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Sammandrag  

Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur en grupp unga andraspråkstalare tar 

sig an en klassisk, äldre text skriven på ett förhållandesvis ålderdomligt språk, Selma Lagerlöfs saga 

Bortbytingen, med hjälp av dramapedagogiska övningar samt genom gestaltning och återberättande 

av den litterära texten. 

 

Metoden som används för att samla in material till studien är en triangulering av flera 

kvalitativa grepp: inspelade intervjuer, dels en fokusgruppintervju av eleverna, och dels en enskild 

intervju av deras sas-lärare; frågeformulär med enskilda svar från eleverna och deras lärare; 

loggböcker från eleverna och deras observerande lärare samt den deltagande forskaren; inspelningar 

av fem arbetspass inklusive det avslutande uppspelet.  

Resultaten visar att dramapedagogiskt arbete i samklang med en äldre text vars språk inte är 

omedelbart gångbart för nutida skolelever gav eleverna verktyg för att ta sig an textens innehåll och 

språkliga form, återberätta med egna ord, lära sig nya ord och uttryck, och leder till en ökad 

medvetenhet om svenska språket då och nu.  

 

Nyckelord: dramapedagogik, svenska som andraspråk, andraspråksutveckling, estetiska 

lärprocesser, gestaltning, äldre litteratur, Lagerlöf, Bortbytingen 
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1. Inledning 

Enligt kursplanerna för både svenska och svenska som andraspråk i läroplanen för grundskolan 

2011, ska eleverna i årskurs 7-9 komma i kontakt med ”skönlitteratur för ungdomar och vuxna från 

olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen; skönlitteratur som belyser människors villkor 

och identitets- och livsfrågor; lyrik, dramatik, sagor och myter” (Skolverket, 2011a). 

Kursplanerna förespråkar också en närmare presentation av ”några skönlitterärt betydelsefulla 

ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de 

historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i”, och bekantskap med 

språkbruket ”genom tiderna” (Skolverket, 2011a). 

Enligt Skolverket är det med andra ord inte obligatoriskt att läsa särskilda, av dem namngivna 

författare eller att förhålla sig till en litterär kanon. Däremot måste eleverna få en chans att komma i 

kontakt med äldre verk. Men vilka kan dessa ”skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och 

vuxenboksförfattare” vara? Här är inte Skolverket till någon hjälp och eventuellt kan skrifter som 

Stolpes Fyrtio svenska författare (1980) ge en indikation till vilsna lärare: kanske blir det en text av 

C J L Almqvist eller av Lagerlöf, kanske en av Strindberg, eller Söderberg, eller Boye. Kanske blir 

det Astrid Lindgren.  

Läroplanens uppsatta kursmål formuleras nästan lika, oavsett om svenska är elevens första- eller 

andraspråk. Endast några fraser skiljer målen åt: där elever med svenska som modersmål ska 

”genom undervisningen ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, den egna 

identiteten och sin förståelse för omvärlden”, samt ”ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om 

svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling” (min kursivering), kommer 

andraspråkselever att ”ges förutsättningar att utveckla sitt svenska språk (min kursivering), den 

egna identiteten och sin förståelse för omvärlden”, samt ”ges möjlighet att utveckla sina kunskaper 

om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, uttal, ord och begrepp” (min kursivering) 

(Skolverket, 2011a).  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna kvalitativa fallstudie är att undersöka hur en grupp högstadieelever med svenska 

som andraspråk – förkortat ”sas” - tar sig an en klassisk, äldre text skriven på ett förhållandesvis 

ålderdomligt språk, Selma Lagerlöfs saga Bortbytingen, med hjälp av dramapedagogiska metoder. 

Elever ska ju i undervisningen komma i kontakt med texter från olika tider enligt gällande 
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styrdokument. Min erfarenhet av estetiska lärprocesser i skolvärlden säger mig att ett drivande 

dramapedagogiskt arbete med andraspråkselever borde vara mer språkutvecklande än traditionella 

metoder såsom enskild läsning och glosförklaringar. 

Frågorna som jag ämnar svara på är följande: 

1. Hur kan en äldre texts innehåll och språk aktualiseras, gestaltas och levandegöras för sas-

elever så att de kan ta till sig berättelsen och göra den till sitt? 

2. Hur kan bruket av estetiska lärprocesser underlätta sas-elevernas läsförståelse och 

ordinlärning? 

3. Vilken nytta har sas-elever av att läsa äldre texter? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Efter att i kapitel 1 ha förtydligat studiens syfte och frågeställningar förklarar jag hur mina olika 

sysselsättningar som dramapedagog och skådespelare, tillika ungdomsboksförfattare och tillika 

lärare ger mig en bra grund att stå på vad gäller en sådan tvärvetenskaplig undersökning. Ett 

tidigare dramapedagogiskt uppdrag på en högstadieskola i en mellansvensk stad gav mig möjlighet 

att knyta de nödvändiga kontakterna och skissera olika studieförslag.  

Den aktuella skolans förväntningar på projektet presenteras. Vissa specifika termer som 

används i uppsatsen definieras, detta för att termer som kreativitet och drama vanligtvis så ofta 

upprepas att de till slut tappar sin rätta innebörd. 

Då studien placeras i ett tvärvetenskapligt sammanhang, ämnespedagogiskt vad gäller 

undervisningen av svenska som andraspråk samt praktiskt-estetiskt tack vare bruket av 

dramapedagogiska metoder, tydliggörs i kapitel 2 vilken plats och status dessa två ämnen får i 

läroplanen. 

I kapitel 3 som presenterar teoretiska perspektiv blir det mest fokus på Vygotskijs teorier om 

tänkande, språk och kreativitet. Identitetsskapande är även ett begrepp som tas upp, då 

andraspråkstalare påverkas i sitt identitetssökande av att inte tillhöra den sociala och kulturella 

majoriteten, till skillnad från jämnåriga med svenska som modersmål. I det kapitlet får Cummins 

skrifter och teorier en självklar plats. 

Detta åtföljs av en allmän presentation av svenskundervisningen i grundskolan; av teorier och 

forskning om och kring inlärningen och utvecklingen av ett andraspråk; av estetiska lärprocesser 

och framförallt av dramapedagogik inom skolan, både utanför och i Sverige, med teoretiker och 



8 
 

praktiker. Efter denna genomgång följer en presentation av dramapedagogikens nytta när språket, 

framförallt andraspråket, ska läras in och utvecklas, både utanför Sverige med internationella 

exempel och fältstudier, och i Sverige med färre exempel. 

I kapitel 4 presenteras att undersökningen är en kvalitativ fältstudie genomförd på en sas-

grupp från en högstadieskola. Den valda författaren är Selma Lagerlöf och texten som ligger till 

grund för studien är Lagerlöfs saga Bortbytingen. Valet av informanterna gjorde genom ett 

klusterval och med hjälp av sas-läraren. 

Den tillämpade trianguleringen av datakällor innebär en inledande, semistrukturerad intervju 

med läraren; en fokusgruppintervju med eleverna halvvägs in i projektet; loggböcker skrivna av de 

deltagande eleverna, den passivt observerande läraren och mig själv som deltagande forskare och 

lärare i roll; ljudinspelningar av de olika dramapedagogiska passen samt av det avslutande 

uppspelet; de avslutande frågeformulären, som fylldes av alla informanter, dvs. eleverna och deras 

sas-lärare. 

Analysmetoden presenteras, med direkt koppling till studiens syfte och dess frågeställningar.  

Att vara en deltagande observatör, och till och med lärare som jag delvis blev under projektets 

gång, skapade ett dilemma som jag i egenskap av forskare presenterar. Detta dilemma förstärktes av 

att jag, på grund av det dramapedagogiska greppet, blev ”teacher-in-role”, lärare-i-roll, och 

iscensättare/regissör av handlingar och av återberättande, med andra ord en oerhört drivande del i 

arbetet med texten. 

Med hjälp av den genomgångna litteraturen analyseras och diskuteras i kapitel 5 studiens 

resultat, utifrån det uttalade syftet samt de ställda frågeställningarna som strukturerats i tre tydliga 

teman. 

Avslutningsvis sammanfattas studien i kapitel 6 och framtida forskningsplaner delges om att 

bland annat kunna genomföra en längre, longitudinell studie för att uppnå mer allmängiltiga 

resultat. 

Den omfattande bilagadelen innehåller bland annat elevernas loggböcker (bilaga 9, s 87) 

eftersom dessa tydligt visar elevernas respektive språknivå samt deras fortgående reflektion över 

projektet. Bifogat finns även studiens textunderlag, Bortbytingen (bilaga 1, s 70) med de av 

eleverna valda replikerna i rött och de borttagna styckena i blått. 
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1.3 Studiens förutsättningar  

I kvalitativa studier som den här är det viktigt att förtydliga varför forskarjaget intresserar sig för 

studiens ämne. Forskaren har ofta en förförståelse för ämnet, till exempel genom att själv ha 

upplevt, deltagit i eller blivit berörd av händelser och situationer som undersöks i studien (Bryman, 

2002:264f). 

 1.3.1 Personlig bakgrund 

Jag är nyfiken på unga människors läsande då jag skriver nutida, modern ungdomslitteratur, och 

parallellt utbildar mig till sas-lärare. Att erövra ett andraspråk är en erfarenhet som jag själv upplevt 

som ung vuxen när jag kom till Sverige. Min tanke med studien är att uppnå kunskap om unga 

människors syn på klassiska texter, eftersom en viss kunskap om den litterära kanon tros vara ett 

måste i allas skolgång. Dessutom är jag skådespelare till grund, har spelat en hel del barnteater samt 

lett ett stort antal drama- och skrivverkstäder på skolorna. Jag känner mig tillräckligt trygg i mina 

olika konstnärliga uttryck för att kunna använda dem i ett projekt av denna karaktär.  

Om denna studie ger mig intressanta resultat kan jag dels vidarebefordra dem till intresserade 

svensklärare och dels få inspiration att skriva ungdomslitteratur som både berör sina läsare och kan 

lotsa dem mot en svårare, även äldre, svenskspråkig litteratur.  

I min studie vill jag låta andraspråkselever först läsa en text tillhörande en äldre litterär 

tradition (nationell kanon) och relatera till den, sedan arbeta praktiskt-estetiskt så att de blev mer 

bekanta med själva språkformen. Sista moment blir att, genom intervjuer och andra 

datainsamlingsgrepp, undersöka huruvida dessa elever fått en större känsla för språket tack vare de 

estetiska lärprocesser som dramatisering och gestaltning är, samt huruvida eleverna själva och deras 

sas-lärare kan se nyttan av att använda sådana texter i svenskundervisning. 

På så vis kan textunderlaget begränsas och eleverna under hela undersökningen kan få hjälp 

av mig som forskare och deltagande observatör. Det hade varit orätt att utsätta eleverna för en 

läsuppgift som de förmodligen inte skulle klara av själva, och därmed befästa deras känsla av, att 

läsning är tråkigt. Det känns oerhört utmanande att ta till hjälp estetiska lärprocesser som borde ha 

en självklar plats i svenskundervisningen, vilket tydligt förespråkades i tidigare läroplaner, Lgr 69 

(Skolöverstyrelsen, 1969), Lgr 80 (Svensson, 1980) men dessvärre blivit en rekommendation eller 

endast en antydan i senare läroplaner, Lgr 94 (Skolverket, 1994c) och Lgr 11 (Skolverket, 2011a). 
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1.3.2 Skolans förväntningar 

Lärarens och skolans förväntningar var att projektet skulle ingå i det sedvanliga ”uppspelet” – som 

det brukar kallas i stället för ”föreställning” - som skolans åttor alltid presenterar på vårterminen 

och som vanligtvis formuleras och repeteras under ett antal lektioner i samhällsorientering och 

svenska. I vårt fall skulle sas-eleverna spela upp sagan medan deras klasskamrater framförde scener 

placerade på 1800-talets slut och början på 1900-talet om industrialism, kvinnorörelse, 

nykterhetsrörelse och amerikautvandring.  

Då projektet skulle ingå in den vanliga sas-undervisningen enligt dessa förväntningar 

upprättade därför läraren en pedagogisk planering som delades ut till eleverna (bilaga 2, s 80) 

Projektet beskrivs i dokumentet som en del av undervisningen i svenska som andraspråk, i enlighet 

med gällande kursplan från läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011a) och ämnets syfte. 

 1.3.3 Tidsplan  

Studiens pass ägde rum dels i klassrummet, dels i ”forumet” – ett allrum på den aktuella skolan- och 

dels utomhus för ett uppspel på en kulturhistorik plats. 

Efter den inledande intervjun med läraren träffade jag eleverna under deras sas-lektioner, 

d.v.s. en timme åt gången, elva gånger: sex gånger ägnades åt upprepad högläsning av texten med 

tillhörande glosförklaringar, en gång åt gruppintervjun av eleverna, och fyra gånger åt gestaltning, 

återberättande samt urval av repliker ur Lagerlöfs saga. Den tolvte gången ägde rum utomhus 

utanför det vanliga schemat och rymde både repetition på cirka 90 minuter och uppspel på cirka 15 

minuter.  

Av dessa tolv pass med eleverna var läraren bortrest fem gånger med annan skolaktivitet och 

närvarande de övriga sju gångerna, som passiv observatör. Vid lärarens frånvaro agerade jag – med 

lön – som vikarierande sas-lärare för gruppen (bilaga 4, s 82). 

Ett sista möte ägde rum i klassrummet några dagar efter uppspelet för att tacka eleverna och 

läraren för hjälpen, ta emot elevernas loggböcker samt dela ut de avslutande frågorna som skulle 

besvaras så snart som möjligt, vilket också skedde.  
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1.4 Definition av specifika termer i uppsatsen 

”Dra´ma (från det grekiska dra´ma 'handling', 'skådespel', av dra´ō 'handla'), dels en av litteraturens 

tre grund- eller huvudformer vid sidan av lyriken och epiken, dels ett bland flera konstnärliga 

element i en teaterföreställning och därmed en del av teaterkonsten” (Nationalencyklopedin, 2013).  

Ordet drama betyder ursprungligen ”handling”, vilket ofta understryks av forskare och 

pedagoger (Erberth & Rasmusson, 1996:7; Rasmusson, 2000:112) när de använder begreppet.  

Pedagogik i sin tur – från det grekiska paidagōgiko´s, ’som hör till uppfostran eller undervisning’, 

syftar på ”vetande och metoder som tillämpas i uppfostran, undervisning och utbildning” (ne.se). I 

dramapedagogik står handling i fokus. Den aktiva kreativa handlingen är kärnan i det som kallas 

pedagogiskt drama eller dramapedagogik (Erberth & Rasmusson, ibid.). Det är också definitionen 

som tillämpas i denna studie och som åberopas av de i studien nämnda dramapedagogerna.  

Estetik kommer precis som drama från grekiska - aisthētiko´s, med ursprung från ta aisthēta´ 

’det sinnliga’, ’det förnimbara’ (Nationalencyklopedin, 2013) - och används på svenska i betydelse 

’förnimmelse, att uppleva med sinnena’, vilket överensstämmer med studiens mål: att levandegöra, 

uppleva en text med sinnena, med hjälp av estetiska uttryck, och inte bara verbalt och intellektuellt. 

Kreativitet är ett modernt uttryck för ’skapande förmåga’. Själva ordet har fått den bredare 

innebörden ’en förmåga att lösa problem med nya metoder eller att skapa nya produkter’ (Erberth & 

Rasmusson, 1996:29). Enligt NE (Nationalencyklopedin, 2013) är kreativitet - från cre´o ’skapa’, 

’frambringa’- en ”förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv”, som också kan 

tolkas mer allmänt som ”individens sätt att uppleva sig själv och omvärlden”. Just detta gör 

eleverna i denna studie när de, i ställer för att enbart reproducera texten, skapar den på nytt och 

upplever den genom egna erfarenheter och inte utifrån ”etablerade perspektiv”.  
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2 Bakgrund  

Denna studie är tvärvetenskaplig och berör två undervisningsämnen. Dock visar det sig vid närmare 

undersökning att det ena ämnet, dramapedagogik, rent formellt aldrig varit ett skolämne utan en 

rekommenderad lärprocess, och att det andra, svenska som andraspråk, först i och med den senaste 

läroplanen för grundskolan räknas som ett självständigt skolämne. Detta trots att dramapedagogik 

sedan länge och av många har åberopats som ett självklart inslag i skolundervisning, och att svenska 

som andraspråk har, av både lärare och elever, behandlats och betraktats som ett formellt skolämne 

vid sidan av svenska. Eftersom studiens syfte samt dess frågeställningar rör påverkan av 

dramapedagogik på undervisningen av svenska som andraspråk, känns det väsentligt att först 

förtydliga ämnenas status i skolundervisning genom att nedan förtydliga deras närvaro i de olika 

läroplanerna, först i den senaste från 2011 och sedan i tidigare läroplaner från 1969, 1980 och 1994. 

 

2.1 Skolämne svenska som andraspråk i läroplanen Lgr 11 

Svenska som andraspråk (Sas eller sas) definieras av läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011a) som ett 

självständigt ämne. Ämnets mål är att få eleverna att utveckla sin svenska ”för att tänka, 

kommunicera och lära” (Skolverket, 2011a) samt sina kunskaper om svenska språket. I denna 

senaste formulering av ämnets mål poängteras att eleverna ska ges ”rika möjligheter att 

kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på språklig 

korrekthet” (ibid.). 

Sas-eleverna ska stimuleras till att läsa och skriva på svenska, formulera egna åsikter, uttrycka 

sig med hjälp av olika estetiska uttrycksformer. De ska dessutom läsa skönlitteratur, både modern 

och äldre, inhemsk och internationell. De ska även utveckla sitt svenska språk och den egna 

identiteten med hjälp av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande. Undervisningen av 

svenskämnet ska också ge sas-eleverna kunskaper om språkets grammatiska regler och 

uppbyggnad, om språkets ordförråd och dess användning i olika sociala sammanhang m m. Därefter 

kommer eleverna att bli varse ”den egna språkliga och kommunikativa förmågan” (Skolverket, 

2011a).  

Följaktligen är svenska som andraspråk i och med den senaste läroplanen från 2011 ett 

självständigt undervisningsämne, vilket det inte var i tidigare läroplaner. Antingen nämndes det inte 

som ämne (Skolöverstyrelsen, 1969), betraktades som enbart ett komplement till svenska 
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(Tingbjörn, 1980:193ff) eller sågs som en nödvändig ont i väntan på bättre och djupare kunskaper 

(Skolverket, 1994c: 47). 

 

2.2 Dramapedagogik som skolämne i läroplanen Lgr 11 

Dramapedagogik återfinns varken som ämne i läroplanen Lgr 11 – som t ex musik, bild eller slöjd - 

eller som rekommenderad arbetsmetod i kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk. Det 

enda som berör ämnet i kursplanerna är följande formulering om att eleverna ska ” uttrycka sig med 

hjälp av olika estetiska uttrycksformer” och ” även utveckla sitt svenska språk och den egna 

identiteten med hjälp av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande” (Skolverket, 2011a). I 

kursernas centrala innehåll för de olika årskurserna nämns dock muntligt berättande som en viktig 

del av undervisningen. Inte heller i kursplanerna för engelska och moderna språk nämns 

dramapedagogik som en rekommenderad undervisningsmetod. 

2.2.1 Dramapedagogik i tidigare läroplaner 

Enligt Rasmusson (2000) har dramapedagogik, eller drama, funnits med i läroplanen sedan 

sextiotalet, antingen som valbart ämne, som en del av svenskämnet eller som en metod att använda i 

undervisningen av andra skolämnen (2000:10). 

I Lgr 69 är inte dramapedagogik ett undervisningsämne som till exempel musik, teckning 

eller slöjd. Dock finns i de olika ämnenas kursplaner otaliga referenser till dramatisk verksamhet, 

som ska (kursivering i Lgr 69) användas som moment och verktyg i olika ämnen. 

Läroplanssupplementet förtydligar på sju sidor hur användningen av dramatisk verksamhet ska gå 

till i undervisningen av svenskämnet (Rasmusson, 2000:109). Det samma gäller engelska, tyska, 

franska och finska, med dramatisering som rekommenderat verktyg för språkinlärning 

(Skolöverstyrelsen, 1969:142, 202) samtidigt som musik- och konstämnena sägs undervisas mest 

effektivt i kombination med dramatisk framställning och dramatisering av texter (1969:206ff) 

I Lgr 80 ingår drama (kursivering i Lgr 80) i de så kallade fria aktiviteterna vid sidan av 

teater, film, bild, kulturlivet i skolan, men läroplanen tar inte upp drama som ett undervisningsämne 

och knappt nämner det vid namn. I de fria aktiviteterna, där bland annat drama eller teater kan ingå, 

måste mellan- och högstadieeleverna delta enligt gällande föreskrifter för timplanerna, då ”de fria 

aktiviteterna ska utgöra en naturlig del av skolans verksamhet” (Svensson, 1980:69). 
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Drama återfinns inte som ämne i läroplanen Lgr 94. Dock beaktas där att ”drama, rytmik, 

dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet” 

(Skolverket, 1994c:8) eftersom eleverna ska utveckla sin förmåga till eget skapande. 
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3 Teoretiska perspektiv 

Denna studie har för syfte att undersöka hur bruket av estetiska lärprocesser och framförallt 

dramapedagogiska metoder är till gagn för språkutvecklingen av andraspråkselever. Genom 

århundraden har ett flertal pedagoger och filosofer yttrat sig om vikten av kreativitet, med 

inblandning av estetiska lärprocesser, i skolundervisningen. Nedan presenteras några av dessa 

pedagogers teorier och deras koppling till studiens syfte och frågeställningar. 

 

3.1 Några röster om kreativitet som lärprocess 

Redan 1900 anser Ellen Key att 1800-talets stränga kunskapsskola är helt främmande för barnens 

behov av att utveckla kreativitet och ansvar (Rasmusson, 2000:81). Keys samtida Dewey – väl känd 

genom sitt pedagogiska motto ”Learning by doing” - tycker i sin tur att barnets förmågor ska riktas 

in på att kunna lösa problem och uppnå mål, genom egna erfarenheter och analyserande 

(Kroksmark, 2003:372 ff). Andra, än i dag aktuella, pedagogiska riktningar från 1900-talets början - 

från Steiners Waldorfpedagogik till Montessoris fria lekar - sätter alla barnets inre drivkraft i fokus 

(Lindholm, 2005:134 ff; Ahlqvist m. fl., 2005:148 ff). 

För att låta denna skaparkraft blomma ut myntar Dan Lipschütz (1926-2002) begreppet 

dynamisk pedagogik på 60-talet och grundar Kordadinstitutet i Stockholm år 1966. Dynamisk 

pedagogik, en metod med vilken man ”arbetar med individers och gruppers kommunikativa och 

kreativa processer för att medverka till ökad självkännedom” (Borseman, 2008:1), börjar tillämpas 

på Lärarhögskolan i Stockholm från 1960-talets mitt, från början som ämnet skapande dramatik i 

förskollärarutbildningen. Fokus i metoden ligger på gruppupplevelsen och grupparbetet, och målet 

för en övning – som lektioner kallas – är främst processen, inte resultatet eller produkten (Ingelman, 

1996).  

