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Abstrakt 

Syftet med föreliggande studie är att utreda vilken roll litteratur har och hur lärare 

använder litteratur i ämnet svenska som andraspråk. Genom analys av kursplanerna i 

svenska och svenska som andraspråk på gymnasienivå har vissa generella slutsatser 

dragits. Statens syn på litteraturens syfte har ställts mot vad ledande forskning säger 

inom området. Genom en kvalitativ undersökning med halvstrukturerade intervjuer har 

informanternas resonemang kopplats samman med kursplaner och teorier gällande 

litteratur- och språkforskning. Resultatet visar att lärarna i undersökningen använder 

litteraturen bland annat för att skapa situationer som inbjuder till samtal i klassrummet. 
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1 Inledning 

Följande kapitel kommer ägnas åt att ge en inblick i teorier gällande litteraturens ställning och 

funktion för läsaren, vidare redovisas syfte och frågeställningar. I kapitel 2 och 3 presenteras 

teorier och forskningsmaterial från Petersson (2009), Thorson (2009), Årheim (2009) 

Bringéus (2011), Hultin (2006), Persson (2008) Ulfgard (2002), Molloy (2011) och 

Economou (2007). Forskning och teorier, i kapitel 3, gällande språktillägnande kommer från 

Axelsson (2004), Gibbons (2009), Holmegaard & Wikström (2004), Lindberg (2005), 

Håkansson (2003), Viberg (1993), Engström & Holmegaard (1993) och Cerú (1993). 

     Intresset för att skriva om detta ämne har väckts dels genom den ständigt pågående 

debatten beträffande andraspråksundervisningens legitimitet, dels genom de alarmerande 

påståendena kring litteraturens sjunkande status hos elever i den svenska skolan.  

     Margareta Petersson (2009) har delat in behållningen av att läsa i två kategorier, nytta och 

nöje. Under kategorin nytta anser de tillfrågade, i Peterssons undersökning, att läsning bidrar 

till språkutveckling, allmänbildning, litteraturkunskap och omvärldsförståelse, medan nöjet 

med att läsa innefattar svar som roligt, avkopplande och allmänbildande (Petersson, 2009). 

Att det finns lika många tolkningar av en bok och om möjligt än fler orsaker till varför man 

läser som det finns läsare råder det inga större tvivel om. Detta tydliggörs bland annat i 

undersökningarna av Molloy (2011) och Ulfgard (2002) som genom sina observationer av 

och intervjuer med lärare och elever kommer fram till samma syn, det vill säga att alla möten 

mellan läsaren och texten är unika och att det inte finns något rätt eller fel när det gäller 

tolkning och uppfattning av en text, eftersom alla läsare bär med sig olika erfarenheter vilka 

samspelar i läsprocessen (ex. Molloy 2011:152). 

     Magnus Persson (2007) har granskat kurs- och läroplaner och studerat hur skolor, 

universitet och lärarutbildningar ser på den skönlitterära läsningen och hur de legitimerar 

den. Han har funnit att skolan tycks använda samma argument som fanns för decennier 

sedan, exempelvis att man genom litteraturen får insikt om normer, värderingar och 

kulturarv samt att man lär sig grammatik och stavning (Persson, 2007). Ett stort problem är 

hur ofta begreppet kultur används i kursplanerna och hur detta begrepp ska tolkas (a.a.:28). 

Idag kan man inte längre tala om att Sverige har en homogen kultur, vilket man i större 

utsträckning kunde tidigare. Därför blir det problematiskt när man använder argument som 

värnande om kulturarvet till varför man bör läsa (Persson, 2007).  
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1.1  Syfte och frågeställning 

Vilken roll och funktion har litteraturen enligt de gällande kursplanerna? Skiljer sig 

intentionerna åt när det gäller kurserna Svenska som modersmål och Svenska som 

andraspråk? Vad säger forskning kring läsningens roll och funktion för läsaren i skolan? 

Stämmer detta överens med hur andraspråkslärare tolkar begreppet litteratur i kursplanerna 

och hur tillämpas tolkning i undervisningen? Detta är frågor som på olika sätt känns relevant 

att fundera över. Med detta som bakgrund har ett syfte med uppsatsen formulerats.  

Syftet med denna uppsats är att studera hur två lärare, som undervisar i svenska som 

andraspråk, använder litteraturen i undervisningen.   

Frågeställningar 

Ø Hur applicerar de två lärarna sin tolkning av litteraturens roll i kursplanerna på 

andraspråksundervisningen?  

Ø Vilket syfte tjänar litteraturen i deras undervisning? 

Ø Vilken typ av litteratur används? 

För att uppfylla uppsatsens syfte och besvara frågeställningarna kommer det göras en 

granskning av kursplanerna i Svenska och Svenska som andraspråk. Resultatet av 

granskningen kommer att kopplas samman med teorier kring litteratur- och språkforskning 

samt med de svar som framkommer i informanternas utsagor.  

 

  



 

 

5 

2 Teoretisk bakgrund 
Att den skönlitterära läsningen bidrar till både individuell och kollektiv 

personlighetsutveckling och att man blir mer vidsynt och nyanserad i sitt sätt att se på sin 

egen och andras kulturer är argument som ofta framförs. Martha C. Nussbaum (I: Årheim 

2009) menar att litteraturen har en viktig funktion genom att den skapar världsmedborgare. 

Hon menar att litteraturen bidrar till en ökad förmåga till narrativ fantasi, det vill säga 

förmåga till att kritiskt granska olika fenomen. Litteraturläsning bidrar till att människan får 

en ökad omvärldsuppfattning, men den skönlitterära läsningen leder inte per automatik till 

skapandet av en bättre mänsklighet. Diskussion, av litteratur, utifrån demokratiska aspekter är 

avgörande för att läsaren ska utvecklas till en god världsmedborgare (a.a.:68f). 

     Staffan Thorson (2009) visar genom sin undersökning hur en grupp svensklärarstudenter 

förhåller sig till litteratur och varför de egentligen läser. Svaren har sammanställts och delats 

in i fem kategorier, kanonaspekten, bildningsaspekten, upplevelseaspekten, formella 

färdighetsaspekter och sociokulturella aspekter. Kanonaspekten har förhållandevis låg 

betydelse för studenterna, men vissa studenter framhåller att läsning av klassiker bidrar till 

förståelse av historisk kunskap, vilket också kan tolkas som en bildningsaspekt. Under 

bildningsaspekten hamnar svar som handlar om identitetsskapande, faktakunskap eller 

allmänna samhällsnormer. Upplevelseaspekten berörs i 1/3 av studenternas svar och kan 

sammanfattas med lusten att kunna fly vardagen. Formella färdighetsaspekter innefattar svar 

som ökad läs- och skrivförmåga men även muntliga färdighetsaspekter. De sociokulturella 

aspekterna handlar om interaktionen mellan läsaren och texten, det vill säga att läsaren är 

med och konstruerar texten. De aspekter som nämns och som påverkar konstruktionen för 

läsaren är dels textens sammanhang och bakgrund, dels läsarens bakgrund och tidigare 

erfarenheter (a.a.:93ff).  

     Margareta Petersson (2009) visar i sin undersökning hur svensklärarstudenter resonerar 

kring fritidsläsning, varför de läser och vad läsningen kan tillföra. Nyttan med deras läsning 

presenteras genom olika kategoriseringar. 25 % anser att läsningen leder till språkutveckling; 

19 % menar att läsningen bidrar till allmänbildning; 19 % tycker att läsning tillför 

litteraturkunskap; 17 % ser läsningen som tvång och kursplanestyrt och 20 % framhåller att 

läsning bidrar till förståelse för andra människor, samhällen eller kulturer (a.a.:28). I samma 

undersökning presenteras även varför studenterna läser. 74 % läser för att det är roligt; 61 % 

för att det är avkopplande; ca 30 % för att de vill bilda sig; ca 30 % för att utveckla språket 

och ca 30 % läser för att de vill förstå sig själv och omvärlden (a.a.:28).  
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Eva Bringéus lyfter, i sin licentiatuppsats När känslorna får styra (2011), fram Louise 

Rosenblatts teorier kring läsning som en process som skapas mellan läsaren och texten. I den 

transaktionella processen skapas mening och förståelse. Rosenblatt skiljer mellan efferent och 

estetisk läsart, där den första fokuserar på informationsläsning, fakta och sammanfattning 

medan den estetiska läsarten är fokuserad på den personliga upplevelsen av läsningen. Dessa 

två läsarter ska inte ses som varandras motsatser utan snarare uppfattas som två typer av sätt 

att förhålla sig till en text (a.a.:19f).  

