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Sammanfattning 
 
Titel: Elevers perspektiv på skönlitteratur som både mål och medel i svenska som 

andraspråksundervisningen. ”Nej, att samtala är bättre…” ”…man bli van att läsa också, och 

börja gillar språk mer o mer.” 

Title: Literature as both object and instrument in teaching Swedish as a second language. Pupils´ 

perspective. “No, conversation is better…” ”you get used to read too, and start to like languages 

more and more.” 

Författare: Ann-Christine Åsbacka 

Typ av arbete: Examensarbete i kunskapsområdet svenska HSV312 

Handledare: Renate Walder 

Examinator: Inga-Liese Sjödoff 

Program: Lärarprogrammet, Mälardalens högskola 

Datum: Januari 2008 

 

Syftet är att synliggöra andraspråkselevers upplevelser vid användandet av skönlitterära texter i 

undervisningen och vidare analysera och jämföra dessa med en studie i vilken lärares röster kring 

ämnet lyftes fram. En kvalitativ metod ligger till grund för undersökningen. Djupintervjuer 

gjordes med fyra utvalda informanter, samtliga vuxna elever med svenska som andraspråk. 

Informanterna besvarade även tio intervjufrågor skriftligt.   

     Informanterna är på flera sätt kritiska till andraspråksundervisning samt svenskundervisning 

för invandrare där skönlitterära texter används som bas i undervisningen. Samtliga informanter 

påvisar de stora olikheterna mellan den utbildningsform de själva har erfarenheter från och den 

utbildningsform som för dem är aktuell då de studerar på Komvux i Sverige.  

     Lärarna vill ge eleverna en helhetsbild av det svenska språket men eleverna har svårt att alls se 

hur ordinlärning, grammatik och vardaglig kommunikation sker då dessa moment inte är 

frånkopplade undervisningen med den skönlitterära texten i fokus. Lärarna måste vara tydliga i 

sin undervisning och exakt kunna visa eleverna vad det egentliga lärandeobjektet är. Eleverna 

önskar vara delaktiga i de beslut som tas kring den skönlitteratur som används istället för 

läromedel, men lärarna väljer att själva ta besluten. 

 

Nyckelord: Skönlitteratur, svenska som andraspråk, undervisning, delaktighet, tydlighet 
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Förord 

Tack ni fyra, fantastiska informanter som utan förbehåll ställt upp för att denna undersökning 

skulle kunna äga rum. Tack för att ni samtliga tog av er dyrbara tid och besvarade mina frågor 

inte bara i den muntliga intervjun utan även i den skriftliga. Tack för att ni ville dela med er av 

era erfarenheter och av era dyrbara åsikter.  

     Jag vill även sända mitt djupaste och sannaste tack till informanterna från min tidigare 

undersökning som även denna gång ställt upp och besvarat frågor kring undervisningen med 

skönlitteratur som bas. De har även funnits som samtalspartners och goda medmänniskor. 

     Jag har med hjälp av undersökningen förstått vikten av att noggrant kunna precisera vad jag 

som lärare ämnar lära ut, vad det egentliga lärandeobjektet är. Detta objekt måste 

överrensstämma med elevernas föreställning om vad de ska lära in för att lärande överhuvudtaget 

ska ske och kännas meningsfullt.  

     Mitt intresse för skönlitteratur samt min önskan om att få utgå från denna oerhörda guldgruva 

i undervisningen i svenska samt svenska som andraspråk har på intet sätt minskat. Jag har istället 

stärkts i min tro på att vara tydlig och på att våga stå för den kunskap jag besitter i arbetet med 

andraspråkselever. De vill vara delaktiga, planera och färdighetsträna samt testa sina kunskaper 

vilket jag som lärare måste lyssna till och sammanföra med min egen tanke om vad god 

undervisning är.  

     Slutligen vill jag tacka mina barn Oliver och Zacharias för deras oerhörda tålamod med mig 

då jag suttit vid mitt skrivbord och skrivit och tänkt. Och, min Lasse! Tack för ditt stöd. Tack för 

dina uppmuntrande ord och för ditt intresse för mig och för det jag skriver.  

 

     Arboga den 2 januari 2008-01-02 

 

     Ann-Christine Åsbacka 
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1. Inledning 

 
I Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf94) presenteras under Utbildning för vuxna 

följande text: 

Vuxenutbildningen i komvux och statens skolor för vuxna (SSV) skall, med elevernas tidigare utbildning 
och livserfarenhet som utgångspunkt, fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som grund för 
yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för deltagande i samhällslivet. (Lärarhandboken 2002 s. 41) 
 

För de elever som studerar ämnet svenska för invandrare (sfi) kan man under Allmänna 

bestämmelser finna att ”Sfi syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska 

språket och om det svenska samhället” (Lärarens handbok 2002 s. 106). Att i egenskap av lärare 

vara den som ska förmedla alla viktiga verktyg för elevernas kunskapande kan i ögonblicket 

kännas både ansvarsfullt och näst intill övermäktigt. Uppdraget är att förse varje enskild elev med 

vad just denne behöver för ett maximalt utvecklande av kunskaper inom olika områden. 

     För ämnet svenska som andraspråk innebär det att uppdraget är än mer komplext. Eleverna 

ska samtidigt som de lär sig ett nytt språk även lära sig hur det svenska samhälle de nu ska leva i 

fungerar.  

     Under åren som lärarstuderande har mitt intresse för att använda skönlitterära texter som ett 

pedagogiskt redskap i undervisningen ökat. Jag har vid varje verksamhetsförlagd 

utbildningsperiod prövat mina idéer på både ungdomar och vuxenstuderande. Vid genomförandet 

av kursen Forskningsmetod för lärare under våren år 2007 hade jag möjlighet att själv göra en 

studie i vilken jag fokuserade på tre lärare som arbetade och fortfarande arbetar med 

vuxenstuderande på en Komvuxskola i mellersta Sverige. Dessa lärare använde samtliga 

skönlitterära verk som bas i sin undervisning trots att undervisningen även bedrevs på sfi-nivå.   

     Intressant och viktigt var för mig att kunna få ta del av deras tankar, idéer och metoder kring 

arbetet med skönlitterära texter. Deras entusiasm, deras stora elevnärvaro och deras otroliga 

arbetsglädje inspirerade mig och vad som gjorde arbetet med dessa lärare givande var deras 

tydliga koppling till aktuella styrdokument och kursplaner. Utifrån dessa tre lärares perspektiv 

var och är skönlitterära texter en utmärkt bas i både svenskundervisning och i svenska som 

andraspråksundervisning. Men, vad anser deras elever?  

     I denna undersökning skall jag försöka finna det mellanrum som mer eller mindre alltid 

existerar lärare och elever emellan. Läraren anser att dennes undervisningsmetod fungerar. 

Mångårig  erfarenhet gör dock att läraren vet att denne inte kan hjälpa alla elever. Likväl är det 

lärarens uppdrag i en skola för alla. Min tanke är att i denna undersökning ge eleverna röster då 

det gäller skönlitteratur som bas i undervisningen. Jag vill veta och förstå vad som för dem är det 

viktiga. Jag vill med undersökningen skapa kortare kommunikationsvägar mellan mig och mina 
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kommande elever. Hur ser den ideala undervisningen med skönlitterära texter ut för dem? Vilken 

litteratur anser eleverna vara den bästa ur ett pedagogiskt perspektiv? Kan en andraspråkselev 

överhuvudtaget alls lära sig ett nytt språk genom att läsa skönlitterära texter?  

 

 

1.1Syfte  
 

Syftet med undersökningen är att synliggöra vuxna andraspråkselevers upplevelser vid 

användandet av skönlitterära texter i undervisningen och vidare analysera och jämföra dessa med 

en studie i vilken lärares röster kring ämnet lyftes fram. 

 

1.2 Forskningsfrågor 

 

De frågor som jag vill besvara är följande: 

 

a) Kan vuxna andraspråkselever lära sig svenska genom att läsa skönlitterära texter? 

b) Vad anser andraspråkselever om undervisning som baseras på skönlitteratur? 

c) Vad är god undervisning enligt andraspråkselever? 

d) Om skönlitteratur används i undervisningen, vilken litteratur föredrar 

andraspråkseleverna? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

 

Texten inleds med en kort sammanfattning som efterföljs av ett förord. Under rubriken inledning 

ges en introduktion till anledningen av denna undersökning samt syfte, forskningsfrågor och 

disposition. Därefter följer begreppsdefinitioner. Litteraturgenomgången ger läsaren en bild av 

rådande teorier kring inlärning av ett andraspråk samt en inblick i aktuella styrdokument. 

Dessutom kan läsaren under rubriken tillbakablick även ta del av en tidigare undersökning gjord 

av mig för att på så sätt få en heltäckande bild av problemområdet.  

     Därefter följer beskrivning av metod, reliabilitet, validitet, generaliserbarhet, presentation av 

informanter samt en presentation av ställningstagandet kring rådande etiska regler. Resultatet 

följs av diskussion, slutsatser samt ett slutord.   
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1.4 Begreppsdefinitioner 

 

I denna text används begreppet svenska som andraspråk med två olika syften. Begreppet kan 

således vara det språk som efter modersmålet ska fungera som målspråk för individen, i detta fall 

svenska. Begreppet kan även användas som beteckning för ämnet svenska som andraspråk. För 

att definiera ämnet svenska som andraspråk har jag bl.a. använt mig av skolverkets definition och 

syfte. 

Utbildningen i ämnet svenska som andraspråk syftar till att elever med annat modersmål än svenska skall få 
möjligheter att utveckla god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska. Ämnets syfte är att 
stödja den speciella inlärningsprocess som tillägnandet av ett andraspråk innebär och därmed hjälpa eleverna 
till en vid och varierad språkutveckling. (www.skolverket.se) 

 

För att än mer belysa ämnets karaktär följer här Kenneth Hyltestams definition. 

 

Kärnan i detta ämne är att stödja inlärningen av språket som sådant, dvs inlärningen av allt det som svenska 
barn redan kan när de börjar skolan och som är förutsättningen för att de ska kunna lära sig ”finliret” som 
modersmålsundervisningen sysslar med. I ämnet svenska som andraspråk ska också elever med vitt skilda 
utgångslägen vad gäller behärskning av svenskan ges adekvat undervisning. (Hyltenstam, 2004 s.7) 

 

Med förkortningen sfi menas svenskundervisning för invandrare. Syftet med ämnet svenska för 

invandrare är enligt Skolverket som följer: ”Sfi ger elever med annat modersmål än svenska 

möjlighet att lära sig och att utveckla ett funktionellt nytt språk” (www.skolverket.se). 

     Då jag i texten använder mig av begreppen språkets bas och utbyggnad utgår jag från Åke 

Vibergs definition. 

Basen svarar mot de delar av språkbehärskningen som barn med svenska som modersmål tillägnat sig redan 
innan de börjar skolan, medan utbyggnaden är ett sammanfattande namn på de delar av språkbehärskningen 
som i synnerhet tillägnas under skolåldern och i viss utsträckning även senare i livet. Basen behärskas 
fullständigt av alla infödda talare av ett språk och omfattar framförallt ljudsystemet, det morfologiska och 
syntaktiska systemet med undantag för vissa drag som är bundna till vissa stilarter (t ex plural på främmande 
ord: museer), basordförrådet samt grundläggande diskursregler för allmänt behärskande genrer såsom enkla 
berättelser. Utbyggnaden består av de aspekter av språkbehärskningen som är bundna till speciella 
användningar av språket och kan variera individuellt även mellan infödda talare.” (Viberg, 2004 s. 63) 

 

Med målspråk menas i texten det språk som är målet för undervisningen, i detta fall svenska.  