Dessa pedagoger och teoretiker framhäver tydligt att undervisning utan kreativitet, det må 

vara eget skapande eller ren dramapedagogisk verksamhet, inte ger skolelever det de behöver: att 

”lösa problem och uppnå mål genom egna erfarenheter” (Kroksmark, 2003:372ff) och att få ”ökad 

självkännedom” (Borseman, 2008:1). 

Vygotskij (1896-1934), som efter studier i juridik, historia, filosofi, konst och litteratur 

ägnade sig åt pedagogik och psykologi, formulerade betydelsefulla och nya ”teorier inom lärande 

och undervisning som hävdar, att kommunikation i inlärningsprocessen och samarbete mellan 
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deltagarna i denna process är en mycket effektiv undervisningsstrategi” (Bråten, 1998:26), eftersom 

lärare eller mer utvecklade medelever kan hjälpa barnet att ta sig från dennes nuvarande 

utvecklingsnivå till nästa nivå.  

Teorin om ”närmaste utvecklingszon” är Vygotskijs kännetecken. Han kritiserar Piagets 

utvecklingsteori om nödvändiga utvecklingsstadier som till varje pris måste genomgås, och 

försvarar på följande vis sin egen ståndpunkt om den kommande mognaden:  

En trädgårdsmästare (…) skulle göra fel om han fick för sig att bara räkna med de äppelträd som redan bär 

mogen frukt. Han måste också räkna med de träd där frukten håller på att mogna. Precis på samma sätt måste 

psykologen (…) också räkna med de funktioner som håller på att mogna (…) inte bara räkna med den aktuella 

utvecklingszonen, utan måste också räkna med den närmaste utvecklingszonen (Vygotskij, 1999:329) 

Barnet härmar, imiterar en undervisande vuxna och tack vare det når en högre intellektuell nivå, 

förflyttar sig ”från det som den kan till det som den inte kan” (Vygotskij, 1999:332). Just 

språkinlärning handlar väldigt mycket om imitation. På så vis kan det som barnet idag gör 

tillsammans med andra, utföras i morgon på egen hand. Det viktiga är samspel: samspel 

grundlägger intellektet, samspel är lärande och utveckling (Strandberg, 2006:10).  

I denna undersökning understryks gång på gång vikten av att både elever sinsemellan och 

elever och lärare kommunicerar och samspelar för att undervisningen ska bli givande. Därför känns 

Vygotskijs sociokulturella syn på språk och lärande väsentlig i detta vårt sammanhang, då ”lärandet 

har alltid språkliga dimensioner” som är ”i grunden sociala, situerade och kontextbundna fenomen” 

(Lindberg, 2006:72). Hos Vygotskij är språket ”det i särklass viktigaste psykologiska redskapet (…) 

genom vilket ”sociokulturella erfarenheter förmedlas” (Säljö, 2005b:119). Ett sociokulturellt 

perspektiv på lärandet är inte en mognadsteori, vilket de flesta utvecklingsteorier är, utan alla 

kunskaper och färdigheter som behövs i samhället har utvecklats i samhället och mellan människor. 

Vilket leder oss till ett reflekterande kring andraspråkstalares status och påverkanmöjligheter i 

samhället. 

 

3.2 Identitetsskapande  

Andraspråkstalare, skriver den kanadensiska psykolingvisten och tvåspråkighetsförskare Jim 

Cummins (1996), måste både bli medvetna över sin situation och få, eller hellre ta makten i egna 

händer, makten över sina liv i skolan och i samhället. Identitet förhandlas, genom utbildning blir 

eleven varse sin situation i ett mångfaldssamhälle, trots det motstånd som skolan och samhället för 

övrigt bjuder på: ”the collaborative creation of power by students and teachers within the classroom 
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frequently is resisted by the power structure of the school and the wider society” (Cummins, 1996: 

V). Identitetsutveckling behöver ett socialt sammanhang och kräver ”en andra” (ibid.:IV). 

Visar inte lärare respekt för sina elever och intresse för deras utifrånperspektiv, kommer inte 

deras elever att kunna lära från dem. Därför måste också lärare vara tydliga med hur de ser på sin 

egen läraridentitet (Cummins, 1996). Dessutom måste lärarna aktivera elevernas förkunskaper om 

vissa teman som eleverna inte visste att de hade (ibid. 1996:76). Det är av högsta vikt att pedagoger 

omdefinierar sina roller - blir varse de egna sociala rollerna i det dominerande, socialt och språkligt 

starkare kollektivet - i möte med elever från andra kulturella kollektiv. Om inte, fortsätter 

Cummins, kommer alla möjliga politiska och lagliga försök att påverka utbildningsstrukturer att 

misslyckas. Det krävs även att lärare får den adekvata utbildningen för att kunna möta 

andraspråkstalare:  

teacher education programs are far behind the times in providing teachers with the knowledge about second 

language acquisition, about the impact of racism in students’ lives, and about the diverse cultural backgrounds of 

the students in the public schools (…) They do not know that they do not know” (Cummins, 1996:171).  

Cummins är mycket tydlig och övertygande i sitt perspektiv: eleverna ska inte skämmas för sitt 

språk eller sin kultur, och dessutom ska de kunna läsa på sitt förstaspråk (Cummins, 1996:7f). Deras 

föräldrar ska kunna läsa högt för sina barn på sitt eget språk, känna stolthet för det och förmedla 

denna känsla vidare, därmed kan de också förstärka sin självkänsla för att få makt över de krafter 

som påverkar deras liv: ”these parents are gaining the internal resources, confidence and motivation 

to exert greater control over the forces that affect their lives (…) this experience can be described as 

empowering” (ibid.).  

Ett flertal svenska forskare relaterar till liknande frågor kring identitet, flerspråkighet och 

etnicitet. Stier (2003) understryker människans behov av tillhörighet till en grupp, en gemenskap, 

det må vara pga. ens kön, religion, språk eller kultur. Den som inte känner en sådan tillhörighet blir 

i stället avvikande. Andra definierar avvikare som just sådana som är väldigt annorlunda än oss. 

Avvikelsen är därmed socialt konstruerad och utgör en central aspekt av avvikarnas identitet: 

avvikelsen skiljer ”oss” från ”dem”.  Det sker en ”andrafiering” (Elmeroth, 2008:28), d.v.s. ett 

skapande av ”dom andra” med den egna gruppen och de egna sanningarna som referenspunkt. Om 

avvikelsen är ett ”annorlunda språk” kommer detta också att använda som förklaring för 

”annorlundaskap” (Stier, 2003:57 f). Sjögren (2003) understryker hur vi alltmer ordnar våra tankar 

kring kategorierna ”svenskar” alternativt ”invandrare”:  

Så snart hon uttalar ett ord, det må vara med sydamerikansk, arabisk eller grekisk intonation, känns hon igen som 

den andre, invandraren, den som får sin identitet utdelad utifrån oberoende av sina egna egenskaper som mor, 

student, lärare eller helt enkelt som människa (…) Att definiera barn födda och uppfostrade i Sverige som barn 
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med invandrarbakgrund är att förneka det kulturella kapital som det innebär att ha ett annat språk i hemmet eller 

andra kulturella referenser (Sjögren, 2003:34f) 

Flera forskare (György-Ullholm, 2010; Eliaso Magnusson, 2010) undersöker den ömsesidiga vi-

och-dom-relationen som uppstår när ungdomar med invandrade föräldrar också tar avstånd från sina 

”svenska” klasskamrater och upplever gemenskapen med den egna folkgruppen som en trygghet. 

Samtidigt skapas en känsla av rotlöshet, av hopplöshet: ”Stick hem till ditt land”, får en ungdom 

höra. ”Då tänker man så här, vilket hemland så där” (Eliaso Magnusson, 2010:84). Gruber (2007) 

kommer med en mycket viktig påminnelse om att den tidigare legitimerade rasläran, som inte 

längre är politiskt korrekt överhuvudtaget, numera ersätts av kulturell rasism: när sociala orättvisor, 

boendesegregation, låga skolresultat eller hög arbetslöshet ska förklaras relateras det inte längre till 

en rastillhörighet utan till en kulturtillhörighet, en avvikande kultur. På så vis används etnicitet 

”som ett sorteringsinstrument som skapar ojämlika relationer och processer av inkludering och 

exkludering” (Gruber, 2007:18).  

 

3.3 Svenska som undervisningsämne i skolan 

Svenskämnet kan delas i tre olika ämneskonstruktioner, vilket märks allra tydligt i läromedlens 

innehållsförteckningar (Malmgren, 1996:87ff; Molloy, 2003:38ff; Molloy, 2011:159ff). Denna 

uppdelning gäller även för ämnet svenska som andraspråk, vilket framförallt Molloy (2003, 2011) 

är väldigt tydlig med.  

Svenska kan vara ett färdighetsämne, ett ”språkämne” med en praktisk nytta. Då blir ämnet 

fritt ”från värderingar då det gäller humanistiska grundfrågor (Malmgren, 1996:17) och töms på ett 

sammanhängande omvärldsorienterande innehåll, vilket Molloy (2003:39) ser som svårligen 

genomförbart eftersom till exempel lärarens val av litteratur grundar sig på dennes värderingar.  

Svenska kan också vara ett litteraturhistoriskt bildningsämne (Malmgren, 1996:88; Molloy, 

2003:39) där det centrala är förmedlingen av ett gemensamt litterärt kulturarv, ett urval, en kanon. 

Ämnets innehåll och material är bestämt: man ska till exempel känna till de viktigaste svenska 

författarna, som Strindberg, Fröding, Lagerlöf o.s.v. Ett antagande är att elevernas personligheter 

utvecklas tack vare läsningen av den klassiska litteraturen, ett annat att det är skolans ansvar att ge 

alla elever en gemensam kulturell orientering (Malmgren, 1996:88). Svenska delas i två delar: 

språket (grammatik, struktur osv.) och litteraturen (med litteraturhistoria). 

Svenska kan slutligen vara ett erfarenhetspedagogiskt ämne (Malmgren, 1996; Molloy, 2003). 

Då utgår undervisningen ”från den aktuella elevgruppens förutsättningar och erfarenheter (Molloy, 
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2003:39). Den språkliga produktionen som sker ingår i så fall i ”äkta kommunikativa sammanhang” 

(ibid.). Ämnets innehåll är viktigt och undervisningens mål är bland annat att utveckla elevernas 

sociala och historiska förståelse för centrala humanistiska problem. Här handlar det om en 

erfarenhetspedagogik som involverar eleverna och svenska blir ett ”historiskt humanistiskt 

bildningsämne” (Malmgren, 1996:89) som öppnar sig tvärvetenskapligt mot andra ämnen som till 

exempel samhällsorienteringsämnena.  

Det är sällan lärarna endast väljer en renodlad undervisningskategori, dock väljer de ofta 

utifrån egen smak och egna erfarenheter, styrda av sin allmänna samt litterära repertoar (Molloy, 

2003:52f). Både läsaren – antingen läraren eller eleven – och ”texten”, här skoltext eller fiktiontext, 

äger en allmän och en litterär repertoar.  

Textens allmänna repertoar syftar på perspektivet som finns i texten, de moraliska och sociala 

värderingarna som den innehåller. Läsarens allmänna repertoar innefattar olika kulturellt betingade 

erfarenheter, kunskaper, förväntningar om olika ämnen, politik, livsstil, moral och etik osv. 

(Molloy, 2003:52f; Molloy, 2011:154f). 

Textens litterära repertoar syftar på litterära konventioner, genrer – till exempel folksagor, 

deckare, självbiografier, bekännelseromaner osv. (Molloy, 2003:54f), medan läsarens litterära 

repertoar syftar på dennes kunskaper om vad litteratur är eller bör vara utifrån tidigare 

läserfarenheter, kultur- eller social bakgrund osv.  

 

3.4 Inlärning och utveckling av ett andraspråk 

Det finns ett antal teorier om hur ett andraspråk lärs in och utvecklas. Några av de mest kända 

kommer att presenteras i avsnittet nedan.  

3.4.1 Allmänna teorier 

Det är ett vanligt misstag att vardagsspråk och skolspråk blandas ihop när den språkliga förmågan 

bedöms. För att förstå hur den språkliga utvecklingen går till, kan man använda begrepp som 

kontextbundet och icke-kontextbundet språk. Cummins (1996) använder sig av en tydlig bild där 

språket delas upp i fyra kvadrater, A, B, C och D, som täcker olika zoner av den språkliga 

förmågan.  
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Icke kognitivt krävande 

   A C   

 Kontextbundet    Icke kontextbundet 

   B D 

   Kognitivt krävande  

Fig. 1 Cummins kvadrant (efter Cummins, 1996:57) 

Den nödvändiga språkutveckligen måste ske från A (kontextbundet, icke kognitivt krävande) till B 

(kontextbundet, kognitivt krävande) vidare till C (icke kontextbundet, icke kognitivt krävande: då 

detta till exempel syftar på rabblande av siffror eller andra data utan reell anknytning, bör eleven 

inte fastna i den positionen) för att slutligen landa i kvadrat D (icke kontextbundet, kognitivt 

krävande) (Cummins, 1996:59). För en sådan utveckling krävs det att eleverna får i sin läraktivitet 

en utmaning att lämna det kontextbundna för det icke kontextbundna eller det icke kognitivt 

krävande för det kognitivt krävande. Cummins tar upp Vygotskijs formulering om ”den närmaste 

utvecklingszonen” (Cummins, 1996:72) för att förtydliga hur viktigt en sådan utmaning är för 

elever som behöver utveckla akademiska och intellektuella förmågor. Colliers studier (Cummins, 

1996:61; Lindberg, 2006; Böyesen, 2006) nämns för att påvisa vilken tid en andraspråkstalare 

behöver för att nå målen vad gäller den akademiska, språkliga förmågan: fem till sju år för barn i 

åldrarna 8 till 12 år; sju till tio år för barn över 12 år gamla vid ankomsten, och slutligen en 

ofullständig språklig nivå för de som anländer efter tolvårsåldern. Därför behöver skolan göra båda 

långsiktiga och breda satsningar för att kompensera dessa elevers språkliga brister, och inte förlita 

sig på att endast några års vistelse i Sverige ger dem en nivå likvärdig de jämnåriga 

förstaspråkstalarnas (Lindberg, 2006). 

Eftersom ett akademiskt språk är nödvändigt för att lyckas i skolan måste det språket läras ut 

av alla lärare i alla ämnen, och inte enbart andraspråkslärarna (Lindberg, 2006:58; Cummins, 1996). 

Ett aktivt språkbruk måste förekomma i klassrummet då läraren uppmuntrar eleverna att uttrycka 

sig och dela med sig av sina känslor, tankar och erfarenheter (Cummins, 1996).  

Vidare påpekar Lindberg (2006) att andraspråkstalare ofta kan få stöd i sin språkutveckling av 

att behärska ett förstaspråk. För att förstaspråket ska bli en tillgång krävs dock en undervisning som 

bygger på naturlig kommunikation, interaktiva arbetsätt och en nära dialog mellan läraren och 

eleverna (ibid.). 
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Cummins vill framställa en ”tröskelnivåhypotes” där en första, lägre nivå behövs för att 

tvåspråkiga ska kunna undvika tvåspråkighetens nackdelar, och en andra, högre nivå måste uppnås 

för att tvåspråkiga ska kunna få del av tvåspråkighetens fördelar. Undervisningsförhållanden måste 

därför främja en välutvecklad tvåspråkighet hos barnet, vilket bara kan se om barnets 

andraspråksinlärning inte sker på bekostnad av dess förstaspråk (subtraktiv tvåspråkighet) utan tar 

vara på det positiva i att kunna utveckla två språk (additiv tvåspråkighet). Som Cummins ständigt 

påpekar (Özerk, 1998:153; Cummins, 1996; Gibbons, 2010:80ff) behövs här samhällets stöd till 

minoritetsspråken, skolinstansernas stöd genom tvåspråkig undervisning samt påverkan på makt- 

och statusförhållandet mellan majoritetsbefolkning och minoriteter.  

3.4.2 Svenska som andraspråk 

Språkutveckling är så längt ifrån man kan komma en mekanisk överföring från ett språk 

(förstaspråk) till ett annat (andraspråk): i denna kreativa process går inläraren igenom ett antal 

utvecklingsstadier allteftersom dennes förmåga att processa komplexa språkliga strukturer tilltar. 

Detta gäller ordföljd, böjningsmorfologi, grammatiska former samt utökningen av ens ordförråd 

(Lindberg, 2006; Håkansson, 2004; Enström, 2004; Viberg, 2004; Gibbons, 2010).  

Jämfört med många andra språk är svenskans böjningssystem relativt enkelt: till exempel få 

kasus; ingen kongruensböjning för verbet efter subjektets numerus eller genus (Philipson, 

2004:117ff). Men nominalfraser, styrda av svenskans två grammatiska genus, är komplexa för vissa 

andraspråkstalare vars modersmål inte innehåller skilda genuskategorier. Numeruskategorier kan 

ställa till problem på grund av den mängd alternativa pluraländelser, fem pluraldeklinationer, som 

finns i språket. Även bestämdhet, uttryckt genom bruket av artiklar, kan vara ett hinder för många 

nya talare vars modersmål inte innehåller en sådan kategori: en undersökning av 400 språk fastslog 

att bestämdhetsmarkörer endast förekommer i en tredje del av världens språk (Philipson, 2004:126). 

Artikellöshet, dubbel bestämdhet – som endast förekommer på svenska och norska – tredje persons 

reflexiva pronomen – också det en sällsynt distinktion – den ovanliga placeringen av satsadverbial i 

bisatsen, och framför allt svenskans bruk av rak alternativt omvänd ordföljd, gör svenska språket till 

ett svårt andraspråk för många nya talare. 

 

3.5 Dramapedagogik i skolundervisning 

Då dramapedagogik ibland förväxlas med repetitionsarbetet mot en teaterföreställning känns det 

väsentligt för denna studie att förtydliga vad dramapedagogik är genom att presentera dess ursprung 
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och utveckling både utanför och i Sverige, och genom att särskilt fokusera på vissa i studien 

använda dramapedagogiska metoder, som ”teacher-in-role” och ”mantle-of-the-expert”. 

3.5.1 Dramapedagogik i skolan utanför Sverige 

Begreppet ”creative dramatics” började användas i slutet på tjugotalet av Winifred Ward, som på så 

vis grundade en långvarig och alltjämt närvarande tradition i USA (Rasmusson, 2000:85). I England 

praktiserade också Peter Slade creative dramatics men med fokus på drama och improvisation i 

stället för rent teaterspel, vilket Ward förespråkade (ibid.:91ff). Däremot skulle lärarna agera som 

skådespelare, som ”teacher/actor”, för att kunna interagera med barnen och improvisera fritt 

(ibid.:128).  

Både Slade och dramapedagogen Peter Way, verksamma i 1900-talets mitt, tog helt avstånd 

från teateruppspel inför publik, då det hindrade och hade inverkan på det spontana och lekfulla, och 

riskerar att fokusera på ytliga uttryck och enkla teatereffekter. För dem var drama en metod för 

personlighetsutveckling (Erberth & Rasmusson, 1996:20f).  

Slades fria skapande förkastade Dorothy Heathcote och Gavin Bolton i slutet på sjuttiotalet: 

för dem var läraren en tydlig ledargestalt som skulle påverka spelet inifrån, en ”teacher-in-role” 

(Öfverström, 2006:182). För Bolton (1979) passar rollspel och drama i de flesta 

undervisningssituationer samt alla sammanhang som strävar efter insikt: drama, eller 

dramapedagogik, är en ypperlig metod för att levandegöra, redovisa, skapa sammanhang och på så 

vis också tillägna sig kunskaper. Bolton, precis som Heathcote, talade om drama som ”group-art” 

där alla deltar i den aktiva upplevelsen (Öfverström, 2006:79). 

När Cummins (1996) skriver om språkutveckling refererar han också till behovet av ”drama 

and role-playing, total physical response” (1996:73) för att uppnå resultat när kontextbundna, 

kognitivt krävande kunskaper ska tillägnas  enligt Cummins kvadrant (se figur 1, s 20) i 

skolsammanhang. 

3.5.1.1 Två arbetsteorier: ”teacher-in-role” och “The Mantle of the Expert” 

Med avstamp i sitt berömda ”teacher-in-role”-begrepp där läraren precis på samma sätt som 

eleverna ska engagera sig med stor inlevelse och improvisera, strävar Heathcote efter trovärdighet: 

eleverna måste tro på dramat och därför måste ledaren kunna stoppa processen, gå ut ur roll samt in 

i roll igen, för att få eleverna att reflektera över det de precis skapat (Öfverström, 2006:70). Detta 

”lärare-i-roll”-begrepp är ytterst interaktivt: drama skapar då en kollektiv identitet, dvs. gruppen har 

gemensamma mål. 
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Det andra begrepp som Heathcote myntade var ”The Mantle of the Expert”, vilket Bolton och 

Heathcote livligt diskuterar (1995). Denna expertmantel är lärarens ansvar i sin undervisning att 

medvetandegöra sina elever med hjälp av den dramapedagogiska processen: ”the teacher’s 

responsability is to empower and the moste useful way of doing this for the teacher  is to play a 

facilitating role” (Heathcote & Bolton, 1995:4). Tanken är då att ”teater” ska påverka elevernas 

inlärning och utveckling, ämnesöverskridande, ”across the whole curriculum” (ibid., 1995:5; 45). 

Genom att sätta sig i en situation och bli experten som vill hitta en lösning på ett visst problem, kan 

läraren organisera elevernas arbete utifrån frågor, kategorier osv. så att eleverna i sin tur väljer att 

bli experter i det valda ämnet och spela sina expertroller grundligt (ibid., 1995:37; 188; Öfverström, 

2006:71).  

3.5.2 Dramapedagogik i den svenska skolan 

Även i Sverige har drama länge använts som undervisningsmetod utan att för den skull kallas 

drama, utan spel för att skapa rättfärdiga människor, uppfostra soldater, utbilda goda katoliker, 

skola humanister eller uppfostra protestanter; utveckla fria människor och slutligen utveckla 

skapande människor (Erberth och Rasmusson, 1996:16ff).  

I Sverige återfanns redan på tiotalet viss dramaverksamhet på skolorna, till exempel på 

Tyringe flickskola, grundad 1909 av Ester Boman, eller på Sofia flickskola på femtiotalet.   Där 

undervisade Elsa Olenius, starkt inspirerad av Winidred Wards creative dramatics (Rasmusson, 

2000:81ff).  Olenius grundade Vår Teater redan 1941 då hon såg det fostrande effekt som 

teaterarbete hade på barn, men även förstod vilket utmärkt hjälpmedel drama var i undervisning 

(Erberth & Rasmusson, 1996:24). Både Rasmusson (2000) och Sternudd (2000) refererar flitigt till 

Slade, Way, Heathcote och Bolton som starkt inspirerat svensk dramapedagogik i skolsammanhang. 