     Eva Hultin (2006) har undersökt hur lärare och elever arbetar med litteratur inom 

svenskämnet. Som en del i undersökningen har hon gjort en analys av kursplanerna i ämnena 

Svenska och Svenska som andraspråk. Hon har då analyserat ämnena i sin helhet och inte 

enbart ur en litteraturaspekt. Hultin har granskat kursplanerna var för sig och delat in 

analyserna i två kategorier. Tematisk analys har de fyra underkategorierna identitet och kultur, 

kritiskt tänkande, språk samt etik och demokrati. Ämneskonceptuell analys delas in i 

kategorierna svenska som färdighetsämne, svenska som det högre bildningsämnet och 

svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne (2006). Dessa kategorier har hon alltså funnit stöd 

för i de berörda kursplanerna.      
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3 Tidigare forskning 

3.1 Litteraturforskning 
Maria Ulfgard (2002) har studerat sambandet mellan flickors liv och deras fritidsläsning. De 

individer som ingår i undersökningen kommer från olika typer av kontexter där man har 

olika syn på vilken funktion läsningen har. Detta gäller inte bara i hemmet utan också i 

skolan, vilket innebär att flickornas svensk- och litteraturundervisning skiljer sig åt på olika 

sätt. Det råder vissa skillnader inom de olika grupperna, men Ulfgard har samtidigt funnit 

likheter mellan individer från olika grupper (a.a.). När Ulfgard analyserar den information 

som framkommer gällande flickornas fritidsläsning tittar hon dels på individnivå, där bland 

annat familjernas sociala, kulturella och religiösa förhållanden ingår, men hon undersöker 

också på strukturnivå där parametrar som geografiska fakta, samhälle, skola och 

svenskundervisning spelar in (a.a.:130). Ulfgard utgår från det vidgade textbegreppet när 

hon analyserar och jämför flickornas kulturella deltagande. Hon finner många likheter. Tv-

tittande och veckotidningsläsning är kulturella aktiviteter som utövas av större delen av 

gruppen. Dessa aktiviteter tolkas av Ulfgard som några av de textvärldar flickorna vistas i. 

Genom dessa aktiviteter får flickorna en glimt av de vuxnas liv, men också information om 

världen (a.a.:131). Vid intervjuer framkommer information som tyder på att det kulturella 

deltagande påverkar flickornas sätt att leva och verka. Ulfgard likställer denna källa till 

påverkan med skönlitterär läsning (a.a.:131). Av de intervjuade framkommer att nästa alla 

läser flera böcker per månad. Dessa böcker har inget med skolundervisningen att göra utan 

innefattas i begreppet fritidsläsning. Gemensamt för de flesta är att det inte är bristen på lust 

som gör att de ibland avstår från läsningen, utan att det istället är tiden som inte räcker till 

(a.a.:132). Liksom Louise M. Rosenblatt menar Ulfgard att all läsning är unik eftersom alla 

de erfarenheter, tankar och idéer som läsaren besitter och som processas under läsningen, 

också är unika (a.a.:23ff). Transaktionsteorin fastslår med andra ord att det inte finns någon 

generell läsare, vilket i ett större perspektiv innebär att det inte finns någon rätt eller fel 

tolkning eller uppfattning om litterära verk. Detta förhållningssätt präglar hela Ulfgards 

studie när det gäller analyserna av flickornas utsagor, tolkningar och uppfattningar av de 

texter som läses. När det gäller valet av texter som ska läsas är det viktigt att fundera på vad 

man skall göra med texten, varför man väljer att behandla ett specifikt verk etc. Ulfgard 

utgår från flickorna när hon väljer de böcker som ingår i undersökningen. Hon presenterar 

två faktorer som är essentiella när det kommer till mötet med texten, igenkänning och 

subjektiv relevans. Dessa faktorer påverkar läsarens upplevelse av texten. Det kan handla 
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om hur väl läsaren sympatiserar med det som tas upp i texten, det vill säga hur väl läsarens 

tidigare erfarenheter stämmer överens med det lästa. Men den subjektiva relevansen har en 

minst lika viktig roll, då den omfattas av hur läsaren uppfattar exempelvis motiv och tema 

och om detta är relevant och applicerbart på dennes livssituation (a.a.:27). 

     Gunilla Molloy (2011) har studerat hur man i olika klassrum arbetar med och gör elever 

intresserade av texter skrivna av Selma Lagerlöf. Genomgående för undersökningen är att 

synen på läsaren och texten tycks vara densamma som den Ulfgard lutar sig mot i sin 

undersökning, det vill säga att alla möten mellan läsaren och texten är unika, och att det inte 

finns något rätt eller fel när det gäller tolkning och uppfattning av en text, eftersom alla 

läsare bär med sig olika erfarenheter vilka samspelar i läsprocessen (a.a.:152). Genom 

observationer i fyra olika klassrum visar Molloy hur man som lärare och elev kan arbeta 

både med och om en text. Under de olika arbetspassen synliggörs hur viktigt det är med en 

didaktisk medvetenhet hos läraren för att möjliggöra utveckling av olika typer av läsarter 

hos eleverna. Majoriteten av de arbetspass som redovisas i avhandlingen fokuserar i ett 

initialt skede på den estetiska läsarten, vilken beskrivs ta fasta på den innehållsliga aspekten 

av texterna men också vilka upplevelser och tankar som väcks hos läsaren (a.a.:152). Den 

efferenta läsarten, vilken inte skall ses som den sämre eller i motsats till estetisk läsart, 

används av läsaren när fokus i läsningen ligger på textens struktur och form. Det påpekas att 

läsaren växlar mellan dessa två läsarter under läsprocessen (a.a.:152). De arbetsområden 

som presenteras är, beroende på syfte med undervisningen, upplagda på olika sätt. Det finns 

en klar koppling till genrepedagogiken, vilken består av olika faser där eleverna först 

tillsammans bygger upp kunskap om ett arbetsområde, vidare granskar texter som tillhör en 

viss genre och sedan tillsammans bygga upp en text, för att till slut skriva individuella texter 

(a.a.:133f). Lärarna tar fasta på elevernas förkunskaper och genom ett sociokulturellt 

lärande bygger eleverna tillsammans upp ny kunskap exempelvis genom loggböcker eller 

att gemensamt i klassen ge exempel på kännetecken på en novell (a.a.:51).      

     Magnus Persson (2007) har i sitt forskningsprojekt studerat, bland annat genom 

granskning av kurs- och läroplaner, hur skolor, universitet och lärarutbildningar ser på den 

skönlitterära läsningen och hur de legitimerar den. Han har funnit att skolan tycks använda 

samma argument som fanns för decennium tillbaka, exempelvis att man genom litteraturen 

får insikt om normer, värderingar och kulturarv samt att man lär sig grammatik och stavning 

(2007). Den allmänna synen, eller statusen, på den litterära läsningen har förskjutits genom 

tiden och idag är det av största vikt att på något sätt legitimera den då den inte är lika 

självklar som den en gång varit. Detta medför att frågan om varför vi ska läsa också 
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förändrats och blivit svårare att besvara (a.a.:7). Ett stort problem som Persson ser är hur 

frekvent begreppet kultur används i läro- och kursplaner i skolan, och hur detta begrepp ska 

tolkas (a.a.:28). Idag kan man inte längre tala om att Sverige har en homogen kultur, vilket 

man i större utsträckning kunde tidigare. Därför blir det problematiskt när man använder 

argument som värnande om kulturarvet till varför man bör läsa (2007). Persson lyfter fram 

den alternativa mediekulturen som en konkurrent till litteraturläsningen, eftersom den mer 

och mer har tagit över rollen som budbärare till folket om vilka normer och värderingar som 

gäller i samhället. Denna förskjutning får konsekvenser för legitimeringen av 

litteraturläsningen (a.a.:220ff). Dock lyfter han fram skolans försök att implementera det 

vidgade textbegreppet i ett försök att anpassa sig till de kulturella förändringarna som 

ständigt sker som en positiv punkt. Men trots det tycks språket och litteraturen ha en 

överordnad roll i styrdokumenten (a.a.:222). I debatten om svensk tradition, normer och 

kulturarv kommer man in på frågan om kanon, vilken Persson ställer sig smått kritisk till då 

den tenderar att fokusera för mycket på vad som ska läsas, och i mindre grad på hur och 

varför (a.a.:8). 

     Genom att analysera och jämföra andraspråkssvenskans kursplaner med 

modersmålssvenskans kursplaner och även titta på hur väl undervisningen är anpassad efter 

elevernas behov, vill Catarina Economou i sin avhandling Gymnasieämnet svenska som 

andraspråk – behövs det? (2007) undersöka hur andraspråksundervisningen på gymnasiet 

legitimeras. Som bakgrund presenteras andraspråksämnet från två sidor. Den första är 

kursplanernas intentioner som säger att svenska som andraspråk är ett självständigt kärnämne, 

anpassat efter varje elevs behov. Skolan har till uppgift att bland annat tillvarata elevernas 

tidigare erfarenheter för att kunna skapa en additiv och berikande undervisning. Den andra 

sidan är den forskning som presenteras som tyder på att andraspråksämnet tycks ha en låg 

status och snarare ses som ett komplement till modersmålssvenskan. I stället för ett additivt 

och berikande synsätt som förespråkas i kursplanerna råder det tvärtom ett assimilerande.  I 

analysen av lärarintervjuer kommer Economou fram till att de båda synsätten återkommer. En 

del lärare tycks anse att andraspråkselever inte når upp till den gällande normen och därför 

kan andraspråksundervisningen fylla ut detta tomrum. Samtidigt finner Economou tecken som 

tyder på ett mer additivt och berikande synsätt. Många väljer bort modersmålsundervisningen 

för att skolan uppmuntrar eleverna till att istället läsa svenska som andraspråk och de valbara 

kurserna i svenska som modersmål. Därför dras slutsatsen att skolan förespråkar enspråkighet 

framför flerspråkighet, vilket är ett ställningstagande många andraspråksforskare inte 

rekommenderar. Eleverna i undersökningen ger varierande svar på frågor om för- och 
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nackdelar med de tre ämnena svenska, svenska som andraspråk och 

modersmålsundervisningen. Modersmålssvenskan bidrar till att man får förståelse för hur 

Sverige fungerar. Samtidigt tycker många elever att samtalsmiljön och det allmänna klimatet 

under svenska som andraspråkslektionerna i större grad inbjuder till diskussioner än under 

modersmålssvenskans lektioner.  Olikheterna i svenska som andraspråksklassrummet skapar 

likheter och gemenskap, vilket tolkas som en positiv aspekt. Bland eleverna finns det olika 

syn på tvåspråkighet. Det ger en ökad förståelse för språk men samtidigt tycks svenskan 

värderas högre det vill säga att det är bättre att kunna ett språk väl. När det gäller 

modersmålsundervisningen uttrycks handledning i alla ämnen på sitt modersmål och att man 

kan fortsätta kommunicera med sin familj som argument för att fortsätta med 

modersmålsundervisningen (Economou, 2007).   

