger hon två exempel på böcker som hon har läst med sina klasser där 

bildspråket i allra högsta grad var närvarande igenom hela böckerna. 

5 Diskussion  

Kopplat till studiens frågeställningar kommer i följande avsnitt resultatet att diskuteras och 

jämföras med forskningsbakgrunden. 

5.1 Lättläst litteratur 

Den lättlästa litteraturen kan för många framstå som negativ och det är enligt mig inte svårt att 

förstå. Ett exempel är när man utgår ifrån LL-förlagets hemsida (2019 s, 1) där de beskriver 

den lättläst litteraturens målgrupp som personer med ”intellektuell funktionsnedsättning, äldre 

med demens, personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vuxna som håller på att 
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lära sig svenska och personer med dyslexi”. Jag kan tycka att vuxna som håller på att lära sig 

svenska i detta sammanhang blir jämförda med de som har uttalade lässvårigheter vilket såklart 

inte andraspråkstalare behöver ha. Med detta som utgångspunkt kan det vara svårt att 

förespråka den lättlästa litteraturen i SVA-klass, eller egentligen för vilken klass som helst. Att 

LL-förlaget dessutom har valt att kategorisera vuxna som fördelstagare hjälper inte lärare i att 

övertyga sina elever att de lättlästa texterna ska vara fördelaktiga för just dem. En enkel 

”lösning” på detta kan vara att döpa om det till personer med svenska som andraspråk men jag 

anser ändå att problemet med deras kategorisering kvarstår.  

Caroline var den enda informanten som kunde se det som negativt att underrätta sina elever 

om att de läste lättlästa böcker och var därför noggrann med att aldrig göra det. Hon ansåg att 

det kunde skada deras självförtroende. I intervjun med Dina fick vi se en annan sida av myntet 

då hon varmt rekommenderade de lättlästa böckerna till sina elever som istället motsatte sig 

dem. Dina menade att anledningen var att de inte ville framstå som svagare läsare än de elever 

som läste de vanliga böckerna. Både Elin och Björn påpekade däremot att de har undervisat 

flertalet elever som aktivt gärna väljer de lättlästa böckerna därför att de tycker att det är skönt 

att det inte är lika mycket detaljer i dem. I denna studie kan man därmed i slutändan säga att 

det närmast är helt beroende på vilken lärare och elev som behandlar den lättlästa litteraturen 

för vilken inställning de har gentemot den.  

Samtliga av informanterna påpekade under våra intervjuer att den lättlästa litteraturen var 

textuellt avskalad och de flesta menade att den tenderar att kunna bli torftig i många fall vilket 

även Johannesson & Qvarsell (1995 s. 51) anser. Enligt Sundin (2007 s. 146) är den lättlästa 

litteraturen sparsam på bildspråk och ovanliga talesätt vilket många av informanterna också var 

överens om och Dina ville också poängtera att författarna av de lättlästa texterna skulle våga 

använda mer bildspråk i sina texter. Anna menar däremot inte att texterna nödvändigtvis 

behöver vara utan bildspråk utan att de böcker hon har läst har haft mängder med bildspråk i 

sig. Att de lättlästa texterna skulle vara bildspråkligt avskalade ansåg däremot inte Björn 

nödvändigtvis behövde vara något negativt. Återigen får vi se prov på hur mycket 

informanternas föreställningar och åsikter skiljer sig trots att de i många andra fall stämmer så 

väl överens.  

Enligt Sundin (2007 s. 86) ska de lättlästa texterna inte ge något utrymme för läsaren att 

behöva läsa mellan raderna genom dess logiska och korta meningar som direkt är 

sammankopplade med varandra. Caroline, som nära inpå intervjun hade läst en hel lättläst bok, 

tyckte att det var otroligt svårt att förstå vissa delar i handlingen just på grund av att de var 

tagna ur sin kontext. Hon påpekade också att det framförallt var svårt att förstå underliggande 
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budskap och meningar genom att så mycket faller bort. Frida menar också att det kräver en 

oerhört hög kulturell förståelse från eleverna att förstå de lättlästa texterna då språket är så 

avskalat. Att läsbarheten kan påverkas genom de stora förenklingar som förekommer i lättläst 

litteratur understryker även Johannesson & Qvarsell (1995 s. 51) som även anser att detta gör 

att läsförståelsen blir sämre. Så frågan är om det är det möjligt att göra om en kraftigt 

innehållsrik bok med färre ord så att den inte kräver att man behöver läsa mellan raderna? 