     Inlärningsteoretikern Lev Vygotskijs teori om den nära utvecklingszonen tas i texten upp i 

samband med frågor om inlärning. Definitionen som används är följande: 

…avståndet mellan den verkliga utvecklingsnivå eleven befinner sig på (som visar sig vid självständig 
problemlösning) och nivån på den möjliga utveckling som skulle kunna vara för handen genom en 
problemlösning under den vuxnes ledning eller i samarbete mellan andra elever som kommit längre (”more 
capable peers”). (Dysthe, 1996 s.55)  
 

Med det flerstämmiga klassrummet menas i texten det klassrum där inte bara lärarens röst hörs 

utan där både elever och lärares röster är centrala i såväl den muntliga dialogen som den 
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skriftliga. Uttrycket/begreppet är hämtat ur Olga Dysthes Det flerstämmiga klassrummet (1996). 

Dysthe menar att en sådan flerstämmighet är förutsättning för lärande samt för demokrati.  

     Begreppet learning study presenteras i Pm, pedagogiska magasinet (2007) och behandlas i 

texten samt definieras av Mona Holmqvist som en metod som lärare och forskare kan använda 

sig av för att få syn på och vidare kunna analysera varje enskild elevs förståelse för det som 

undervisas.  

     Med lärandeobjekt menas det fenomen eller den exakta kunskap som eleverna förväntas lära 

in och som läraren lär ut. Ett exempel på lärandeobjekt kan vara att lära andraspråkselever att 

använda de svenska verbens preteritumformer.  

     Med begreppet autentiska texter menas texter som inte är tillrättalagda för eventuell 

andraspråksundervisning. Skönlitteratur, faktalitteratur, nyhetstexter, artiklar och insändare är 

några exempel på autentiska texter.  

     I texten används förkortningen SSBU-metoden. (Skönlitteratur Som Bas i Undervisningen.) 

Förkortningen syftar till det arbetssätt i vilket skönlitteratur används som bas/utgångspunkt i 

andraspråksundervisningen.  

     Med ett kontrastivt perspektiv menas att andraspråkselever ska få kunskaper i hur målspråket 

svenska är uppbyggt så att de kan jämföra målspråket med det egna modersmålet. De ska 

därigenom se likheter och olikheter i ljud, ord- och satsmönster. Andraspråkseleverna ska även 

kunna inta ett kontrastivt perspektiv på samhället som sådant och kunna jämföra det svenska 

samhället med det/de samhälle/samhällen de tidigare levt i.  

     I texten används begreppet cyklisk progression med vilket menas att man i undervisningen 

med jämna mellanrum återkommer till tidigare genomförda moment för att på så sätt ge eleverna 

en chans till repetition och fördjupning.  

     För att definiera processbarhetsteorin, en teori som förklarar inlärningsordning, används 

Gisela Håkanssons (2004) definition: 

 

Grundantagandet är att inlärare bara klarar av att producera sådana konstruktioner som de kan processa och 
därför inte klarar hela grammatiken på en gång. Istället går det till så att de olika grammatiska procedurerna 
gradvis byggs på och automatiseras…Pienemanns förslag är att dessa olika procedurer utvecklas i en viss 
bestämd ordning vid andraspråksinlärning, närmare bestämt via ett givet antal utvecklingsnivåer. En inlärare 
kan bara ta sig till en nivå i taget och nivåer som är högre upp används inte förrän de lägre är automatiserade. 
(Håkansson, 2004 s. 154)    

 

Då jag i texten refererar till elever och lärare menar jag de som varit mina informanter i denna 

undersökning (Åsbacka, 2008) samt min tidigare undersökning (Åsbacka, 2007).  
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2. Bakgrund 

 

Med hjälp av en genomgång av aktuell forskning kring ämnet svenska som andraspråk samt med 

ett antal väl valda argument vilka talar för och även emot ett arbete inom ämnet där skönlitterära 

texter får utgöra grunden för undervisningen, ska jag försöka visa läsaren vilka skillnaderna är 

mellan lärarnas föreställning om det de lär ut och elevernas uppfattning av det de lär in. I den 

slutliga delen av litteraturgenomgången presenteras delar av resultat från en studie genomförd av 

mig under våren år 2007. 

 

2.1 Litteraturgenomgång    

 

Kenneth Hyltenstam redogör i sin artikel Om kunskapsfältet svenska som andraspråk (2004) för 

vad som skiljer ämnet svenska som andraspråk från det för alla kända svenskämnet. Hyltenstam 

menar att undervisning i svenska som förstaspråk ska ge eleverna kunskaper i läsning och 

skrivning. De ska tillägna sig det språk som samhället kräver och kunna anpassa sig till det som 

krävs i ett särskilt kommunikationssammanhang. Utöver detta ska de kunna se språket utifrån, 

alltså kunna analysera språket grammatiskt.  

     Hyltenstam (2004 s. 6-7) menar att i ämnet svenska som andraspråk läggs fokus på 

inlärningen av målspråket vilket innebär inlärningen av den stora mängd ord och begrepp svenska 

barn redan behärskar vid skolstart. Samtidigt som andraspråkseleverna ska tillägna sig basen för 

det svenska språket ska de också bygga ut språket på samma sätt som deras klasskamrater med 

svenska som förstaspråk.  

     Enligt Hyltenstam (2004 s. 7-9) beror inlärningsperiodens längd på många olika faktorer. 

Aktuell forskning har visat att ett barn kan lära sig basen i målspråket på ett till två år medan en 

total utbyggnad kan ske under fem till sju år. Hyltenstam påpekar att skillnaderna i inlärningstid 

kan vara stora då det gäller vuxna inlärare. De invandrare med ett språk närbesläktat med 

målspråket, i detta fall svenska, med gedigna akademikerstudier bakom sig och med ett stort 

socialt kontaktnät i Sverige kan lättare tillägna sig det svenska språket än de som inte besitter 

ovan nämnda fördelar. Hyltenstam framhåller dock även hur det omvända kan äga rum och vill 

med resonemanget föra fram vikten av att varje elev måste få tillägna sig det svenska språket i 

den takt som bäst lämpas för denne.  
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     Åke Viberg behandlar i artikeln Andraspråksinlärning i olika åldrar (2004 s. 41-43) också 

språkutveckling i vuxen ålder även om författaren själv anser att det inom ämnet inte finns 

tillräckligt med material och forskningsunderlag. Viberg menar att språkutveckling i vuxen ålder 

oftast sker inom arbetslivet. På arbetsplatsen lärs det språk in som är adekvat för det 

arbetssituationen kräver. Viberg menar också att de individuella skillnaderna i språkinlärning är 

så pass stora att det därför är svårt att fastställa hur åldern direkt påverkar inlärningen av ett nytt 

språk. Dock hänvisar Viberg till ett antal undersökningar som visar hur behärskningen av språket 

på olika områden förändras med stigande ålder. Att effektivt kunna finna det rätta ordet vid 

kommunikation tenderar att avta i takt med att man blir äldre. Detta bör beaktas i arbetet med 

vuxna andraspråksinlärare.  

     Åke Viberg (2004 s. 15-18) beskriver hur språkbehärskningen ofta avstannar för vuxna 

inlärare. Viberg sätter stor vikt vid inlärarens sociala kontaktnät och menar att detta fyller en 

viktig funktion då det gäller kommunikation. Utbildning i andraspråket är även det en viktig del i 

lärandet och bevarandet av andraspråket och bör, enligt Viberg, alltid garantera ett inflöde som 

möjliggör utvecklande kommunikation. Precis som Hyltenstam menar Viberg att de inlärare vars 

förstaspråk är nära besläktat med målspråket svenska har lättare att tillgodogöra sig det nya 

språket. De inlärare som har tidigare erfarenheter av andraspråksinlärning har även de en 

smidigare väg mot ett erövrande av målspråket svenska.  

     Jim Cummins redogör för kopplingen mellan språk och identitet i sin artikel 

Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för utveckling av skolans språkpolicy 

(2002 s.10-16). Cummins menar att en förutsättning för att våra andraspråkselever ska vilja 

investera i den nya identitet som automatiskt medföljer skapandet av ett nytt språk är att deras 

interaktion med den nya kulturen är positiv. Cummins lyfter i artikeln fram lärarens betydelse i 

sammanhanget och menar att denne ska stödja elevernas förståelse för sig själva såsom de är och 

för hur de vill forma den identitet som skapas genom det nya målspråket. Cummins betonar 

vikten av att utgå från vad eleverna redan kan då de ska lära sig ett nytt språk.  

     Cummins (2002 s.14-23) poängterar läsning och skrivning vid inlärning av det nya 

målspråket. Han menar att i utvecklandet av ett självförtroende då det gäller studier samt i 

utvecklandet av rent kunskapsinriktade språkfärdigheter förutsätts ett ständigt läsande och 

skrivande. För att eleverna maximalt ska kunna engageras kognitivt och för att de maximalt ska 

kunna investera i sina nya identiteter måste de få möjlighet att använda språket både muntligt och 

skriftligt. De måste enligt Cummins få fokusera på språkets olika betydelser och vidare få göra 

språket till sitt genom den positiva interaktion vi lärare är med och skapar mellan elevernas kultur 

och den svenska kulturen.   
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     Cummins (2000 s. 22-23) talar för ett användande av skönlitterära texter i undervisningen 

både på målspråket och på modersmålet då han menar att eleverna genom sådana texter relaterar 

till sig själva och till sin egen världsuppfattning vilket leder till fortsatt läsning. Cummins driver 

sitt påstående vidare med att tillföra vikten av att skriva texter ur både analytiskt och berättande 

perspektiv. Detta sätt att arbeta skulle, enligt Cummins, befrämja elevernas språkförmåga samt 

deras väg till en god självkänsla och identitet.  

     Lena Bråbäck och Lena Sjöqvist behandlar ämnet skönlitteratur i undervisningen i sin artikel 

Kan man vara dumdristig om man är modig? – Om skönlitteratur som medel för lärande. (2000). 

Författarna menar att vi alla vill bli berörda av en riktigt god historia och att vi, då vi berörs, 

också engageras och minns. Bråbäcks och Sjöqvists utgångspunkt är att skönlitterära texter inte 

låter sig låsas vid nationella gränser och inte heller vid etniska. Frågor av existentiell karaktär är 

alltid aktuella. Erfarenheter av liv, död, kärlek, utanförskap, godhet och ondska delas av alla i ett 

klassrum och ger, enligt författarna, de öppningar som behövs för diskussioner som är rent 

språkutvecklande men även utvecklande av den egna personligheten. ”Själva läsupplevelsen blir 

motorn i den tanke och språkutveckling som vi tycker oss ha sett i detta arbete” (Bråbäck & 

Sjöqvist, 2000 s.147). 

     Bråbäck och Sjöqvist menar även de att andraspråkselever ständigt brottas med dubbla 

uppgifter då de både ska lära sig sitt andraspråk samtidigt som de ska lära på sitt andraspråk. 

Författarna ser hur eleverna genom arbetet med skönlitterära texter ges tillfälle att använda 

målspråket i olika sammanhang kring ett innehåll som för dem är meningsfullt. I detta sker 

språkutveckling! Vidare visar författarna hur de olika momenten att tala, läsa och skriva 

oavbrutet sammanflätas och att ett samband mellan tanken och att skriva samt mellan att lära och 

att skriva tydligt framträder. ”Tillgången till ett rikt och varierat inflöde och möjligheten att själv 

använda språket är avgörande för resultatet” (Bråbäck & Sjöqvist, 2000 s. 149).   

     Bråbäck och Sjöqvist (2000 s.151-162) ger i sin artikel goda exempel på undervisning där 

skönlitterära texter utgör grunden. De poängterar förhållningssättets/metodens förmåga att 

individualisera och ta vara på elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper som ett väl 

fungerande redskap vid inlärningen av målspråket. Elevernas tankar betyder något. Författarna 

hänvisar till Vygotskys (1962) teori om den nära utvecklingszonen, som visar den nivå en elev 

befinner sig på då denne löser ett problem på egen hand och på den nivå samma elev kan nå med 

hjälp av en lärare eller med hjälp av klasskamrater som redan besitter den efterfrågade 

kunskapen. Bråbäck och Sjöqvist menar att arbetet kring skönlitterära texter direkt kan kopplas 

till ett arbete där en potentiell utvecklingsnivå kan nås med omgivningens hjälp i form av 
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diskussioner där tankar, olika de egna, lyfts fram vilka leder till en utveckling både språkligt och 

mentalt.  