     Av ovanstående forskning kan man följaktligen dra slutsatsen att valet av litteratur och hur 

man som lärare väljer att behandla den är en komplex fråga. Både Ulfgard (2002) och Molloy 

(2011) menar att alla möten mellan läsaren och texten är unik. Faktorer som kan påverka hur 

man tolkar och uppfattar litteratur beror bland annat på läsarens tidigare erfarenheter och 

upplevelser av läsning. Persson (2007) kommer i sitt forskningsprojekt fram till att 

uppfattningen om litteratur och hur den används i skolor inte går i linje med de slutsatser som 

Ulfgard (2002) och Molloy (2011) föreskriver. Dessa tankar kommer användas i analysen i 

kapitel 5. 
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3.2 Språkforskning 
Det finns olika faktorer som påverkar en individs språkinlärning. Monica Axelsson (I: 

Hyltenstam, K. & Lindberg, I. 2004) presenterar tre olika nivåer där språket används och 

tillägnas, samhällsnivå, situationsnivå och individnivå. På samhällsnivån hamnar kategorier 

som attityder till språket. Det kan handla om vilken status ett minoritetsspråk har i ett 

samhälle där majoriteten av invånarna talar ett annat språk. Kultur, politik och religion är 

också faktorer som spelar in när det gäller språkinlärning. På situationsnivån hamnar 

kategorier som formell och informell undervisning samt input och output, alltså var, när och 

hur språkinläraren utsätts för målspråket.1 Sker språkinlärningen utanför skolan, i vardagslivet, 

benämns det som informell inlärning. Inläraren får då kontakt med språket in en naturlig miljö. 

Den formella undervisningen är den som bedrivs i skolan, utan den naturliga kontakten. 

Inläraren lär då in språket med hjälp av lärare och läroböcker, inlärningen är dessutom ofta 

skriftbaserad. På den tredje nivån, individnivå, är det faktorer som ålder vid inlärningen, 

motivation, attityd till målspråket, tidigare utbildning samt erfarenhet och kunskaper i L1, 

som har en avgörande roll vid inlärningen av L2 (a.a.:504ff).2 

     Pauline Gibbons (2009) poängterar vikten av att alla lärare samarbetar, just för att 

språkutvecklingen skall bli så gynnsam som möjligt i alla ämnen. Tyvärr är det sällan så, och 

istället tvingas många andraspråkslärare stötta språkinläraren både i språk- och 

ämnesundervisningen, vilket är tidskrävande (a.a.:34ff). Det skall dock tilläggas att tanken 

med språkundervisning integrerad med ämnesundervisning är positiv för språkinläraren, då 

inläraren får en autentisk kontext kopplat till det nya språket (a.a.:35). 

    Jim Cummins (I: Holmegaard & Wikström, 2004) har tagit fram en modell som visar hur 

andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling bör se ut. I modellen finns fyra fält, och 

beroende på om undervisningen är situationsberoende eller situationsoberoende samt har hög 

eller låg kognitiv svårighetsgrad, kan man kategorisera vilken typ av undervisning som 

bedrivs (a.a.:545). Cummins menar att tre av dessa fält bör ingå under elevens utveckling, 

medan den undervisning som präglas av låg kognitiv svårighetsgrad och är 

situationsoberoende bör undvikas. Den optimala vägen för god språkutveckling, enligt 

Cummins, innebär att språkinläraren börjar i fältet där undervisningen har låg kognitiv 

svårighetsgrad och är situationsberoende. I denna miljö tillägnar sig eleven stora delar av sitt 

vardagsspråk. Eleven bör dock inte stanna i denna miljö alltför länge, utan successivt 

                                                
1 Målspråket syftar på det språk talaren strävar efter att lära sig  
2 L1 och L2 är förkortningar på förstaspråk och andraspråk 
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förflyttas till fältet där undervisningen ökar i kognitiv svårighetsgrad men fortfarande är 

situationsberoende. Författaren menar att målet givetvis är att inläraren till slut befinner sig i 

en undervisningsmiljö där den kognitiva svårighetsgraden är hög och situationsoberoende 

samt att denne behärskar skolspråket fullt ut. Men det kan dröja upp till tio år innan detta sker 

(a.a.:545). Många forskare menar att alla, inte bara andraspråkselever, bör ha undervisning 

som ligger på en hög kognitiv svårighetsgrad. Detta leder till att eleverna blir mer intresserade 

av skolarbetet och ställer högre krav på sig själva (Gibbons, 2009:24).  

     Lindberg (2005) och Gibbons (2009) framhäver genomgående i sina resonemang vikten av 

att ämnesintegrera sin undervisning och inte se språkundervisningen som ett enskilt ämne. För 

att återigen koppla detta till Cummins modell måste andraspråkselever se 

språkundervisningen som givande, och detta sker genom att applicera språket på alla ämnen. 

När det gäller språket i skolan talar Gibbons (2009) om basen och utbyggnaden, där 

andraspråkseleverna parallellt måste arbeta med båda. För att tillägna sig ett nytt språk krävs 

att talaren utsätts för och använder det praktisk, vilket är hörnstenarna i interaktionismens 

teorier beträffande språktillägnande (Lindberg, 2005:38ff). Interaktionismen bygger på att 

man både lyssnar (input) och samtalar (output). Det krävs att interaktionen är anpassad för att 

det ska ske ett språktillägnande. Det optimala för inläraren är om samtalet sker med en som 

behärskar språket väl (Lindberg, 2005).  

     Forskning och teorier kring vad som definierar ett modersmål och tvåspråkighet har sett 

olika ut genom tiden. Tove Skutnabb-Kangas (I: Håkansson, 2003:16) presenterade 1981 sina 

teorier kring definitionen av modersmål. Hon kom fram till fyra olika punkter:  

• Ursprung - De språk man lärt sig först  

• Kompetens - De språk man behärskar bäst  

• Funktion - De språk man använder mest  

• Attityd - De man själv identifierar sig med  

Skutnabb-Kangas menar följaktligen att kriterierna för vilket modersmål man har bygger på 

vad talaren själv anser. Hennes teori innebär att en talare kan ha flera olika modersmål. 

     Teorierna kring utvecklingen av två språk hos barn har spretat åt många olika håll. Vissa 

forskare menar att barnet har ett enda språksystem där det blandar ord från språken. Efter en 

tid delas de lexikala systemen upp i olika språk, men med samma grammatiska regler. I 

slutskedet har barnet delat upp språken helt, grammatiskt och lexikalt. Andra forskare menar 

att de två språken lärs in skilda från varandra (a.a.:115ff). När man talar om tvåspråkighet 

brukar man dela in begreppet i två kategorier, simultan tvåspråkighet och successiv 
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tvåspråkighet. Distinktionen mellan dem handlar främst om inlärningsprocessen. Inlärningen 

av ett eller flera förstaspråk är en blandning av medfödda kognitiva strategier och den 

språkliga omgivningens handlande. De kognitiva strategierna går förlorade efter en viss ålder, 

vilket gör det viktigt att lägga grunden för språket så tidigt som möjligt (a.a.:146). Processen 

för inlärande av två språk samtidigt, hos ett barn, sker på liknande sätt som hos ett barn som 

bara lär sig ett språk. Simultan tvåspråkighet råder när barnet lägger grunden för två eller flera 

språk innan tre års ålder. Därefter sker en successiv tvåspråkig inlärning. Barnet har lagt 

grunden för sitt modersmål innan treårsåldern och tillägnat sig grunden för sitt andraspråk 

efter tre års ålder (a.a.:145ff). Forskning visar att kunskapen om och användandet av 

modersmålet är till stor nytta för inlärningen av ett andraspråk, varför det är av stor vikt att 

uppmuntra och stödja tvåspråkiga elever i sin språkutveckling (Håkansson, 2003; Viberg 

1993; Engström & Holmegaard, 1993). Som lärare till tvåspråkiga elever kan undervisningen 

underlättas av att man känner till vissa språkliga drag i elevens modersmål (Håkansson, 

2003:80). Beroende på användningsmönster och den språkliga miljön har tvåspråkiga barn 

vitt skilda förutsättningar. Viberg (I: Cerú, E. 1993) betonar vikten av att tvåspråkiga barn har 

förebilder, i olika åldrar, som representerar båda språken. Det kan uppstå problem i 

språkutvecklingen om ett språk bara används i en viss kontext, exempelvis i hemmet. Barnet 

går då miste om språkkunskaper eftersom de bara används i vissa situationer (a.a.:44). 

     I analysen i kapitel 5 kommer ovanstående forskares resonemang att vävas in. Fokus 

kommer dock ligga vid Cummins modell, vilken visar hur undervisningen för 

andraspråkselever bör se ut (I: Holmegaard & Wikström, 2004). Gibbons (2009) och 

Lindbergs (2005) tankar kring vikten av att aktivt använda språket kommer också att 

användas som verktyg i den kommande analysen.      
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4 Material och metod 

Det empiriska material som ligger till grund för analysen bygger på kvalitativa intervjuer. Jag 

har även gjort en granskning av kursplanerna för Svenska A (SKOLFS: 2000:2), Svenska B 

(SKOLFS: 2000:2), Svenska som andraspråk A (SKOLFS: 2000:3) och Svenska som 

andraspråk B (SKOLFS: 2000:2).  