Enligt Bergvall (2018 s. 9) har originalversionen av En man som heter Ove av Fredrik 

Backman mer än fyra gånger fler ord än den lättlästa versionen. Det känns onekligen 

osannolikt att boken skulle förbli oförändrad eller att läsaren inte skulle behöva läsa mellan 

raderna med tanke på detta.  

Men informanterna är som påvisats oeniga. Vad som ovan nämnts som försvårande med det 

lättlästa vill bland annat Dina och Björn istället nämna som för enkelt för eleverna. De tror att 

språkutvecklingen kan bli lidande ifall man använder de lättlästa texterna och att eleverna 

istället tjänar på att bearbeta originalversionerna med stöd från dem. Johannesson & Qvarsell 

(1995 s. 51) menar att även i de enklaste av texter så måste det finnas någonting som utmanar 

läsaren för att läsutvecklingen ska kunna ske och även fast originalversionen kan vara svår i 

många fall är lärarens roll trots allt att hjälpa eleverna att förstå. Det kan såklart kräva mycket 

från läraren, men ju snabbare elevernas språkutveckling sker desto snabbare kommer eleverna 

att kunna läsa olika typer av litteratur självständigt. En fördel med denna typ av undervisning 

är att eleverna får bekanta sig med en mycket bredare litterär värld än den snäva lättlästa 

litteraturen kan erbjuda. Nordenstam & Olin-Scheller (2017 s. 13) menar nämligen att en för 

stor användning av lättläst litteratur kan innebära att den litterära förståelsen blir lidande då 

mötet med nya perspektiv uteblir. En annan risk i en för stor användning av de lättlästa texterna 

är att det kan begränsa elevernas språkliga registester till den lättlästa stilen vilket försvårar 

deras utvecklingsmöjligheter inom andra domäner (Gibbons 2010 s. 125–126) och det är något 

som också Anna påpekade under vår intervju. Hon menar att den lättlästa litteraturen inte 

riktigt stämmer överens med kunskapskraven eftersom det där framgår att eleven ska klara av 

litteratur och texter som man möter i det dagliga livet. Frida gjorde också kopplingen mellan de 

lättlästa böckernas grammatiska upplägg och kunskapskraven där exempelvis enbart meningar 

med endast fem ord aldrig skulle godkännas i årskurs 9 och ifrågasätter därför dess roll i 

undervisningen överhuvudtaget. Lundberg & Reichenberg (2008 s. 72) anser också att det 

finns många forskare som menar att andraspråksinlärningen fördröjs genom att använda den 

lättlästa litteraturen i för stor utsträckning genom dess grammatiska uppbyggnaden och 

ordanvändning och att de vanliga texterna blir problematiska vid övergången till dem.  
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Något som nämndes under intervjuerna var variationen av den lättlästa litteraturen som just 

nu finns på marknaden. De är inte nödvändigtvis skrivna med radfall eller endast fem ord per 

mening och de är inte heller kraftigt avskalade utan ser i många fall ut som vanliga böcker. Det 

kan idag till och med vara svårt att veta vad som är en lättläst bok och det var även ett 

klargörande som Anna krävde av mig i början av vår intervju. Som Nordenstam & Olin-

Scheller (2017 s. 3) nämner finns det idag en rad välkända namn som skriver lättläst litteratur. 

Jag anser att de omarbetade originalutgåvorna alltid kommer att uppfattas som just det – 

omarbetade. Med fyra gånger mindre ord är det svårt att uppnå vad som tidigare har uppnåtts 

och därmed anser jag att resultatet alltid kommer att bli lidande. Skriver författarna däremot de 

lättlästa texterna från grunden ser jag att chansen direkt är större att uppnå ett gott resultat. Men 

återigen, informanterna i denna studie har varit delade i sina åsikter gentemot den lättlästa 

litteraturen, både vad gäller de omarbetade texterna och de skrivna från grunden. 