     Pirkko Bergman och Lena Sjöqvist belyser i artikeln Skönlitteratur som läromedel (2003) hur 

man genom skönlitterära texter får förståelse för språket med alla dess komplicerade ord. De 

lyfter fram tanken om att alltid välja texter som har en något högre svårighetsgrad än elevens 

aktuella förmåga för att de tillsammans med läraren ska ha möjlighet att tolka texten och 

samtidigt upptäcka hur samma text för andra kan te sig totalt olik. Detta, menar författarna, ger 

olika ingångar till diskussion där språkliga övningar får en naturlig plats samtidigt som innehållet 

engagerar. Men, trots detta menar författarna att ”Det allra viktigaste är att det är elevernas 

förutsättningar och behov som styr”(Bergman & Sjöqvist, 2003 s. 96).  

     Bergman och Sjöqvist (2003) visar med konkreta exempel i sin text hur läraren kan arbeta 

med skönlitterära texter som bas i undervisningen i ämnet svenska som andraspråk och de 

framhåller hur de i sina diskussioner, både de muntliga och de skriftliga, kan ta del av elevernas 

tankar och åsikter utan att värdera. De avslutar sin artikel med det för dem starkaste argumentet 

för en undervisning med den skönlitterära texten som bas: 

Undervisning kring skönlitterära texter gör det möjligt att hela tiden pendla mellan bas och utbyggnad i 
språket. Alla komponenterna i språkbehärskningen vävs samman. Diskussionerna kring ord och begrepp är 
utmärkt träning i muntlig färdighet; ordinlärning och grammatik går hela tiden hand i hand. Innehållet i 
texterna och elevernas egna reflektioner gör språket rikt och levande. (Bergman & Sjöqvist 2003 s. 107) 
 

I årets fjärde nummer av Pm Pedagogiska magasinet (2007) skriver Gunilla Molloy i sin artikel I 

litteraturen lyssnar jag till mig själv (2007 s. 30-35) om alla de goda argument som kan lyftas för 

ett användande av skönlitterära texter i undervisningen. Molloy menar att skälet till 

litteraturläsning kan vara att leta efter det som finns bakom texten. Att läsning bjuder till 

diskussioner kring etiska och moraliska dilemman. Molloy menar vidare att texterna som läses 

kan spegla värderingar och uppfattningar som ger uttryck för en tidsanda. Ingen kan läsa ”fel” 

utan de olika perspektiven som framkommer vid läsningen av ett verk kan läsas och tolkas 

beroende på erfarenheter och värderingar. Genom litteraturen kan förståelse för andra människors 

tankar och åsikter fås.  

     Molloy (2007 s. 30-35) ger litteraturen en brobyggande funktion där samspelet mellan 

frågorna i texten och läsarens åsikter möts. Eleverna kan genom läsningen förstå vilka 

ställningstagande de gjort och de kan även omvärdera dem. Detta i sig, menar Molloy, kan vara 

ett argument för skönlitteratur i undervisningen. Molloy vill framhålla skolan som den plats där 

de egentliga mötena sker. Där elever och lärare både kulturellt och socialt samspelar och i 

förlängningen lär sig förstå varandra.   
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     Molloy (2007 s. 30-35) menar att läsningen kan bli ett sätt att få information om omvärlden 

och samtidigt erbjuder den igenkänning för läsaren vilket skulle kunna leda till förståelse för både 

egna och andras erfarenheter. Detta skulle kunna vara en grogrund för reflektioner kring svåra 

frågor och ställningstaganden. Hon menar att vi ska läsa skönlitteratur just för att vi är olika. Och, 

vi ska tala om det vi har läst. Vi ska tala om de frågor som läsningen väcker för att det gör oss 

medvetna om var vi själva står. I sådana sammanhang kan perspektivbyten ske både med den 

lästa texten och med övriga tolkningar av den. Molloy ser läsandet och samtalet kring det lästa 

som en väg till demokrati. Hon menar att i diskussionen krävs det att de medverkande lyssnar och 

genom att lyssna på andra och på sig själv kan vi förstå vad som gör oss lika och olika vilket i 

förlängningen är nödvändigt för demokrati.  

     Mona Holmqvist, docent i pedagogik vid Högskolan Kristianstad, skriver i artikeln Att 

iscensätta lärande (2007 s. 6-11) om hur läraren inte alltid lär ut det denne tror sig lära ut. 

Holmqvist driver detta vidare och menar att det läraren har för avsikt att lära ut inte alltid är det 

som eleverna lär in. Hon visar på de svårigheter som uppstår då man som lärare ska beskriva vad 

det är som avgör att en viss kunskap lärs in. Holmqvist vill påvisa vikten av att som pedagog vara 

medveten om den enskilde individens förutsättningar för att kunna ta till sig och förstå den 

förmåga eller det fenomen som undervisningen ämnar utveckla. Holmqvist menar att kunskap om 

vad som krävs för att tillhandahålla en situation i vilken lärande sker borde vara varje pedagogs 

högsta prioritering. Men, hur ska då pedagogen/läraren veta vad exakt som har den avgörande 

betydelsen för en fungerande inlärning?  

     Enligt Holmqvist (2007 s. 10-11) är det förmågan att kunna urskilja som är det viktiga i 

sökandet efter kunskap. Men, hon visar genom sin studie även hur små skillnader i 

undervisningen avgör vad eleverna sedan urskiljer och vad de utifrån det får för förståelse för det 

fenomen som fungerade som lärandeobjekt. Holmqvist ställer frågor om vad som krävs för att 

eleverna ska lära det som läraren avser att lära ut samt vad som ingår i det valda lärandeobjektet. 

Det är, enligt Holmqvist, också viktigt att avgränsa med frågan om vad som inte ingår i 

lärandeobjektet för att på tydligaste sätt få fatt på kärnan. 

     För att exakt kunna svara på frågan vad eleverna egentligen lär och huruvida det är detsamma 

som läraren hade för avsikt att lära ut kan den arbetande läraren göra en learning study. I denna 

typ av studie ringar man in varje individs speciella förståelse. Holmqvist (2007 s. 8) beskriver i 

sin artikel användandet av variationsteorin, en teori som förutsätter att allt lärande kräver 

variation. Elever lär sig se skillnaden i jämförandet av olika lärandeobjekt, alltså i det som 

egentligen ska läras in vare sig det är ett fenomen eller en färdighet. Elevernas förmåga att se det 

de ska lära analyseras och för ändamålet görs observationer, traditionella test samt intervjuer. 
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Informationen ger läraren en bild av varje elev trots stora grupper, samtidigt som informationen 

är något av ett grundfundament för en undervisning av betydelse.  

     Holmqvist (2007 s. 8-10) visar hur man innan starten av ett undervisningstillfälle kan 

kontrollera var eleverna kunskapsmässigt befinner sig och hur man utifrån den vetskapen kan 

utforma undervisningen med syfte om att nå mest framgång. Genom att testa elevernas kunskaper 

även efter undervisningstillfället samt efter en fyra veckors period kan läraren se huruvida eleven 

lärt samt fått förståelse för lärandeobjektet.  

 

 2.2 Styrdokument  

 

Nedan ska jag presentera delar ur den nya kursplanen för svenskundervisning för vuxna 

invandrare, främst Kurs C, för att på så sätt ge läsaren en bild av vilka riktlinjer undervisningen i 

ämnet ska följa. Detsamma ämnar jag göra i ämnet svenska som andraspråk på gymnasienivå, då 

främst Kurs B i ämnet.  

     Syftet för sfi utbildningen är enligt Ny kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi) 

(www.skolverket.se 2007-12-16) att elever med andra modersmål än svenska ska få lära och 

samtidigt utveckla det svenska språket. Genom tillägnandet och utvecklandet av det svenska 

språket skapas också trygghet och gott självförtroende för eleverna vilket vidare ger dem 

möjlighet att uttrycka den egna personligheten. Kommunikation är kärnan i ämnet och eleverna 

måste också få kunskaper i hur ett nytt språk lärs in. Målen för Kurs C är: 

Eleven skall 
- kunna kommunicera muntligt och skriftligt i olika situationer som är relevanta för eleven, 
- kunna förstå tal i olika situationer och texter av olika slag, 
- kunna beskriva egna kunskaper om och erfarenheter av språk, arbetsliv och kulturer och jämföra med olika       
- förhållande i Sverige och 
- kunna använda olika strategier för att lära sig svenska, kunna planera sitt lärande och använda sig av   
- relevanta hjälpmedel. (www.skolverket.se)  

 

Under kommentarer till kursplanen presenteras regeringens propositionstext. I texten poängteras  

vikten av det nära sambandet mellan språk och kultur. Texter om samhället samt om kulturen 

lyfts fram som en källa både till språkkunskaper och till kunskaper om Sverige. Lärarens frihet i 

val av stoff och metod betonas och den kommunikativa kompetensen innefattar allt från att kunna 

förstå och bli förstådd till förmåga att behärska det svenska språkets form både skriftligt och 

muntligt. Igen poängteras vikten av att eleven är medveten om hur språkinlärning sker och 

rekommendationen är att varje elev tillsammans med läraren upprättar en individuell studieplan.  
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Syftet för ämnet svenska som andraspråk på gymnasienivå är bl.a. 

 

[ ] att eleverna skall lära sig att använda skrivandet för att tänka och lära. Litteraturläsningen skall – utöver att 
vara en källa till glädje, personlig utveckling och tillfredsställelse – öka elevernas medvetenhet om den 
betydelse skönlitteraturen har för språkutveckling och kulturförståelse [ ]Genom språket sker kommunikation 
med andra och genom läsning och eget skrivande tillägnar sig eleverna nya begrepp och lär sig att se 
sammanhang, tänka logiskt, granska kritiskt och värdera. (www.skolverket.se) 

 

De mål eleverna ska sträva mot är, förutom att eleven ska se sin utbildning som en helhet, att 

kunna reflektera över tvåspråkighet, att utveckla språket både i tal och i skrift och även att  

 

utveckla sin fantasi och lust att lära genom att tillägna sig skönlitteratur i skilda former från olika tider och 
kulturer och stimuleras till att söka sig till litteraturen och bildmedier som en källa till kunskap och glädje. 
(www.skolverket.se)  
 

Under rubriken Ämnets karaktär och uppbyggnad (www.skolverket.se) läggs fokus på den 

svenska litteraturen och även på världens litteratur som betydande kunskapsområden. För att 

komma nära det svenska språket och den svenska kulturen framhålls litteraturen som medel. Det 

kontrastiva perspektivet belyses. Eleverna ska med hjälp av utbildningen kunna jämföra det egna 

modersmålet med svenskan samt tidigare samhälleliga förhållanden med nuvarande svenska 

förhållanden. I Kurs B fokuseras litteratur som kunskapskälla och eleven ska inrikta sig på ett 

analytiskt tänkande som vidare ska mynna ut i ett eget skrivande.  

 

2.3 Tillbakablick 

 

Nedan presenters en komprimerad version av den undersökning jag gjorde under våren år 2007. 

 

2.3.1 Hur tänker de lärare som väljer SSBU-metoden?  

 

I min undersökning Skönlitteratur som bas i andraspråksundervisningen. Är det riktig skola? 