4.1 Analys av kursplanerna 
De kursplaner som ingår i undersökningen är Svenska A (SKOLFS: 2000:3) och Svenska B 

(SKOLFS: 2000:2) på Komvux samt Svenska som andraspråk A (SKOLFS: 2000:3) och 

Svenska som andraspråk B (SKOLFS: 2000:3) på Komvux. När det gäller analysen av 

kursplanerna har endast aspekter kopplande till litteratur varit aktuella. Mål har valts ut 

genom att söka efter nyckelord som litteratur, texter, läsning etc.   

 

4.2 Kvalitativa intervjuer 
Inledningsvis underrättades de medverkande i intervjuerna om att namn på deltagare, skola 

och stad eller andra uppgifter som kan avslöja deras identitet, inte kommer att anges i 

uppsatsen. I de fall informanterna nämns vid namn, är de fingerade. Informanterna som deltog 

är två lärare som undervisar i svenska som andraspråk på gymnasienivå. Intervjuerna utfördes 

en och en och tog sin utgångspunkt i frågorna i bilaga 1. Tanken var inte att slaviskt följa 

dessa frågor; de skulle snarare finnas till hands som stöd. Av allt att döma har de flesta 

frågorna blivit besvarade. Att utföra intervjuerna enskilt var en förutsättning för att vara säker 

på att svaren som framkom inte skulle vara färgade av ett eventuellt grupptryck. 

     Bodil, som deltog i den första intervjun, hade ordnat så vi kunde sitta på hennes kontor, 

avskilt från övrig verksamhet. Med ett pressat tidsschema, mellan lektioner, varade intervjun 

ca en timma.  

     Intervjun med Franz ägde rum i skolans personalrum, efter skoltid. Cirkulationen av 

kollegor till trots, vilket medförde en del avbrott i intervjun, upplevdes inte som ett 

störmoment. Däremot fick den först 60 minuter inplanerade intervjutiden i efterhand 

korrigeras till ca 120 minuter.  

     Intervjuerna tog sin utgångspunkt i frågorna som återfinns i bilaga 1. Som nämnts tidigare 

var tanken att frågorna skulle finns med som stöd. Analysen som följer nedan bygger på 

anteckningar och bandupptagningar. Via mailkontakt, i efterhand, har informanterna även 

givit förtydligande kommentarer gällande deras tidigare svar.  
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Patel och Davidson (2010) diskuterar skillnaden mellan anonymitet och konfidentialitet. 

Anonymitet innebär att alla former av uppgifter om den verkliga personen bakom svaren ej är 

kända ens för den som samlar in svaren, medan konfidentialitet innebär att personuppgifter av 

olika slag är kända för uppgiftsinsamlaren men att identifikationen ej blir känd för 

allmänheten (a.a.:69ff). Med tanke på att det empiriska materialet kommer från intervjuer 

utförda av mig innebär detta således att jag känner till informanternas namn och arbetsplats. 

     Det material som framkom under intervjuerna har transkriberats och kategoriserats. I 

arbetet med att kategorisera lärarnas svar har jag utgått från frågeställningarna vad, hur och 

varför, det vill säga vilken typ av litteratur lärarna talar om, hur en viss typ av litteratur 

används och i vilket syfte just denna typ av litteratur används. I den transkriberade texten har 

varje kategori markerats med en färg. Den information som av mig uppfattats som irrelevant 

har raderats. Informanternas svar, som presenteras och analyseras i kapitel 5, behandlar 

följaktligen frågorna vad, hur och varför.    
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4.3 Metoddiskussion 
Då tiden för undersökningen var relativt begränsad, med tanke på för- och efterarbete fanns 

det inte möjlighet att använda fler informanter. Eftersom syftet måste avgränsas till att endast 

innefatta andraspråkslärare gjordes ett utskick via mail till två lärare i en kommun belägen i 

södra Sverige. Dessa lärare var positivt inställda till att dela med sig av sina erfarenheter i 

ämnet.  

    Valet att använda intervjuer som undersökningsmetod har både sina för- och nackdelar. 

Fördelarna är bland annat att man genom följdfrågor får möjlighet till en djupare förståelse 

för de svar som framkommer. Dock kan reliabiliteten i informanternas svar ifrågasättas. Det 

finns en risk att intervjupersonerna förvanskar sina svar i syfte att tillfredsställa en eventuellt 

påtryckande omgivning. Relationen mellan intervjuledaren och intervjupersonen kan också 

vara problematisk. Det är inte säkert att informanten vill dela med sig av det den verkligen 

känner och tycker, eftersom de inte känner varandra. Dock kan det vara tvärtom, eftersom 

man inte känner varandra så öppnar det upp för möjligheten att verkligen säga vad man tycker 

och tänker (Patel & Davidsson, 2010:100ff). Patel & Davidson påpekar också vikten av att 

försöka skapa en bekväm samtalssituation för att få ut så mycket som möjligt av intervjun 

(a.a.:78f). 

     Att i förväg inte skicka ut intervjufrågor till lärarna har både för- och nackdelar. 

Intentionen var att lärarna, genom denna metod, skulle få så lite tid som möjligt på sig att 

tillrättalägga sina svar. Tanken var att de skulle komma spontant. Detta innebar dock ett mer 

krävande arbete dels under intervjun men också under analysen.  

     Kritik kan riktas mot att det inte genomfördes några observationer i informanternas 

klassrum. Detta hade medfört en större förståelse och insikt, vilket hade varit till hjälp i 

analysen.    
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5 Resultat och analys 

5.1 Kursplaneanalys 
Ämnena Svenska och Svenska som andraspråk är två separata kärnämnen, och har således 

olika kursplaner, men dessa ska, beroende av elevens val, ge likvärdig utbildning i svenska. 

Svenska som andraspråk får läsas av elever som har ett annat modersmål än svenska. Syftet, 

att möta elever med olika förutsättningar och olika behov, gör att kursplanerna i Svenska och 

Svenska som andraspråk på många punkter är lika men också skiljer sig åt. Staten har, genom 

inrättandet av ämnet Svenska som andraspråk, markerat att det råder skilda förutsättningar för 

utbildning av svenska. Dessa förutsättningar ligger i elevens förstaspråk, vilket bäst hanteras 

genom ett separat ämne med eget innehåll (Hultin, 2006:59).   

     Nedan följer analys av de fyra kursplanerna: Svenska A och B samt Svenska som 

andraspråk A och B på Komvux. Då det nyligen skett ett införande av nya kurs- och 

läroplaner till gymnasiets kurser understryks här att kursplanerna som behandlas nedan är 

hämtade från de kurser som, för närvarande, läses på gymnasienivå på Komvux.3 Fr.o.m. 

höstterminen 2012 kommer kurs- och läroplaner på Komvux överensstämma med gymnasiets 

nya styrdokument.4 I analysen som följer har endast de mål som eventuellt kan kopplas till 

litteratur använts. 

 

5.1.1 Svenska A, Komvux  

I kursplanen för Svenska A på Komvux (SKOLFS: 2000:2) har fyra mål, vilka kan kopplas 

till någon form av litteraturaspekt, valts ut.  

     Det finns inga riktlinjer för hur mycket litteratur eleven ska läsa och inte heller några 

specifika verk eleven bör ha arbetat med under kursens gång. Dock finns det punkter som 

tyder på att eleven ska ha arbetat med texter från olika tider ”vid läsning av saklitteratur och 

litterära texter från olika tider och kulturer”. Vad som menas med ”texter från olika tider och 

kulturer”, inrymmer en mängd olika alternativ och är således upp till varje berörd lärare att 

bedöma. I anknytning till ovanstående citat formuleras även aspekter som handlar om att 

eleven ska kunna uttrycka tankar och iakttagelser kring det lästa, vilket också öppnar upp för 

tolkningar. Syftet med litteraturen under denna punkt tycks vara att eleven visar förmåga att 

uttrycka sina tankar kring det lästa. Punkten, ”kunna tillgodogöra sig det väsentliga i en text 

                                                
3 Lpf 94 
4 Lpf 11 
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som är relevant för eleven själv och för den valda studieinriktningen samt för eleven som 

samhällsmedborgare”, öppnar upp för ett stort tolkningsutrymme som även inbegriper elevens 

personliga uppfattning. Denna punkt tyder på att syftet med litteraturen tycks vara att det är 

eleven själv som skapar ett syfte av det lästa. ”Känna till några vanliga myter och motiv i 

litteraturen, vilka speglar frågor som har sysselsatt människor under olika tider”. Syftet med 

litteraturen, enlig denna punkt, tycks vara någon form av bildningsaspekt. Vilka myter och 

motiv det handlar om och i vilken omfattning framgår inte. Sista punkten, ”kunna tillämpa 

grundläggande regler för språkets bruk och byggnad samt vara medveten om skillnader 

mellan talat och skrivet språk”, bör kunna kopplas till litteratur då eleven måste bekanta sig 

med olika typer av texter för att kunna känna till skillnader mellan det talade och skrivna 

språket.    

      Syftet med litteraturundervisningen i Svenska A tycks vara att eleven får möjlighet att 

utveckla och formulera sina tankar och iakttagelser, utvecklar sitt språk och tillägnar sig 

kunskap för olika typer av texter.     
 

5.1.2 Svenska B, Komvux 

I kursplanen för Svenska B på Komvux (SKOLFS: 2000:2) har två mål, vilka kan kopplas till 

någon form av litteraturaspekt, valts ut.  