 

3.6 Dramapedagogik som lärprocess i språkinlärning och -utveckling 

Då dramapedagogik som lärprocess i språkinlärning och -utveckling är metoden som prövas i denna 

studie, kommer jag att presentera tidigare undersökningar utomlands och i Sverige. 

3.6.1 Utanför Sverige 

Winston (2012) sällar sig till den brittiska traditionen att tillämpa dramapedagogik i 

skolundervisning när han strävar efter att främja andraspråkstalares språkutveckling. Flera av 

artiklarna hos Winston tar upp, precis som Cummins (1996), vikten av att andraspråkstalare ska 

känna stolthet för sitt förstaspråk och tillåta sig att ta plats i undervisningssammanhang. Det handlar 
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lika mycket om identitet som om språkutveckling. I dessa studier är målet med dramapedagogik att 

ge andraspråkstalare makt över sina liv, ”empowerment”, genom dramaprojekt i klassrummet 

(Palechorou & Winston, 2012:42ff) och genom att skapa en kontext som avspeglar den kulturella 

och språkliga mångfalden i klassrummet.  

Ena fältstudien (Winston, 2012) äger rum på Cypern och involverar flera ungdomar som dels 

använder sin cypriotiska dialekt i vardagen, dels måste lära sig skolspråket som är grekiska. För att 

främja elevernas språkutveckling samt påverka det negativa klassklimatet (brist på kommunikation; 

mobbning av andraspråkstalare som säger ”fel”; utåtagerande reaktioner från vissa elever med 

bristande språkförmåga) genomför läraren ett dramaprojekt under tjugo veckor innehållande både 

eget arbete och åtta entimmespass. Genom att skapa möjligheter för andraspråkstalare att i arbetet 

använda sig av sitt förstaspråk och bli värdefulla för förstaspråktalarna i klassen - då projektets tema 

är räddningen av en kidnappad, svensk, flicka, som inte pratar grekiska utan andra språk - lyckas 

läraren få dessa andraspråkstalare att må bra i klassen och i sitt skolsammanhang, vilket också har 

inverkan på deras liv utanför skolan:  

We have identified the ways that classroom drama can help additional language learners by focusing on their 

social and cultural needs as well as targeting their language learning. The GAL (greek additional language) 

children needed to feel accepted, safe and relaxed inside their new cultural environment (Palechorou & Winston, 

2012:53). 

I sitt arbete använder läraren Heathcotes två huvudmetoder: ”Mantle of the Expert” (Heathcote & 

Bolton, 1995) som förvandlar eleverna till ”experter” så som poliser, tevejournalister, och ger dem 

en status och ett värde i gruppen, samt ”teacher-in-role” (ibid.) som möjliggör för läraren att delta 

aktivt i spelet, byta gestalt osv. och driva spelet framåt (Palechorou & Winston, 2012:47f). I dessa 

dramapedagogiska metoder ingår att eleverna reflekterar över arbetet, både muntligt och skriftligt 

med loggskrivande: ”Pioneering drama practitioner Dorothy Heathcote once stated that experience 

alone without reflection will not lead to learning” (Ntenioglou, 2012). Läraren i projektet ser en 

tydlig utveckling i elevernas skriftliga produktion rent språkligt, samt hur de skickligt och moget 

analyserar och reflekterar över det de gjort och vad det gett dem (Palechorou & Winston, 2012:52f). 

3.6.2 I Sverige 

På senare år har ett antal examensarbeten, skrivna av lärarkandidater, tagit upp användningen av 

estetiska lärprocesser för att utveckla undervisningen av andra ämnen, till exempel bild och musik i 

samklang med svensk grammatik, dramapedagogik kombinerad som i detta projekt med 

andraspråksinlärning, eller som verktyg i undervisningen för övrigt.  
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Undersökningarna, som också relaterar till tidigare nämnda pedagoger och forskare 

(Vygotstkij, 1995, 1999; Rasmusson, 2000; Erberth och Rasmusson, 1996; Öfverström, 2006; 

Heathcote, 1995; Bolton, 1979) understryker det positiva i användningen av bland annat 

dramapedagogik för att utveckla språkkunskaper hos andraspråkstalare även om tidsbrist är det 

största hindret (Ask & Gustavsson, 2009); konstaterar att bild och musik kan kopplas till 

inlärningen av grammatiska regler (Hallgren & Åsling, 2006); drar slutsatsen att dramapedagogik är 

ett effektivt verktyg i undervisningsämnen samt i konflikthanteringssituationer (Elmström & 

Elvström, 2012). I en studie (Hjelm, 2007) fördjupar forskaren den tanken genom att nämna de 

maktstrukturer som uppstår i en klass och som kan synliggöras med hjälp av dramapedagogik. Hon 

tar upp forumspel (Hjelm, 2007:25) - utan att för den skull nämna grundaren av denna 

dramapedagogiska metod, Augusto Boal (Boal, 1977) - som en bra metod för att medvetandegöra 

elever inför olika livsval eller värderingsövningar och arbeta emot olika maktstrukturer i grupper. 
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4 Metod och material 

Denna undersökning är en kvalitativ fallstudie vars material samlas med hjälp av en triangulering av 

data och vars resultat inte kan generaliseras. För småskaliga undersökningar används vanligtvis 

fallstudier (Denscombe, 2000:41ff). Dessa karakteriseras av att ha fokus på studiens djup i stället 

för bredd; det specifika framför det allmängiltiga; relationer samt processer i stället för resultat och 

slutprodukter; holistiskt synsätt framför enskilda faktorer; naturliga miljöer och inte arrangerade 

situationer, och slutligen ett flertal källor i stället för en enskild undersökningsmetod. Därmed 

överensstämmer denna forskningsstrategi bäst med vår undersökning.  

Här nedan beskrivs hur textunderlaget, dess författare, informanterna samt 

datainsamlingsmetoden och analysmetoden valts utifrån studiens syfte. 

 

4.1 Datainsamlingsmetod  

För att kunna samla in värdefullt material i denna fallstudie vars syfte är att undersöka hur en grupp 

andraspråkselever tar sig an en äldre text, kändes det väsentligt att välja ut en representativ text 

skriven av en representativ författare, enligt gällande styrdokument (Skolverket, 2011a). Lika 

viktigt var valet av informanter som bäst kunde producera det önskade studiematerialet, det vill 

säga en sas-lärare och sas-elever från en grundskoleklass. Nedan presenteras valet av text, 

författare, informanter samt materialinsamlingsmetod.  

  4.1.1. Val av författare 

Då studien syftar på att undersöka läsningen av en äldre, svensk text måste författaren räknas 

som en ”klassisk” författare från en tidigare tidsperiod och textunderlaget måste innehålla tydliga 

språkliga tidsmarkörer. 

Även om kursplanerna för svenska samt svenska som andraspråk inte uttryckligen tvingar på 

lärare valet av specifika författare, måste dock  

eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider (…) från Sverige, Norden och övriga 

världen”(…) några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och 

övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i. (…) 

Någon litterär kanon eller författarkanon är inte aktuell (Skolverket, 2011a) 

Valet i vår studie föll på Selma Lagerlöf eftersom hon anses vara en viktig, svensk författare från 

förra seklet och en av dem som sägs ingå i vårt gemensamma litterära arv vid sidan av till exempel 
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August Strindberg, Vilhelm Moberg, Hjalmar Söderberg, Karin Boye.  Dessutom väcker hennes 

namn reaktioner hos många oavsett kön, ålder, bakgrund eller bildningsnivå, kanske för 

tjugokronorssedeln med hennes porträtt, namn, årtal samt illustrationen av hennes mest kända 

romangestalt, Nils Holgersson. Hon skrev ett flertal berättelser, noveller och sagor som lånar sig väl 

till den sorts studier, bland annat det valda textunderlaget Bortbytingen. 

4.1.2 Val av textunderlag 

När vi talar om dåtidens texter, påpekar Molloy (2011:16), benämns dessa ofta som historiska eller 

klassiska. Men historisk kan lätt associeras till antingen forntida eller märklig. Klassisk kan syfta på 

berömd, antik, samt även på en viss värdering av texten som modell eller mall. Därför kan det vara 

att föredra att kalla texter skrivna i tidigare perioder, i en viss dåtid, för äldre. 

Vad gäller valet av Bortbytingen, är texten välkänd eftersom den förekommer i både 

läromedel – Ess i Svenska (Molloy, 2011:25ff) – och sagosamlingar - Troll och Människor. Texten 

är kort och kräver inte många timmars läsning. Den uppvisar en väldigt tydlig litterär genre, sagan, 

som även läsovana elever lätt kan identifiera. Det är en berättande, narrativ, text, som tillåter 

reflektioner om både språkformen och värderingar. Lagerlöfs rader om att ”skinnet var alldeles 

brunt” när trollet beskrivs som ännu fulare än förr (Molloy, 2011:31) skapar problem i 

undervisningen i en modern, multikulturell skola och måste därför diskuteras med eleverna, vilket 

också är tanken med erfarenhetsbaserad litteraturundervisning. 

  4.1.3 Urval av informanter 

För att välja ut informanterna användes ett klusterurval i flera steg (Bryman, 2002:108): först en 

mellanstor stad i Mellan-Sverige (detta av praktiska skäl); därefter en skola belägen i ett 

invandrarrikt område; därefter en årskurs på högstadiet, så att eleverna kunde uppvisa en viss 

kognitiv förmåga oavsett språkliga kunskaper; därefter en grupp elever som fick undervisning i 

svenska som andraspråk samt deras samarbetsvilliga lärare. Även om skolan erbjuder naturligt 

förekommande kluster med sin koncentration av ungdomar i viss ålder på en och samma plats 

(Denscombe, 2000:22) är huvudskälet till att forskaren väljer en grupp skolelever som informanter 

studiens syfte, att undersöka skolelevers lärande och språkutveckling.  

Cirka sju veckor före själva studien genomfördes en dramaverkstad – på två 90-minuters pass 

per klass - kring relationer och samlevnad med tre klasser från årskurs åtta på den tilltänkta skolan. 

Efter denna dramaverkstad var tanken att vissa av sas-eleverna skulle ingå som informanter i 

studien. Det fanns två sådana undervisningsgrupper, den ena med tolv elever, självsäkra och 
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drivande på lektionstid; den andra med tio elever, varav flera var tillbakadragna och lågmälda. 

Läraren tyckte att grupp nummer två skulle få ingå i studien.  

  4.1.4 Forskningsetiska principer 

Målet med de forskningsetiska principerna är att skapa ramar för en relation mellan forskaren och 

informanten (Vetenskapsrådet, 1990), särskilt i de fall då forskningskravet, dvs. kravet från 

samhället att forskning bedrivs med hög kvalitet och mot väsentliga mål, krockar med 

individskyddskravet: att individer inte får ”utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse 

eller kränkning”.  

Individskyddskravet ställer i sin tur fyra huvudkrav på forskaren: 

Informationskravet innebär att informanten måste informeras om studiens syfte samt upplysas 

om att han/hon är frivillig att delta och när som helst kan avbryta sin medverkan. Studiens 

informanter, både läraren och eleverna, informerades om detta. Det var naturligtvis svårare för 

elever att agera frivilligt i det fallet eller att känna sig fria att avbryta ens medverkan eftersom 

projektet skedde på lektionstid. Forskaren var mån om att påpeka att ingen elev skulle bli tvungen 

att genomföra en övning som kändes obekväm. Dock fick ingen elev avbryta sin medverkan: det 

hade varit likvärdigt med att skolka från undervisningen. 

Samtyckeskravet innebär att informanten får rätt att själv bestämma på vilka villkor han/hon 

ska delta. Informanten kan även begära att få strykas ur ett forskningsmaterial. Ingen av mina 

informanter begärde detta. Återigen hade eleverna ganska små möjligheter att själv bestämma 

villkoren för sitt deltagande, men i och med att uppspelet styrdes av forskaren mot ett neutralt 

återberättande och inte teaterspel med tidstypiska kläder och rekvisita, vilket vissa elever var 

mycket avoga mot, fanns det där en påverkanmöjlighet som eleverna utnyttjade. I detta årliga 

projekt på den aktuella skolan ska nämligen alla elever i årskurs åtta bekanta sig med Sveriges 

historia i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet, och gestalta historiska episoder: 

nykterhetsrörelse, utvandring till Amerika, rösträtt åt kvinnorna. I vanliga fall brukar 

andraspråkselever ingå i dessa episoder. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna om informanter ges konfidentialitet och att 

informanter inte kan identifieras vid studiens läsning. Utomstående ska inte kunna komma åt 

uppgifterna. I denna studie beskrivs både skolan och gruppen i allmänna termer. Den valda gruppen 

bestod av elever av båda kön men eftersom denna könskillnad inte spelade roll i studien valde 

forskaren att alla informanter skulle refereras till som ”hon” för att hindra en möjlig identifiering. 

Informanternas namn är fingerade. Det insamlade materialet återfinns i forskarens ägo och ingen 
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utomstående läsare ska kunna identifiera var studien ägde rum eller vem som deltog. Att läraren är 

av kvinnligt kön och medelålders resultaterar inte i identifiering eftersom en stor del av de svenska 

grundskolelärarna är medelålderskvinnor. 

Slutligen innebär nyttjandekravet att uppgifterna från studiematerialet inte får användas för 

annat än forskning, dvs. inte för kommersiellt bruk eller för beslut och åtgärder, som t ex 

tvångsvård eller omhändertagande av sociala myndigheter. Det rekommenderas även att forskaren 

låter informanterna ta del av undersökningsrapporten, antingen före publicering om rapporten 

innehåller etiskt känsliga avsnitt, eller vid publicering. I vårt fall kommer alla informanter att få ta 

del av uppsatsen i dess publicerade form eftersom den inte bedöms innehålla etiskt känsliga avsnitt. 

Uppgifterna rör bara språkutveckling och språkinlärning och kan omöjligt användas för åtgärder 

från sociala myndigheter och dylikt. 

Med tanke på att studien genomfördes i skolmiljö och som en del av svenskundervisningen, 

var just informationskravet och samtyckkravet det som blev svårast att tillfredsställa. Elever som 

informanter har få eller inga möjligheter att vägra medverka eller att avbryta närhelst de vill det. 

Det skulle påverka deras betyg i slutändan. Dock blev de utförligt informerade (bilaga 2, s 80) samt 

deras vårdnadshavare, som i sin tur fick hem ett informationsbrev att underteckna, dels för att 

informanterna vara omyndiga och dels för att vårdnadshavarna skulle få information om detta 

annorlunda undervisningsupplägg (bilaga 3, s 81). 

4.1.5 Datainsamling med triangulering 

Det begränsade antalet informanter i denna studie samt det faktum att främst intervjuer, 

inspelade dramasekvenser med textarbete och loggböcker skulle generera studiens material styrdes 

metodvalet mot kvalitativ och inte kvantitativ forskning, som syftar på en insamling av numeriska 

data med fokus på prövningen av teorier (Bryman, 2002:250).  

Triangulering av olika datakällor – intervjuer, loggbokskrivande, inspelade arbetspass, 

frågeformulär - användes för att göra resultaten mer tillförlitliga (Denscombe, 2000:102ff). Nedan 

följer en beskrivning av dessa olika metoder och på vilket sätt de tillämpats. 

4.1.5.1 Semistrukturerad intervju med läraren 

En semistrukturerad intervju är en flexibel process. Forskaren intervjuar sin informant med hjälp av 

en intervjuguide, en lista frågor rörande studiens olika frågeställningar. Informanten har stor frihet i 

att utforma sina svar, och får följefrågor eller ställer egna frågor vid behov, men i stort sett ställs 

frågorna i den ursprungliga ordningen (Bryman, 2002:301). 
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Läraren var en av studiens informanter. Intervjun (bilaga 5, s 85) genomfördes en vecka före 

arbetets början på lärarens skola, då det både fanns rum till förfogande och tid i lärarens schema. 

Intervjun pågick i 30 minuter utan avbrott och rymde tio frågor samt ett antal följfrågor. Då 

forskaren och läraren kände varandra sedan tidigare tack vare olika dramaprojekt och författarbesök 

flöt intervjun på väldigt organiskt och naturligt med både frågor, långa svar och skratt. Inspelningen 

genomfördes med hjälp av en videokamera vars mikrofon användes men utan att kameran riktades 

mot informanten, detta då det kändes ovidkommande för intervjuns resultat att se informanten när 

hon svarade. Att bli filmad under en intervju kan störa kommunikationen och bör därför undvikas 

om inte det icke-verbala behöver registreras för resultatens skull (Denscombe, 2000:144ff).  

4.1.5.2 Fokusgruppintervju med eleverna 

Fokusgruppmetoden (eller intervju i grupp) innebär att flera individer intervjuas om ett visst tema. 

Den metoden används då forskaren till exempel intresserar sig för hur gruppmedlemmarna reagerar 

på varandras åsikter, eller vill få en bild av samspelet individer emellan i den aktuella gruppen 

(Bryman, 2002:324).  

De tio eleverna var utöver läraren studiens informanter. Intervjufrågorna (bilaga 6, s 84) rörde 

deras uppfattning om samt funderingar kring arbetets första del: uppläsning, förklaring, gestaltning 

av texten. Intervjun, på 30 minuter utan avbrott, genomfördes i samma klassrum där de fick sas-

undervisning och precis som med den observerande läraren spelades in med en videokamera men 

utan att kameran riktades mot informanterna, detta för att inte störa kommunikationen (Denscombe, 

2000:144ff).   

Vid intervjutillfället, som skedde efter det inledande textarbetet och före de 

dramapedagogiska momenten, var alla elever närvarande och alla svarade frivilligt och spontant. Då 

de dels hade träffat forskaren vid tidigare tillfällen – i samband med en dramaverkstad några veckor 

tidigare – och dels hade precis arbetat några lektionstimmar med forskaren, både med och utan den 

ordinarie läraren, visade de tillit och intresse gentemot forskaren och dröjde sällan med svaren samt 

ställde självmant följfrågor. 

4.1.5.3 Loggbokskrivande 

En forskare kan be sina informanter om att föra dagbok, också kallad loggbok, i forskningssyfte, ett 

”forskarstyrt dagboksskrivande” (Bryman, 2002:153ff). På så vis får forskaren data: som fakta – om 

det som inträffat under arbetsprocessen, om vem som varit med en viss händelse osv.; som 

påminnelse av betydelsefulla händelser undre arbetsprocessen; och som en personlig reflektion och 

tolkning av samt en retrospektiv redogörelse för vissa händelser. Både informanterna och forskaren 
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kan föra dagbok under arbetsprocessen, vilket också skedde i studien. Dock fick forskaren alltid lov 

att uppfatta informanternas anteckningar som deras version av det inträffade, och inte som en 

objektiv redovisning av processen (Denscombe, 2000:192f). 

Läraren satt i klassrummet under passen och förehöll sig passivt till det som pågick. Hon gav 

forskaren total frihet att interagera med eleverna. Läraren antecknade under arbetsprocessen det hon 

såg eller reflekterade över och lämnade sedan sina anteckningar i loggform till forskaren. Dock var 

läraren borta från lektionerna några gånger men i början och på slutet av arbetsprocessen var hon 

närvarande och antecknade flitigt.  

Eleverna ombads skriva loggbok under hela processen, helst efter varje arbetspass, och fick 

återkoppling, antingen av sin lärare eller när denna var borta av forskaren som agerade vikarie. 

Tanken med loggbok var att få eleverna att även reflektera över arbetet och inte bara att referera 

faktamässigt. Vid projektets slut överlämnade inte Adrienne sin loggbok till forskaren då hon var 

sjuk vid dennes sista besök i klassrummet, och därefter återfanns inte häftet. Därför finns bara nio 

loggböcker till förfogande. Loggböckerna återfinns som bilaga (bilaga 9 s 87) då deras innehåll 

tydligt visar de enskilda elevernas språkliga nivå samt utveckling under arbetsprocessen. Elevernas 

skriftliga språk är inte redigerat. 

Även forskaren förde loggbok under hela arbetsprocessen, dels för att reflektera i direkt 

anslutning till arbetspassen och dels för att kunna relatera till det som eleverna samt den passivt 

observerande läraren skrev om i respektive loggböcker. Eftersom forskaren tidvis vikarierade för 

den ordinarie läraren blev loggboken även ett verktyg för forskningen med ett reflekterande över 

den egna undervisningen ((Molloy, 2003:17ff). 

Det inledande textarbetet – sex lektionerna som ägnades åt att läsa, förklara och levandegöra 

texten för eleverna - finns inte dokumenterat med ljudupptagning utan refereras till av läraren, 

eleverna samt forskaren i de respektive loggböckerna.  

4.1.5.4 Avslutande frågeformulär 

Ett frågeformulär ska innehålla samma frågor till alla tillfrågade. Vad gäller åsikter, attityder eller 

preferenser, måste informanten bedöma saker för att kunna ge svar, uttrycka värderingar osv. 

Frågorna kan vara öppna eller fasta (slutna). I dessa avslutande frågeformulär var frågorna öppna, 

vilket gav informanterna möjlighet att själv formulera svaret, bestämma över dess längd och 

innehåll, även om svar till öppna frågor kräver mer tid och ansträngning från forskaren som 

analyserar dem (Denscombe, 2000:106ff; Bryman, 2002:157ff). 
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De skriftliga frågorna i det avslutande frågeformuläret till läraren (bilaga 8, s 86) relaterar till 

lärarens svar och åsikter i den inledande intervjun. Läraren svarade utförligt på de elva frågorna 

vars syfte var att klargöra vad hon tyckte om arbetsprocessen utifrån sina tidigare uttalanden i den 

inledande intervjun och vad hon trodde kunde ske hädanefter med elevernas språkutveckling, den 

egna undervisningen osv. Frågorna inleds med antingen ”Tycker du”, ”Tyckte du” eller ”Tror du”, 

det vill säga strävar efter att förtydliga lärarens åsikter samt värderingar. Läraren fick 

frågeformuläret efter sista arbetspasset, då den dramatiserade sagan spelades upp, och mejlade 

sedan sina svar till forskaren.  

Efter uppspelet fick eleverna nio frågor att svara på (bilaga 7, s 85). Frågorna inleds med 

”Tror du”, ”Tycker du” eller ”Skulle du kunna tänka dig” och rörde det nyss avslutade arbetet med 

sagan samt uppspelet av den. Tanken var att få en bild av elevernas tankar kring arbetet och kring 

deras egen språkutveckling i och med arbetet. Då Irina var sjuk både på uppspelet och vid 

forskarens sista besök, saknas hennes svar på frågorna. De skickades inte heller i efterhand till 

forskaren. 

4.1.5.5 Ljudinspelning av dramapassen 

Under fyra lektionstimmar gick eleverna och forskaren igenom sagan och eleverna fick lov att 

återberätta sagan med egna ord, med undantag för vissa rader som skulle högläsas ordagrant. 