(2007) framkom tydligt hur de verksamma lärarna som arbetar utifrån skönlitterära texter 

uteslutande utgår från rådande styrdokument som läroplaner och kursplaner. Två av de tre 

tillfrågade lärarna underströk speciellt att de genom detta arbetssätt mycket väl täcker samtliga av 

svenskämnets samt svenska som andraspråksämnets kunskapsområden. De menade att då den 

skönlitterära texten läses och bearbetas utifrån det kunskapsområde som tas upp bidrar detta till 

att de båda ämnena, svenska och svenska som andraspråk, av eleverna ses som något helt. 

Metoden kan liknas vid ett landskap med alla dess topografiska olikheter vilka inte alltid skönjer 
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en början och ett slut. Delarna går in i varandra och bygger landskapet, den omgivning vi ser och 

lever i. Lärarna menade att man genom det traditionella undervisningssättet istället gör öar av 

kunskapsområdena. Öar avgränsade från varandra och för eleverna till synes helt oberoende av 

varandra.  

     Konkret sett får eleverna, med hjälp av denna metod (SSBU-metoden), skrivuppgifter vilka är 

relaterade till den aktuella texten. Genom att besvara frågorna lär de sig återberätta det de läst 

både muntligt och skriftligt. Eleverna får även läsa texten högt vilket ger träning i både uttal och 

intonation. Grammatik tas enligt lärarna upp då behovet finns men genomsyrar undervisningen 

eftersom grammatiken är omöjlig att koppla bort vare sig det gäller den muntliga 

kommunikationen eller den skriftliga.  Stavning och ordkunskap är moment som ständigt 

integreras i undervisningen. 

     Kunskaper i svenska språkets stil och komplexitet menar lärarna att eleverna lättare uppfattar 

då de läser skönlitterära texter än om de enbart skulle tillägna sig språket via allt igenom 

tillrättalagda meningar tagna ur en traditionell lärobok. De menar även att eleverna genom 

SSBU-metoden utvecklar sitt abstrakta tänkande och att de lär sig ”läsa mellan raderna”. 

     Det mer abstrakta kunnandet är även det, enligt lärarna i min undersökning, en betydande del 

av de fördelar SSBU-metoden tillhandahåller. Lärarna menar att det i arbetet kring skönlitterära 

texter uppstår en slags gemenskap i gruppen, ett tryggt klimat som möjliggör tillfällen för 

diskussioner kring det gemensamt lästa. Diskussioner i vilka likheter samt olikheter tas upp om 

synen på historia, kultur och religion. Diskussionerna kan utgå från ett genus-, klass- eller etniskt 

perspektiv och lärarna menar att de direkt kan koppla detta till de mål som aktuella kursplaner 

kräver.  

     Sammanfattningsvis skapas en förståelse samt ett kunnande för och av målspråket svenska 

samt en förståelse för den omvärld eleverna tar del av. En av lärarna menar att eleverna genom att 

lära sitt andraspråk svenska med hjälp av SSBU-metoden ställs inför frågeställningar som vidare 

kan leda till en personlig utveckling.  

 

2.3.2 Hur väljs litteraturen ut? 

 

De tre tillfrågade lärarna motiverar väl sina val av de texter som ska ligga till grund för deras 

undervisning. Exempel på texter är Selma Lagerlöfs Tösen från Stormyratorpet, Victoria 

Benedictssons Pengar, Moa Martinssons Kvinnor och äppelträd och Mikael Niemis 

Populärmusik från Vittula. För att ta del av fler exempel hänvisas till Skönlitteratur som bas i 

andraspråksundervisningen. Är det riktig skola? (Åsbacka, 2007) Lärarna utgår ifrån den grupp 
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elever som sitter i deras klassrum. De vill genom sina val nå varje enskild elev vilket de kan göra 

om litteraturen har flera infallsvinklar, flera ingångar till diskussion. Meningen blir då att 

diskussionerna belyser textinnehållet på många olika sätt och att detta är en förutsättning för t.ex. 

grupparbeten samt  vidare diskussion. Samtliga lärare framhåller vikten av att använda sig av 

texter som utmanar elevernas språkfärdigheter. Texterna bör vara snäppet över i svårighetsgrad 

för att stimulera till ny kunskap.  

 

2.3.3 Hur tydliga är lärarna i sin undervisning? 

 

Lärarna poängterar vikten av dokumentation. De menar att eleverna själva ska dokumentera sina 

arbeten under kursens gång och att även lärarna för någon form av logg eller dylikt för att  

noggrant tillsammans med eleverna kunna åskådliggöra vad som gjorts i förhållande till aktuell 

läroplan och kursplan. Lärarna menar att om allt arbete dokumenteras kan de tydligt visa eleverna 

hur de på olika sätt i skrivandet arbetat med områden som grammatik, ordkunskap, stavning, 

argumentering samt kommunikation. De kan också jämföra arbetet med en lärobok skriven i 

ämnet för att för eleverna synliggöra det faktum att allt inom ramen för ämnet har täckts in.  

 

2.3.4 Hur skiljer sig undervisning med SSBU-metoden från traditionell undervisning? 

 

Ett arbete baserat på skönlitterära texter kräver både mod och lyhördhet. Stort ansvar läggs på 

läraren då denne själv många gånger får utarbeta sina egna övningsuppgifter och dylikt. Att följa 

ett på förhand utarbetat och tillrättalagt läromedel sparar däremot kraft för den yrkesverksamme 

läraren och detta traditionella arbetssätt verkar också vara det mest använda och det minst 

ifrågasatta. Lärarna i min undersökning understryker vikten av att skapa god stämning och att 

skapa intresse, nyfikenhet, förståelse för sin omgivning och för målspråket svenska. De menar att 

de genom de skönlitterära texterna skapar förutsättning för det flerstämmiga klassrummet på ett 

roligare och mer naturligt sätt än om de enbart var tvungna att utgå från de läromedel som 

tillhandahålls då det gäller andraspråksundervisning. Läromedel som enligt lärarna många gånger 

i sin utformning kan vara både naiva och kränkande för deras vuxna elever. 

     Samtliga lärare menar dock att de ofta känner sig tvungna att försvara det valda arbetssättet. 

De elever som studerar ämnet svenska som andraspråk har oftast en skolbakgrund i vilken en 

traditionell undervisning ägt rum. Läraren har i de flesta fall styrt undervisningen vilken skulle 

kunna falla under det behavioristiska lärandet där eleven ses som ett tomt kärl då den startar sin 

skolkarriär och där lärarens uppgift är att fylla detta tomma kärl med vad läraren anser vara 
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väsentligt. Läromedlen följs och de elever som har det bästa minnet är de som även har de bästa 

betygen. För dessa elever ter sig skönlitterära texter diffusa som utgångspunkt i lärandet.  

    De tillfrågade lärarna anser också att deras kollegor ifrågasätter deras valda arbetsmetod. 

Lärarna får ofta frågan om hur långt deras elever har kommit alternativt på vilken sida i boken de 

just nu befinner sig. Lärarna menar samstämmigt att en elev som arbetat sig igenom en bok med 

ifyllnadsuppgifter inte nödvändigtvis behärskar gjorda moment. De menar att deras elever måste 

få utveckla språket utifrån sina förutsättningar för lärande och att de skönlitterära texterna ger 

möjlighet för varje enskild elev att finna sin egen infallsvinkel, sitt eget engagemang.  

     En av lärarna poängterar vikten av att tydligt motivera syftet för vald undervisningsmetod och 

med hjälp av kursplanen visa eleverna hur ämnets samtliga moment genomförs.  

 

2.3.5 Hur testas kunskaper vid användning av SSBU-metoden? 

 

Lärarna menar att de genom användning av skönlitteratur bättre kan individualisera 

undervisningen för eleverna. De kan lättare individanpassa uppgifter samt examination. En av 

lärarna menar att skrivuppgifterna resulterar i olika svar beroende på vem som besvarar frågorna. 

Utifrån varje enskild elevs svar kan undervisningen då anpassas och utveckling ske på grundval 

av den enskilde elevens förutsättning för utveckling och lärande. Lärarna menar att precis som 

språkinlärningen är examinationen en ständigt pågående process. Då kommunikation står i 

centrum både muntligt och skriftligt finns alltid underlag för bedömning.  

     Förutom den ständigt pågående bedömningsprocessen skriver andraspråkseleverna även 

nationella prov i svenska som andraspråk. Lärarna är helt och hållet samstämmiga då de menar 

att dessa prov styr deras undervisning. Lärarna känner sig låsta vid att träna de moment som de 

vet testas i de nationella proven.  

 

2.3.6 Hur ser läxor ut då man använder skönlitteratur både som mål och medel? 

 

Läxläsningen skiljer sig inte från den traditionella på annat sätt än att utgångspunkten av 

naturliga skäl är den skönlitterära texten istället för ett valt läromedel. Det som för eleverna är 

viktigt och det som de behöver träning i är utgångspunkten för läxläsningen. Ifall grammatiska 

problem uppstår, vilket det alltid gör då grammatiken är oskiljaktig från språket, tas det aktuella 

problemet upp och eleverna har chans att med lärarens hjälp få träna på det momentet. 

Läxläsning kan även bestå i att läsa en del av texten och förstå den för att vid nästa 

lektionstillfälle återberätta den med egna ord. Eleverna kan hemma besvara frågor ställda till 
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texten eller själva ställa frågor till den textdel de läser. De kan utifrån nya och obekanta ord få 

skriva en diktamen där de förutom att kunna förstå ordet och stava det rätt även ska skriva en 

mening i vilken ordet får sin rätta betydelse.  

     Eftersom utbildningen idag ska grunda sig på ett för samtliga deltagare demokratiskt 

förhållningssätt och detta då förutsätter att eleverna själva kan vara med och påverka den 

undervisning de utsätts för bestämmer de ofta själva sitt hemarbete. Lärarna ställer frågorna 

varför, hur tänker du då samt hur ter sig det problemet i det land därifrån du kommer och 

eleverna väljer ren ordkunskap samt övning av grammatik. Alla delar är viktiga och utgör 

tillsammans en stor del av det svenska språket som helhet. 

     

3. Metod 

 

I Varför vetenskap? (2002 s. 113-116) beskriver Bjereld, Demker och Hinnfors skillnaden mellan 

den kvantitativa och den kvalitativa forskningsmetoden. Med hjälp av den kvantitativa metoden, 

med ursprung i positivismens naturvetenskapliga ideal, söker forskaren samband och mönster 

mellan olika kategorier av företeelser. Forskarna och författarna menar att eftersom svar ges på 

frågor om hur mycket eller i vilken utsträckning kan resultaten redovisas med hjälp av siffror som 

i sin tur kan presenteras som statistik. Då man i en sådan undersökning kan använda en stor grupp 

informanter ges möjlighet till generalisering. 

     Bjereld m.fl. (2002 s. 114) beskriver att den kvalitativa metoden egentligen är ett 

samlingsnamn på flera olika angreppssätt som t.ex. deltagande observationer, fältstudier och 

djupintervjuer. De menar att den forskare som väljer att använda sig av en kvalitativ metod i sin 

undersökning vill förstå en företeelse. Genom att t.ex. sätta sig in i informanternas liv och tillvaro 

kan en djupare förståelse fås för det som undersöks. 

     Stukát  påpekar (2005 s. 125-130) vikten av att kunna påvisa tillförlitligheten och 

mätnoggrannheten i den studie som bedrivs. Studiens reliabilitet ska med andra ord vara hög. 

Detta är, enligt mig, enklare att styrka i en kvantitativ studie. I en kvalitativ studie är det inte lika 

lätt att presentera stor trovärdighet eftersom de analyser som görs på exempelvis material från 

djupintervjuer naturligtvis behandlas utifrån forskarens erfarenheter och referensramar. En total 

objektivitet är omöjlig och enligt mig inget att eftersträva. Det viktiga är att resultaten presenteras 

noggrant och precist men den tolkning som forskaren sedan gör, baserat på tidigare studier, 

litteratur inom området, egna erfarenheter samt allt övrigt som kan tänkas påverka forskaren i 

forskningssituationen, skulle vara ointressant om den inte tilläts påverka den analys som görs.  
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3.1 Urval av elever 

 

Valet av undersökningsmetod var för mig inte helt enkelt. I min tidigare undersökning angående 

skönlitteratur som bas i svenska som andraspråksundervisning vände jag mig till lärare som 

använt och fortfarande använder sig av ett sådant sätt att undervisa. De verksamma lärarna 

besvarade mina öppna intervjufrågor skriftligt och min uppgift var att noggrant analysera, 

kategorisera och tolka de erhållna svaren. 