5.2 Bildspråk 

Inför denna studie förmodade jag att bildspråk skulle ha en obetydlig roll i undervisningen och 

att lärarnas föreställningar om ämnet skulle vara likgiltig, men det visade sig vara långt ifrån 

verkligheten. Alla behandlade ämnet aktivt i sin undervisning och hade åsikter om dess möjliga 

positiva effekter på andraspråkstalares språkutveckling. Det är samtidigt intressant att ingen av 

dem kunde se någonting negativt i att undervisa andraspråksinlärare i bildspråk förutom att det 

möjligtvis kan vara tidskrävande samt att vissa var frågande ifall det är försvarbart att använda 

i klasser med låg språklig nivå. Trots detta hade inte bildspråket någon speciellt tidsmässigt 

omfattande roll i undervisningen för någon av informanterna och Caroline var den enda som 

belyste vad jag antar är den största sannolika anledningen till att det inte har det – bildspråk 

behandlas inte i kunskapskrav eller läroplan. Ahlgren (2014 s. 164) och Littlemore & Low 

(2016 s. 4) styrker Carolines tankar genom att skriva om den stora avsaknaden av bildspråk i 

läromedel för andraspråksinlärare samt att bildspråkskunskap sällan testas i provsammanhang 

som en stor anledning till att det har så liten roll i andraspråksundervisningen. 

Caroline berättade under vår intervju att hon gärna inte vill fokusera på bildspråk i de tidiga 

nivåerna i språkintroduktionsklasserna då hon anser att hennes elever inte har de språkliga 

redskapen som krävs för att förstå det och det är även något som Ahlgren (2014 s. 164) menar 

att många lärare har som uppfattning om bildspråk. I själva verket har det visat sig att personer 

som inte har svenska som förstaspråk har en benägenhet att vara mer språkligt kreativa än de 

som har svenska som förstaspråk och att de därför bör ha lättare att förstå och använda sig av 
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bildspråk (Prentice & Sköldberg 2010 s. 30–31). Vidare vill Ahlgren i och med fördelarna med 

bildspråk därmed poängtera vikten av att andraspråksinlärare ska få utveckla ett bildspråkligt 

tänkande så tidigt som möjligt i sin språkinlärningsprocess. Intressant för denna studie var att 

Anna inte alls delade uppfattning med de andra lärarna utan istället hade tankar i linje med 

Prentice & Sköldbergs ovan. Hon kunde se att hennes elever tvärtom hade lättare att förstå 

bildspråk än de svenskfödda eleverna och att de till och med kunde använda bildspråk som hon 

själv inte hade hört förut. Det är också intressant att trots att elever med svenska som 

andraspråk anses ha lättare att förstå bildspråk använder de det mindre än elever som har 

svenska som förstaspråk, vilket skulle kunna betyda att bildspråk undervisas om mindre i 

andraspråksundervisningen.  

Bildspråkets roll i informanternas andraspråksundervisning var nästintill homogen med 

tanke på att den i princip endast utgick ifrån skönlitteraturen. Skulle denna homogenitet 

utvidgas till fler domäner, såsom att enbart fokusera på metaforer eller att arbeta med bildspråk 

i andra texter än skönlitteraturen, kan enligt Littlemore & Low (2006 s. 7) det språkliga 

kunskapsutvecklandet och förmågan att behålla kunskapen i ännu större utsträckning gynnas. 

Att som lärare fastna i gamla mönster och att inte våga pröva sig fram i undervisningens breda 

värld är lätt förstå, speciellt med tanke på att det är elevernas framtid som står på spel. Min 

föreställning är däremot att man relativt snabbt ser vad som fungerar och vad som inte fungerar 

och lärare därför inte ska vara rädd att utforska. Men enligt Littlemore & Low (2016 s. 14) har 

andraspråklärare en rädsla för att undervisa inom det diffusa området kreativitet och undviker 

därför att behandla det. Bildspråk anser jag i allra högsta grad innefattas i området kreativitet 

och ser det därför som en möjlig anledning till att många lärare undviker att undervisa sina 

elever om det. I min studie har dock denna tes helt motbevisats då samtliga informanter hade 

en positiv inställning och istället uttryckte en stor glädje gentemot ämnet.  