Raderna var antingen repliker från sagans dialoger eller löpande text. Alla dessa rader valdes av 

eleverna själva utan att forskaren styrde urvalet, förutom att antalet repliker skulle bli så jämt 

fördelat som möjligt. Ändå fick vissa elever fler repliker än andra, då de elever som visade en 

förmåga att driva berättelsen framåt fick färre repliker men återberättade mera. I slutandan fick 

Miriam tre rader/repliker, Adrienne två, Hedda fem, Rose tre, Haji tre, Amalia tre, Trisha sex, Ewa 

tre, Jasmine fyra och Irina fyra.  

De fyra passen spelades in men utan att kameran riktades mot eleverna. Ljudinspelningar 

möjliggör en fullständig, och lätt kontrollerbar dokumentation medan videouttagningar dessutom 

fångar, förutom det verbala, även den icke-verbala delen av kommunikationen. Men det skulle ha 

uppfattas av informanterna som störande och påträngande (Denscombe, 2000:144ff). Därför blev 

det i stället ljudupptagningar kompletterade med loggbokskrivande. En transkribering av 

informanternas svar och reaktioner i deras egna ordalag var mer tillförlitlig än endast anteckningar. 

Utrustningen höll god kvalitet och inspelningsmiljön var lugn och bullerfri, så att informanterna 

kunde prata fritt och ostört (Bryman, 2002:306). 

Själva uppspelet spelades in som sista arbetspass. En av eleverna, Irina, var sjuk, varpå hennes 

fyra repliker/meningar delades upp mellan frivilliga, två till Miriam och två till Ewa. Uppspelet 
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skedde utomhus på ett kulturmärkt område där eleverna satt i en halvcirkel, och forskaren framför 

dem med ryggen vänd mot åskådarna. Åskådarna satt mitt emot eleverna och lyssnade på det 

kvartslånga uppspelet som avslutade klassernas projekt. Inte heller vid det tillfället riktades 

kameran mot eleverna utan endast mikrofonen. Utomhusmiljön var ny för eleverna som fick svårt 

att anpassa sina röster för att kunna höras trots gatljuden och blåsten.  

 

4.2 Analysmetod 

För att analysera allt insamlat material så trovärdigt som möjligt är det viktigt att rätt analysmetod 

används. Eftersom trianguleringen av datakällorna gett stort material måste detta struktureras för att 

underlätta analysen. Analysstrukturen tar avstamp i de tre frågeställningarna som härmed skapar 

och definierar tre resultatteman: Vilka metoder levandegör bäst en äldre text? Hur underlättas 

läsförståelse och ordinlärning? Behöver sas-elever läsa äldre texter? Resultatet av undersökningen 

kommer att sammanfattas under dessa teman (Bryman, 2002:432; 462f). En sådan struktur 

underlättar analysen eftersom de olika datakällorna ofta gav liknande svar, oavsett om 

informanterna svarade muntligt på intervjufrågor, skriftligt i frågeformulär eller uttryckte sig fritt i 

arbetspassen. Kvale (2009) berör mest de kvalitativa forskningsintervjuerna men metoden kan med 

framgång även tillämpas på informanternas svar i de semistrukturerade intervjuerna samt i de 

inspelade dramapassen, där forskarens drivande frågor och inlägg ofta får informanterna att ge svar. 

Materialet möjliggör ett stort antal citat, och citaten som valts ut är representativa för de unga 

informanternas skriftliga och muntliga produktion, som är av stor betydelse i studiens resultat. Visst 

material och vissa svar som inte var relevanta för studien har lämnats åt sidan. Bilaga 9 (s 96) 

innehåller dock allt material från elevernas loggböcker och kan med behåll läsas för en fördjupning 

i deras skriftliga produktion samt reflektion. 

Inledningsvis intervjuades gruppens lärare genom semistrukturerad intervju. Hennes svar 

transkriberades omedelbart och noggrant för att ge riktning åt elevernas fokusgruppintervju som 

genomfördes två veckor senare, detta för att besvara så exakt som möjligt studiens frågeställningar 

(Kavle, 2009:239). Inför denna fokusgruppintervju presenterades textunderlaget för eleverna vid 

sex tillfällen, och loggboksanteckningarna från eleverna, den passiva läraren samt den deltagande 

forskaren lästes i sin tur på djupet för att ge näring och riktning åt intervjufrågorna. När intervjun 

genomfördes skedde ingen tolkning av själva svaren, av ”den egentliga meningen” (Kvale, 

2009:233) eftersom syftet med frågorna var att samla in subjektiva åsikter och inte sanningar. De 

inspelade dramapassen innehöll inga egentliga frågor men på grund av det experimentella 

arbetssättet utan förutbestämda sanningar ställdes ändå ett antal frågor av både eleverna och den 



34 
 

deltagande forskaren, frågor vars svar också transkriberades för att kunna analyseras utifrån de tre 

valda teman. På så vis skedde en effektiv triangulering av olika källor som sammanstrålade och 

överlappade varandra, vilket var tanken med den valda datainsamlingsmetoden. De avslutande 

frågorna som både eleverna och läraren besvarade formulerades ganska sent i processen för att 

sammanfatta vad projektet gick ut på och vad det hade kommit fram till utifrån syftet och 

frågeställningarna. Dessa avslutande svar blev för informanterna en sammanfattning av projektet. 

Svaren analyserades också utifrån de tre identifierade temana. 

Tanken var att samla in material systematiskt, kronologiskt och som i en reaktionskedja, 

vilket också skedde. Då forskaren var aktivt deltagande fick forskningsprocessen ständig näring. 

Detta kan dock skapa ett dilemma hos forskaren, och även påverka studiens rimlighet och 

trovärdighet, vilket behandlas nedan. 

4.2.1 Rimlighet och trovärdighet 

Kvalitativa metoder vill fånga det speciella hos den aktuella informanten och dennes livssituation 

och återspeglar så mycket som möjligt nära, vardagliga samtal. Informationen har stora chanser att 

då bli trovärdig och leder till högst relevanta tolkningar. Frågan är huruvida den är giltig för andra 

än informanten och hur entydig tolkningen då kan bli (Holme & Solvang, 1997). För att uppnå 

pålitliga forskningsresultat i en praktiknära forskning behövs täta intervjucitat (Molloy, 2003:18), 

som möjliggör för läsaren att dra egna slutsatser och själv bedöma resultatens kvalitet. Även enkäter 

och klassrumsobservationer är önskvärda för att förstärka resultatens trovärdighet (ibid.: 23). Av det 

skälet består vårt undersökningsmaterial av ett stort antal citat från loggböcker, intervjuer och svar 

på formulärfrågor. 

Den aktuella forskaren har ansträngt sig för att inte tolka informantens signaler på fel sätt, till 

exempel har vissa elevers ovilja att delta eller avog mot de dramapedagogiska metoderna inte 

tolkats i situationen utan det är elevernas loggböcker, intervjusvar samt avslutande svar som varit 

tongivande. Forskaren har ansträngt sig för att varken vara för aktiv eller för passiv (Holme & 

Solvang, 1997:115). I samtalsituationer har närheten som skapats mellan forskaren och 

informanterna, både läraren och eleverna, inte bedömts skapa förväntningar från forskaren eller 

gissningar från informanten om forskarens förväntningar, eftersom alla inblandade träffades i 

samband med förstudien, och redan då etablerades en avspänd och kravlös samvaro. Just i 

kvalitativa undersökningar måste forskare vara varse sitt eget beteende, vilket alltid låg i fokus för 

studiens forskare. För att frigöra sig från en känslomässig och subjektiv upplevelse av 

undervisningssituationen har forskaren tagit hjälp av och stöd i referenslitteratur allteftersom 

projektet löpte samt redovisat sin förförståelse. 
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Enligt Bryman (2002) är validitet, också kallad rimlighet i samband med kvalitativa 

undersökningar (Holme & Solvang, 1997:94), i flera avseenden det viktigaste forskningskriteriet 

(Bryman, 2002:43f). Med det kriteriet bedömer man om de slutsatser som genererats från en 

undersökning hänger ihop eller inte: till exempel ”huruvida ett mått för ett begrepp verkligen 

speglar det som begreppet anses beteckna” (ibid.) eller huruvida det går att generalisera en 

undersöknings resultat utöver det undersökta sammanhanget, med andra ord huruvida ”data 

reflekterar sanningen och täcker de avgörande frågorna” (Denscombe, 2000:283).  

Trovärdighet – som reliabilitet ofta kallas i kvalitativa undersökningar (Holme & Solvang, 

1997:94) - syftar på huruvida en undersöknings resultat blir desamma i fall undersökningen 

genomförs på nytt, eller i stället påverkas av ”slumpmässiga eller tillfälliga betingelser” (Bryman, 

2002:43). Kvalitativ metod kännetecknas av ”en närhet till forskningsobjektet” (Holme & Solvang, 

1997:92ff). Med en sådan metod vill forskare komma sin(a) informant(er) inpå livet. Men när 

forskaren på så vis strävar efter att se världen utifrån informantens (informanternas) perspektiv 

finns det risk för att den insamlade informationen inte blir hundraprocent trovärdig. Just 

trovärdighet handlar om att ”få en bättre förståelse av vissa faktorer” (ibid.), vilket inte sätter fokus 

på den statistiska representativiteten. I den aktuella studien besvarades frågeställningarna vad gäller 

just studiens informanter och därför kunde också forskaren ”få en bättre förståelse av vissa faktorer” 

i informanternas ordinlärning och läsförståelse (eleverna) eller undervisning (läraren) men utan att 

försöka generalisera resultaten. 

Information bör också vara giltig, men detta är ett mindre problem i kvalitativa 

undersökningar: då forskaren upplever en mycket större närhet till sin informant kan han/hon lättare 

bedöma informationens giltighet. Problemet ligger hellre i det faktum, att forskarens ”upplevelse” 

av en viss situation kan ställa till felaktigheter.  

 

4.3 Deltagande observation: ett forskardilemma 

I denna studie var alla informanter, inte minst eleverna, medvetna och informerade om att en 

observation skulle äga rum. Som en av eleverna skriver i sin logg, var forskaren på plats ”för att 

samla material till sin uppsats” (bilaga 9, s 90). Oavsett om forskaren bestämt sig för en öppen eller 

en dold observation blir han/hon deltagande i ett visst socialt sammanhang: möte, lektion, samtal. 

Bara genom att vara närvarande, och även om han/hon inte berättar om sin observation, påverkar 

forskaren det sociala som ska undersökas: han/hon måste då bete sig ” så att effekten av ens eget 
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deltagande ska bli så liten som möjligt” (Holme & Solvang, 1997:115) och den insamlade 

informationen så autentisk som möjligt.  

I vår studie blev forskaren anställd av skolan som vikarierande lärare för några timmars 

undervisning då den ordinarie läraren skulle vara upptagen med annan skolaktivitet och skolan 

bedömde det därför som mest effektivt och smidigt att anställa den som redan var på plats. Så 

forskaren blev inte vikarie av en slump utan frivilligt och officiellt. En observerande forskare blir 

annars lätt den som får hjälpa lärare och elever, vilket kan skapa dilemma (Molloy, 2003:17). Till 

exempel noterar Fridlund (2011) hur lärarna på den undersökta skolan bemötte henne mer positivt 

efter hennes insats som akut-vikarie och uppskattade att hon hade hjälpt till (författarens 

kursivering), en insats som dock kan påverka intervjuer och samtal framöver.  Gruber (2007:43ff) 

uttrycker i sin egen avhandling hur hon lyckas legitimera sin roll på den aktuella skolan tack vare 

ett tillfälligt vikariat. Dock vill dagens forskare vara engagerad och synlig och inte längre uppfattas 

som en enbart objektiv person utan som en som går in i processen med egna erfarenheter och 

subjektiva intressen (Molloy, 2003:18).  

Den aktuella forskaren var inte den ordinarie läraren och bedrev därför ingen lärarforskning 

av sin egen lärarpraktik, men en liknande undervisningssituation gav möjlighet till praktiknära 

forskning då forskaren var så pass involverad i hela processen. Att bedriva lärarforskning, en sorts 

aktionsforskning, är att välja att som lärare reflektera över sin egen praktik, vilket till exempel 

Dewey förespråkade (Molloy, 2003:17ff). Forskaren ser sig själv i så fall som aktör och inte som 

åskådare, vilket skedde i allra högsta grad i studien.  
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel kommer resultaten från studien att presenteras. Därefter kommer resultaten att 

analyseras och diskuteras utifrån de tre valda teman. Resultatmaterialet hämtas ur den observerande 

lärarens, elevernas samt den deltagande forskarens svar, loggbokanteckningar och övriga 

reflektioner. 

5.1 Resultat av lärarens svar och reflektioner 

Läraren, Malin, uttrycker i den inledande intervjun sin skepsis inför klassiska, äldre texter. Hon har 

tidigare i sin lärarbana, nästan fyrtio år varav tjugofem med svenska som andraspråk, använt sig av 

äldre texter i sin undervisning av åttaklassare, både svenska klassiker och utländska, översatta 

sådana. Då läste hennes elever mest avsnitt ur olika verk och letade fram fakta om författarna: ”Sen 

omvärderade vi det. Det handlar om tiden, vad man hinner med på den tiden man har”. Numera 

läser eleverna enbart modern, nutida litteratur och bearbetar sin läsupplevelse i boksamtal. På 

samma sätt praktiserar hon högläsning tillsammans med eleverna, gör tankekartor. Det är metoder 

som de andra svensklärarna också tillämpar. Malin undervisar årskurs 7 till 9 på heltid och har en 

bra blick över sina elevers språkkunskaper: allt från knappt två år i svensk skola till flera som varit 

länge i Sverige och uppvisar både ett tillfredställande ordförråd och bra kommunikationsförmåga. 

Oavsett språknivån upplever hon att läsning av äldre texter innebär att språket blir ett hinder: ”Så 

det bygger på att man läser tillsammans. Och att man pratar väldigt mycket kring det.” Även om 

hon inte längre vill läsa äldre texter finner hon det väsentligt att eleverna placerar författarna i ett 

kulturellt och historiskt sammanhang.  

Inför projektet är Malin förväntansfull då den valda elevgruppen överlag är försiktig och 

lågmäld. Vid forskarens första besök – i samband med en dramaverkstad – vågar eleverna mer än 

förväntat. Malin vet själv att när man träffar gruppen många gånger i veckan, så som hon gjorde 

året innan – nu har de bara tre entimmespass pass i veckan - vågar de mera. Vad gäller språket i 

texten blir hon rädd för att eleverna, eller vissa av dem, får svårt att följa med om det bli läsning 

utan avbrott: ”Och då tappar du dem. Om du bara läser på.” Ändå är Malin övertygad om att 

eleverna kommer att utveckla mycket rent språkligt och kanske vågar yttra sig: ”De får en känsla av 

att Det här kan jag. Att det blir nånting när de öppnar munnen.” 

När Malin sedan sitter passivt och observerar gruppen i arbete, för hon loggbok. Hon är 

frånvarande under flera pass men hinner observera sju lektioner, tre före sin frånvaro och fyra efter 

inklusive uppspelet. Malin noterar elevernas reaktioner och deras deltagande eller brist på det. När 

de ska återberätta ser hon att de tystare eleverna medverkar spontant. Hon noterar att vid andra 
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läsningen, efter en genomgång av de svårare orden, lyssnar alla aktivt. Hon reflekterar över 

forskarens sätt att prata om språkets skönhet eller dess svårigheter, då forskaren, som själv inte har 

svenska som modersmål, nämner att hon måste slå upp orden: ”Känns bra att eleverna i gruppen får 

höra dig prata om språket utifrån ett perspektiv de kan känna igen sig i.” Hon noterar även att 

forskaren arbetar aktivt med att tydliggöra ordens morfologi utan att för den skull tråka ut eleverna.  

Tillbaka efter flera arbetspass noterar Malin återigen att även de tystaste eleverna tar initiativ 

och visar glädje i arbetet. Hon ser elevernas berättarlust och hör deras bruk av tidigare okända ord. 

Eleverna är ivriga att både välja ut och anmäla sig till läsningen av repliker och rader ur löpande 

text: ”Det är tydligt att de tänker, vill bidra, vill hänga med.”  

Malin noterar hur forskaren arbetar med fokus på replikerna och återberättandet utan att fastna 

i inlevelsen, vilket hon själv hade gjort På så vis blir arbetet enbart positivt laddat: ”Deras 

replikförslag tas på allvar och det blir ett gemensamt arbete att komma fram till vad som är viktigt”. 

Efter uppspelet svarar Malin på de avslutande frågorna. Hon påpekar ännu en gång 

elevernas berättariver men även deras lediga hantering av replikerna och raderna från texten: 

”Eleverna blev vänner med texten.” Återberättandet med egna, nutida ord är enligt henne en bra 

arbetsmetod. Vad gäller högläsningen av repliker ser hon som den största svårigheten att eleverna 

har svårt med ordbetoningen samt även med längden på både vokaler och konsonanter, vilket kan 

störa åhörarnas förståelse. Att inlevelsen inte var i fokus bedömer hon vara en bra metod: ”Det blev 

ett sätt som alla kunde ställa upp på, som inte kändes utlämnande för till exempel Haji som var 

skeptisk till arbetet.” Malin anser överhuvudtaget att eftersom elever oavsett modersmål behöver 

läsa är det bäst att väcka deras läsintresse med nutida litteratur, men att alla måste få smakprov på 

äldre texter: ”Det är ett ansvar vi har och det finns i kursplanen”.  

Återigen påpekar hon som i den inledande intervjun att det viktigaste är att sätta texter och 

författare i ett tidssammanhang. Utifrån det gångna arbetet kan hon tänka sig att arbeta med just 

denna saga på ett liknande sätt, samt även ta upp Lagerlöfs liv, ”för att visa hur en kvinnas liv 

kunde se ut vid den här tiden.” Hon uppskattar att ett dramapedagogiskt närmande till äldre texter är 

en bra arbetsmetod och en förutsättning för ett bra resultat. Även om dramapedagogisk kompetens 

är en fördel tror hon att det skulle kunna gå att arbeta på ett liknande sätt utifrån den aktuella 

lärarens egna kunskaper och förmåga, att anpassa ”efter elevgrupp, text, ändamål och mig själv som 

lärare.” 
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5.2 Analys och diskussion av lärarens svar och reflektioner 

Tema 1: Vilka metoder levandegör bäst en äldre text? 

Läraren var redan från början mycket positiv till projektet och just det faktum att hon själv 

valt bort läsningen av äldre texter på grund av tidsbrist och på grund av att språket blev ett hinder, 

är mycket intressant utifrån hennes tankeutveckling och hennes närmande till arbetet: på så vis vet 

hon vad som krävs i ett sådant arbete och som passiv observatör av den egna elevgruppen kan hon 

reflektera över forskarens metod samt över sina elevers reaktioner. Det som då sker i hennes 

klassrum är en omvänd forskningsprocess: forskaren blir högst deltagande som ”teacher-in-role” 

(Heathcote & Bolton, 1995) medan den ordinarie läraren kan observera och reflektera över arbetet 

samt föra logg som blir till studiematerial (Denscombe, 2000; Bryman, 2006). 

Lärarens upprepade påpekande om att forskaren inte fokuserar på inlevelse utan på 

återberättandet och replikläsande, visar att teaterspelande är den gängse metoden när teater och/eller 

drama används i skolsammanhang, framförallt när dramalektioner ska mynna ut i ett uppspel 

(Bolton, 1979). Samtidigt påpekar läraren att denna ”brist” på inlevelse möjliggör att alla vill delta 

och inte bara de som känner sig manade att ”agera” (ibid.) Om inlevelse var i fokus skulle 

läraren/dramapedagogen vara den som styr och bestämmer över arbetet, som en expert. Genom att 

inte fokusera på inlevelse får alla elever styra arbetet och känna att de tas på allvar, vilket påminner 

om Heathcotes och Boltons ”mantle of the expert” (Heathcote & Bolton, 1995:192) 

Bruket av estetiska lärprocesser som dramapedagogik ser Malin som en mycket bra metod 

och det reflekterar hon över både i sin logg och i sina svar till de avslutande frågorna. Hon blir 

förvånad över hur effektiv metoden blir och noterar att eleverna, även de tysta, känner sig delaktiga 

eftersom deras förslag tas på allvar. Det som gör störst intryck på henne är att eleverna är så 

engagerade i arbetet, även när klockan närmar sig slutet på skoldagen. Malin vet dock av erfarenhet 

att bruket av estetiska läroprocesser, som läroplanerna från 1969 och framåt nämner i varierande 

skala, har för mål att levandegöra olika ämnen och engagera elevernas alla sinnen. Här sällar hon 

sig till ett stort antal pedagoger, Dewey, Key, Montessori, Vygotskij, Lipschütz: ”Ett ytterligare 

tillfälle var och en i gruppen får att utveckla sin fantasi, sin skaparförmåga, sin relation till andra, 

sin uttrycksförmåga i ord och bild, med kropp och röst” (Ingelman, 10996:22). 

Tema 2: Hur underlättas läsförståelse och ordinlärning? 

Malin ser att elever som kanske inte alltid förmår utveckla sitt språk eller sin 

kommunikationsförmåga får hjälp av den estetiska lärprocessen samt av samarbetet med den 

drivande forskaren och med de övriga i gruppen. Då når också dessa elever nästa utvecklingszon, 
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enligt Vygotskijs teorier: ”Barnet som befinner sig i en lärsituation, blir delaktig i ett kulturellt 

sammanhang; i möte med den vuxnas erfarenhet och tankeverksamhet, språk och ordbetydelser, 

kommer barnet att utvecklas och utmanas till sin närmaste utvecklingszon” (Vygotskij, 1999:16). 

Tema 3: Behöver sas-elever läsa äldre texter? 

Läraren vill gärna i den egna lärarpraktiken ge sina elever smakprov på sådana texter, men 

hon ser dock läsningen av modern, nutida litteratur som det bästa sättet att väcka elevernas 

läsintresse. Att läsa äldre texter bör för henne ingå i ett sammanhang där författaren själv samt 

dennes epok är lika viktiga som författarens texter och språk. Där är hon i samklang med läroplanen 

Lgr11 (Skolverket, 2011a) både vad gäller svenska och svenska som andraspråk.  

Utifrån vissa lärandeteorier, som till exempel Cummins’, kan det dock vara önskvärt att just 

sas-elever tar sig an och kan referera till detta ålderdomliga språk: en elev som inte ser sig själv som 

framgångsrik i den akademiska världen kommer inte att fortsätta på den banan. Därför måste denna 

”akademiska identitet” få möjlighet att blomma ut under elevens skolgång, trots eller tack vare 

dennes kulturella och språkliga bakgrund (Cummins, 1996:65). Här finns tydliga beröringspunkter 

med Bourdieus benämning på språket som ett ”symboliskt kapital”: på den ”lingvistiska 

marknaden” värderas individernas språk olika. Den härskande klassen ser ner på den 

underpriviligierade gruppen och dess icke-legitima språk. Språket används för att positionera 

människor och legitimera maktordningen (Lindberg, 2006:83). För Cummins är det ett måste för 

både skolan och samhället, att flerspråkiga elever ska känna en stark tillhörighet till klassrummets 

lärande kollektiv och därefter sträva efter akademiska skolframgångar: ”In the world that is coming, 

if you can’t navigate difference, you’ve had it” (Cummins, 1996:237). 