     Då jag senare stod inför uppgiften att undersöka hur elever uppfattar undervisningen som 

baseras på skönlitterärt material var min tanke att samla alla de elever som under läsåret 2006-

2007 undervisats på skolan på detta ovannämnda sätt och att vidare ge dessa elever en möjlighet 

att besvara en enkät. Tyvärr visade det sig att många elever inte längre studerade på skolan och 

p.g.a. otillräckliga resurser vad gäller både tid och ekonomi valde jag istället att djupintervjua 

fyra elever.  

     Två av eleverna har jag under min verksamhetsförlagda tid på skolan undervisat i svenska för 

invandrare. De övriga två eleverna har jag observerat under klassrumssituationer och även 

samtalat med vid ett flertal tillfällen under läsåret 2006-2007. De elever som jag tidigare 

undervisat har jag goda relationer till vilket gjorde att jag kände ett förtroende för dem och det 

omvända. Min uppfattning angående dem är att de, trots att de befinner sig på olika nivåer då det 

gäller kunskaper i det svenska språket, gärna vill delge sina åsikter och tankar kring den 

undervisning som bedrivs.   

     De elever som jag tidigare observerat och även samtalat med valdes ut med hjälp av deras 

nuvarande lärare i svenska, kurs B på komvux-skolan. Dessa elever befinner sig också på olika 

kunskapsnivåer i svenskämnet men de är båda engagerade och de har en uttalad önskan om att 

lära sig det svenska språket.   

     De fyra utvalda informanterna är tillfrågade eftersom alla har undervisats och tre fortfarande 

undervisas med hjälp av SSBU-metoden och samtliga anser att utbildning är viktigt för att de ska 

kunna delta och då även påverka det samhälle de idag lever i. Hos samtliga finns stor vilja att 

kommunicera. 
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3.2 Djupintervjuerna 
 

Eftersom jag i min undersökning ville komma åt det glapp som existerar mellan lärare och 

elevers uppfattning om den undervisning som bedrivs, valde jag att använda djupintervju som 

metod. Vid transkriberingen hände det som är varje forskares mardröm; bandspelaren havererade 

och de band som användes förstördes. Jag hade under intervjutillfällena även fört anteckningar 

men inte av den omfattningen att de kunde ligga till grund för min kommande analys. Jag beslöt 

att sända mina 10 grundfrågor till eleverna via mejl (se bilaga 1 s. 39). 

     Samtliga elever tog av sin tid och besvarade frågorna. Det intressanta var att de skriftliga 

svaren skiljde sig åt från de svar som givits under de muntliga intervjuerna. De svar som 

överlämnades via mejl var på flera sätt mer kritiska än de som gavs muntligt. Av den anledningen 

kan jag inte enbart misströsta händelsen med bandspelaren. Kanske gav de nya svaren en mer 

sanningsenlig bild av elevernas uppfattning kring undervisning med skönlitterära texter som bas. 

 

3.3 Analys av intervjuerna 

 

Den analys som jag sedan gjorde är baserad på svaren från den skriftliga enkäten. Dock måste 

läsaren påminna sig om att även om min intention var att endast utgå från elevernas skriftliga 

svar var det svårt att helt bortse ifrån de djupintervjuer som först gjordes.  

     Stukát påpekar i Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap (2005 s.123) att en 

undersökning bör vara kommunikativ, lätt att kontrollera samt möjlig att kritisera. Min 

förhoppning är att det i min text tydligt framgår hur eleverna uppfattar undervisningen med 

skönlitterära texter som bas. De svar som ges under rubriken resultat ska ge läsaren en bild av 

elevernas åsikter och uppfattningar i ämnet och uppgifterna kan enkelt kontrolleras då samtliga 

enkäter finns i skriftligt format. Undersökningens samtliga moment kan vidare kritiseras då jag 

noggrant redogör för dem. Både de som faller väl ut samt de som av olika anledningar inte 

fungerar till forskarens belåtenhet. 

 

3.4 Är undersökningen replikerbar?  

 

De frågor som har ställts i undersökningen kan användas av den som är intresserad av elevernas 

uppfattning kring undervisningen. Den som gör en undersökning lik denna måste dock ta i 

beräkning att frågorna endast var tänkta som en grund för intervjuerna. Under intervjuerna är det 
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med stor sannolikhet den som intervjuar som med sina följdfrågor samt med sin existens påverkar 

utgången.      

 

3.5 Mäts det som avses att mätas?  

 

Har jag som forskare lyckats att ställa de rätta frågorna som direkt ger de svar som senare skall 

analyseras? I denna undersökning valde jag att bygga mina intervjuer på tio grundfrågor. 

Eftersom jag hade gott om tid och inte tillät klockan styra mina intervjuer kunde jag ställa de 

följdfrågor som hade relevans för undersökningen. Då jag ännu blott är en novis i 

forskarsammanhang kan jag villigt erkänna att jag under intervjuernas gång själv kunde 

ifrågasätta några av mina valda frågor. Jag måste också tillstå att intervjufrågorna är det som i 

mitt tycke är det absolut svåraste i arbetet kring en undersökning. Jag vill dock understryka att de 

eventuella felbedömningar jag gjorde i arbetet kring frågorna kunde elimineras då mina 

informanter (eleverna) gärna samtalade och då även besvarade långt fler frågor än de 

ursprungliga. Validiteten är god. Min studie mäter det den avsågs att mäta.  

     Då jag använt mig av en kvalitativ metod i min undersökning måste jag bestämt påpeka att 

läsaren på inga villkor kan generalisera utifrån denna. Vad jag däremot önskar är att kunna finna 

likheter och olikheter eleverna emellan och genom att noggrant analysera dessa svar vidare kunna 

utkristallisera den lucka som oftast finns mellan lärare och elever i deras kunskapande.   

 

3.6 Presentation av informanterna/eleverna 

 

Informanterna omnämns i texten under fingerade namn. Informant 1, Kim, är 18 år och kvinna. 

Hon har fram till 16 års ålder bott i Thailand och hennes modersmål är thai. I sitt hemland har 

Kim en sjuårig grundskoleutbildning bakom sig samt ett år på gymnasiet. I Sverige har Kim 

studerat på sfi under två terminer. Den sista terminen på sfi kombinerade Kim med studier på 

stadens gymnasium. Kim gör nu sin andra termin på gymnasiets naturvetenskapliga program. 

     Informant 2, Sam, är 37 år och kvinna. Även hon har sina rötter i Thailand och modersmålet är 

thai. Sam började skolan då hon var 7 år gammal och hon studerade i 6 år. Hon studerade, efter 

att ha flyttat till Sverige, på sfi under två terminer och påbörjade den tredje terminen men då hon 

erbjöds arbete valde hon det istället för studier i det svenska språket.  

     Informant 3, Marcus, är 26 år och hans hemland är Burundi. Marcus’ modersmål är kirundi 

men han fick redan på dagis lära sig franska. Marcus berättade att han tillbringade tre år på dagis 
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som var en förberedelse för folkskolan som därefter startade vid sex års ålder. Marcus gick efter 

folkskolan i grundskolan, årskurserna mellan 13 och 16 års ålder, och i gymnasiet då han var 16 

till 19 år. Marcus studerade på universitet i Burundi under ett år. Marcus har sedan han flyttat till 

Sverige studerat på sfi i två terminer. Dock inte på den skola som är undersökningens fysiska 

plats. Efter sfi-undervisningen studerade Marcus på berörda komvux-skola. Han läste de 

grundläggande kurser som krävdes för ett betyg från årskurserna 7-9 och i detta nu läser Marcus 

de kurser som ger honom gymnasial behörighet.  

     Informant 4, Rick, är 24 år och hans hemland är Kurdistan, den Iranska delen. Hans 

modersmål är kurdiska men Ricks många gånger annorlunda levnadsvillkor har medfört att han 

även behärskar persiska, arabiska, engelska och slutligen är Rick mitt uppe i en erövring av det 

svenska språket. Ricks liv fick sin början i ett flyktingläger i Irak. Rick berättar om den tid i 

lägret då undervisning skedde. Under åren mellan 1989 och 2003 bedrevs skola i lägret och Rick 

minns hur han och hans landsmän erhöll läroböcker via hjälporganisationen Röda korset och 

senare även via organisationer arbetande för FN. Rick kommer ihåg hur han under åren 1995-

1996 studerade i Irakisk skola och att han där endast tilläts använda arabiska. Han studerade 

engelska och konst under två år men började efter studierna arbeta som biltekniker.  

     Rick har i nuläget bott i Sverige i tre år. Han startade sin språkliga erövring på sfi och 

studerade svenska för invandrare under två terminer. Rick avancerade och studerade på 

grundläggande nivå under en termin för att nästa termin läsa på gymnasial nivå. Just nu läser 

Rick en kurs i svenska B bland många andra ämnen. 

 

 

3.7 Etiska ställningstaganden 

 

Inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning gäller forskningsetiska principer vilka 

antogs av det Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet år 1990. I egenskap av forskare 

har jag en skyldighet mot samhället samt mot de medlemmar som utgör samhället. Den forskning 

jag bedriver måste undersöka det väsentliga för att alls vara berättigad. Min forskning ska vara av 

hög kvalitet vilket är ett direkt forskningskrav. Om forskningen ska gynna samhällets medlemmar 

är det av yttersta vikt att som forskare eftersträva en ständig utveckling och fördjupning i 

kunskaper samt en förbättring av de metoder som används.   

     I enlighet med Informationskravet har jag noggrant informerat informanterna, eleverna, om 

syftet med min undersökning. Varje informant har fått kännedom om att dennes insats är frivillig. 
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Samtyckeskravet har jag beaktat eftersom samtliga informanter samtyckt till djupintervjuerna 

samt till att vid ett senare tillfälle skriftligt besvara mina intervjufrågor. Deras inställning till att 

medverka i undersökningen har varit odelat positiv. Informanterna är alla myndiga vilket gör att 

de själva har bestämt över sin medverkan.  

     Konfidentialitetskravet har jag också beaktat genom att för varje enskild informant berätta om 

deras anonymitet. Jag har även talat om för dem att jag kommer att presentera deras svar under 

fingerade namn. Vad gäller Nyttjandekravet är jag i egenskap av forskare väl medveten om att det 

material som anskaffas under denna undersökning endast ska användas vid sammanställningen av 

undersökningen och sedan arkiveras för eventuella kontroller vad gäller studiens tillförlitlighet. 

 

 

4. Resultat 

 

Nedan ska jag presentera informanternas svar och jag kommer härefter att omnämna 

informanterna som elever. 

 

4.1 Hur undervisades hemspråket i hemlandet? 

 

Elevernas svar i visar att undervisningen av hemspråket i deras ursprungliga länder hade sin 

utgångspunkt i för ämnet skrivna läroböcker. Kim är noga med att poängtera att det i den skola 

hon vistades endast undervisades ur läroböcker. Marcus berättar om hur man i hans hemland efter 

varje avslutat kapitel genomförde ett prov för att på så sätt testa kunskaperna i ämnet. Rick vill 

under denna fråga framhålla att de lärare som undervisade honom under hans tid i flyktinglägret 

inte alltid hade lärarutbildning och att de böcker som användes var läroböcker i språk som 

eleverna fått genom insatser från Röda korset.  