     Likt föregående kursplan uttrycker inte heller denna några riktlinjer för specifika verk, 

vilka eleven skall ha läst efter avslutad kurs. Kursplanen uttrycker dock svenska, nordiska och 

internationella centrala verk som en viktig kunskap, ”ha tillägnat sig och ha kunskap om 

centrala svenska, nordiska och internationella verk och ha stiftat bekantskap med författarskap 

från olika tider och epoker”. Denna punkt kan givetvis innefatta många syften men kan tolkas 

som en bildningsaspekt. Om man däremot kopplar samman denna punkt med, ”kunna jämföra 

och se samband mellan litterära texter från olika tider och kulturer samt mellan texter med 

anknytning till vald studieinriktning”, kan eleven få ett djupare syfte med litteraturstudierna 

eftersom eleven då får möjlighet att koppla detta till sina intressen.  

     Ett tydligt jämförande perspektiv, av texter från olika tider och kulturer, tycks vara en 

viktig punkt i Svenska B-kursen. Man kan även urskilja en bildningsaspekt.   
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5.1.3 Svenska som andraspråk A, Komvux 

I kursplanen för Svenska som andraspråk A på Komvux (SKOLFS: 2000:3) har fem mål, 

vilka kan kopplas till någon form av litteraturaspekt, valts ut.  

     Förståelsen för, och förmågan att kunna formulera tankar och värderingar kring, texten 

tycks ligga i fokus under kursen. Kursens tyngdpunkt ligger vid språket, medan litteraturen 

kan användas som ett verktyg för att uppnå språkmedvetenhet ”kunna förstå längre muntliga 

och skriftliga framställningar och uppfatta hur språket anpassas till situation och mottagare”. 

Denna punkt tolkar jag som att litteraturen kan användas till att både arbeta med innehåll och 

språkliga skiftningar i texten. ”Kunna tillgodogöra sig det väsentliga i en text som är relevant 

för eleven själv och för den valda studieinriktningen och för eleven som 

samhällsmedborgare”. Denna punkt kan med lätthet kopplas till litteratur. Litteraturens syfte 

tycks vara att skapa ett, för eleven, personligt syfte. Syftet med litteraturen är alltså inget som 

på förväg är bestämt, det skapas av eleven i situationen. Det finns inte någonting som tyder på 

att eleven bör ha läst en viss typ av litteratur från en viss tid. Dock föreslås att eleven kan 

använda sig av texter från olika tider och kulturer, ”kunna formulera egna tankar och 

iakttagelser och göra egna bedömningar exempelvis vid läsning av texter av olika slag från 

olika tider och kulturer”. Men tyngdpunkten vid detta mål tycks vara att eleven ska kunna visa 

förståelse för det lästa. Vidare ska eleven känna igen skillnader mellan talat och skrivet 

språk, ”kunna tillämpa grundläggande regler för språkets bruk och byggnad samt vara 

medveten om skillnader mellan talat och skrivet språk”. Liksom i analysen för kursplanerna i 

Svenska A och B förutsätts här att eleven måste få ta del av någon form av skriven text för att 

bli medveten om skillnaderna mellan talat och skrivet språk. Sista punkten, ”kunna använda 

lexikon, uppslagsböcker och digitala hjälpmedel som informationskällor”, tolkar jag som 

förståelsen för hur lexikon, uppslagsverk och digitala hjälpmedel används, det vill säga en 

konkret faktakunskap eller bildningsaspekt.  
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5.1.4 Svenska som andraspråk B, Komvux 

I kursplanen för Svenska som andraspråk B på Komvux (SKOLFS: 2000:3) har ett mål, vilket 

kan kopplas till någon form av litteraturaspekt, valts ut. 

     Likt föregående kursplan ligger fokus på elevens tankar kring den lästa texten och 

förmågan att kunna formulera dessa tankar. För eleven tycks även litteraturen tjäna syftet att 

få upp ögonen för andra människors svenska vardag, då fokus ligger vid svensk 1900-

talslitteratur.  

ha läst skönlitteratur från olika tider och kulturer med tyngdpunkt på svensk 1900-talslitteratur och 

kunna reflektera över texterna och i anknytning till dem skriva och samtala om egna och andras 

upplevelser, värderingar och levnadsvillkor 

Tyngdpunkten tycks ligga vid elevens tankar och upplevelser kring den lästa texten. Under 

denna punkt kan även ett visst jämförande perspektiv, med eleven själv, utläsas. Vilken 

litteratur som anses lämplig eller ej är upp till läraren att bedöma, men troligtvis bör 

litteraturen ta upp teman som är relevanta för de berörda eleverna. Vad som klassas som en 

kultur och vilken litteratur som representerar denna är också upp till läraren att bedöma.       

 

5.1.5 Sammanställning av kursplanerna  

I kurserna Svenska A och Svenska B på Komvux tycks syftet med litteraturen vara att ge 

eleven möjlighet att skilja på olika texter från olika tider, kulturer och epoker. Genom 

litteraturen får eleven också kunskap om olika författare som varit verksamma. Detta kan 

tolkas som en bildningsaspekt. Litteraturen tycks även öppna upp för samtal och diskussion 

om tankar och värderingar som väcks under läsningen. 

     I kurserna Svenska som andraspråk A och Svenska som andraspråk B på Komvux ligger 

fokus vid förståelsen för det lästa och förmågan att uttrycka sina tankar och värderingar. 

Genom litteraturen får eleven en viss genrekunskap och en insyn i hur det svenska samhället 

fungerar. Detta tolkas som en bildningsaspekt med fokus på den svenska kulturen. 

Litteraturen kan även bidra till att eleven får insikt om skillnaderna mellan det talade och 

skrivna språket, vilket kan tolkas som att litteraturen ger eleven möjlighet till språklig 

utveckling.     
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5.2 Intervjuanalys 

Nedan följer analys av de två intervjuerna som gjorts. Analysen är uppdelat i två avsnitt och 

bygger på dels den information som framkommit under intervjuerna, dels på den analys som 

gjorts gällande litteraturaspekten i kursplanerna.  

     Den forskning och de teorier som redogjordes för i kapitel 2 och 3, som presenterade bland 

annat Peterssons (2009) kategoriseringar på vad litteratur kan tillföra, resonemang från 

Ulfgard (2002), Molloy (2011), Rosenblatt (I: Ulfgard, 2002; Bringéus, 2011), Gibbons 

(2009), Lindberg (2005) och Cummins (I: Holmegaard & Wikström, 2004), kommer 

användas som verktyg för att analysera informanternas utsagor. 

  

5.2.1 Intervju med Bodil 

Litteratur för Bodil innefattar all form av skriven text. Det kan exempelvis vara sångtexter, 

dikter eller romaner, och hon försöker plocka lite av varje - ”Litteratur är grunden och 

stommen som ger en bra bas att stå på”. Vidare resonerar hon kring varför litteratur är bra och 

vad den kan tillföra. Som exempel ges bland annat att man genom litteraturen får möjlighet 

att ta del av andra människors liv, tankar och värderingar, vilket vidare kan innebära att 

läsaren utvecklar och lär känna sig själv. Dessa tankegångar stämmer väl överens med 

föreskrifterna i kursplanen.  

     Bodil menar att litteraturen också är ett verktyg för utvecklandet av språket - ”litteraturen 

ger dig allt, analysförmåga, ordförråd, grammatik […] ska du lära dig ett nytt språk får du 

tillgång till så många nya ord och uttryck och olika språkstilar”. Enligt Bodils uttalande tycks 

litteraturen besitta funktionen av ett verktyg, vilket kan bidra till bildning och språkutveckling. 

Genom litteraturen får man olika typer av kunskap, som exempel ger hon ”analysförmåga, 

ordförråd, grammatik”. Hon anser också att litteraturen ger läsaren möjlighet att se hur andra 

människor har det. Peterssons (2009) teorier, kring vad litteraturen kan tillföra hos en läsare, 

stämmer väl överens med Bodils syn på litteraturen, det vill säga att litteraturläsning tillför 

språkutveckling, allmänbildning och förståelse för andra människor, samhällen och kulturer 

(a.a.:28). En grundläggande syn på litteraturen tycks alltså vara att den även ger möjlighet till 

personlig och språklig utveckling.  

     Bodil upplever det inte svårt att legitimera litteraturen för eleverna, trots alla 

konkurrerande sätt att tillägna sig fakta, information med mera. Hon anser att om man som 

lärare är väldigt entusiastisk inför något så smittar det av sig på eleverna. En del elever har 
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påpekat att litteraturundervisningen i klassen har gjort att eleven fått upp ögonen för 

litteraturen och läser på egen hand, vilket inte var tänkbart tidigare. 

     När det gäller valet av litteratur i undervisningen försöker läraren hålla sig till olika teman 

som man sedan kan jämföra och diskutera. Maria Ulfgard (2002) lyfter fram begreppen 

igenkänning och subjektiv relevans som två viktiga faktorer när det gäller mötet mellan 

läsaren och texten. Som nämnts tidigare handlar dessa begrepp om hur väl läsaren känner igen 

sig i, och upplever, det lästa (a.a.:27). Eleverna har, vid tiden för intervjun, precis läst och 

arbetat med Hjalmar Söderbergs Doktor Glas. Eleverna har fått läsa ca 10-20 sidor till varje 

tillfälle, de har även fått instuderingsfrågor i förväg. När de samlats till lektion har de 

diskuterat frågorna till varje läst del. ”I Doktor Glas finns ett avsnitt som är väldigt svårt, där 

har eleverna fått mina ’tänkta’ svar efter diskussionen, mest för att visa på hur tankegångarna 

kan gå till”. Men läraren tillägger också att det är svårt att säga vad som är rätt och fel när det 

gäller boksamtal. Tankesättet som Bodil har gällande den lästa texten kan likställas med 

Rosenblatts transaktionsteori om att alla möten mellan texten och läsaren är unik vilket 

innebär att det inte finns någon rätt eller fel tolkning av det lästa (I: Ulfgard 2002:23ff). 