 

5.3 Resultat av elevernas svar och reflektioner 

Eleverna blir intervjuade tillsammans genom fokusgruppintervju efter sex arbetspass då 

textunderlaget presenteras och glosor och uttryck förklaras. Parallellt med dessa arbetspass 

reflekterar eleverna, den passivt observerande läraren samt den deltagande forskaren genom 

loggbokskrivande. De följande dramapedagogiska passen samt det avslutande uppspelet spelas in. 

Slutligen svarar alla informanter enskilt på ett frågeformulär. Elevernas skriftliga produktion är inte 

redigerat. 
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5.3.1 Fokusgruppintervju med eleverna 

Det är nästan ingen i gruppen som läser sagor, har läst sagor eller fick lyssna på sagor som liten. 

Endast Adrienne fick lyssna på sagor på arabiska: ”När jag var liten var det kul även om jag inte 

förstod alla ord”. De reagerar på att språket i Bortbytingen är ”gammaldags”.  

Lagerlöf vet de inte mycket om, förutom att hon figurerar på tjugokronorssedeln. En elev 

känner till Nils Holgersson, har sett filmen. De gissar att Lagerlöf levde ”på 1880-talet nånting”. Att 

veta om den tid hon levde i, hjälper att tänka sig hur det var då och hur människor tänkte, vilket gör 

Bortbytingen mer tillgänglig enligt eleverna.  

Sagan är ”barnslig, gammal och tråkig”, tycker Haji. Framförallt är texten barnslig eftersom 

det är en saga, tycker flera av eleverna. Dock anser flera av dem att texten var intressant, särskilt 

slutet, när bonden återförenas med sonen. Två av eleverna påpekar att orden i sagan är bra att 

kunna. Sagan är dessutom gammal eftersom troll inte finns på riktigt: ”Ingen blir intresserad av 

det”.  Slutet var också orealistiskt. Därför skulle man inte kunna skriva en sådan saga i dag, tycker 

eleverna. 

Dock anser nästan alla att de måste läsa äldre texter och känna till dem: ”Annars är det nästan 

borta.” Återigen är det kunskapen om ”gammaldags ord” som anses vara viktig: ”För det kommer 

situationer när man måste använda dem.” 

För att göra teater av berättelsen borde man spela upp roliga scener och använda sig av 

”moderna kläder” och av ett ”modernt språk”. Dessutom borde slutet, att han hittar sin son i skogen, 

ändras eller tas bort eftersom det är så orealistiskt: ”Det finns inget sånt längre.”  

5.3.2 Elevernas loggböcker  

Alla elever skriver logg men Adriennes återfinns inte vid projektets avslut. Vissa av dem, Hedda, 

Jasmine, Haji och Trisha, skriver två eller tre gånger och ganska kort varje gång. Andra, som 

Miriam, Amalia, Rose, Irina och Ewa, skriver fyra gånger och ganska långa inlägg. Genomgående 

är de få och korta logginläggen dessutom skrivna på en bristfällig svenska, vilket kan förklaras med 

att deras författare inte kunde uttrycka sig till fullo. Dock skriver Rose både ofta och långt och visar 

en tydlig vilja att kommunicera trots språkliga brister.  

De flesta är positiva eller mycket positiva till själva arbetet och kan reflektera över det:  

Jag tycker att det vi gör nu är bra och vi lär oss mycket av det. Och det 

är också roligt! (Hedda) 
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För varje gång så går det lättare att förstå vad de svåra ord betyder. 

(Amalia)  

De flesta tycker om texten ”även om det är för barn och det är många ord som är gamaldagsord” 

(Hedda) och det är ” bra, med nya ord. Och gamla ord är bra. Jag gillar om höra och lära mig dem.” 

(Jasmine). Rose reflekterar mycket över ordinlärning och ordförståelse, precis som Trisha och Ewa:  

Det är bra att läsa sig alltid nya ord fast de är gamla. Men jag tror jag 

kommer aldrig använda de ord.[…]Det är hela tiden nya ord och vi gissar de 

ibland är de rätt, ibland inte. (Rose) 

Jag har förstor vad boken handlar om och jag tyckte att det var roligt 

lektion. (Trisha) 

Hon förklarade massa med ord som man knapt visste vad det betyder. (Ewa) 

Irina är en av dem som reflekterar mest över ordinlärningsprocessen och resultatet av ett sådant 

projekt och tycker att språket som finns i texten är inte så svår om man tänker lite efter. Trots vissa 

förevändningar för att texten är för ”gammaldagsit” är hon positiv då hon lär sig nya ord, ser att hon 

förstår trots ovana och att det är spännande att få en text högläst allt eftersom. Framförallt 

berömmer hon författaren:  

Det var bra skrivet och ändå om det var svåra ord så kunde man förstå 

innehållet. Det bästa att jag har lärt mig många ord. (Irina) 

Haji är den av eleverna som är mest negativ till både sagan och arbetet kring den då hon inte tycker 

om ”gammaldagsa böcker”, har redan hört de flesta ord tidigare och finner texten barnslig och 

gammal. Dock uttrycker hon under arbetets gång med sagan att den känns fortfarande tråkig men 

dock lite bättre eftersom ”det börjar hända några grejer.” Miriam i sin tur anser att det som gör 

sagan spännande är just att den är gammal och lite svår att förstå. 

Den mest positiva till både sagan och Lagerlöfs stilistik och dramaturgi är Amalia. Hon är 

också den som tydligast reflekterar över det uppnådda resultatet: 

Slutet var verkligen bra.[…]Hon skrev så bra att man nästan trodde att det 

var på riktigt. […] Nu när vi har läst klart sagan kan jag verkligen se 

skilnad från hur svårt var i början och hur det blev i slutet det blev 

mycket enklar. (Amalia)  

Det positiva för flera av eleverna är också samarbetet dem emellan: ” alla hjälpte varandra för att 

kunna komma ihåg” (Irina); arbetsmetoden: ” Det var kul när vi diskuterade om sagan. Men man 

hann knapt säga något för alla snackar i mun på varandra” (Ewa); forskarens insats: ” Jag tycker att 
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det är rolig att höra Marie läsa” (Ewa); ”Marie gör det bästa så att vi hänger med och förstår texten” 

(Hedda). 

Elevernas skriftliga produktion skiljer sig från deras muntliga och visar tydligare deras 

respektive språkliga brister: grammatik (verbböjningar till exempel), morfologi, stavning, 

meningsbyggnad (framförallt placeringen av negationsord före verbet i en bisats och omvänd 

ordföljd efter inledande adverb). Dock är dessa brister inte liktydiga med en kommunikativ 

oförmåga. Det finns hos vissa – Hedda, Jasmine, Rose, Trisha, Ewa - en kommunikativ iver och en 

reflekterande förmåga som kompenserar de språkliga bristerna. I bilaga 9 (s 87) återfinns 

loggböckerna i sin helhet. 

5.3.3 De inspelade dramapassen 

Då arbetet går ut på att läsa och återberätta den ursprungliga texten samt välja ut och läsa vissa 

repliker eller rader, får inte eleverna så många tillfällen att reflektera. 

Under första inspelade passet får eleverna återberätta det de kommer ihåg av texten. 

Forskaren är mycket aktiv, ställa många frågor, bekräftar alla svar, uppmuntrar till medverkan, 

berömmer elevernas insatser. Eleverna hjälps åt att hitta vidare i berättelsen, lägger sig i när någon 

saknar ett ord, pratar i mun på varandra, är ivriga. Även de tystare, som Haji, medverkar vid flera 

tillfällen. Vid transkriberingen förmår inte forskaren alltid känna igen alla på rösten, därav 

indikationerna ”en elev”, ”en annan elev”, ”flera i kör”. 

Under andra inspelade passet väljs repliker och rader ut i den löpande texten. Forskaren 

upprepar under passet att det mesta kommer att återberättas med egna ord, att det är det som är 

spännande med arbetsprocessen. Eleverna vet också att de inte behöver lära sig texten utantill. När 

repliker väljs ut vill de gärna ha så mycket som möjligt av texten och forskaren hjälper till att välja 

ut viktiga meningar och viktiga moment i berättelsen. Under urvalprocessen blir Rose mycket 

fundersam över sagans sanningshalt då bondhustrun ges råd om att misshandla trollungen för att få 

tillbaka sitt barn. Forskaren påpekar att texten är en saga. 

Men för hundra år sen då? (Rose) 

Forskaren upprepar för eleverna att Bortbytingen är en saga men förklarar i ett långt utlägg att 

ovälkomna barn, till exempel vanställda eller med avvikande utseende, förr i tiden kunde kallas 

bortbytingar och därmed misshandlas till döds eller lämnas bort.  

Eleverna reagerar intuitivt och lekfullt på ordförrådet: 

Ack ja, då? (Irina) 
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Man behöver inte säga det. (Miriam) 

Det är kul! (Irina) 

Under tredje inspelade passet fortsätter arbetet med urval av repliker och passande rader. Forskaren 

uppmuntrar, bekräftar, ber om högre röstvolym och tydligare artikulation. Eleverna kommer ihåg 

mycket av texten och återberättar vidare, oftast med textens ord, ibland med språkliga otydligheter: 

Och en dag kom bönden in i rummet och sa till bondhustrun att de ska gå 

till kyrkbyn. (en elev) 

För att det var marknad. (fyller en annan elev i) 

Forskaren uppmuntrar vidare och ofta ber Haji att ta en replik; för övrigt väljer de övriga elever 

självmant repliker och rader. Forskaren strävar efter att eleverna själva ska utforma berättelsen, 

uppmuntrar, berömmer initiativ. 

Eleverna använder fler och fler ord från berättelsen: ”Mannen snavar en gång till”. De tar 

ansvar för berättelsen och för publikens förståelse:  

Ska man inte ta ’Återigen gick det ett par år’? Så att man vet? (en elev) 

Ska vi ha det där, eller ska ni ha egna ord? (forskaren). – Nej, egna ord, 

annars blir det för mycket. (en elev) 

Forskaren ställer frågor, erbjuder valmöjligheter, håller med och tar in elevernas förslag. 

Jag vill säga det där sista! (flera elever samtidigt) 

Vem mer? – Ja, Hedda. Backa inte, backa inte. Du backar hela tiden. Stå på 

dig! […] Fortsätt! Ge inte upp! Mer röst! (forskaren) 

Under fjärde inspelade passet tas berättelsen från allra början och återberättas till slutet med de 

valda replikerna och raderna ur texten. Eleverna blir väldigt ivriga med att säga ”Då sa han” och 

”Då sa hon” så att den som har den kommande repliken vet att det är dags. Om den eleven inte 

reagerar upprepas det med tryck: ”Då sa han/hon”. Eleverna tar ansvar för att berättelsen drivs 

framåt. Forskaren fortsätter ställa korta frågor i samma syfte: ”Vad hände då? Varför det?”, 

bekräftar: ”Ser ni hur bra det funkar?” och försöker snappa upp tysta försök: ”Sa du nåt? Du sa 

nånting. Vad var det?” 

Sista och femte arbetspasset är uppspelet utomhus. Berättandet, som beräknades vara mellan 

15 och 17 minuter långt, pågår i endast 11 minuter. Publiken, klasskamraterna till sas-eleverna, 
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sitter på stolar och lyssnar. Uppspelet är det sista momentet på hela eftermiddagen, efter fyra andra 

scener som spelats upp både inomhus och utomhus, på sammanlagt 35 till 40 minuter. Det märks på 

inspelningen att rösterna är för svaga, särskilt i utemiljön, och berättandet ofta otydligt och 

upptrissat. Även under uppspelet uppmuntrar forskaren, ställer frågor, driver berättandet framåt, ber 

om högre röstvolym. När eleverna läser repliker efter varandra, till exempel i rådgivningsscenen, 

låter det som en dialog och flyter på mycket smidigt. Vissa ord ur texten används naturligt av 

eleverna: 

Förstod hon nånting? (forskaren) 

Nej, hon var inte snabbtänkt (en elev) 

Efter arbetspassen använder nu eleverna följande termer under uppspelet: ”hästarna stegrade sig”; 

”barnet var rosigare”; ”en grov käpp”; ”det var marknad i kyrkbyn”; ”drängarna”: ”vägen var hal 

och slipprig”; ”då snavade han”; ”Hon satte sig vid brunnskaret med bränt hår och svårt brända 

händer”; ”jag är på väg till mor”. 

5.3.4 Elevernas enskilda svar på frågeformuläret  

Flera av eleverna tyckte om resultatet: ”Vi gjorde ett fantastiskt jobb” (Hedda). Det blev ”mer än 

förväntat faktiskt” (Jasmine) även om det kändes ”barnsligt” (Trisha, Adrienne) och ”pinsamt” 

(Miriam, Ewa).  

Alla tyckte om den valda metoden att återberätta efter att texten hade lästs och förklarats. 

Återberättandet gjorde att man förstod texten, och replikerna visade Lagerlöfs och den tidens språk, 

vilket var bra för klassen (publiken) att höra. Vissa ord var svåra men ”man blev helt enkelt van vid 

dem” (Miriam) även om gamla ord är svåra att komma ihåg, ”förutom näverkont” (Irina). 

Blandningen av återberättande och högläsning gav mycket. Att läsa sagan flera gånger och repetera 

var också givande, även om ”ibland skäms man att läsa för högt” (Adrienne). 

Att läsa repliker var lite svårt, mest av ovana, men spännande, tyckte de flesta eleverna. 

Spännande var det också att vänta på varandras repliker: ”Vi fick liksom en ledtråd var vi var i 

berättelsen” (Jasmine). Att läsa replikerna högt och att berätta var inte svårt för att det hade 

repeterats: ”Det är första gången jag inte blir nervös jag tror för att jag var säker och tänkte inte så 

mycket på det” (Amalia). Men även om det var nervöst att läsa framför klassen ”kändes det som om 

vi var i klassen och hade en vanlig repetering. Det var oväntat kul”, upplevde Jasmine när uppspelet 

började.  
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De flesta av eleverna uppskattade att återberätta och läsa utan krav på inlevelse och teaterspel: 

”Jag skulle ha vägrat komma” (Jasmine); ”Jag gör inte något som är emot min vilja det går bara 

inte” (Miriam). Men Rose tyckte att det hade varit roligare att spela riktig teater, och mer spännande 

för publiken. De flesta tyckte också att rösterna varit för svaga vid uppspelet och att mer tid borde 

ha ägnats åt röstarbete och åt rent textarbete ”så att alla skulle våga” (Miriam), samtidigt var alla 

medvetna om att tiden inte räckte till. Kanske hade de kunnat berätta mer ”saga aktigt” (Ewa). 

Vad gäller ordinlärning och språkutveckling tyckte de flesta eleverna att det kunde vara 

givande eller nyttigt att lära sig nya ord, även om inte alla tänker använda sig av dem i 

fortsättningen. ”Jag gillar mest ordet ’bedrövad’ men även ’tjuta, raskt, ivrig, finge’, skriver 

Jasmine som kan tänka sig att läsa sådana texter i framtiden, inte bara i skolan och kanske för sina 

framtida barn. Hedda tyckte att det är givande att läsa sådana texter om det är skolan som 

bestämmer att det ska göras. Haji ansåg däremot att det inte var viktigt att lära sig sådana ord, ”som 

inte är till nytta alls i framtiden. Det är helt enkelt för gammalt”. Miriam blev bekant med flera, nya 

ord men tänkte inte använda sig av dem, och föredrog moderna texter med ett modernt språk. Men 

”det vi jobbade med var bra, man förstod vad texten handlade om.” Amalia tyckte likadant men 

uppskattade ändå att ha få nya ordkunskaper. Rose skrev att hon aldrig skulle använda ord och 

uttryck från Lagerlöfs text, ”för det kan vara skämmigt och kanske de andra kommer skratta. Men 

vissa ord har fastnat, ’näverkont, bondhustru, brundskaret (brunnskaret), trollunge, skimning 

(skymning)’.” Trisha var den som skrev mest positivt vad gäller ordinlärning, tyckte om att lära sig 

nya ord och ville använda dem i fortsättning, till exempel ’sinnen, i snåren, tjuta, unge, ond, ta sig 

an’. Adrienne i sin tur såg det positiva i att kunna använda ”de gamla orden” i en berättelse om 

gamla tider, men inte i en modern berättelse om vår tid. Ewa tyckte detsamma och anmärkte att 

aven om hon inte mindes orden efter arbetet skulle hon säkert känna igen dem om nån nämnde dem 

för henne. 

Gällande frågan huruvida en sådan ordinlärning samt språkutveckling är viktig och nyttig för 

svenska/svenska som andraspråk är svaren skiftande. Vissa, som till exempel Jasmine, Miriam, 

Amalia och Ewa, gjorde ingen skillnad mellan första- och andraspråkstalare och ansåg att 

ordinlärning var givande för allas ordförråd och språkliga kunskaper. Haji såg ingen nytta alls i att 

lära sig gamla ord, medan Hedda påpekade att ”även om man är svensk och talar perfekt svenska 

finns det många ord som man inte kan”. Det ansåg även Trisha: ”även förstaspråkstalare bör lära sig 

dessa ord”. Även enligt Ewa var det nyttigt för alla elever att läsa sådana texter: ”Eftersom man 

lever i det landet borde man kunna lite hur det var förut och hur de pratade så att man vet vad det 

var för skillnader i jämförelse med idag.” Rose drog i stället en tydlig gräns mellan elever och ansåg 

att kunskap om sådana äldre texter och ordförråd var viktigare för förstaspråkstalare än för 
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andraspråkstalare. Även om hon själv inte trodde ha lärt sig så mycket av den äldre texten fann hon 

det roligt att lära känna ”vad svenska pratade för språk för i tid.” Eftersom Adrienne ”inte ser sig 

själv som svensk” vet hon inte om ett sådant arbete med äldre texter är nyttigt för svenska elever 

”men för oss som kommer från ett annat land också för man lär sig många gamla och fina ord.” 

 

5.4 Analys och diskussion av elevernas svar och reflektioner  

Tema 1: Vilka metoder levandegör bäst en äldre text? 

För det första måste läraren/forskaren interagera aktivt och själv medverka i processen, och 

”göra det bästa så att vi (eleverna) hänger med och förstår texten” (Hedda). För bland andra 

Cummins är mänskliga relationerna, elever emellan samt mellan elever och lärare, mer centrala för 

en lyckad skolgång än vilken pedagogikmetod som helst. Detta gäller för alla elever men särskilt för 

andraspråkstalare som försöker ”hitta en väg i detta ingenmansland mellan två kulturer” (Cummins, 

1996:73). Dessutom, i fråga om litteraturundervisning, beror framgången med bokläsande och 

boksamtal på vilka didaktiska val som läraren gör utifrån sin kunskap om texten och eleverna 

(Molloy, 2011:20). 

När elever läser litteratur, som valts ut utifrån lärarens allmänna och litterära repertoar, blir 

därför deras reception av den litterära texten påverkad av den egna allmänna och litterära 

repertoaren. Dessutom får de i undervisningen av svenskämnet instruktioner om att läsa texten 

efferent – med fokus på textens stilistik, uppbyggnad osv. – och/eller estetiskt – med fokus på den 

egna upplevelsen av texten, det egna förhållandet till den lästa texten (Molloy, 2011:152). I vår 

studie blev det både en efferent läsning – eftersom vi ville undersöka Lagerlöfs språk och stilistik 

jämfört med den nutida litteratur som eleverna brukar läsa – och en estetisk sådan, då eleverna fick 

möjlighet att reflektera, svara fritt på intervjufrågor, skriva egna loggböcker samt svara på de 

avslutande frågorna, för att befästa det egna förhållandet till berättelsen. Särskilt tydligt blir detta 

när en elev undrar ”om det verkligen är sant” att man kan ge råd om dråp eller misshandel av barn, 

och när hon får svaret från forskaren att det är en saga, det vill säga fiktion, fortsätter fråga: ”ja men, 

för hundra år sen då?” Genom att tillämpa de båda läsarterna, efferent och estetisk, blev texten 

levande för eleverna, vilket deras svar och reflektioner bevisar. 

Det är elevernas textreception som enligt forskarna bör vara i fokus när elever blir tillsagda att 

läsa litteratur. Hur fånga deras intresse? Vad sker i mötet mellan läraren, litteraturen och eleven 

(Molloy, 2003:15f)? När ett sådant möte blir ”tråkigt”, beror det på texten, på det sociala rummet 

som klassrummet är, på eleven eller på läraren? Hur kan man få unga läsare att ”läsa sitt liv” i den 
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skönlitteratur som skolan erbjuder (ibid., 2003:29; 308)? Hur ska man erbjuda dem en läsning som 

är till gagn för deras identitet och personlighetsutveckling? I det avseendet lyckas Amalia bäst 

”fördjupa sin förmåga till narrativ fantasi” (Molloy, 2011:157, 164f): enligt henne skrev Lagerlöf 

”så bra att man nästan trodde att det var på riktigt”. I studien saknades tid för att samtala kring 

sagans och läsarnas repertoar och spinna vidare på vad sagan kan säga sina läsare i dag: därför blev 

forskarens utlägg ibland onödigt långa i syfte att relatera sagans innehåll till andra företeelser, till 

exempel huruvida föräldrar till vanställda eller från normen avvikande barn kunde förr i tiden kalla 

dessa barn för bortbytingar som ett lämpligt skäl att lämna bort barnet (Berg, 2009; Wing, 1997). 

För det andra måste enligt eleverna själva iscensättandet, i fall ett sådant görs, göra sagan 

modern och rolig och språket lika modernt. I så fall måste texten med både dess ordförråd och 

stilistisk förklaras noggrant, detta är alla elever överens om. Genom flera läsningar med mycket 

gestaltande av forskaren fick eleverna kontakt meds berättelsen. Genom urvalet och läsningen av 

vissa repliker fick de kontakt med Lagerlöfs språk.  

Eleverna nämner inte den dramapedagogiska metoden på annat sätt än genom sin 

uppskattning av forskarens läsande och gestaltande insatser. För dem är gestaltande ett sätt att göra 

texten levande, ett nytt och spännande arbetssätt, vilket är helt i linje med tankesättet hos ett flertal 

dramapedagoger, som Slade eller Way, som tar helt avstånd från teateruppspel inför publik: det 

skulle hindra och inverka på det spontana och lekfulla, samt provocera fram ytliga uttryck och enkla 

teatereffekter (Erberth & Rasmusson, 1996:20f). Tvärtemot Slades och Ways tankar utmynnade 

dock studiens arbetsprocess i ett uppspel, på skolans begäran. Enligt Lipschütz’ dynamisk 

pedagogik borde det ha räckt med elevernas gruppupplevelse och grupparbete, det vill säga främst 

processen, inte resultatet eller produkten (Ingelman, 1996). 