 

4.2 Vad anser du om undervisning baserad på skönlitterära verk? 

 

Svaren på denna fråga är mycket intressanta. Då jag gjorde intervjuerna fanns en tydligt uttalad 

åsikt om detta sätt att undervisa i svenskämnet/svenska som andraspråksämnet. Samtliga elever 

ansåg då att metoden var bra. Att den var intressant och att de lärde sig mycket om det svenska 

språket med hjälp av vald metod. Då samma fråga ställdes skriftligt ser svaren helt annorlunda ut. 

Kim uttrycker direkt irritation med följande ord: ”Jag fattar inte varför måste vi läser gammal bok 
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för att det är inte viktigt och det gör att jag blir mycket trött när jag ska använda ord.” Sam menar 

att en sådan undervisning är ”olika” och att frågorna är annorlunda än vad hon tidigare varit van 

vid.  

     Marcus däremot anser att metoden fyller sin funktion, att den till och med är bättre än den han 

tidigare har erfarenheter av eftersom man lär sig nya saker. Marcus menar att man genom att 

tillägna sig skönlitteratur får tillgång till flera nya ord och att man som han säger får ”känna och 

förstå vad har varit på den här tiden”. Han anser att man blir mer ”van att läsa” och att man då 

”börja gillar språk mer och mer”. Rick däremot skulle föredra att det som ska läsas under 

studietiden skulle vara faktabaserat. Hans åsikt är att faktakunskaper bör prioriteras.  

 

4.3 Tror du att det är möjligt att lära sig svenska med den metoden? 

 

”Nej, att samtala är bättre men man kan lära sig ord som är mer ovanliga.” Kim har genom sina 

skriftliga svar vågat säga vad hon egentligen tycker om undervisningen med skönlitteratur som 

bas. Sam följer Kim genom att påpeka att man för att lära sig ett nytt språk måste få tillgång till 

grammatik och uttal. Hon menar också att samtalet är viktigt och att det väsentliga ständigt måste 

vara att eleverna förstår vad som undervisas. Marcus menar att SSBU-metoden visst kan skörda 

framgång men han vill understryka att eleverna innan de undervisas på detta sätt måste få en 

grundläggande kurs i svenska. Marcus anser att den svenska grammatiken måste få en 

framträdande plats i starten av lärandet och att rättstavning inte heller kan erövras via 

skönlitterära texter utan behöver få en egen tid i lärandet. Han menar att de elever som inte 

nyttjar det latinska alfabetet också måste få tid på sig att ställa om inför inlärningen av det 

svenska språket och att den tiden är mycket viktig.  

     Rick tror att metoden kan fungera men att det är svårare att lära sig ett nytt språk med hjälp av 

den än genom att använda läromedel och genomgå undervisningen på ett mer traditionellt sätt.  

 

4.4 Vad anser du om de texter som ni tidigare i klassen har arbetat med? 

 

Kim tycker att texterna har varit bra men att de är svåra. Sam menar att man måste förstå svenska 

för att kunna förstå texterna. Marcus anser att texterna har varit ”jättebra”, de har varit lätta att 

förstå då de har varit skrivna på en modern svenska. Det i sig har gjort att Marcus inte har behövt 

använda lexikon för att förstå. Marcus vill dock poängtera att den senaste boken de läste var svår 

på grund av att den förflyttade sig i tiden. Den pendlade mellan då och nu vilket gjorde att det var 
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svårt att få grepp om handlingen. Rick menar att litteraturen har varit bra men att orden ibland är 

svåra. 

 

4.5 Vad är bra/dåligt med metoden? 

 

Kim skriver i sitt svar att det som är bra i arbetet kring skönlitterära texter är tillgången till nya 

formuleringar och Sam skriver i sin tur att metoden gör att man kan träna på grammatik, på att 

läsa och förstå och på att prata. Marcus ser texterna som god träning när det gäller läsning och 

skriver att ”man blir van att läsa bok, tidning och andra litteratur”. Han återkommer till vikten av 

att lära känna det som varit, historian. Rick anser att han genom de skönlitterära verken lärt sig 

många nya ord. Han skriver att böckerna som hans lärare har valt nog är bra men att han önskar 

att eleverna i samråd med läraren ska välja de böcker som ska ligga till grund för undervisningen.  

 

Kim och Sam upprörs över användningen av äldre litteratur då den för dem medför problem. De 

gamla orden är för dem helt omöjliga att finna i de lexikon som de nyttjar och det är heller inte 

alltid som de har någon de kan fråga. De ifrågasätter valet av litteratur då de själva inte kan se 

någon nytta med kunskaper i ålderdomlig svenska. Marcus kan inte se hur man genom 

skönlitteratur kan träna svensk grammatik. Han menar att han läst andra språk förutom svenska 

och att han genom det vet hur viktigt det är att behärska språkets grammatiska regler. Marcus 

tycker inte att det räcker med den träning han fått på sfi och på grundutbildningen utan efterlyser 

mer koncentrerad grammatikundervisning. Han menar att grammatik är viktigare än att läsa 

böcker.  

     Rick skriver i sitt svar att svårigheten med SSBU-metoden är: ”Att man inte alltid har någon 

att fråga, om det är något ord eller mening som man inte förstår.”  

 

 

4.6 Vilka texter skulle du vilja läsa i undervisningen och hur skulle du vilja att din 

       svenskundervisning var upplagd?  

        

”Modern bok eller ungdomlig bok som har vardagliga ord.” Kim och även Marcus är av den 

åsikten att om undervisningen ska utgå från skönlitterära texter så ska texterna vara av den 

karaktär att de lämpar sig för dem i nuet. Marcus påpekar i sitt svar att de moderna texterna är 

lättare och förstå vilket gör dem mer tillgängliga. Rick däremot skulle, om han fick välja, läsa ren 
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faktalitteratur och Sam vill heller inte läsa skönlitteratur utan skulle helst önska att 

undervisningen tillägnades grammatik samt ordkunskap. Dessa som separata moment. 

     Under denna fråga är Kim och Sam än en gång samstämmiga. De önskar att undervisningen 

var uppdelad i olika moment. Deras förslag var att ägna en av skolveckans dagar enbart åt 

grammatiska övningar, en annan åt skrivövningar o.s.v.  Kim menar att man både skulle kunna 

läsa och samtala om nya ord och även spela spel med de ord man ska erövra. Kim ger som 

förslag att eleverna tillsammans med läraren ska planera undervisningen. Hon föreslår en 

veckovis planering eller att man tillsammans planerar en månad åt gången. Som avslutning på 

den av alla berörda planerade undervisningen skulle ett prov göras för att säkerställa var eleverna 

kunskapsmässigt befinner sig.  

     Marcus skulle önska att alla lärare skulle tala mer om innehållet i den litteratur de använder 

och att de skulle ha övningsuppgifter kopplade till litteraturen för att eleverna på så sätt skulle få 

en djupare förståelse för det de läser. Rick påstår sig vara nöjd med undervisningen som den är 

och menar att man kan läsa olika genrer av böcker. 

 

 4.7 Vad är god undervisning för dig och hur lär du dig bäst? 

 

Än en gång är Kim och Sam samstämmiga genom att i sina svar beskriva god undervisning. De 

vill läsa, samtala, skriva och träna grammatik. Kim säger dock att dessa moment är ”ganska bra”. 

Marcus menar att god undervisning är undervisning där han förstår allting. Han vill avsluta en 

lektion och känna att han har fått svar på eventuella frågor. Rick poängterar vikten av att lära sig 

baskunskaper och ett riktigt sätt att tala med folk just nu. Han vill göra sig förstådd! Det är det 

viktiga. 

     Kim menar att hon lär sig bäst då hon läser böcker och då hon samtidigt kan slå upp svåra ord 

i ett lexikon. Hon vill även kunna jämföra svenska ord med sitt modersmål vilket inte alltid är så 

lätt. Sam anser att det viktigaste av allt för henne är att lära sig nya ord. Marcus menar att det för 

honom är viktigt att följa lektionerna i ämnet. Att fråga efter betydelsen på de ord som han inte 

förstår och att alltid göra läxan. Rick påpekar vikten av skolundervisningen men han vill också 

lyfta fram kontakten med vänner som ett för honom gott sätt att lära. Vidare menar Rick att han 

genom att titta på TV samt genom att lyssna på radio lär sig tala det svenska språket.  
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4.7.1 Resultatsammanfattning 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet hur de tillfrågade informanterna, utan undantag, har 

erfarenheter från en traditionell skolbakgrund i vilken undervisning med bas i ett för ämnet 

skrivet läromedel har varit utgångspunkt för lärandet. Återkommande tester har bekräftat 

elevernas kunskaper inom ämnet.  

     Två av informanterna är tveksamma till undervisning med skönlitterära texter som bas för 

tillägnandet av målspråket svenska. Texterna som väljs ses i flera fall som otillgängliga för 

eleverna som anser att de först måste få lära sig svenska innan de kan tillgodogöra sig den 

litteratur som erbjuds.  

     Fördelarna med metoden är det tillfälle litteraturläsning ger för tillägnandet av nya ord och 

formuleringar. Läslust skapas med hjälp av vald metod och kunskaper om det svenska samhällets 

då och nu erhålls. Nackdelarna är, enligt tre av informanterna, valet av litteratur som inte 

överrensstämmer med elevernas önskemål samt bristen på träning i svensk grammatik. 

     God undervisning är den undervisning som eleverna förstår. God undervisning är den 

undervisning som är relaterad till nuet. God undervisning är även undervisning som ger plats för 

träning av de olika färdigheterna som innefattas i det svenska språket.  

     Informanternas tankar kring hur de lär sig målspråket svenska kan delas i två kategorier. 

Under den ena kategorin samlas specifik ordinlärning med det som följer och under den andra 

kategorin finnes ett större perspektiv på inlärning. Under den sistnämnda påpekas god 

undervisning som en betydande del för hur eleven lär men lika viktig ses de sociala kontakterna 

samt tillgången till TV- och radioprogram om Sverige och på svenska.  

 

5. Diskussion 

 

Våra styrdokument förespråkar litteraturläsning som både mål och medel i svenska som 

andraspråksundervisningen. Forskningen pekar oavkortat på fördelarna med skönlitterära texter 

som grund för undervisningen inom ämnet. De lärare som använt denna metod framhåller alla 

fördelarna med metoden och har endast en nackdel som de väljer att lyfta fram. Men, en viktig 

sådan: elevernas ifrågasättande av vald undervisningsmetod! 

     Hur kan den lärare som väljer att i sin undervisning utgå från skönlitterärt material på bästa 

sätt nå eleverna? På vilket sätt kan denna lärare för eleverna synliggöra lärprocessen för att 

tydliggöra det faktum att eleverna lär? Då inte trots vald metod utan på grund av vald metod. 
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5.1 Vad anser eleverna om undervisning som baseras på skönlitteratur? 

 

Eleverna förhåller sig i många fall kritiska till SSBU-metoden. Två av eleverna trodde sig kunna 

lära sig svenska med hjälp av vald metod. Övriga ansåg metoden annorlunda än vad de var vana 

vid från tidigare studier i sina hemländer. Kim uttryckte stor irritation över den litteratur som 

tidigare presenterats och studerats. Samtliga elever ifrågasatte lärarnas val och menade att de 

själva, i samråd med lärarna, ville välja litteratur.  

     Viktigt i sammanhanget är att inte bortse ifrån det faktum att elevernas modersmål är andra än 

svenska och att det i sig kan göra att kommunikationen mellan dem och mig kan vara bristfällig. 

Svaren kan verka motsägelsefulla vilket kan bero på att eleverna inte har förstått vad den 

egentliga frågan är. En tolkning av svaren kan vara att eleverna inte alls motsätter sig SSBU-

metoden som sådan, dock litteraturen som används.   