Likaså Ulfgard (2002) och Molloy (2011) menar att läsprocessen är präglad av läsarens 

tidigare upplevelser och erfarenheter. 

     ”Under diskussionerna är det intressant att se, just när det gäller andraspråkseleverna, med 

deras olika bakgrund och erfarenheter, kulturer och så vidare, att man har olika syn på vad 

som är de stora frågorna. Är det rätt att döda en annan människa, kvinnans rättigheter, abort 

och så vidare?”. Uttalandet går i linje med tidigare tankegångar som förts, gällande vikten av 

att tillvarata elevernas tidigare erfarenheter, vilket underlättar förståelsen för texten (ex. 

Ulfgard 2002; Molloy 2011; Rosenblatt I: Ulfgard: 2002).   

     Som nämnt ovan får eleverna ta del av diskussionsfrågorna innan de läst texten. De frågor 

som behandlas under de första samtalen handlar till största delen om läsarens intryck av det 

lästa, miljöbeskrivningar, innehållsfrågor, personskildringar och så vidare, exempelvis ”Vilka 

personer har du mött i boken hittills?” och ”Varför söker fru Gregorius upp doktor Glas?” 

Frågorna som upptar de senare boksamtalen är av en mer avancerad karaktär som innefattar 

elevens upplevelser av det lästa kopplat till egna erfarenheter, exempelvis: 

Doktorn har flera gånger pratat om sina problem att sova, och nu minns han tillbaka till en gång då han 

som pojke en hel eftermiddag funderade över ett geometriskt problem. I sömnen arbetade hjärnan 

vidare för sig själv och gav honom den rätta lösningen. Hur tror ni att doktorn använder sig av 

denna ”erfarenhet” i sin nuvarande situation? Har ni själva upplevt att hjärnan löser problem i 

drömmen? 
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Arbetet med Doktor Glas tycks fylla flera funktioner. Läraren har valt att ha diskussioner, 

kring de lästa kapitlen, med eleverna. Denna metod får stöd från både litteratur- och 

andraspråksforskare. Martha C. Nussbaum (I: Årheim, 2009) menar att litteraturläsning inte 

ger någonting om den inte efterföljs av diskussion utifrån demokratiska aspekter (a.a.:68f). 

Gibbons (2009) och Lindberg (2005) poängterar vikten av att inläraren av ett språk måste 

både tala och lyssna för att ett lärande ska ske. Att diskutera, i detta fall en bok som alla 

förväntas ha läst, är således en idealisk metod för språklärande. Frågorna till den lästa texten 

är, som nämnts ovan, av olika karaktär och visar prov på om eleverna läst texten. Att kunna 

tala om exempelvis hur miljön och olika personer beskrivs kräver att man läst boken. Dessa 

frågor inrymmer relativt lite utrymme för diskussion. Eventuellt fyller då syftet med 

litteraturen funktionen av att skapa ett samtalsämne som alla kan relatera till och samlas kring.   

I de senare frågorna finns dock större utrymme för personlig tolkning. Läraren har här gjort 

valet att ta med frågor som kan appellera, då det för de flesta väcker någon sorts reaktion, 

exempelvis om det är rätt att döda en annan människa. Enligt Jim Cummins modell (I: 

Holmegaard & Wikström, 2004) för språkinlärning pendlar denna typ av moment mellan att 

vara situationsberoende med hög kognitiv svårighetsgrad då frågorna är av en mer 

innehållslig karaktär, och situationsoberoende med hög kognitiv svårighetsgrad då frågorna 

kan anses vara av mer generell art, (a.a.:545). Valet att dela ut frågorna till eleverna innan de 

läst texten innebär, enligt Rosenblatt, att eleverna troligtvis läser boken efferent, det vill säga 

att de läser frågorna först för att sedan leta reda på svaren i boken. Syftet med läsningen av 

och arbeten med denna bok kan alltså tolkas, med stöd från forskare, som språkinlärning och 

allmänbildning, snarare än en estetisk läsning som uppmärksammar lärarens subjektiva 

upplevelse i läsandets stund (Rosenblatt I: Bringéus 2011:19f).                    

     Litteraturhistoria är ett av de två huvudprojekten under B-kursen i svenska som andraspråk. 

I litteraturhistoria utgår Bodil från de texter och författare som finns i läroboken Svenska 

etc.5 ”Utifrån de texterna håller jag föreläsningar, mind mapp-variant på tavlan, diskuterar 

texterna och epokerna, däremot hinner vi inte läsa så mycket texter på lektionerna”. Vidare 

berättar Bodil att eleverna haft grupparbeten där de fått fördjupa sig i epokerna. I den 

efterföljande muntliga redovisningen har eleverna fått presentera en epok med en författare 

                                                

5  Thörnroth, A., Bergqvist, E. & Ohlsson-Ax, A. Svenska etc.: Svenska och svenska som andraspråk. 

Stockholm: Liber 
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och en text. Eleverna har även, i mindre grupper, fått presentera två texter som Bodil valt ut, 

men hon tillägger att eleverna givetvis fått komma med egna förslag. I ett skriftligt prov har 

eleverna fått möjlighet att visa att de kan reflektera över epoker och texter. Läraren påpekar 

att man genom undervisning i litteraturhistoria får möjlighet till ytterligare fördjupning och att 

man samtidigt får med många delar av kursplanens mål.  

     Arbetet med litteraturhistoria tycks, utifrån hur Bodil beskriver det, omfatta varierande 

arbetsuppgifter. Bodil håller föreläsningar, eleverna får arbeta både enskilt och i grupp. 

Eleverna får både lyssna och samtala under lärarens föreläsningar och sen ta med sig 

informationen för vidare fördjupning i mindre grupper. Ur en språklig aspekt, vilket 

kursplanen förordar, öppnar litteraturen, liksom i föregående moment, upp för 

diskussionsmöjligheter i en sociokulturell miljö. Undervisningen i litteraturhistoria tycks här 

fylla funktionen av att ge både litterär och språklig bildning, vilket är två av Petersons 

aspekter kring litteraturens funktion för läsaren (2009:28).            

     Bodil och eleverna har också jobbat mycket med de texter som ingår i texthäftet till de 

nationella proven, vilket är det andra huvudprojektet under terminen.  Ca 4-5 veckor har 

ägnats enbart åt de nationella proven, då de läser texter, diskuterar, tittar på gamla texter och 

elevsvar.  

Man får genom detta sätt med många delar av kursplanen och bearbetar många olika texttyper. I 

texthäftet finns många texter med teman som eleverna kan relatera till, speciellt eftersom de kommer 

från andra länder, exempelvis uppbrott. Som lärare kan jag förbereda eleverna genom att prata om 

texterna och även lyssna en hel del på upplästa texter eftersom det följer med en cd-skiva 

Eleverna får ta del av texthäftet innan det aktuella provet skrivs, vilket innebär att de får god 

tid på sig att bearbeta texterna. Liksom i Bodils tidigare uttalanden bearbetas texterna genom 

olika teman som hon anser de flesta kan relatera till. I detta fall nämner hon uppbrott. Att ta 

vara på elevernas tidigare erfarenheter är, som nämnts tidigare, en strategi som förespråkas 

bland annat av Ulfgard (2002), eftersom igenkänning och subjektiv relevans i det som läses 

spelar en viktig roll i läsprocessen (a.a.:28). Temat för det aktuella provet var yttre och inre 

resor. Catarina Economou (2007) kommer i sin avhandling fram till att kursplanerna i 

Svenska som andraspråk förespråkar en additiv och berikande undervisning, vilket uppnås 

bland annat genom att tillvarata elevernas tidigare erfarenheter. Genom Bodils arbete med 

litteraturen och de nationella proven kan man alltså tolka det som att hon öppnar upp för 

möjligheten till en additiv och berikande undervisning, snarare än en assimilerande det vill 

säga synen på andraspråksämnet som ett komplement till modersmålsvenskan.   
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Precis som Bodil beskriver får hon genom detta moment med många aspekter av kursplanen, 

och när det gäller litteraturaspekter uppfylls potentiellt alla delar då fokus ligger vid 

förståelsen av det lästa. De tillhörande diskussionerna öppnar upp för möjligheten att uttrycka 

tankar och värderingar. Läsningen av de olika texttyperna kan möjliggöra att de språkliga 

aspekterna av litteraturen uppfylls. 

   

5.2.2 Intervju med Franz 

I det inledande resonemanget, gällande litteraturens syfte, menar Franz att eleven själv skapar 

ett syfte med läsningen och att han som lärare inte i förväg alltid har syftet klart för sig.  

Eleven får, i situationen, ett personligt syfte, tankar och upplevelser kring en text. Och det är väl så det 

ska fungera, det är väl lite tråkigt tycker jag om man i förväg har någon sorts facit som man ska följa. 

Man försöker ju välja texter som kan säga något om det svenska samhället och kulturen… hur det nu 

är? Vi envisas väl fortfarande med att säga en massa saker om det svenska samhället som det var men… 

hur är det? 