Dock blir i studien eleverna experter i sin egen arbetsprocess, får ta på sig ”the Mantle of the 

Expert” (Heathcote & Bolton, 1995). Med detta grepp förmår läraren medvetandegöra sina elever 

med hjälp av dramapedagogiska verktyg: ”the teacher’s responsability is to empower and the most 

useful way of doing this for the teacher  is to play a facilitating role” (Heathcote & Bolton, 1995:4). 

I vår studie är det forskaren, i rollen som lärare och som lärare-i-roll, som driver berättelsen framåt 

och är del av den. Samtidigt förmår eleverna, genom att ta ansvar för urvalet av repliker och övrig 

text och genom att utan förbestämda roller återberätta sagan, bli experter på sin egen berättelse med 

avstamp hos Lagerlöf. De väljer ut det representativa för Lagerlöfs språk och dramatik, tänker på 

publikens reception och dennes behov av tydliga språkliga tecken: ”Ska man inte ta ’Återigen gick 

det ett par år’? Så att man vet?” och vill bjuda på ovanliga ord: ”Ack ja” för att ”det är kul”.  
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När eleverna tar ansvar för sin egen process och sitt berättande, och väljer ut egna repliker ur 

texten samt hjälps åt att driva berättelsen vidare, tar de plats i gruppen och i rummet, får makt över 

sina handlingar, ”empowerment”, vilket syftar lika mycket till identitet som till språkutveckling 

(Palechorou & Winston, 2012:42ff). Genom att ta till sig ett språk, trots svårigheter i möte med en 

äldre text, genom att ta plats i gruppen och i rummet, och bli experter i sin arbetsprocess, genom att 

stötta varandra, blir eleverna medvetna, ’empowered’: ”the concept of empowering students, so that 

they gradually take over responsability for planning their own work” (Heathcote & Bolton, 

1995:189). Även om processen vid första anblicken verkar domineras helt och hållet av läraren. 

Tema 2: Hur underlättas läsförståelse och ordinlärning? 

Eleverna blir rörande överens om att de fått en bättre läsförståelse och ordinlärning tack vare 

vår arbetsprocess, men utan att alltid kunna reflektera över huruvida det är just estetiska 

lärprocesser som möjliggör de uppnådda resultaten. De prisar repetitionsarbetet, ser att de blir 

tryggare av det i både återberättandet och replikhögläsningen, att det känns ”normalt” med sådana 

handlingar. De uppskattar att kunna lyssna på andras repliker. Dock kallar de det inte för 

dramapedagogik eller estetisk lärprocess, utan för dem handlar det mer om att bli tryggare i 

processen, lyssna på andra, hjälpas åt, våga prata, återberätta, högläsa. Att de blir varse ”den egna 

språkliga och kommunikativa förmågan” (Skolverket, 2011a) är ingenting de reflekterar över, även 

om några anmärker att det är lättare än de trodde, eller blir lättare under processens gång. 

Att öva på en text är att härma läraren: i samarbete med undervisande vuxna och med hjälp av 

imitation kan barnet höja sig till en högre intellektuell nivå än den som den befinner sig på, och 

förflyttar sig ”från det som den kan till det som den inte kan” (Vygotskij, 1999:332f). 

Språkinlärning bygger väldigt mycket på imitation, vilket gör att barnet lär sig något nytt: ”Det som 

barnet idag kan göra i samarbete kommer det ju i morgon att kunna utföra på egen hand” (ibid. 

1999:351). På liknande sätt anser eleverna att de kommer att kunna använda sig av de gamla orden 

och uttrycken, eller känna igen dem i fall de yttras. Genom upprepad högläsning samt dramatisering 

av sagan, där eleverna härmar forskaren och varandra, ökar deras läsförståelse och deras språk 

utvecklas och berikas. 

Flera av eleverna reflekterar över ordinlärning och ordförståelse, vilket de finner svårt men 

ibland spännande just tack vare språkets motstånd. Cummins understryker att tvåspråkiga barn 

uppvisar en förmåga att anlysera språket mer grundligt än enspråkiga: de blir varse sina språkliga 

handlingar, med andra ord får de ”en fördel av sin tvåspråkighet”: ”a linguistic advantage” 

(Cummins, 1996:105), trots de uppenbara svårigheterna att tillägna sig ett akademiskt språk. I vår 

studie reflekterar eleverna över språket per se, över sin egen utveckling och sin syn på ”svåra ord”. 
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Som Irina påpekar: ” Språket som finns i texten är inte så svår om man tänker lite efter”. Just de 

svårare ord som förekommer i sagan är det närmaste ett akademiskt språk dessa åttondeklassare 

kom i studien. Att bli varse sina språkliga handlingar, få ”a linguistic advantage”, för att tala som 

Cummins, är ett stort steg i den egna språkliga utvecklingen, vilket Amalia tydligt gör när hon anser 

kunna ”verkligen se skilnad från hur svårt var i början och hur det blev i slutet det blev mycket 

enklar.”  

Några elever förstår vikten av samarbete och stöttning i klassrummet för sin språkutveckling. 

Irina uppskattar att ”alla hjälps åt för att komma ihåg” och Ewa finner det roligt att diskutera om 

sagan, även om ”alla prata i mun på varandra”, vilket också stör Haji. De uppskattar och efterlyser 

en dialog om det de läst eller det de försöker återberätta. När eleverna diskuterar i klassrummet 

uttrycker de sina tankar, som ”fullbordas i ord” (Vygotskij, 1999:37): diskussion om språket leder 

till språkets utveckling. 

Trots det skiftande intresset för själva sagan uppvisar de flesta elever i studien en uppenbar 

vilja att kommunicera sina åsikter och reflektera över arbetet. Klassrummet blir då platsen där ett 

lärande kollektiv låter alla röster höras: ”the classroom as a learning community where everebody’s 

voice can be heard” (Cummins, 1996:91). I klassrummet måste ske ett intensivt och personligt 

skrivande och läsande, livsviktiga element i utvecklingen av den akademiska språkliga förmågan 

(ibid.). Det är bara i böcker som ”textspråket” kan hittas, ”the language of text” (Cummins, 

1996:80). En av skolans viktigaste uppgifter är att bygga broar mellan vardagsspråk och skolspråk, 

vardagskunskaper och skolkunskaper (Lindberg, 2006:79; Gibbons, 2010:20ff). Genom att låta 

studiens elever uttrycka sig muntligt i en intervju, svara skriftligt på frågor samt reflektera över 

arbetet med hjälp av loggbokskrivande sker denna kontakt mellan deras produktion - deras 

språkliga utveckling - och den aktuella, äldre texten - deras läsförståelse.  

Studiens elever har dramatiserat texten genom att dels återberätta med egna ord och dels välja 

ut viktiga textdelar. Vårt projekt påminner starkt om en studie genomförd i Kanada med EAL-

elever (English as an Additional Language). Under nio veckor fick ett antal gymnasister med olika 

kulturell och språklig bakgrund delta i dagliga tvåtimmarspass (Ntenioglou, 2012:81). Passen 

brukade inledas med övningar i syfte att värma upp både kroppen och rösten, vilket hjälpte eleverna 

att vakna ordentligt samt att träna upp uttal, betoning och prosodi i det aktuella andraspråket, det 

vill säga engelska:  

the teacher focuses on the sounds, syllables, words or phrases that are more challenging for the different 

language speakers in that specific room. (…) even the shyest students who are reluctant to speak show 

willingness to take a risk and yell out the words, phrases or syllables that the teacher would like them to repeat. 

(Ntenioglou, 2012:82) 
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Först fick eleverna arbeta med tablåer, dvs. ”frusna” bilder för att berätta skeenden utifrån en 

folksaga. De fortsatte sen med en färdig text innehållande ett antal repliker, dvs. inte en 

improviserad text eller pjäs. Till sist arbetade de med ”story telling”, muntligt berättande, vilket var 

en ny erfarenhet för de flesta. Dramaarbetet var progressivt. Det var många olika språkliga 

förmågor som integrerades i och med användningen av dramapedagogik: att läsa en saga, förstå och 

lära sig alla nya ord; att anteckna och summera sagan för att kunna diskutera vilka delar av saga 

som ska gestaltas i tablåform; att skriva en egen text, lära in replikerna och spela upp för klassen, 

vilket engagerade elevernas kommunikationsförmåga, både verbal och icke-verbal; att välja ut, 

förstå och skriva om med egna ord en berättelse som sen återberättades inför publik, med rätt uttal, 

prosodi och röstvolym; att reflektera över arbetet, analysera processen och värdera resultatet 

(Ntenioglou, 2012:88).  

Tema 3: Behöver sas-elever läsa äldre texter? 

Det som eleverna reflekterar mest över i sina olika svar är mötet med nya, obekanta ord. De 

flesta elever anser att det inte ska göras skillnad mellan första- och andraspråkstalare. I så fall anser 

vissa det utifrån ett språkhistoriskt perspektiv: som svensktalande måste man veta hur svenska 

pratades förr i tiden. På så vis ser de ordinlärning som en färdighet i svenska språket, med svenska 

som ett litteraturhistoriskt bildningsämne (Malmgren, 1996:88; Molloy, 2003:39). Här ingår 

språkliga kunskaper samt kunskaper i litteraturhistoria. Ewa och Trisha ser svenska som enbart ett 

färdighetsämne, ett ”språkämne” med en praktisk nytta. Det viktiga blir här att lära sig nya ord, och 

inte i vilket sammanhang och till vilket syfte de kan användas (Malmgren, 1996:17; Molloy, 

2003:39).  

Utan någon förklaring drar Rose en tydlig gräns: sådana ord är viktigare att kunna för 

förstaspråkstalare. Adrienne i sin tur ser sig inte som svensk och kan därför inte bedöma huruvida 

sådana ord skulle vara till nytta för henne, men ”gissar” att förstaspråkstalare borde få nytta av dem. 

Det påminner om läroplanen för grundskolan Lgr 11 som förtydligar att andraspråkselever ska 

utveckla sitt svenska språk (min kursivering), medan förstaspråkstalare ska utforska svenska språket 

(Skolverket, 2011a). 

Rose och Adrienne placerar sig själva i en viss kategori och drar slutsatser utifrån det. Det kan 

vara det som Stier (2003) syftar på när han nämner människans behov av tillhörighet till en 

gemenskap, antingen på grund av ens kön, religion, språk eller kultur. Att inte tillhöra gör en till 

avvikare. Avvikelsen är dock socialt konstruerad och är central i avvikarnas identitet: avvikelsen 

skiljer ”oss” från ”dem”.  I Rose och Adriennes ögon är de själva avvikare från det svenska, 
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dominerande samhället och behöver därför inte ta sig an dessa litterära referenser från Lagerlöf: de 

är inte svenska och de är andraspråkstalare, de är ”de andra” (Gruber, 2007; Elmeroth, 2008).  

Situationen för andraspråkstalare blir ofta att den socialt starkare gruppen nedvärderar den 

socialt svagare gruppens identitet, språk och kultur, och rättfärdiggör denna nedvärdering genom att 

kalla det ”för gruppens bästa”, vilket Freire i sin Pedagogy of the Oppressed kallar en kulturell 

invasion (Cummins, 1996:12). Både Cummins och Freire är överens över att empowerment kan 

definieras som ett gemensamt maktskapande, ”a collaborative creation of power” (ibid.:15, 137). I 

klassrummet börjar denna förhandling av identiteter, genom erfarenheter och interaktioner av olika 

slag, och fortsätter vidare i samhället i stort. Rose och Adrienne, i egenskap av andraspråkstalare, 

vill kanske rättfärdiggöra att endast förstaspråkstalare får referera till Lagerlöf. Forskarens fråga var 

i så fall ledande genom att den definierade eleverna som andraspråkstalare Även med de bästa 

intentionerna reproduceras skillnader via ”tolerans”: svenskar är öppna och ”toleranta” gentemot 

”invandrare” (Gruber, 2007:139 ff). När några intar rollen av att tolerera måste andra tilldelas en 

identitet som tolererad. Rose och Adrienne tilldelar sig själva en identitet som tolererad, forskaren 

tilldelar dem i och med sina frågor en identitet som andraspråkstalare. 

  

5.5 Sammanfattande diskussion av studiens resultat 

Före projektet tyckte inte läraren att läsning av äldre texter var till gagn för sas-elever, då en sådan 

läsning tog för mycket tid i anspråk och eleverna upplevde språket som ett hinder. Under projektets 

gång reflekterade hon över forskarens tillgångasätt och såg hur effektivt det dramapedagogiska 

närmandet blev för elevernas läsförståelse och ordutveckling, med fokus på grupparbete och 

neutralt återberättande i stället för individfokuserad skådespelarinlevelse, med elever som tog 

ansvar för sitt återberättande och fick bli experter i sitt agerande och med en drivande lärare-i-roll. 

Efter projektet såg hon för sig själv en möjlighet att genomföra sådana läsningar, även utan att vara 

dramapedagog, eftersom hennes mål alltid varit och alltjämt är att främja sas-elevernas språkliga 

förmågor. Dock ställer hon sig fortfarande tveksam till att läsa äldre texter för språkets skull utan 

fortfarande ser en sådan läsning som ett incitament för eleverna att forska kring författarna och 

deras epok, historiskt och socialt. Det som hon upplevde som mest positivt under projektets gång 

var elevernas arbetsiver, engagemang och vilja att kommunicera och berätta.  

Eleverna bedömde projektet utifrån sitt perspektiv och såg det positiva i att forskaren var så 

drivande och tydlig i sitt agerande, vilket underlättade läsförståelsen av den äldre texten. De flesta 

var positiva till att läsa en äldre text, mest för att det var en skoluppgift: på fritid skulle få av dem 
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läsa sådana texter, som de har svårt att relatera till. Metoderna som tillämpades, framförallt 

återberättande, upplevde de som effektiva och roliga, och dessutom mer tilltalande än sedvanligt 

teaterspel. Den upprepade högläsningen av texten och de utförliga glosförklaringarna gjorde att de 

blev vana vid textens ålderdomliga ordförråd och stilistik och förmådde genomföra ett uppspel för 

sina klasskamrater, trots visst initialt motstånd från vissa. De anser att de lärt sig nya ord men är 

tveksamma till att kunna använda dem i andra sammanhang då orden är gamla. Ändå uppskattar de 

flesta att orden var annorlunda och speciella, just för att de var gammaldags.  De flesta tycker att 

alla elever, oavsett förstaspråket, bör läsa äldre texter och lära sig äldre ord, men några tycker att 

sas-elever som de inte behöver det eftersom de inte är svenska: på så vis kategoriserar de sig själva 

som avvikande. Överlag var eleverna positiva till projektet. 

 

5.6 Forskarjaget 

Även om forskaren agerade som lärare var dennes forskning varken aktionsforskning eller 

lärarforskning, eftersom forskaren inte hade någon egen praktik att reflektera över (Molloy, 

2003:17ff). Dock blev forskaren i vår studie drivande aktör i stället för observatör/åskådare, vilket 

innebär en risk för alltför subjektiva metoder och studieresultat. För att uppnå pålitliga resultat i en 

praktiknära forskning behövs både intervjuer av individer och/eller små grupper samt täta 

intervjucitat, enkäter, loggbokskrivande och klassrumsobservationer i små grupper (ibid.). Den 

triangulering av datakällor som tillämpades i studien kan göra det möjligt för läsaren att dra egna 

slutsatser och bedöma själv om studiens pålitlighet, trots en högst drivande och engagerad forskare. 

Forskaren blir hädanefter i detta kapitel samt den avslutande delen en jag-person: jag själv, en 

andraspråkstalare som erövrat svenskan i vuxen ålder, som länge haft teater och dramapedagogik 

som huvudsysselsättning, och som numera även skriver nutida, modern ungdomslitteratur.  

5.6.1 Resultat av forskarens reflektioner 

Under processens gång förde jag loggbok. Dessa anteckningar relaterade till allt som skedde, i mina 

tidiga kontakter med läraren, i klassrummet, i repetitionssalen och utomhus för uppspelet.  

Min tanke var att använda mig av estetiska lärprocesser, drama framförallt, för att 

förkroppsliga det som språkligt sett var helt obekant för andraspråkstalare med bristfällig svenska. 

De flesta elever hade dock en tillfredställande språklig nivå och gav mig lust att arbeta med lika 

mycket skrivande som gestaltande. När jag till exempel bad dem om att hitta moderna uttryck som 

motsvarade Lagerlöfs uppskattade de uppgiften: "i all lycka" blev ”som tur var" och "hon var inte 
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snabbtänkt" blev "hon var lite trög i huvet". Det hade varit spännande att få eleverna att undersöka 

skillnader mellan Lagerlöfs språk och vårt nutida, samt saga-genren, och skriva en liknande saga 

med dessa gammaldags termer, för att slutligen se hur deras vanliga skriftliga produktion 

utvecklades. Läraren ville dock att eleverna skulle arbeta med muntlig produktion och gestaltning 

och påpekade vid flera tillfällen hur lätt det var att ”luras” av eleverna muntliga svar: ”Vissa förstår 

inte men säger att de gör det, ändå har de glömt vad det betydde gången därpå” (Malins mejl i ett 

tidigt skede).  

Först oviss om lärarens och skolans förväntningar sa jag flera gånger till eleverna att de inte 

skulle behöva spela teater. Miriam till exempel verkade livrädd för att tvingas agera och avskydde 

tanken på att ha specifika kläder på sig. Jag tvekade inför att tvinga dem att agera då det skulle bli 

så få gånger: det hade behövt minst dubbelt så många lektioner för att kunna fördjupa sig i 

textmaterialet. All tid och energi gick åt att närma sig texten och språket. För att uppnå det önskade 

resultatet, ett uppspel, behövdes mycket mer tid. Nu förvandlades studiens mål från ren process och 

eventuellt men inte nödvändigtvis mätbart resultat till ett avgränsat och synbart resultat i form av 

uppspel. Jag förstod utifrån den tidiga mejlutväxlingen med den ansvariga läraren att eleverna ändå 

förväntades "gå in i en annan tid, identifiera sig med hur människor levde förr och visa detta för 

några andra”. Om eleverna talade bristfällig svenska skulle de endast få ”agera tyst” eller vara 

berättarröst utan att behöva interagera med andra. Sådant skedde inte utan alla elever fick berätta 

och läsa sina repliker, oavsett den språkliga nivån. De gick inte in i en annan tid utan in i en äldre 

text.  

Särskilt i början av arbetsprocessen reflekterade jag över att jag att det var jag, läraren/ 

forskaren, som stod för dramadelen: jag läste, gestaltade, spelade upp med röst och kropp, ett 

skeende som inte motsvarade syftet och frågeställningarna. Senare tog eleverna mer plats, vilket 

innebar att jag drev vidare i arbetsprocessen men som en lärare-i-roll och inte längre som en 

skådespelare och ensam berättare. 

Slutligen reflekterade jag över hur obekvämt det kändes första gången jag visade boken vars 

text jag sedan kopierade som manus åt eleverna. Efteråt la jag boken åt sidan på grund av dess 

illustrationer Utgåvan, från 1986, återfinns på många bibliotek och riktar sig till mindre barn då den 

är rikligt illustrerad. Illustratören har tagit fasta på att sagan utspelar sig i dåtid, antingen Lagerlöfs 

tid eller tidigare, och visar det med både kläder och miljö. Bondparets kläder är sociala markörer 

som tyder på rikedom och status. Illustratören ritar ett ungt par med tydligt skandinaviskt utseende - 

ljust hår och blåa ögon -, smärta kroppar, smala ansikten med regelbundna drag. Mannen är för det 

mesta finklädd med drag av 1600-talsriddare, medan hustruns klädsel i vissa bilder har mer karaktär 

av tidlösa arbetskläder. Trollungen och trollkäringen i sin tur har korta och fyrkantiga kroppar, stora 
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näsor, långt svårt hår samt stora öron. Barnet som fadern sedan träffar i skogen är smärt, har vackra 

regelbundna drag, och är trots sin unga ålder – i sagan står det vid två tillfällen ”ett par år”, vilket 

blir sammanlagt fyra år - ganska lång. Dessa illustrationer uppfattade jag som förlegade, vilket är 

förvånansvärt med tanke på utgivningsåret. När jag visade boken och illustrationerna, insåg jag att 

illustrationerna av trollungen och hans mamma skulle kunna likna vissa medlemmar av elevernas 

familjer, och kändes som en karikatyr av någons släkting med stor näsa och stora öron, eller med 

kort och satt kropp och mycket mörkt hår: de oönskade, de avvikande.  Naturligtvis måste 

illustrationerna uppvisa det som Lagerlöf skriver om: trollungen är ful och, ”var ännu fulare, än då 

hon såg det första gången. Munnen hade dragits ut till ett tryne, ögonbrynen var som två styva 

borstar, och skinnet var alldeles brunt” (Lagerlöf, 1986 samt bilaga 1, s 79) samt ” det svarta 

otyget” (Lagerlöf 1986 samt bilaga 1 s 82). Jag önskade att illustratören hade tagit mer fasta på 

trynet och det icke-mänskliga och inte ritat trollet så likt en medelhavsgubbe med buskiga 

ögonbryn. Ingenstans skriver Lagerlöf att föräldraparet är ljushårigt eller blåögt, utan det är endast 

det borttappade barnet som är ”rosigt och fint” och ”med klara, blåa ögon” (ibid. s 76) eller ”ögonen 

(som) lyste som stål” (ibid. s 82). 

 

5.6.2 Analys och diskussion av forskarens reflektioner 

Eftersom jag inte var informant utan deltagande forskare och inte heller besvarade intervjufrågor 

eller formulärfrågor ämnar jag inte diskutera mina reflektioner på precis samma vis som studiens 

informanter men röda tråden är detsamma. Det vill säga: Vilka metoder levandegör en äldre text? 

Hur underlättas ordutveckling och läsförståelse? Behöver sas-elever läsa äldre texter? 

Mitt syfte var att tillämpa dramapedagogiska arbetssätt i möte med en äldre text. Eleverna 

skulle få undersöka och experimentera med textens språk och innehåll. 

På grund av samtyckekravet tvekade jag att tvinga eleverna att agera, och min tvekan kanske 

påverkade dem negativt. Jag såg dock att de kunde genomföra arbetet, från läsning till 

återberättande till uppspel. Kanske vill de bli tvingade. Kanske är det skolans uppgift trots allt. 

Studier om dramapedagogik i skolan, inte minst i samband med andraspråksinlärning, visar att 

ingen elev till slut vägrar att agera eller interagera. Resultatet är alltid positivt (Winston, 2012). 

Miriam som var rädd för att agera och för att klä ut sig, Haji som inte såg det nyttiga i vårt arbete, 

genomförde sina uppdrag med heder i behåll.  

Att jag tog på mig rollen som regissör och drivkraft i berättandet kan bara ursäktas av att tiden 

var för knapp. Lärare till andraspråkstalare behöver inte efterapa mitt agerande. Som Malin också 

påpekar i sina avslutande svar, får varje lärare välja sitt eget uttryck. Att driva praktiknära forskning 
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med deltagande observation och dessutom agera som ”teacher-in-role” (Heathcote & Bolton, 1995) 

i en dramapedagogisk process kan förminska elevernas möjligheter att själva agera och hitta 

lösningar.  