     Intressant är elevernas resonemang om val av metod och litteratur då jag tydligt kan se en 

koppling mellan tidigare utbildningserfarenhet och nuvarande attityd. Marcus är den av eleverna 

som har mest utbildningstid bakom sig. Han har erfarenhet av ett års högskolestudier i sitt 

hemland innan han påbörjade sin utbildning i Sverige. Det är också Marcus som har den mest 

positiva inställningen till SSBU-metoden. Hans tro är att man nog kan lära sig ett andraspråk 

genom att läsa skönlitterära texter men att det kräver en hel del av både elever och lärare. 

     Ricks’ önskan är att i demokratisk anda själv få påverka valet av litteratur. Han menar att 

SSBU-metoden i sig nog fungerar men att det ändå är svårare att lära ett nytt språk genom läsning 

av skönlitteratur än genom ett för ändamålet skrivet läromedel. 

     Trots eller på grund av en tidigare sporadisk skolgång verkar Rick oerhört intresserad och 

motiverad inför studierna i svenska och på svenska. Han påtalar gång på gång vikten av att få lära 

det språk som talas här och nu  

     Kim och Sam har thai som modersmål och båda har de en form av grundskola bakom sig. Kim 

har även hunnit med ett års studier på gymnasiet innan flytten till Sverige. Kvinnorna är på 

många sätt kritiskt inställda till SSBU-metoden. De förstår inte varför de ska läsa gamla böcker 

då de i själva verket behöver nya ord som ger dem möjlighet att kommunicera med omgivningen. 

Varför ska Kim och Sam läsa Selma Lagerlöfs Tösen från Stormyratorpet då de själv inte gjort 

det valet? De har en poäng.    
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     Kim poängterar vikten av att ha struktur. Sam vill tillsammans med sin lärare planera sina 

studier och hon, precis som de övriga eleverna, menar att grammatikundervisningen måste 

separeras och undervisas som ett enskilt moment.  

     Detta är oerhört intressant. Vid det här laget vet vi vad forskare inom området hävdar. Vi har 

kunskaper om rådande styrdokuments riktlinjer och lärarna som fungerade som informanter i 

tidigare undersökning inom ämnet hävdar att de alltid integrerar grammatik i undervisningen då 

detta moment alltid ingår i både den muntliga och den skriftliga framställningen i ämnet svenska 

som andraspråk. Men, eleverna vill separera momentet och träna det under vissa timmar. Här 

sker ett missförstånd. 

     Jag kan i elevernas svar se hur männen, som lämnat sfi för grundutbildning och gått vidare till 

en gymnasial utbildning, har förståelse för den valda arbetsmetoden. Marcus som kommit längst i 

sin erövring av svenska språket, såg fördelarna med metoden medan Rick visserligen kritiserade 

densamma utan att för den skull förkasta den. Kvinnorna däremot, önskar en undervisning mer 

lik den traditionella där läromedel styr och läraren testar det läromedlet efterfrågar. Detta är 

relevanta åsikter med tanke på att läsandet i sig kräver en sådan enorm ansträngning att läslust 

och nyfikenhet kan tänkas gå om intet.  

     Vad som är av stor vikt är dock att eleverna, tre av de fyra intervjuade, betonar muntlig 

kommunikation som förutsättning för lärande. De vet att de för att nå språklig framgång ständigt 

måste tala svenska. Med den insyn jag har i undervisningen för dessa elever vet jag att deras 

lärare prioriterar kommunikation allra högst. Både den muntliga och den skriftliga. Intressant i 

sammanhanget är att dialogen eleverna emellan samt eleverna och lärarna emellan ständigt 

existerar. Vägen till kunskap går igenom samtalet. Ett samtal, som då lärare valt att utgå från 

skönlitterära texter, är ett samtal om det lästa. Ett samtal om språket, innehållet, om de känslor, 

åsikter, värderingar och tankar man har kring de frågor som lyfts. Lärarna anser att det i deras 

klassrum råder en flerstämmighet, en aldrig upphörande dialog kring det lästa. Trots det efterlyser 

eleverna tillfällen för kommunikation. Ännu ett missförstånd danas 

 

5.2 Vilken litteratur föredrar eleverna?  

 

Eleverna föredrar den litteratur som de själva väljer. Kim och Marcus, de två elever med längst 

utbildning bakom sig, anser att litteraturen ska vara modern. Böckerna ska vara ungdomliga och 

orden vardagliga och användbara. De vill läsa spänningsromaner samt romaner om kärlek och 

dramatik. Rick däremot önskar att litteraturen som väljs ska vara faktabaserad men om han är 
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tvungen att läsa skönlitteratur så vill även han läsa om kärlek. Sam vill helst inte alls läsa 

skönlitterära texter. Trots detta anser samtliga elever att de lär sig nya ord genom att läsa 

skönlitteratur. 

 

5.3 Vad är god undervisning enligt eleverna? 

 

Eleverna vill tala, lära sig den svenska grammatiken samt lära sig ord. Möjligtvis i omvänd 

ordning. Bra ord. Moderna ord. Ord som de kan använda här och nu.  

     Rick vill förstå och göra sig förstådd. Han menar att eleverna gemensamt med läraren ska 

planera studiegången samt vad denna ska innehålla och med tanke på Skolverkets skrift 

Individuell studieplan, individuell kurs och intyg i kommunal vuxenutbildning 

(www.skolverket.se) verkar det i mina ögon vara en rimlig önskan.  

     Rick är påläst! Han vet hur kursplanen för andraspråksämnet ser ut och han har god kontakt 

med sina lärare. Rick skulle förmodligen känna större tillfredsställelse samt ett större förtroende 

med och för SSBU-metoden om han själv fick vara med och påverka val av litteratur samt 

planering kring undervisningen. Varför ska Rick läsa Moa Martinssons Kvinnor och äppelträd då 

han själv inte gjort det valet?      

 

5.4 Vad är god undervisning enligt lärarna? 

 

De tre lärarna menar att de genom vald arbetsmetod bättre kan ge eleverna ett helhetsperspektiv 

då det gäller det svenska språket. De olika momenten och färdigheterna sammanflätas och lärarna 

kan visa på beroendeförhållanden delarna emellan. Grammatiken är ett ständigt existerande 

moment då eleverna vare sig de kommunicerar muntligt eller skriftligt alltid nyttjar grammatiska 

konstruktioner av det svenska språket. Det eleverna uppfattar som problematiskt tas upp eftersom 

de då är mogna för inlärning av det uppmärksammade området.  

     Lärarna fokuserar på den gemensamma tolkningen av litteraturen där eleverna förutom att 

utveckla sitt språk även kan utveckla sitt perspektiv på tillvaron. De påpekar vikten av att det är 

elevernas behov som ska styra valet av texter. Lärarna menar i min tidigare undersökning 

(Åsbacka, 2007) att de alltid utgår från den grupp av elever som de undervisar i då de gör sina 

val, men ingen av de tre lärarna valde texter tillsammans med eleverna.  

     I egenskap av forskare och även blivande lärare förvånas jag över lärarnas totala ignorering av 

elevernas önskningar men då jag läser lärarnas motiveringar (Åsbacka, 2007 s.16-17) till de verk 
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som valts för undervisningen i ämnet ser jag hur deras logiska resonemang samt hur deras 

kunskaper och erfarenheter i ämnet styr de val de gör.  

     Jag menar på intet sätt att de texter som valts är dåliga i ett undervisningssyfte, definitivt inte, 

men eftersom eleverna själva inte haft något ord med i laget är det lätt att förstå deras brist på 

både intresse och motivation. Jag menar heller inte att eleverna själva ska ansvara för att 

litteraturen de läser är god på ett språkutvecklande plan. Nej, det är de professionella lärarna som 

har den kunskapen och erfarenheten som krävs för att de rätta valen av texter görs men de ska 

ändå göras i samråd med eleverna.  .  

      

 

5.5 Kan vuxna elever lära sig svenska genom att SSBU-metoden? 

 

Med vetskap om att inlärning av ett andraspråk naturligtvis följer vissa mönster, det naturliga är 

att lära sig det enkla före det mer komplicerade (processbarhetsteorin), måste andraspråksläraren 

alltid ändå beakta det faktum att varje enskild individ lär utifrån sina egna förutsättningar för 

lärande. Ålder, tid, modersmål, begåvning, studiebakgrund, intresse och motivation är, för att 

nämna några, betydande komponenter i inlärningen av ett nytt språk varför tanken om en cyklisk 

progression i inlärningssammanhang förefaller mig viktig. Läraren måste följa varje enskild elevs 

utveckling för att kunna veta var eleven befinner sig och vad eleven behöver för verktyg för att 

denne ska kunna omforma lärarens undervisning till egna kunskaper. De lärare som har valt att 

arbeta utifrån SSBU-metoden anser sig kunna följa varje enskild elevs utveckling med hjälp av 

den metoden lika väl som med hjälp av den mer traditionella. 

     SSBU-metoden förutsätter elevaktivitet. Eleverna är tvungna att använda sig själva, sin 

förförståelse och sin nyfikenhet i arbetet med de skönlitterära texterna. Detta är på intet sätt lätt, 

vilket även Marcus påpekar. Tidsmässigt är det ekonomiskt att lära in nya verb inför en diktamen 

och fylla i tempusformer av desamma, men med tanke på språkutveckling samt den personliga 

utvecklingen borde samtal och skrivande om skönlitterära texter vara de mest utvecklande.   

      De lärare som i min tidigare undersökning fungerade som informanter har med stöd i aktuella 

styrdokument tagit fasta på ord som reflektera, fördjupa, medvetandegöra, tolka, analysera, 

jämföra och kritiskt granska. Deras teoretiska bas angående lärande ser jag som en sociokulturell 

sådan i vilken språket och samtalet är vägen till kunskap. Jag kan även se hur den 

konstruktivistiska teorin görs gällande där eleven bygger sin nya kunskap med hjälp av tidigare 
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kunskaper och erfarenheter. Detta sätt att se på kunskap står enligt mig i stor kontrast till det 

synsätt som andraspråkseleverna har erfarenhet av.  

     Läsaren får alltså inte bortse ifrån det faktum att detta dilemma är förankrat i frågan om 

kunskapssyn. De elever som i denna undersökning har fungerat som informanter kommer 

samtliga från länder i vilka en traditionell undervisning äger rum. Läraren är den auktoritära 

personen som oavkortat i sin undervisning har utgått från ett läromedel i ämnet. Med tanke på 

elevernas beskrivningar av lärandesituationer de tidigare befunnit sig i kan jag i deras utsago se 

hur en behavioristisk teori var/är rådande i deras utbildningssystem. Eleven är ett tomt kärl. 

Lärarens uppgift är att fylla eleven med kunskaper i det aktuella ämnet och ingen egentlig 

förståelse efterfrågas, däremot är ett gott minne nyckeln till framgång.  

     Kan dessa olika synsätt förenas i undervisning som baseras på skönlitterära texter i ämnet 

svenska som andraspråk samt i svenska för invandrare? Kan elevernas önskan och föreställning 

om vad relevant kunskap är smälta samman med lärarnas föreställning om vad de lär ut? Och, 

kan detta ske med hjälp av skönlitterära texter som bas i undervisningen av målspråket svenska?  

        Ja! Men, de lärare som väljer SSBU- metoden måste i demokratisk anda göra eleverna 

delaktiga i frågorna kring undervisningens upplägg! Detta skulle enligt mig kunna göra att 

eleverna kände sig delaktiga i de beslut som fattas gällande något så viktigt som den egna 

utbildningen. Delaktigheten samt känslan av att ingå i en gemenskap i vilken ett demokratiskt 

förhållningssätt fungerar som riktlinje i arbetet skulle kunna möjliggöra än mer motiverade 

elever.  