Som nämnts har forskning visat att genom att utveckla den bildspråkliga kompetensen 

utvecklas i princip alla områden i den språkliga kunskapen för andraspråkstalare. Mina 

informanter åberopade inte forskning för att stödja sina åsikter men har ändå haft många tankar 

som stämmer slående överens med den forskning som finns i ämnet. Med tanke på hur vanligt 

förekommande bildspråket är, i så många olika domäner, och samtidigt hur positiv inverkan det 

har på språkutvecklingen har jag svårt att förstå varför dess roll är så knapp. Jag tror att det 

skulle krävas ytterst lite utbildning till lärare och lärarstudenter om bildspråk för att dess roll i 

undervisningen skulle få det uppsving som det faktiskt förtjänar.  
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6 Avslutning 

Föreliggande studie har visat att informanternas inställningar och föreställningar gentemot den 

lättlästa litteraturen i SVA-undervisningen överlag är splittrad, oavsett hur länge de har varit 

aktiva som lärare. Fem av sex informanter är däremot överens om den lättlästa litteraturens 

fördelar för de som besitter låg språklig nivå vilket övervägande gäller de undervisade 

språkintroduktionsklasserna. Samtliga är dessutom överens om att den lättlästa litteraturen inte 

anstår sig på gymnasiet om än vissa anser den vara för lätt och vissa anser den vara för svår 

genom dess avskalade och torftiga språk. Hälften av informanterna menar att användningen av 

den lättlästa litteraturen inte passar mot klassrumsundervisning men kan vara ett bra 

komplement för elever som läser på egen hand.  

Utan någon enhetlig inställning gentemot lättläst litteratur från informanterna i föreliggande 

studie och den ständiga vattendelare den är bland forskare så bör den lättlästa litteraturen i 

SVA-undervisningen behandlas varligt. 

Samtliga informanter i denna studie var positivt inställda till att undervisa sina elever om 

bildspråk men gjorde det i tidsmässigt sparsam utsträckning samt nästintill endast inom  

skönlitterära sammanhang. Informanternas positiva föreställningar om bildspråk för 

andraspråkselever var många och innefattade bland annat elevernas bildning, omfattande 

språkliga utveckling och textuell upplevelse men även mer abstrakta och diffusa egenskaper 

såsom att ta sig bortom det fyrkantiga, att eleverna ska känna sig trygga i att sväva iväg och att 

öppna sitt sinne. Ovan nämnda egenskaper är också övervägande påvisade i diverse forskning. 

Som lärare är du beroende av läro- och kursplaner och utifrån dessa bedömer du dina elever. 

Då bildspråk är helt uteslutet från dessa styrdokument är dess tidsmässiga brist i 

undervisningen förståelig, därför har denna studie relevans för att belysa vikten av att 

implementera mer bildspråk i andraspråksundervisningen. 

Skönlitteratur täcker en stor del i andraspråksundervisningen och originalutgåvor innefattar 

mycket bildspråk. Lättläst litteratur ska å andra sidan uttalat vara avskalad bildspråk vilket 

samtliga informanter i studien har varit ense om. Med tanke på att informanterna nästintill 

endast behandlade bildspråk i samband med skönlitterära texter finns en risk att om för mycket 

lättläst litteratur används så får inte eleverna någon interaktion alls med bildspråket vilket kan 

vara negativt för deras språkutveckling.  

Det finns mycket intressant vidare forskning kring lättläst litteratur och bildspråk. Genom de 

intervjusamtal som förekommit med informanterna i studien har samtliga samtal avslutats med 

fria samtal utöver intervjuguiderna där även jag har fått möjlighet att uttrycka mina åsikter och 
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prata om forskning kring ämnet. Det hade varit intressant att efter en period intervjua 

informanterna igen för att se om deras undervisning och inställning har förändrats, både vad 

gäller den lättlästa litteraturen och bildspråket utifrån kunskapen de åberopat från föreliggande 

studie.  

Ett annat forskningsämne intressant att undersöka är att jämföra de omarbetade lättlästa 

texterna med de lättlästa texterna skrivna från grunden, både vad gäller den textuella 

utformningen men även användningen av bildspråk. 