Tidsbristen gjorde även att vårt närmande till svenska språket blev för mycket färdighets- 

samt litteraturhistoriskt inriktat: tiden som gick åt att förklara och lära sig nya ord samt placera dem 

i ett språkhistoriskt sammanhang räckte inte för att även diskutera sagans teman om avvikande 

utseende kontra Lagerlöfs blonda och rosiga skönhetsnorm, och på så vis arbeta med svenska 

utifrån ett erfarenhetsbaserat perspektiv. Vi hann inte reflektera över textens innehåll – eller över 

utgåvans illustrationer - utan stannade vid textens språkliga valörer (Molloy, 2011:32ff). För att 

levandegöra den äldre sagan kunde den ha diskuterats som en allegori: 

Ett inlägg i förra sekelskiftets debatt om det förkastliga med aga som uppfostringsmetod. Ett förklätt 

familjedrama med lyckligt slut. Mannen ger kvinnan rätt i det hon gjort. Familjen återförenad, hemmet räddat. 

Gården har fått en arvinge”. Där allegorin kan berätta om främlingskap som fenomen och om 

främlingsfientlighet sådan vi utövar den och utsätts för den, men om det främmande i sig har metoden mycket 

lite att säga. Det som saknas är trollungen, bortbytingen själv. Han bara försvinner och blir borta. Vad hände 

med honom? Vad hade han att komma tillbaka till? Hurdant blev hans mottagande? (Jakobson, 2006, hämtat 

23/5-13) 

Man kunde också i diskussioner ha berört medmänsklighet, empati, lyhördhet:  

(Bondhustrun) ser individen och dennes enskilda behov ... Vad behöver barn? Skydd - att inte bli trampad på av 

hästar. Närhet - att bli hållen. Tillsyn - så att det inte skadar sig. Omvårdnad, bland annat genom hela kläder. 

Mat. Att maten är paddor och inte bröd äcklar bondmoran men för trollungens bästa förtränger hon det. 

Dessutom menar hon att stryk inte gör en person bättre och hindrar maken från att piska barnet. Hennes 

barnuppfostran är ganska modern. Till skillnad från sin man förstår hon att jorden befolkas av många slags 

varelser. Alla är inte lika, även om det hade varit behagligare. I dag hade bondmoran varit hjälparbetare i Afrika 

eller socialsekreterare i en riktig undergångskommun. Eller så hade hon åtminstone haft ett antal fadderbarn. För 

barn, inte ens trollbarn, har inte bett om att få bli till, men de har rätt att bli värdigt behandlade. Och i varje barn 

bor ett troll. Men i varje troll finns också en människa. Det är omgivningen som låter den ena eller andra ta 

överhand (Ehrenberg, 2008, hämtat 23/5-13) 

Utifrån sådana artiklar kunde eleverna ha utforskat sagans innehåll och budskap och med egna 

referenser förhålla sig till svenska språket och litteratur utifrån ett erfarenhetspedagogiskt 

perspektiv (Malmgren, 1996; Molloy, 2003). 
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det muntliga språkets snabba tempo är knappast en faktor som befrämjar att den språkliga aktiviteten sker i form 

av en komplicerad viljemässig handling – dvs. genom överväganden, kamp mellan olika motiv, val osv. Tvärtom 

förutsätter det muntliga språkets snabba tempo snarare att det sker om en enkel viljemässig handling, och därvid 

använder sig av välbekanta element” (Vygotskij, 1999:447).  

Här syftar Vygotskij på dialogen till skillnad från monologen som ”i hög grad är en konstlad 

språklig form” (1999:446ff) medan det dialogiska språket ur psykologisk synvinkel är den 

ursprungligaste språkliga formen. Eleverna uttryckte sig ledigt och ibland ”lurades” – som läraren 

sa - men i deras muntliga produktion, återberättandet, använde de sig av ”välbekanta element” då de 

inte hann väga över och välja bland olika språkuttryck. Parallellt med denna muntliga produktion 

skedde en skriftlig sådan – i elevernas loggböcker - som både var nedskrivet talspråk och 

skriftspråk. 

Genom att kommunicera i gruppen om texten, replikerna, återberättandet, genom att hjälpa 

och stötta varandra, blev eleverna varse sitt språk, ”sin kommunikativa förmåga” (Skolverket, 

2011a, Svenska som andraspråk). Utan att kunna jämföra med deras tidigare skriftliga produktion 

kunde jag se under arbetsprocessens gång hur deras loggböcker uppvisade en större medvetenhet 

om ordinlärning och textförståelse.  

Eleverna fick känsla för textens språkliga valörer och genremarkörer: husbonde, brunnskar, 

snabbtänkt, kyrkby, far, mor. På samma sätt väljer eleverna de nya, obekanta orden hos Molloy 

(2011:44ff): gosse, far, mor, marknaden, kittel. ”Att fästa elevernas uppmärksamhet på språket i 

olika texter är inte bara att diskutera vad vissa ord kan betyda. Det är också att utveckla elevernas 

språkkänsla inför texter överhuvudtaget”.  

”Allt textarbete”, skriver Molloy i sin genomgång av en studie kring Bortbytingen i en årskurs 

4, ”kan, oavsett textens genre och elevernas språkbehärskning, falla platt om inte läraren förmår 

skapa en kreativ och språkutvecklande undervisningsprocess över tid. I skolan är den 

ämnesdidaktiska frågan hur man arbetar med texter och läsning avgörande för elevernas 

språkutveckling, oavsett vilket modersmål de har. (det som behövs är) ett ständigt språkligt 

samarbete mellan eleverna” (Molloy, 2011:45). Med andra ord är det mindre det dramapedagogiska 

närmandet med återberättande och textrepetition än det ”ständiga språkliga samarbetet mellan 

eleverna” som skulle kunna förklara projektets resultat.  

Genom att språkligt analysera eller ”dekonstruera” texter  kan man rekonstruera texten ”för 

nya tolkningar och syften” (Lindberg, 2004:81). På en enkel nivå blev elevernas arbete med 

Bortbytingen och dess återberättande som något slags dekonstruktion och rekonstruktion av texten, 
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med deras egna ord och uttryck, laddade med egna referenser och reflektioner och med deras 

reception av texten (Molloy, 2011:51). 

Då arbetet blev muntligt och kroppsligt kunde jag inte använda begrepp som kontextbundet 

och icke-kontextbundet språk (Cummins,1996) för att täcka olika zoner av elevernas språkliga 

förmåga (se Fig.1,  s 20). I och med återberättandet och högläsningen av repliker och textrader blev 

elevernas språkliga produktion väldigt kontextbunden. Eleverna utmanades inte att lämna det 

kontextbundna för det icke-kontextbundna eller det icke-kognitivt krävande för det kognitivt 

krävande. Med en utveckling av arbetsprocessen kunde eleverna ha skrivit en egen saga, det vill 

säga i samma genre, och med ord och uttryck passande sagogenren. Frågan är om de i så fall hade 

kunnat lämna det ”kontextbundna” språk som texten erbjöd för ett icke-kontextbundet språk, eller 

huruvida ett sådant ordförråd är begränsat till dess genre. Som eleverna själva uttryckte det, var det 

inte viktigt att lära sig sådana ord ”som inte är till nytta alls i framtiden. Det är helt enkelt för 

gammalt” (Haji). Av tidsbrist, samt lärarens önskemål om att arbeta muntligt och gestaltande och 

inte skriftligt, blev det inte aktuellt att verifiera om Cummins teorier om kontextbundet/icke-

kontextbundet samt icke-kognitivt/kognitivt krävande språk kunde tillämpas på ordinlärning utifrån 

och läsförståelse av äldre texter. 

Eleverna blev inte vänner med texten i den utsträckning som jag hade önskat. Arbetet var för 

kortvarigt. Jag hade velat skapa ett språkbad som tidsbristen gjorde omöjligt. För en del elever 

öppnar ordet en utvecklingszon, för andra betyder ordet ingenting, för en tredje kan ordet redan vara 

en integrerad del i aktiviteten och lämnas därför utan ytterligare uppmärksamhet När en elev 

tillägnar sig ett ord kan detta hjälpa denne att utveckla det han/hon gör. Ord kan skapa en 

utvecklingszon där elevens aktivitet får ett nytt svängrum (Strandberg, 2006:107).  Språkbad kräver 

dessvärre andra tidsresurser än de som studien hade till förfogande (Håkansson, 2003:190ff).  

 

Sas-elever kan möta svårigheter i sin läsning av äldre texter rent språkligt. Mina informanter 

läste texten efferent, eftersom de var tvungna att koncentrera sig på språkets form innan de kunde 

uppleva texten estetiskt, men kunde även läsa sagan estetiskt trots de språkliga svårigheterna 

(Molloy, 2011:153). Vissa av dem njöt tydligen av att komma i kontakt med ord och uttryck, av 

deras loggböcker och övriga svar att döma. Mer tid hade gett mig och dem möjlighet att undersöka 

och diskutera dessa två läsarter. 

I och med beskrivningen av trollet syftar textens allmänna repertoar på dåtidens sociala 

värderingar som inte längre accepteras av vår nutid. Att ”det (trollet) var ännu fulare … och skinnet 

var alldeles brunt” kan inte längre läsas utan tillhörande diskussion i klassrummet. En lärare hos 
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Molloy ville inte låta sina elever möta Lagerlöfs beskrivning av det fula, bruna trollet utan att först 

bearbeta deras föreställningar av troll (Molloy, 2011:32). Elevernas reaktion på min fråga angående 

detta, att trollet beskrivs som både fult och brunt och dessutom socialt avvikande, dämpades av att 

de såg texten som endast en saga, en fiktion, och inte som ett uttryck för Lagerlöfs och hennes 

samtidas värderingar.  Med andra ord är läsning av äldre texter och diskussioner kring dåtidens och 

nutidens värderingar verkligen på sin plats, och detta oavsett om elevernas är förstaspråks- eller 

andraspråkstalare. Kanske är det så att Bortbytingen inte bör läsas utan att diskussion följer. Och 

kanske är det så att sagor med sådana illustrationer inte borde finnas på biblioteket. De rimmar illa 

med värderingarna som förs fram i dagens samhälle. 
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6 Sammanfattning och vidare forskning 

I detta sista kapitel summeras om syftet och frågeställningarna besvarades av studiens resultat. 

Dessutom presenteras olika framtida forskningstankar för att utveckla vidare dessa resultat och göra 

dem mer allmängiltiga och generaliserande.  

 

6.1 Syftet och frågeställningarna 

Studiens syfte var att undersöka mötet mellan unga andraspråkstalare och Selma Lagerlöfs 

Bortbytingen, i samspel med dramapedagogiska metoder.  

Jag ville förstå hur en äldre texts innehåll och språk kunde aktualiseras, gestaltas och 

levandegöras för dessa elever så tillvida att de utan större problem kunde ta berättelsen till sig. Jag 

upptäckte, och fick det bekräftat av mina informanter, både elever och lärare, att en äldre texts 

innehåll och språk kunde bli levande för ovana öron och hjärnor, tack vare en energisk och ”rörlig” 

högläsning av texten; en noggrann glosförklaring med tillhörande morfologisk analys där eleverna 

tillfrågas om egna ordkunskaper, eventuella gissningar och associationer; slutligen en ny högläsning 

av samma text i snabbare tempot och viss gestaltning med kropp och röst. Dessutom blev 

berättelsen ”deras” när de fick återberätta med egna ord och välja ut repliker som bäst 

representerade Lagerlöfs ord, stilistik och dramaturgi, och fick stöttning av varandra samt av den 

deltagande forskaren, vilket gav möjlighet till diskussion kring textens språk och innehåll. Genom 

att fokusera på processen, vilket enligt Heathcote är kärnan för det dramapedagogiska arbetet, 

kunde de införliva textens ord och innehåll och låta det sjunka. Först på slutet blev de medvetna om 

publiken som mottagare. Innan dess var de varandras mottagare, lyssnade på och väntade in 

varandras repliker.  

Jag ville även undersöka om dessa elever kunde bättre förstå texten samt lära sig nya och för 

dem obekanta ord tack vare bruket av estetiska lärprocesser så som dramapedagogik.  Utifrån 

loggböckerna, dramapassen samt de avslutande svaren blev jag varse hur vårt dramapedagogiska 

närmande till sagan kändes bekvämt för eleverna. Genom att ”leka fram” texten, genom att leta sig 

fram på den okända terrängen som en äldre text erbjuder, kunde eleverna tidvis glömma sin genans 

inför det annorlunda, gammaldags språket och ta till sig ord och uttryck. De hjälpte, stötte varandra 

vidare i berättelsen: ”Då sa han. Då sa hon”. Orden fick kropp och liv. Från att ha varit 

svåråtkomlig blev texten en spännande berättelse som eleverna förstod och kunde självmant läsa. 
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Slutligen var min fråga huruvida andraspråkselever hade nytta av att läsa äldre texter för att 

utveckla sina språkliga kunskaper. Elevernas åsikter var skiftande. Egentligen var min 

forskningsfråga felaktigt formulerad, vilket Adrienne omedvetet reagerade på när hon anmärkte att 

hon inte visste huruvida vårt arbete gynnade förstaspråks- lika mycket som andraspråkstalare, 

eftersom hon inte ”såg sig som svensk”, men texten ”var inte bara bra för förstaspråkselever utan 

också för oss som kommer från ett annat land också för man lär sig många gamla ord och fina ord.” 

(Adrienne, avslutande svaren).  

Utifrån den klipska elevens anmärkning samt den studie jag utförde drar jag slutsats att: 

- Mina informanter (eleverna) hade stor nytta av att läsa en äldre text för att bekanta sig 

med svenska språket ur ett språkhistoriskt perspektiv, och samsas om gemensamma 

litterära tidsmarkörer.   

- De visade stort intresse och stor nyfikenhet för textens språk och innehåll då de fick 

pedagogisk hjälp att närma sig dem. För dem var den äldre svenska en terräng som de 

behövde karta till men de flesta – i min grupp nio av tio – uppskattade dessa obekanta, 

ovanliga ord och uttryck samt stilistik. Dessa nycklar till äldre litteratur kan ge sas-elever 

försprång i diskussioner vad beträffar till exempel Lagerlöf, bortbytingar, sagoväsen, eller 

innebörden av orden näverkont eller brunnskar. 

Än återstår frågetecken: innebär ordinlärning med hjälp av fysisk gestaltning, 

repetitionsarbete med ord och meningar placerade i en fysisk kontext samt upprepade och utlånade 

till ett återberättande, och dessutom högläsning av ursprungliga repliker och rader, att eleverna 

verkligen hädanefter utnyttjar dessa nya språkliga kunskaper? Eller kommer de att glömma dem då 

de inte vill använda sig av ”gammaldagsord”, som flera påpekar i sina loggar?  

I väntan på en jämförande undersökning, är det för mig resultat nog att eleverna kom i kontakt 

och bekantade sig med ovanliga ord, samt en för dem ovanlig stilistik. De fick en känsla för själva 

språket även om de inte trodde sig kunna använda det själva, av ovana, av genans. Utifrån de 

uppnådda resultaten vill jag påstå, att språket blev levande tack vare det dramapedagogiska 

samspelet och förkroppsligandet av berättelsen. Det visade sig att glosförklaringar behövs, vilket 

också skedde i processens början genom stöttning elever emellan samt lärare-elever, men de kan bli 

underordnade de estetiska lärprocesserna.  
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6.2 Vidare forskning 

Då jag upplevde en stark frustration över projektets snäva tidsramar, samt saknar att få undersöka 

påverkan av projektet på elevernas framtida språkliga förmågor, skulle jag se framemot att 

genomföra en längre – minst ett skolår - och om möjligt longitudinell studie för att se den reella 

effekten av denna typ av pedagogiskt arbete. Då kunde kvantitativa metoder - t ex frekvens av 

svårare ord i skriftlig produktion under en viss period – kombineras med kvalitativa metoder, 

intervjuer, loggböcker, deltagande observation under lektioner.  

Ett alternativ vore en studie på samma skola/flera skolor men på olika årskurser för att 

undersöka om elevernas ålder samt kognitiva förmåga påverkar inlärningen av okända, ”svåra” ord, 

samt om dramapedagogik/gestaltning av en äldre text fungerar bättre eller sämre beroende på åldern 

(då fjortonåringar kanske inte vill ”leka” i samma utsträckning som tio- eller elvaåringar). Ett annat 

alternativ vore att arbeta med sas-elever från årskurs 4, för att undersöka huruvida påverkan av ett 

dramapedagogiskt närmande av språket märks i deras muntliga och skriftliga produktion 

fyra år senare, i årskurs 8, i jämförelse med en jämnårig kontrollgrupp som inte arbetat med 

dramapedagogik i sin språkutveckling. 

Oavsett det valda alternativet är min största önskan som forskare att fördjupa mig praktiskt 

och teoretiskt i denna ämnesdidaktiska forskning för att komma fram till pålitliga metoder som kan 

vara till nytta för andraspråkstalare och deras lärare. 

Som slutord kan jag inte låta bli att citera en blogg, det vill säga ingen vetenskaplig skrift utan 

ett yttrande på nätet som alla kan läsa och tilltalas av, och som så väl summerar det som jag velat 

uppnå med detta mitt projekt. Uppenbarligen behöver inte bloggaren min dramapedagogiska hjälp 

men jag efterlyser dennes nyfikenhet och kärlek för ord: 

Det var en trollkärring, som kom gående, med ungen hängande i en näverkont, som hon bar på ryggen. 

En enda första mening, en kort början, några få satser, och min glädje är redan väckt. Förtjusningen över 

upptäckten av nya ord, ord som jag tidigare levt i ovisshet av, är för mig bland det bästa med läsning. Det 

är en förtjusning som tillåts mig ytterst sällan, och kanske just därför är den desto större när den väl 

uppstår. 

En näverkont, vad är det? Ett substantiv såklart. Ett substantiv man kan bära på ryggen, uppenbarligen. 

Just denna, som vår trollkvinna bär, flätad, för jag förmodar att det rör sig om flätning, av näver. Näver 

vet jag ju vad det är, så det kan jag plocka bort. Efter denna dissektion blir så kont kvar. Ett substantiv 

man kan bära på ryggen är den närmsta definition jag kan komma. 
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Tveklöst, komiskt vore det väl annars, har SAOL en bättre definition. Jag reser mig, slår i SAOL, och 

läser raden ”korg el. väska av näver att bäras på ryggen”. Substantivet är en korg el. väska, sålunda. 

Ypperligt, men jag är inte helt tillfredsställd. Jag reser mig ånyo, och slår i Svenska Akademiens Svensk 

Ordbok, som ju brukar vara snäppet fylligare i sina beskrivningar. ”enkel ryggsäck vanl. av flätad näver 

{JFR ränsel} <mest histor.>, näverkont” hävdar ordboken, och tillägger att ordet i svenskan har påträffats 

sedan 1704, och antas stamma från finskans ”kontti”. 

Nu kan jag inte hålla mig, jag slår i ordböckernas konung, SAOB. Definitionen från Svensk Ordbok står 

dock fast, men SAOB fyller på med information om dialektal stavning och med fler årtal. 

Nu har jag lärt mig ett ord. Eller, lär man sig egentligen ord? Jag har lärt känna ett ord. Om resten av 

novellen är lika givande som dess första mening, kommer det bli en glädjande afton (liberleo, 2011) 

  



64 
 

Käll- och litteraturförteckning 

Ahlqvist, E M m fl (2005). Montessoripedagogik – en pedagogik för världens alla barn. I: Forsell, 

A.(2005) (red.) Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber, s 148-169 

Ask, S. & Gustafsson, I. (2009) Estetiska uttrycksmedel som verktyg för andraspråksinlärning. 

Luleå tekniska universitet, Institution för Pedagogik och Lärande. http://epubl.ltu.se/1652-

5299/2009/069/ 

Berg, A. Bortbytingar. Expressen, 11/12-09. http://www.expressen.se/kultur/bortbytingar/ hämtat 

15/5-13 

Boal, A. (1977). För en frigörande teater. Stockholm: Gidlunds 

Bolton, G. (1979). Towards a theory of drama in education. Longman Group Ltd. 

Borseman, E. (2008). Dynamisk pedagogik: Dess tillkomst och teoribildning tecknad utifrån Dan 

Lipschütz livsberättelse. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-8176/ hämtat 15/5-13 

Stockholms universitet: Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, 

estetiska och praktiska kunskapstraditioner        

Böyesen, L. (2006). Flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter. I:  Bjar, L. (red.) Det hänger på 

språket! Lund: Studentlitteratur               

Bråten, I. (red.) (1998). Vygotskij och pedagogiken. Lund: Studentlitteratur 

Bryman, A. (2006). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber 

Cummins, J. (1996). Negotiating identities: Education for Empowerment in a Diverse Society. 

Ontario: CABE 

Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken. Lund: Studentlitteratur 

Eliaso Magnusson, J. (2010). Språk som ingång till gemenskap. I: Musk, N. & Wedin, Å. (red.). 

Flerspråkighet, identitet och lärande. Lund: Studentlitteratur, s 79-94 

Elmeroth, E. (2008). Etnisk maktordning i skola och samhälle Lund: Studentlitteratur 

Elmström, C. & Elvström, J. (2012). Pedagogers syn på dramapedagogik. Malmö Högskola, 

Lärarutbildningen. http://dspace.mah.se/handle/2043/14626/  hämtat 15/5-13 

http://epubl.ltu.se/1652-5299/2009/069/
http://epubl.ltu.se/1652-5299/2009/069/
http://www.expressen.se/kultur/bortbytingar/
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-8176/
http://dspace.mah.se/handle/2043/14626/


65 
 

Enström, I. (2004). Ordförråd och ordinlärning med särskilt fokus på avancerade inlärare. I: 

Hyltenstam, K. & Lindberg, I.(red.) Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och 

samhälle. Lund: Studentlitteratur, s 171-196. 

Erberth, B. & Rasmusson, V. (1996) Undervisa i pedagogiskt drama. Lund: Studentlitteratur 

Ehrenberg, M. (2008). Behovet av troll och människor. Kristianstadsbladet 19/11-08.             