     Lärarnas föreställning är att de lär ut svensk grammatik. Elevernas uppfattning är att de inte 

lär sig svensk grammatik. Lärarna anser sig vara tydliga. Vägen till det svenska språket ska gå 

genom skön litteratur och elevernas arbeten dokumenteras oavkortat. Lärarna visar eleverna hur 

de trots avsaknad av läromedel i den traditionella bemärkelsen ges/får kunskaper i alla de 

delmoment som innefattas i svenska som andraspråksämnet. Men, eleverna ser inte detta. De vill 

dela ämnet i olika arbetsmoment: kommunikation, grammatik, rättstavning och ordinlärning med 

ständigt återkommande test/prov. Enligt mig arbetar lärarna såsom eleverna önskar men eftersom 

den traditionella läroboken med tillhörande struktur fått ge vika för den skönlitterära texten 

uppfattas detta inte av eleverna.  

     Med mina egna erfarenheter samt med min för tillfället 4,5 år långa utbildning i svenskämnet, 

svenska som andraspråksämnet, pedagogik och specialpedagogik ser jag att de lärare som arbetar 

med skönlitterärt material som grund i svenska som andraspråksundervisningen på ett gott sätt 

leder språkinlärningen för eleverna. Lärarnas erfarenheter och deras utbildning inom ämnet 

svenska och svenska som andraspråk ger dem förmågan att se och förstå var eleven befinner sig i 
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sin språkutveckling. De har den kunskap som behövs för att kunna hjälpa eleven framåt och deras 

val av metod grundar sig i ett för dem genuint litterärt intresse. 

 

  

5.6 Detta erbjuder skolan just nu 

 

Förutom den undervisning som sker under den lektionstid som är förlagd på förmiddagen finns 

även tid för eftermiddagsstudier. Elever kan i kursen svenska för invandrare välja att träna på 

bl.a. grammatik, kommunikation och litteraturhistoria för att nämna några områden. De elever 

med svenska som andraspråk som läser grundutbildningen samt den gymnasiala 

svenskutbildningen på Komvux har utöver sina 4 lektionstimmar inom ämnet även 4 extra 

timmar tillsammans med en svenska som andraspråkslärare för att på så sätt bättre kunna 

tillgodogöra sig svenskundervisningen. Dessa timmar kan ägnas åt att diskutera den lästa 

litteraturen för att få en djupare förståelse för innehållet. Lektionerna kan också användas för att 

träna den svenska grammatiken.    

     Trots detta utbud av träningsmöjligheter i svensk grammatik efterlyser eleverna just svensk 

grammatik. 

     

5.7 Slutsatser 

 

Den största orsaken till att tre av undersökningens informanter som studerar sfi samt svenska som 

andraspråk inte känner tillit till SSBU-metoden är, enligt mig, den att de inte känner igen den nya 

skolsituationen. Deras tidigare erfarenheter av utbildning, deras strategier för inlärning och den 

struktur de omgetts av i skolorna i sina hemländer, verkar för dem vara obefintliga i det svenska 

skolsystemet. Detta kan skapa en osäkerhet för informanterna. Det som är obekant kan ses som 

ett dåligt alternativ och avsaknaden av en auktoritär lärargestalt kan uppfattas som avsaknad av 

den största källan till kunskap. 

     Vad jag med hjälp av mina undersökningar kan se är i huvudsak den stora skillnaden i 

kunskapssyn! Synen på vad egentlig kunskap är kan skapa en klyfta mellan lärare och elever. De 

fyra informanterna har alla erfarenhet av ett utbildningssystem där lärare och läromedel i ämnet 

är det centrala. Ett system som bygger lärandet på memorering av läromedelstexter och på frågor 

direkt tagna ur dessa texter. De frågor som elevernas lärare ställer under deras utbildning på 

Komvux går inte att direkt finna svar på i de texter som läses. Istället kräver läraren att 
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andraspråkseleven ska analysera, kritisera och jämföra. Läraren vet att arbetssättet skapar 

tillfällen för språkutveckling men eleverna saknar lärarperspektivet och anser istället att 

undervisningen saknar viktiga moment som grammatik och kommunikation ämnad för vardagen.  

     Vuxna andraspråkselever kan dock lära sig svenska med hjälp av SSBU-metoden men det 

krävs ett större engagemang både av lärare och av elever eftersom det, förutom den skönlitterära 

texten, inte finns något färdigt tillhörande övningsmaterial. Att samtala om texter man läser på ett 

språk som inte är ens eget kan dessutom vara krävande och frustrerande. Elever kan både se 

arbetet som en utmaning men också som något ytterst energikrävande. Här läggs ett stort ansvar 

på läraren vars uppgift är att få varje enskild individ att känna sig delaktig i arbetet. Läraren 

måste även kunna visa hur eleven genom samtalen utvecklar det svenska språket.    

     Den elev som ser de flesta fördelarna med SSBU-metoden är den som har längst erfarenhet av 

att studera. Men även denne efterlyser en mer strukturerad grammatikundervisning avskild som 

ett eget moment. Det intressanta är dock att eleven verkar vara den person i gruppen som har 

störst förtroende för lärarnas kunskaper både de pedagogiska och de ämnesmässiga. Eleven kan 

se lärarens tanke bakom undervisningen och menar att SSBU-metoden fungerar men att den 

kräver engagemang av både lärare och av den som ska lära. 

     Delaktighet är eftersträvansvärt och de övriga tre eleverna menar samstämmigt att de 

tillsammans med läraren vill planera sin utbildning och även tillsammans med läraren välja den 

litteratur som ska ligga till grund för undervisningen, till grund för deras språkutveckling. Under 

den muntliga intervjun talade Rick om vikten av att i demokratisk anda kunna påverka den egna 

utbildningen vilket är en fantastisk rättighet för studerande i den svenska skolan. Ett demokratiskt 

förhållningssätt skapar, enligt mig, förutsättning för känslan av delaktighet.  

     Eftersom eleverna har svårt att se strukturen för arbetet och då de önskar sig vara delaktiga i 

planeringen kring sina egna studier måste läraren bjuda till diskussion. Om eleverna önskar 

grammatikundervisning som enskilt moment, som ren färdighetsträning, måste de få det. Då 

frågor kring grammatiska problem tas upp och genomgås skulle läraren kunna arbeta med det 

aktuella lärandeobjektet även under lektionstid och med hjälp av läroböcker alternativt 

övningsuppgifter kopplade till lärandeobjektet. Det för att eleverna tydligt ska se kopplingen 

mellan den skönlitterära texten, dess grammatiska uppbyggnad och den rena färdighetsträningen.  

     Enligt min undersökning Skönlitteratur som bas i andraspråksundervisningen. Är det riktig 

skola? (Åsbacka, 2007) och med mina egna erfarenheter som lärarstuderande samt lärarvikarie 

arbetar lärarna redan på ett sådant sätt. Dock verkar det som om eleverna inte själva uppfattar 

detta vilket gör att lärarna måste vara än mer tydliga med att göra eleverna medvetna om vad det 

egentliga lärandeobjektet är.  
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     Eleverna efterlyser prov/tester på det de lär och om tester gör eleverna mer motiverade för 

inlärning bör de naturligtvis få använda sig av sådana. I arbetet med vuxenstuderande diskuteras 

det egna ansvaret och den egna motivationen som en förutsättning för lärande. Eleven får med 

lärarens hjälp strategier för inlärning medan tanken om att läraren lär eleven är förlegad. Trots 

vetskapen om att det är eleven som skapar sin egen kunskap måste varje lärare möta eleven där 

denne är. Skönlitterära texter som bas i andraspråksundervisningen behöver inte vara detsamma 

som osynlig struktur, obefintlig grammatikundervisning och avsaknad av muntlig, vardaglig 

kommunikation. Läraren måste våga styra och samtidigt visa eleverna vad de ska lära, varför och 

möjliga vägar dit.  

     Läraren får heller inte underskatta minnet som väg till kunskap. För att eleverna ska kunna 

diskutera, analysera, jämföra och kritiskt granska behöver de ord, grammatiska strukturer och 

tillfälle till att ständigt använda dessa. Jag är medveten om att eleverna har egen studietid utöver 

den schemalagda och jag förstår att lärarna anser att denna tid ska användas till att träna på sådant 

som ordinlärning samt grammatik men jag anser att läraren även bör väva in dessa moment i den 

regelrätta lektionsplaneringen. Det för att eleverna tydligare ska se kopplingen mellan svenska 

språkets samtliga kunskapsområden och även för att eleverna själva önskar detta.  

     Den sköna litteraturen kanske inte helt behöver ersätta läroböckerna. Läroboken kan fungera 

som ett ytterligare komplement i undervisningen om det kan göra eleverna nöjda. Ett argument 

för användandet av skönlitteratur i undervisningen var enligt min tidigare undersökning 

(Åsbacka, 2007) att elever som tidigare hade en misslyckad skoltid bakom sig nu genom 

skönlitteraturen inte behöver skylta med sena studier. Svenskämnet kunde istället få kopplas till 

läslust och glädje. Detta gällde dock elever med svenska som förstaspråk. För elever som lär 

svenska som ett andraspråk är perspektivet ett annat. Att få känna igen sig i undervisningen kan 

vara en av strategierna för inlärning vilken vi lärare då inte kan bortse ifrån.  
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5.8 Slutord 

 

Alla ni fantastiska lärare med ert genuina intresse både för skönlitteratur och för människan som 

läser litteraturen, fortsätt hämta er inspiration ur texter som berör. Alla ni nyutexaminerade lärare 

och ni som redan arbetar inom utbildningsväsendet, om ni ser fördelarna med användningen av 

skönlitterära texter som både mål och medel i er undervisning, våga pröva era vingar.  

     Även om informanterna i denna undersökning förhåller sig kritiska till SSBU-metoden 

betyder det inte att det klassiska traditionella sättet att undervisa är att föredra. Det viktiga är att 

hitta en balans mellan den kommunikativa SSBU-metoden och en metod i vilken tydlig struktur 

är det väsentliga. Den ena metoden behöver inte utesluta andra goda metoder. Det skulle medföra 

att lärarna fortfarande kan hämta sin inspiration ur skönlitteratur och att eleverna genom en tydlig 

struktur på ett gott sätt skulle få det stöd de behöver under resan mot målspråket svenska.  

     Hur ser svenska som andraspråksundervisningen samt svenska för invandrarundervisningen ut 

idag? Vilka är de teorier som ligger till grund för yrkesverksamma lärare just nu? Frågorna är 

relevanta då jag under mina egna utbildningsår märkt hur många lärare undervisar på ett i mina 

ögon ålderdomligt sätt. Då ett andraspråk ska läras in borde kommunikation vara det högst 

prioriterade. Kommunikationen måste ske från första stund och med tiden ständigt tränas för att 

en språkutveckling ska ske. Trots detta finns det idag många tysta klassrum. Klassrum där 

stenciler och övningsböcker utgör stommen för lärandet. Där eleverna lär sig knäcka de koder 

som behövs för att ifyllnadsuppgifterna ska falla väl ut men där samma elever inte kan ta till sig 

informationen gällande en kommande utflykt eller dylikt.  

     Är det ”riktig” skola undrar jag?     
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Bilaga 1 

 

Förutom de frågor som jag har ställt informanterna rörande deras hemland, hemspråk och 

skolbakgrund har jag utgått från tio grundfrågor vilka i mina intervjuer sedan föranlett många fler 

intressanta frågeställningar. De frågor som för varje elev var identiska är som följer: 

 

1. Hur undervisades hemspråket i hemlandet? 

2. Vad anser du om undervisning baserad på skönlitterära verk? 

3. Tror du att det är möjligt att lära sig svenska med den metoden? 

4. Vad anser du om de texter som ni i klassen tidigare har arbetat med i svenska som 

andraspråksämnet? 

5. Vad är bra med metoden? 

6. Vad är dåligt med metoden? 

7. Vilka texter skulle du vilja läsa i undervisningen? 

8. Hur skulle du vilja att din svenskundervisning skulle vara upplagd? 

9. Vad är god undervisning för dig? 

10. Hur lär du dig bäst? 

 

 