I kvalitativa studier kan det ibland vara svårt att veta sanningshalten i svaren som mottas, 

samt att det alltid ges tolkningsutrymme av svaren. Därför vore det intressant att både göra en 

kvantitativ studie gällande hur många lärare som använder sig av lättläst litteratur och hur 

mycket i ämnet SVA; även en fältstudie i hur mycket och hur bildspråk undervisas om i SVA 

för att sedan jämföra detta med ämnet svenska.  
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Bilagor  

Bilaga 1: Missivbrev  

Hej, 

 

Mitt namn är Tom Bergvall och jag utbildar mig till ämneslärare i Svenska som andraspråk och 

Idrott & Hälsa. I nuläget skriver jag min C-uppsats i Svenska som andraspråk i form av en 

kvalitativ intervjustudie rörande användningen av lättläst litteratur inom ämnet SVA. Kortfattat så 

vill jag, med din hjälp, undersöka hur och varför lärare i SVA använder/inte använder sig av lättläst 

litteratur i sin undervisning. Intervjun är semistrukturerad och kommer troligtvis inte ta längre än 

30 minuter att genomföra. För att underlätta min senare transkribering så kommer även intervjun 

att spelas in. Jag kommer självklart att följa samtliga forskningsetiska principer vilka du kommer att 

få ta del av och namnteckna vid ett senare tillfälle om en intervju blir aktuell. Det mest optimala 

hade såklart varit om vi kunde träffas öga-mot-öga men med tanke på rådande omständigheter så 

kommer intervjun att äga rum över telefon. 

 

Jag hoppas innerligt att du kan hjälpa mig att undersöka detta djupt intressanta och aktuella ämne 

för den fortsatta användningen av den lättlästa litteraturen.  

 

Tveka inte på att höra av dig om du har ytterligare funderingar, antingen på denna mailadress eller 

på telefon 073-833 88 82. 

 

Vänligen 

Tom Bergvall 
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Bilaga 2: Informations- och medgivandeblankett 

Informations- och medgivandeblankett till deltagande i studie 

Denna studie behandlar lärares inställning till lättläst litteratur och till viss del användningen av 

bildspråk i undervisningen. Den kommer att utföras inom ramen för ett självständigt arbete. 

Studien utförs av Tom Bergvall som går termin 8 på lärarprogrammet, Institutionen för nordiska 

språk vid Uppsala universitet. 

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst kan avbryta intervjun. Du behöver inte svara 

på frågor du inte känner dig trygg med. Du kan begära att forskning inte fullföljs på din insamlade 

data, även efter att datainsamlingen har slutförts. 

Ingen obehörig får ta del av insamlade data och intervjudeltagarna kommer inte att kunna bli 

identifierade då de har anonymiserats. Insamlade data är endast avsedd för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid Uppsala universitet. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Jag har tagit del av information om studien. Jag är införstådd med att intervjun kommer att spelas 

in och transkriberas. Jag har förstått vad studien innebär och vill delta i den. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie. 

 

Namn: ………………………………………… 

 

Telefon: ……………………………………….  

 

...........................................................................       ........................................................................... 

Ort och datum          Underskrift  

 

 

För ytterligare frågor och klargöranden, vänligen kontakta följande: 

Studiens författare               

Tom Bergvall, tom.bergvall91@gmail.com   

Studiens handledare                         Institutionen för nordiska språk 

Carin Östman, carin.ostman@nordiska.uu.se                  Uppsala Universitet 
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Bilaga 3: Intervjuguide 

Personligt 

Vilken utbildning har du?  

Hur länge har du arbetat som lärare i SVA? 

När tog du din lärarexamen? 

Vilka kurser undervisar du i just nu? Hur många timmar i veckan? 

 

Lättläst 

Använder du dig av lättläst litteratur? 

Varför använder du lättläst litteratur? Vad ser du som positivt respektive negativt? 

Hur kopplar du lättläst litteratur till kursplanen/läroplanen? Hur kopplar du till mål? 

Hur kan ett upplägg se ut för dig vid användningen av lättläst litteratur?  

Blandar du lättläst litteratur med ”vanlig” skönlitteratur? 

Hur mycket utrymme får lättläst litteratur i din undervisning? Vilka böcker använder du? 

Vad har du fått för uppfattning om dina elevers inställning till lättläst litteratur? 

Har du tänkt på lättläst litteraturs avskalning av bildspråk? Vad tycker du om det? 

 

Bildspråk 

Ägnar du någon tid specifikt till bearbetning av bildspråk i undervisningen? 

Varför behandlar du/inte bildspråk i undervisningen?  

Hur behandlar du bildspråk i undervisningen? 

Vad kan du se som positivt respektive negativt med att behandla bildspråk i undervisningen? 

 