Det framkommer att syftet med litteraturen, enligt Franz, är beroende av kontexten och att det 

är eleven själv, utifrån personliga tankar och upplevelser, som skapar ett syfte. Läraren menar 

att litteraturen kan tjäna syftet som ett kulturbyggande verktyg, men då uppstår två problem. 

Man väljer texter och förutsätter att de, redan innan de diskuterats, har ett syfte för eleven. 

Det andra problemet man, i detta fall, ska ta ställning till är vad det svenska samhället är. 

Vilka texter representerar det svenska samhället, om nu litteraturen ska bidra till 

kulturbyggande? Ur ovanstående resonemang kring litteratur kan man utläsa att Franz ställer 

sig bakom teorin om att mötet mellan läsaren och texten är unik och att det är eleven själv, 

med hjälp av tidigare erfarenheter, som skapar syften med läsningen. Detta går i linje med vad 

forskning från Ulfgard (2002) och Molloy (2011) säger. Eftersom Franz inte anser att syftet 

med läsningen på förhand bör vara bestämt kan man urskilja en strävan efter estetisk läsning, 

det vill säga läsning som fokuserar på den personliga upplevelsen, snarare än fakta- och 

informationsläsning som ofta fokuserar på arbetet som sker efter läsningen (Rosenblatt I: 

Bringéus 2011:19)  

     Franz använder ofta de texter som finns i läromedlen, men ytterst sällan de tillhörande 

frågorna - ”de kontrollerar egentligen bara att eleven läst texten”. Detta synsätt återkommer 

senare i intervjun, och kan även kopplas samman med det inledande resonemanget - ”Ett bra 

sätt att förstöra litteraturen är att jobba med för genomarbetade frågeformulär och 

övningsuppgifter”. Detta överensstämmer med ovanstående resonemang, det vill säga att 
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läraren inte vill jobba efter en färdig bild och ge ett syfte åt eleven, eftersom alla elever skapar 

individuella syften.  

     Franz och eleverna arbetar mycket med texterna till de nationella proven. I arbetet har de 

läst texter och diskuterat det som verkar vara problem och försökt skapa en värld kring 

texterna. Han har även delat ut tidigare prov där kommentarmaterial, kring de tänkta svaren, 

finns med. Syftet med detta har varit att eleverna ska få möjlighet att försöka komma in i de 

tankesätt som krävs för att klara uppgifterna. Att skapa en värld kring texten och diskutera 

problem som uppkommer kan kopplas samman med Ulfgards (2002) begrepp igenkänning 

och subjektiv relevans, när eleverna själva, utifrån sina upplevelser av det lästa, skapar 

diskussion. Att dela ut kommentarmaterial kan likställas vid efferent läsningen då eleverna 

snarare läser för att hämta information som överensstämmer med kommentarmaterialet 

(Rosenblatt I: Ulfgard 2002:19).      

     Läraren använder sig ofta av de elevtexter som kommer in där det kan finnas generella 

saker som kan vara lämpliga att ta upp. Ofta har eleverna med sig saker som de vill prata om. 

- ”Det finns många tillfällen att gripa i flykten, det har hänt någonting som man vill diskutera 

och då kan man ju lämpligen utveckla det”. Detta förhållningssätt kan tolkas som att läraren 

väljer texter som kan kopplas till en aktuell situation, som eleverna själva tar upp, vilket 

innebär att eleverna får en närmre relation till texten, istället för att välja texter och krysta 

fram kontexter som eleverna eventuellt inte har någon relation till. Detta förhållningssätt till 

elever och undervisning medföra att Frank inte har någon fast planering eller lektioner då man 

specifikt ängar sig åt grammatik eller litteratur och så vidare av den anledningen att allting 

hänger ihop - ”Det är väl mycket av skolarbetets essens att det är ett liv där delarna måste 

passa ihop”.  

     På frågan vad litteratur är svarar läraren:  

Det är vad man själv tycker är litteratur. I början av terminen är eleverna rädda för sina liv för att vara i 

samma rum som jag. En tolkning av Christian Morgensterns Fisches Nachtgesang6, streck, liggande 

parentes, streck, liggande parentes och så vidare7. En sorts pantomimisk gestaltning och det är väl en 

typ av litteratur, utan varken bokstäver eller ljud. 

                                                
6 Tysk diktare och författare under senare delen av 1800- och början av 1900-talet. Fisches Nachtgesang består 

av betonade och obetonade stavelsen, utan text. 
7 Läraren ställer sig upp, sträcker ut armarna horisontellt från kroppen, gungar lite och böjer armarna något 

uppåt för att gestalta en liggande parentes och så vidare. 
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Ovanstående framställning kan fylla många syften, en tolkning kan vara att den bidrar till en 

lättare stämning i klassrummet, och samtidigt visa på att litteratur inte bara behöver vara 

något som består av text. Som Franz nämnt tidigare är syftet med litteraturen personligt, 

vilket i teorin innebär att syftet med presentationen har lika många tolkningar som klassen 

innehåller elever. Detta sätt att introducera ett ämne kan möjliggöra att tankar väcks hos 

eleverna, vilket kan ligga till grund som diskussionsunderlag. Återigen visar läraren tecken 

som går att sammanföra med teorier kring hur litteratur bör behandlas (ex. Ulfgard 2002; 

Molloy 2011). 

     Det är en spridd skara personer som läser på Komvux, både när det gäller ålder och 

tidigare erfarenheter. Men trots spridningen tycks det inte vara ett problem för läraren att 

samla eleverna kring en text, och den till synes fria tolkningen av litteraturbegreppet, i 

exemplet ovan, öppnar upp för möjligheten att, på olika nivåer reflektera över och diskutera 

litteratur. 

Somliga (elever) är ju riktiga litteraturfreakar och har läst olika former av litteraturvetenskap i sina 

hemländer och andra har knappt läst en bok på sitt modersmål, det varierar ju jättemycket vilket innebär 

att man har olika föreställningar om vad litteratur är. Spridningen i gruppen är ju bara roligt, det här 

med bakgrunder och erfarenheter och inställningar till olika saker. Spridningen och variationen bidrar ju 

till intressantare och roligare diskussioner och ju mer kan man ju få ut av texten. 

I citatet ovan tydliggörs lärarens tankar kring litteraturens syfte och funktion. Franz ser 

snarare spridningen som än tillgång än som en börda. Trots elevernas olika erfarenheter och 

kunskaper är det samtalet och diskussionen i klassrummet som bidrar till att individuella 

syften med litteraturen uppnås. 

      Franz berättar att han inte har någon ren faktaspäckad litteraturhistoria med eleverna, 

istället tar han upp den typen av information när det känns passande. Han understryker, när 

det gäller lärande om litteratur, att en intressant aspekt att ta upp i klassen är om och i så fall 

hur litteraturen förhåller sig till samhället, varför litteraturen finns och vad författare vill säga. 

Eller kan det vara så att:  

Litteraturen finns där för att någon tycker det är jätteskojigt att blås upp sig och vara litterär, ’och jag 

måste också skriva en roman för jag har läst romaner’. Detta får man ju exempel på ganska ofta i 

dagsdebatten nu. Exempelvis alla självbiografier nu som kommit. Är det sant eller är det bara någon 

som påstår att det är sant? Det tycker jag är viktigt att reflektera över och diskutera. 

Resonemanget ovan tydliggör ytterligare tankar kring litteraturen. Att läsa bara för läsandets 

skull fyller ingen funktion. För att läsningen ska bidra till någon form av förståelse krävs 
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diskussion och som exempel ger Franz det kritiska tänkandet när det gäller sanningshalten i 

texter.  Som nämnts tidigare kan diskussion, av en text, fylla många syften. Här tar Franz upp 

det kritiska tänkande som en aspekt, vilket enligt Peterssons kategoriseringar hamnar under 

aspekten allmänbildning (Petersson 2009:28). Ser man bara till diskussionssituationen kan 

man även räkna med en språkutveckling, vilket får stöd från flera språkforskare (ex. Lindberg 

2005; Gibbons 2009). 

     Som nämnts ovan har Franz inte några inplanerade lektionsavsnitt som behandlar ren 

litteraturhistoria, vilket inte behöver betyda att han bortser från dessa aspekter. Snarare 

handlar det om ett didaktiskt ställningstagande, vilket han argumenterar för tidigare i 

intervjun, det vill säga att svenskämnets alla delar hänger ihop. När man styckar upp ämnet 

mister man en del av syftet, nämligen helheten. Detta ställningstagande kan innebära att 

eleverna lättare kan koppla samman olika företeelser och bli mer intresserade, eftersom Franz 

då utgår från vad eleverna tar upp och vad som känns relevant för stunden. Denna metod får 

stöd från flera håll. När det gäller förutsättningar för språklig utveckling i klassrumsmiljö 

menar Cummins (I: Holmegaard & Wikström, 2004) att eleverna måste få möjlighet att se 

språkundervisningen som givande, exempelvis genom att använda språket praktiskt i olika 

situationer (a.a:545). När det gäller lärande om och genom litteratur har det tidigare talats om 

vikten av igenkänning och subjektiv relevans i den lästa texten (Ulfgard 2002).  

     När det gäller valet av texter i undervisningen anser Franz att boken Svenska etc.8 

tillhandahåller bra texter, men som nämnts ovan håller de tillhörande frågorna en sämre 

kvalitet. Ett problem som han ser är att den typ av läromedelstexter, som är anpassade för 

andraspråkselever, ofta kan vara väl invandracentrerade - ”den här inriktningen kan ju stå 

dessa människor upp över öronen ibland, alltså det var ett jäkla tjat om invandrare”. Vidare 

berättar han att avsikten med texterna, som ofta behandlar invandrarproblem, ibland 

uppväcker trotsreaktioner hos vissa elever. Men vare sig det är en lärobokstext eller en 

elevtext så finns de där och kan vara en utgångspunkt för någonting annat. - ”Man måste ju 

diskutera det som skrivs, varför skrivs det annars, jag menar stannar det där på bladet så finns 

det ju ingen anledning att bry sig om det”. Här visas exempel på vad, anpassade texter kan 

innebära. Att använda texter man tror gagnar eleverna, behöver alltså inte verka positivt. Här 

ifrågasätts alltså Ulfgards teorier kring igenkänning och subjektiv relevans. Men vidare säger 

                                                
8 Thörnroth, A., Bergqvist, E. & Ohlsson-Ax, A. Svenska etc.: Svenska och svenska som andraspråk. Stockholm: 

Liber 
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han också att texterna kan vara en utgångspunkt för något annat. Franz uttalande styrker 

tidigare förhållningssätt, det vill säga att eleverna skapar egna syften med läsningen och att 

man som lärare inte bör bestämma syftet i förväg.  

     När det gäller text och litteratur tycker Franz att det är tråkigt att man ofta stannar vid den 

visuella dimensionen, det vill säga att man läser texter, diskuterar och resonerar, men att man 

glömmer bort att det även finns fysiska dimensioner. Som exempel ger han lyriken och 

dramatiken, och menar att de är till för att höras och ses, inte att sitta och läsa tyst för sig själv. 

Tyvärr finns det för lite tid till att exempelvis gå och se en föreställning. Men ibland händer 

det att de har högläsning – ”det handlar mest om att våga och det är ju ingen tung punkt på 

schemat, men det kan vara ett bra sätt att gemensamt samlas kring en text”. Att just ”samlas 

kring en text” förefaller vara ett mönster som återkommer i undervisningen. Som nämnts 

tidigare är det diskussionen och tankarna kring det lästa som tycks uppmuntras och vara målet 

för läraren, även om själva innehållet i diskussionerna kan bidra till personliga syften hos 

eleverna.  

    Under intervjun kommer vi in på samtal som rör läsning av hela verk och hur läraren ställer 

sig till det. Det framkommer att Franz tycker att det är bra att eleverna läser men att 

styrningen av vilken typ av litteratur eleverna ska ägna sig åt är av mindre vikt.  

Tidigare har vi sagt att eleverna ska läsa och redovisa en roman från 1800-talet och en 1900-talet eller 

senare. Men nu har jag givit upp dessa begränsningar och sagt att man ska läsa en bok som inte får en 

att avsky litteratur, och det är väl det viktigaste egentligen… någon som gör att ni (eleverna) rycks med. 

De tankegångar som förs ovan stämmer överens med resonemang som behandlar litteratur 

tidigare i intervjun, det vill säga att läraren anser att läsande, eller skrivande som även nämns, 

måste tjäna ett syfte för eleven, annars finns det ingen poäng med att göra det. Franz förklarar 

vidare att det givetvis kan vara intressant att ägna sig åt närläsning av hela verk som man 

sedan kan ta upp till diskussion, men menar samtidigt att syftet med det i princip kan uppnås 

med hjälp av kortare texter. Återigen kan man tolka detta som att läraren strävar efter att 

skapa igenkänning och situationer som möjliggör diskussion.  
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5.2.3 Sammanfattning av intervjuanalysen 

Av resonemangen framkommer att samtliga informanter anser att litteratur är ett begrepp som 

kan appliceras på med mesta. Bodil menar att all form av skriven text kan räknas som 

litteratur. Denna åsikt delas av Franz. Bodil ger mer konkreta svar på vilka nyttoaspekter 

litteraturen kan medföra, exempelvis analysförmåga, ordförråd och grammatisk kunskap. 

Franz menar istället att det är eleven själv som skapar ett personligt syfte med hjälp av 

litteraturen. Jag tolkar det som att litteraturen kan innebära exempelvis förbättrad 

analysförmåga. 

     Både Bodil och Franz anser att litteraturen kan användas som ett verktyg till att arbeta med 

någonting annat. Bodil ger exempel på den språkliga aspekten, vilket går i linje med Franz 

resonemang det vill säga att litteraturen kan vara en öppning för något annat som kan 

diskuteras. Diskussionen av och om litteratur är av största vikt för att undervisningen ska vara 

givande, ur alla aspekter. Ett jämförande perspektiv till annan litteratur eller andra relevanta 

fenomen förefaller också viktigt. 

     Tydligt är lärarnas förhållningssätt gällande elevernas tankar och åsikter kring det lästa. 

Alla elever bär med sig olika tankar och erfarenheter vilket innebär olika tolkningar av det 

lästa. Det finns alltså ingen rätt eller fel tolkning. Att tillvarata elevernas tidigare erfarenheter 

och eventuellt använda dem som utgångspunkt i diskussioner är en metod som båda anser 

givande. Lärarnas tankar kring spridningen i grupperna tolkar jag som en tillgång snarare än 

en börda.  
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6 Diskussion 

Syftet med min undersökning har varit att utröna vilka syften de intervjuade lärarna anser att 

litteraturen har i deras undervisning. Genom teorier och tidigare forskning gällande litteratur 

och språk har jag kunnat dra relativt generella slutsatser av den information som framkommit. 

I nästföljande avsnitt kommer en diskussion föras med återkoppling till metod, resultat och 

analys. 

     Det finns inte underlag nog, i min undersökning, att kunna dra några generella slutsatser 

över hur lärare i allmänhet resonerar kring litteraturens syfte. Uppgifterna som framkommit 

gäller endast en isolerad grupp. I den jämförande analysen av de fyra kursplanerna 

framkommer att litteraturen tycks ha någorlunda liknande syfte. I kursplanerna för svenska 

som andraspråk tolkar jag det som att litteraturen till största delen fyller ett språkligt syfte. 

Litteraturen öppnar upp för möjligheten att samlas kring något gemensamt som vidare kan 

diskuteras. Detta överensstämmer med de svar som informanterna givit. En tolkning, av 

kursplanen i svenska som andraspråk, som jag gjort är att litteraturen eventuellt kan fylla ett 

kulturbyggande syfte. Denna tolkning får inget explicit medhåll från mina informanter. Franz 

anser att litteraturläsning kan innebära ett kulturbyggande men att det finns en viss 

problematik i vem som definierar kultur. Under arbetets gång har jag insett att detta är en 

komplex diskussion väl värd att reflektera över. Är det så att all litteratur på något sätt speglar 

samhället, eller finns det litteratur som saknar värde? Vem bestämmer i så fall det, med tanke 

på att alla uppfattar litteratur olika? Är litteraturen källan till den kunskap som krävs för att 

kunna diskutera litteratur eller andra fenomen? Ett konkret svar som framkommit under 

arbetets gång är att litteraturen, hur den än definieras, skapar möjlighet till diskussion och 

reflektion. Jag ställer mig då frågan hur man ska tänka när det gäller litteraturval i 

undervisningen. Undersökningen visar att den litteratur som väljs bör engagera eleverna, om 

det ska leda till ett givande resultat. Kanske är det så att litteraturbegreppet måste vidgas, likt 

de resonemang som förs av Bodil och Franz?    

     I efterhand kan jag se att intervjuerna givit mig mycket värdefull information kring hur 

lärarna uppfattar litteratur och vilka syften den tjänar. Som nämnts ovan fanns det för lite tid 

till att utföra klassrumsobservationer. Observationer hade kunnat medföra en djupare insyn i 

hur lärarna arbetar rent praktiskt i klassrummet. Att koppla dessa observationer till en likadan 

observation i ett klassrum med elever som har svenska som modersmål hade inneburit en 

större möjlighet till ett jämförande perspektiv ämnena emellan. Svenska som modersmål och 

svenska som andraspråk är två separata ämnen, men vad skiljer dem åt? Alla elever som har 
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svenska som andraspråk har rätt att läsa ämnet. Ändå finns det skolor som bortser från att ge 

eleverna den möjligheten. Forskning som presenterats innefattar många komplexa 

dimensioner. Vissa elever anser att svenska som andraspråksämnet har lägre status än 

modersmålssvenskan. Samtidigt tycks miljön för språklig utveckling vara mer gynnsam i ett 

andraspråksklassrum, vilket borde innebära en positiv språkutveckling hos alla elever. Kan 

den lägre statusen bero på att staten har valt att göra åtskillnad mellan ämnena?  

     En fördjupad studie i litteraturbegreppet ser jag skulle innebära möjlighet till att vidare 

utforska läsarens personliga syften med litteraturläsning. Nästan all forskning som 

presenterats klargör att litteraturen kan bidra till språklig utveckling, analysförmåga etc. om 

den behandlas på korrekt sätt. Men vad har litteraturen för funktion som andra källor saknar? 

Studien visar att litteraturen kan ligga till grund för en diskussion. Men vad går människan 

miste om ifall hon väljer bort litteratur. Är det enbart det eventuella nöjet? Diskussionen i sig 

borde ju kunna uppnås på annat vis? Detta är frågor som denna studie har väckt och som 

skulle vara intressant att fördjupa sig vidare i. 
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  Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

• Litteratur, vad innebär det för dig? 

• Varför tycker du man ska läsa litteratur? 

• Hur resonerar du när det gäller val av upplägg i undervisningen, val av litteratur och så 

vidare? 

• Hur legitimerar du undervisning av/med litteratur? 

• Lärande om eller genom litteratur, hur ser det ut i ditt klassrum?  

• Finns det litteratur som man inte bör läsa? 

 