Hämtat 23/5-13 http://www.kristianstadsbladet.se/kultur/article1014867/Behovet-av-troll-och-

maumlnniskor.html 

Fridlund. L. (2011). Interkulturell undervisning – ett pedagogiskt dilemma. Göteborg: ACTA 

UNIVERSITATIS GOTHOBURGENSIS http://www.andrasprak.su.se/forskning/2011-

interkulturell-undervisning-ett-pedagogiskt-dilemma-1.86882   hämtat 15/5-13 

Forsell, A.(2005) (red.) Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber  

Gibbons, P. (2010).  Stärk språket, stärk lärandet. Stockholm: Hallgren & Fallgren 

Gruber, S. (2007). Skolan gör skillnad. Etnicitet och institutionell praktik. Linköping: Linköpings 

universitet 

György-Ullholm, K. (2010). Flerspråkighet, enspråkighet och etnisk identitet. I: Musk, N. & Wedin, 

Å. (red.). Flerspråkighet, identitet och lärande. Lund: Studentlitteratur, s 23-54 

Hallgren, G. & Åsling, J. (2006). Kan man levandegöra grammatiken I svenskundervisning? Eller 

blir det konstigt med konst? Malmö Högskola, Lärarutbildningen.   

http://www.uppsatser.se/uppsats/2ef15627d3/  hämtat 15/5-13 

Heathcote, D. & Bolton, G. (1995). Drama for learning – Dorothy Heathcote’s Mantle of the 

Expert Approach to Education. Portsmouth: Heinemann 

Hjelm, M. (2007). Dramatik som pedagogik. Karlstads Universitet, Estetisk-filosofiska fakultetet. 

hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:4804/FULLTEXT01 

Holme, I M. & Solvang, B K. (1997). Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Lund: Studentlitteratur 

Håkansson, G. (2003). Tvåspråkighet hos barn i Sverige. Lund: Studentlitteratur 

 

http://www.kristianstadsbladet.se/kultur/article1014867/Behovet-av-troll-och-maumlnniskor.html
http://www.kristianstadsbladet.se/kultur/article1014867/Behovet-av-troll-och-maumlnniskor.html
http://www.andrasprak.su.se/forskning/2011-interkulturell-undervisning-ett-pedagogiskt-dilemma-1.86882
http://www.andrasprak.su.se/forskning/2011-interkulturell-undervisning-ett-pedagogiskt-dilemma-1.86882
http://www.uppsatser.se/uppsats/2ef15627d3/


66 
 

Håkansson, G. (2004). Utveckling och variation i svenska som andraspråk enligt 

processbarhetsteorin. I: Hyltenstam, K. & Lindberg. I. (red.) Svenska som andraspråk i 

forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur, s 153-170. 

Ingelman, R. (1996). Upplevelsepedagogik och äventyrsmetodik – Tankar om undervisning. Solna: 

Ekelunds förlag AB 

Jakobson, L. På de avvisade trollens sida. Svenska Dagbladet, 13/08-06. 

http://www.svd.se/kultur/pa-de-avvisade-trollens-sida_343396.svd    hämtat 23/5-13 

Johnstone, K. (1985).  Impro . Improvisation och teater. Entré/Riksteatern 

Järleby, A. (2003). Leka, berätta och improvisera. Pegasus 

Kroksmark, T. (2003). Den tidlösa pedagogiken. Lund: Studentlitteratur 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

Lagerlöf, S. & Fagerberg, M. (ill.) (1986). Bortbytingen. Stockholm: Bonniers/Carlsen  

Liberleo (2011). La curiosité des mots.  http://liberleo.wordpress.com/2011/07/20/la-curiosite-des-

mots-2/     hämtat 23/5-13         

Lindberg, I. (2004). Med andra ord i bagaget. I: Bjar, L. (red.) Det hänger på språket! Lund: 

Studentlitteratur, s 57-91. 

Lindholm, M. (2005). Waldorfpedagogiken och waldorfskolan. I: Forsell, A.(2005) (red.) Boken om 

pedagogerna. Stockholm: Liber, s 134-147 

Lindström, L. (2005). Sokrates och samtalskonsten. I: Forsell, A. (red.) Boken om pedagogerna. 

Stockholm: Liber, s 46-77 

Malmgren, L-G. (1996). Svenskundervisning i grundskolan. Lund: Studentlitteratur 

Musk, N. & Wedin, Å. (2010). Flerspråkighet, identitet och lärande. Lund: Studentlitteratur 

Molloy, G. (2003). Att läsa skönlitteratur med tonåringar. Lund: Studentlitteratur 

Molloy G. (2011). Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum. Lund: Studentlitteratur 

Nationalencyklopedin. (2013). www.ne.se   hämtat 29/5-13 

http://www.svd.se/kultur/pa-de-avvisade-trollens-sida_343396.svd
http://liberleo.wordpress.com/2011/07/20/la-curiosite-des-mots-2/
http://liberleo.wordpress.com/2011/07/20/la-curiosite-des-mots-2/
http://www.ne.se/


67 
 

Ntelioglou, B Y. (2012). Insights From a Drama-EAL Classroom. I Winston (red.): Second 

language learning through drama – Practical techniques and applications. New York: 

Routledge 

Näslund, J. (red.) (1980) Begrepp, motiv, termer – en handbok till arbetet med Läroplanen för 

grundskolan Lgr 80. Stockholm: Liber 

Palechorou, E. & Winston, J. (2012). Theatre, Language learning and Identity (2). I Winston (red.): 

Second language learning through drama – Practical techniques and applications. New 

York: Routledge 

Philipson, A. (2004). Svenskans morfologi och syntax i ett andraspråksperspektiv. I: Hyltenstam, K. 

& Lindberg, I.(red.) Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle. Lund: 

Studentlitteratur, s 117-151 

Rasmusson, V. (2000). Drama - Konst eller pedagogik? Kampen om ämnet speglad i den nordiska 

tidsskriften Drama 1965-1995. Malmö: Drama Boreale 

Sjögren, A. (2007). Kulturens roll i identitetens byggande. I Ahmadi, N. (red.). Ungdom, 

kulturmöten, identitet. Stockholm: Liber, s 17-48 

Skolöverstyrelsen. (1969). Läroplan för grundskolan, Lgr 69. Stockholm: Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsen. (1985). Kommentarmaterial. Svenska som andraspråk. Grundläggande 

färdigheter 

Skolverket. (1994a). Kursplaner för Grundskolan (1994). Stockholm: Utbildningsdepartementet 

Skolverket. (1994c). Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet Lpo 94 Stockholm: 

Utbildningsdepartementet 

Skolverket. (2011a) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr 2011, 

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner hämtat 15/5-13 

Stenhag, G. & Svedner, P O. (1980) Svenskämnet i grundskolan. I: Näslund, J. (red.). Begrepp, 

motiv, termer – en handbok till arbetet med Läroplanen för grundskolan Lgr 80. Stockholm: 

Liber, s 189-192 

Sternudd, F. M. (2000).  Dramapedagogik som demokratisk fostran? Fyra dramapedagogiska 

perspektiv. Dramapedagogik i fyra läroplaner. Uppsala: Acta universitatis Upsaliensis 

Stier, J. (2003). Identitet – Människans gåtfulla porträtt. Lund: Studentlitteratur 

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner


68 
 

Stolpe, S. (1980). Fyrtio svenska författare. Stockholm: Bokförlaget Bra böcker 

Svensson, B E. (1980) Fria aktiviteter i grundskolan. I: Näslund, J. (red.). Begrepp, motiv, termer – 

en handbok till arbetet med Läroplanen för grundskolan Lgr 80. Stockholm: Liber, s 67-69 

Säljö, R. (2005b). L.S. Vygotskij – forskare, pedagog och visionär. I: Forsell, A. (red.) Boken om 

pedagogerna. Stockholm: Liber, s 109-132 

Tingbjörn, G. Svenska som främmande språk. I: Näslund, J. (red.) (1980). Begrepp, motiv, termer – 

en handbok till arbetet med Läroplanen för grundskolan Lgr 80. Stockholm: Liber, s 193-194 

Strandberg, L. (2006). Vygotskij i praktiken – bland plugghästar och fusklappar. Stockholm: 

Norstedts 

Vetenskapsrådet. (1990). http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf   hämtat 29/5-13 

Viberg, Å. (2004). Lexikal utveckling i ett andraspråk. I: Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (red.) 

Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur, s 

197-220. 

Vygotskij. L. (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos 

Vygotskij, L. (1999). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos 

Wing, L. (1997). Synen på autism under historiens gång. Autism- och Aspergerförbundet. hämtat 

15/5-13 http://www.autism.se/RFA/uploads/nedladningsbara%20filer/autism_legender.pdf 

Winston, J. (2012). Second language learning through drama – Practical techniques and 

applications. New York: Routledge 

Öfverström, C. (2006). Upplevelse inlevelse och reflektion – drama som en aktiv metod i lärandet. 

Linköping: Institution för beteendevetenskap, Linköpings universitet 

Özerk, K Z. (1998) Vygotskij i tvåspråkighetsforskningen. I Bråten (red.) (1998). Vygotskij och 

pedagogiken. Lund: Studentlitteratur, s 136-155 

  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.autism.se/RFA/uploads/nedladningsbara%20filer/autism_legender.pdf


69 
 

Bakgrundslitteratur 

Dahl, K. och Gummesson, M. Läs- och skrivinlärning. I: Näslund, J. (red.) (1980) Begrepp, motiv, 

termer – en handbok till arbetet med Läroplanen för grundskolan Lgr 80. Stockholm: Liber 

Liu, Jun. Process Drama in Second and Foreign Language Classrooms. hämtat 26/4-13   

http://www.europeanmediaculture.org/fileadmin/bibliothek/english/liu_processdrama/liu_pro

cessdrama.html 

Regeringskansliet (2011). En utredning om litteraturens ställning. 15/4-11. 

http://regeringen.se/sb/d/5969/a/166693   hämtat 29/5-13 

Skolverket. (1994b). Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet 

Skolverket. (2010). Sverige tappar i både kunskaper och likvärdighet. 21/12-10 

http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/internationella-studier/pisa/sverige-tappar-i-

bade-kunskaper-och-likvardighet-1.96011 hämtat 29/5-13 

Skolverket. (2011b). Läroplan för gymnasieskolan 2011, http://www.skolverket.se/forskola-och-

skola/gymnasieutbildning/om-gymnasieskolan/laroplan-for-gymnasieskolan-1.161294 hämtat 

15/5-13 

Säljö, R. (2005a). Lärande och kulturella redskap- om lärprocessen och det kollektiva minnet. 

Stockholm: Norstedts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.europeanmediaculture.org/fileadmin/bibliothek/english/liu_processdrama/liu_processdrama.html
http://www.europeanmediaculture.org/fileadmin/bibliothek/english/liu_processdrama/liu_processdrama.html
http://regeringen.se/sb/d/5969/a/166693
http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/internationella-studier/pisa/sverige-tappar-i-bade-kunskaper-och-likvardighet-1.96011%20hämtat%2029/5-13
http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/internationella-studier/pisa/sverige-tappar-i-bade-kunskaper-och-likvardighet-1.96011%20hämtat%2029/5-13
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/om-gymnasieskolan/laroplan-for-gymnasieskolan-1.161294
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/om-gymnasieskolan/laroplan-for-gymnasieskolan-1.161294


70 
 

Bilaga 1 

BORTBYTINGEN av Selma Lagerlöf (ur Troll och människor, 1915) 

(med de utdelade replikerna i röd text och de borttagna avsnitten i blå text) 

 

    Det var en trollkäring, som kom gående genom skogen (Miriam) med ungen hängande i en 

näverkont, som hon bar på ryggen. Han var stor och ful med hår som borst, sylvassa tänder och klo 

på lillfingret, men trollkäringen tyckte förstås, att det inte kunde finnas ett vackrare barn. 

    Om en stund kom hon till ett ställe, där skogen glesnade en smula. Det var en väg, som gick 

fram där, gropig och slipprig av trädrötter, och på vägen kom en bonde och hans hustru ridande. 

    I detsamma som trollkäringen fick syn på dem, ville hon smyga sig tillbaka in i skogen för 

att inte bli sedd av människorna, men så märkte hon, att bondhustrun höll ett barn på armen, och då 

ändrade hon tankar. »Jag vill allt se om människobarnet kan vara likaså vackert som mitt 

(Adrienne)», tänkte hon och kröp ihop bakom en stor hasselbuske, som stod tätt invid vägkanten. 

    Men när de ridande for förbi henne, sträckte hon sig för långt fram i sin iver, så att hästarna 

fick syn på det stora, svarta trollhuvudet. De stegrade sig och satte av i fullt sken. Både bonden och 

hans hustru höll på att bli kastade ur sadeln. De gav till ett rop i förskräckelsen, sen böjde de sig 

framåt för att fatta tag i tyglarna, och i nästa ögonblick var de försvunna. 

    Trollkäringen grinade till av förargelse, för hon hade knappast hunnit kasta en blick på 

människobarnet. Men strax därpå blev hon helt belåten igen. Där låg ju barnet på marken mitt 

framför hennes fötter. 

    Det hade fallit ur moderns armar, då hästarna stegrade sig, men till all lycka hade det störtat 

ner i en hög torra löv och var alldeles oskadat. Det skrek högt av skrämsel över fallet, men då 

trollkäringen lutade sig över det, blev det så förvånat och roat, att det tvärtystnade och sträckte upp 

händerna för att rycka henne i hennes svarta skägg. 

    Trollkäringen stod där helt förbluffad och betraktade människobarnet. Hon såg på de smala 

fingrarna med de rosenröda naglarna, de klara, blå ögonen och den lilla, röda munnen. Hon kände 

på det mjuka håret, strök med handen över kinden och blev allt mer och mer förvånad. Hon kunde 

rakt inte fatta, att ett barn kunde vara så rosigt och mjukt och fint. 

    På en gång ryckte trollkäringen näverkonten från ryggen, hämtade fram sin egen unge och 

satte ner den bredvid människobarnet. Och när hon nu såg vilken skillnad det var på dem, så kunde 

hon inte styra sig, utan började stortjuta. 

    Under tiden hade bonden och hans hustru fått makt med hästarna, och de vände nu tillbaka 

för att söka sitt barn. Trollkvinnan hörde, att de närmade sig, men hon hade inte sett sig mätt på 

människobarnet, utan blev sittande bredvid det, ända tills de ridande nästan var inom synhåll. Då 
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fattade hon ett raskt beslut. Hon lät sin egen unge ligga kvar vid vägkanten, men människobarnet 

stoppade hon i näverkonten, slängde den på ryggen och löpte till skogs. 

    Hon var knappt försvunnen, förrän de ridande kom till synes. Det var ett präktigt bondfolk, 

rikt och aktat och ägare till en stor gård i den fruktbara dalen nedanför berget. De hade redan varit 

gifta i flera år, men de hade bara detta enda barnet, så att man kan förstå, att de var ivriga att få det 

tillbaka. 

    Bondhustrun kom ett par hästlängder före mannen och fick först syn på barnet, som låg vid 

vägkanten. Det skrek av alla krafter för att kalla sin mor tillbaka, och hustrun borde redan av det 

förskräckliga tjutet ha förstått vad det var för ett barn, men hon hade varit i sådan ångest för att den 

lille skulle ha slagit ihjäl sig i fallet, att hon bara tänkte: »Gud vare lov, att han är i 

livet!» – »Här ligger barnet!» ropade hon till mannen, och med detsamma gled hon ur sadeln 

och skyndade fram till trollungen. 

Då bonden kom fram till platsen, satt hustrun på marken och såg ut som en, som inte kan tro 

sina sinnen. »Inte hade mitt barn tänder som sylar (Miriam)», sa hon, under det att hon vände barnet 

fram och tillbaka. »Inte hade mitt barn hår som svinborst (Rose)», klagade hon, och hennes stämma 

uttryckte en allt större och större förskräckelse. »Inte hade mitt barn klo på lillfingret (Hedda).» 

Bonden kunde inte tro annat, än att hans hustru hade blivit tokig, och sprang raskt av hästen. 

»Titta på barnet, och säg om du kan begripa varför det ser så underligt ut! (Amalia)» sa hustrun och 

räckte det till honom. Han tog emot det ur hennes händer, men knappt hade han gett det en blick, 

förrän han spottade tre gånger och slängde det ifrån sig. »Det är ju en trollunge! (Haji) » sa han. 

»Det är inte vårt barn. (Haji)» Hustrun satt alltjämt kvar vid vägkanten. Hon var inte snabbtänkt och 

kunde rakt inte förklara för sig vad som hade hänt. – »Men vad gör du med barnet?» utbrast hon. – 

»Märker du inte, att det är en bortbyting?» frågade mannen. »Trollena har passat på, då våra hästar 

skenade. De har stulit vårt barn och lagt hit ett av sina egna.» – »Men var är då mitt barn nu?» 

frågade hustrun. – »Det är borta hos trollena, det», sa mannen. 

Nu fattade hustrun hela olyckan. Hon bleknade bort som en döende, och mannen trodde, att 

hon skulle ge upp andan på fläcken. 

»Vårt barn kan ju inte vara långt borta», sa han och försökte lugna henne. »Vi ska gå in i 

skogen och söka.» 

    Därmed band han sin häst vid ett träd och begav sig in i snåren. Hustrun reste sig för att 

följa honom, men då märkte hon, att trollungen låg så, att han när som helst kunde bli sparkad av 

hästarna, som var oroliga över att ha honom i sin närhet. Hon ryste bara vid tanken på att röra 

bortbytingen, men hon flyttade honom ändå ett stycke åt sidan, så att hästarna inte skulle komma åt 

honom. 
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    »Här ligger skramlan, som vår pojke höll i handen, när du tappade honom (Trisha) », 

ropade bonden inifrån skogen, »nu vet jag, att jag är på rätt spår (Trisha).» Hustrun skyndade efter 

honom, och de gick sedan länge inne i skogen och sökte. Men de fann varken barn eller troll, och då 

skymningen bröt in, måste de vända tillbaka till hästarna. 

    Hustrun grät och vred sina händer. Mannen gick med tänderna sammanbitna och sade inte 

ett ord för att trösta henne. Han var av en gammal och god släkt, som skulle ha slocknat ut, om han 

inte hade fått en son. Nu gick han där och var ond på hustrun, därför att hon hade låtit barnet falla 

till marken. »Barnet borde hon ha hållit fast framför allt annat», tänkte han. Men då han såg hur 

bedrövad hon var, så hade han inte hjärta att göra henne några förebråelser. 

    Han hade redan hjälpt henne upp i sadeln, då hon kom att tänka på bortbytingen. »Vad ska 

vi ta oss till med trollungen?» sa hon. – »Ja, vart har den tagit vägen?» undrade mannen. – »Han 

ligger därborta under busken.» – »Där ligger han ju bra», sa mannen och skrattade bittert. – »Vi får 

väl ändå lov att ta den med oss. Vi kan inte låta den ligga kvar i vildmarken.» – »Jo, det måtte vi väl 

kunna», sa bonden och satte foten i stigbygeln. 

    Hustrun tyckte, att mannen egentligen hade rätt. Inte behövde de ta sig an trollets barn. Hon 

lät också hästen ta ett par steg, men så på en gång blev det omöjligt för henne att rida vidare. »Det 

är ju i alla fall ett barn», sa hon. Jag kan inte låta det ligga här till mat för vargarna. Du måste ge 

mig ungen.» – »Det gör jag visst inte», svarade mannen. »Den ligger bra, där den ligger.» – »Om du 

inte ger mig honom nu, så vet jag, att jag måste gå tillbaka hit i kväll och hämta honom», sa 

hustrun. – »Jag tror, att det inte är nog med att trollena har stulit mitt barn. De har visst också 

förvridit huvudet på min hustru», mumlade bonden. Men han lyfte ändå upp barnet och lämnade det 

till hustrun, för han hade en stor kärlek till henne och var van att göra henne till viljes i allting. 

    Nästa dag var olyckan känd i hela socknen (Hedda), och alla, som var erfarna och kloka, 

skyndade till bondgården för att ge visa råd och förmaningar. »Den, som har fått en bortbyting i 

huset, ska slå honom med en grov käpp (Ewa) », sa en gumma. – »Varför ska man vara så svår mot 

honom? (Miriam) » frågade bondkvinnan. »Nog är han ful, men han har ju ändå inte något ont gjort 

(Miriam).» – »Jo, om man piskar trollbarnet så länge, att blodet rinner, så kommer trollkäringen 

farande, kastar till en ens eget barn och tar sitt med sig (Amalia). Jag vet många, som på det sättet 

har fått igen sina barn (Hedda).» – »Ja, men de barnen har inte länge blivit vid liv (Trisha)», inföll 

en annan av de gamla, och hustrun tänkte för sig själv, att det medlet kunde hon inte använda. 

    Mot kvällen, då hon en stund satt ensam i stugan med bortbytingen, började hon längta så 

häftigt efter sitt eget barn, att hon inte visste vad hon skulle ta sig till. »Kanske att jag ändå borde 

göra så, som jag har blivit tillrådd», tänkte hon, men hon kunde inte komma sig för med det. 

    I samma ögonblick steg bonden in i stugan (Trisha).  Han höll en käpp i handen och 

frågade efter bortbytingen. Hustrun förstod, att han ville följa de kloka kvinnornas råd och slå 
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trollbarnet för att få igen sitt eget. »Det är bra väl, att han gör det», tänkte hon. »Jag är så dum. Jag 

skulle aldrig kunna slå ett oskyldigt barn.» 

    Men knappt hade mannen gett trollungen ett slag, förrän hustrun rusade fram och grep 

honom i armen. »Nej, slå inte, slå inte! (Rose) » bad hon. – »Du vill visst inte ha igen ditt barn, du 

(Haji) », sa mannen och försökte göra sig lös. – »Visst vill jag ha det tillbaka (Adrienne) », sa 

hustrun, »men inte på det här sättet. (Adrienne)» Bonden höjde armen till ett nytt slag, men innan 

det hade fallit, hade hustrun kastat sig över barnet, så att slaget träffade henne. – »Gud i himlen! 

(Ewa) » sa mannen. »Nu förstår jag, att du ämnar ställa det så, att vårt barn ska få stanna hos trollen 

i hela sitt liv (Ewa).» Han stod stilla och väntade, men hustrun låg kvar framför honom och 

skyddade barnet. Då kastade mannen käppen ifrån sig och gick harmsen och bedrövad ut ur stugan. 

Han undrade sedan över att han inte hade fört igenom sin vilja trots hustruns mot- stånd, men det 

fanns något hos henne, som betvang honom. Han kunde inte göra henne emot. 

    Det gick återigen ett par dagar under sorg och bedrövelse. Det kan vara svårt nog för en 

mor att ha mistat sitt barn, men värre än allt annat är det att ha fått det ersatt av en bortbyting. Det 

håller hennes längtan ständigt vid liv och låter den aldrig komma till ro. 

    »Jag vet inte vad jag ska ge bortbytingen till mat (Ewa) », sa hustrun en morgon till 

mannen. »Han vill inte äta det, som jag sätter fram för honom (Ewa).» 

– »Det är nog inte underligt», sa mannen. »Har du inte hört, att trollena inte vill äta annat än 

grodor och möss? (Rose)» – »Men du kan väl inte begära, att jag ska gå ut i groddammen och hämta 

föda åt honom», sa hustrun. – »Nej, jag begär det visst inte», sa mannen. »Jag tycker, att det bästa 

vore, att han finge svälta ihjäl.» 

    Hela veckan förgick, utan att bondhustrun var i stånd att förmå trollungen att äta något. 

Runt omkring honom ställde hon upp alla möjliga goda saker, men trollungen bara grinade och 

spottade, då hon ville förmå honom att smaka på läckerheterna. 

    En kväll, då det såg ut, som om han höll på att dö av hunger, kom katten springande in i 

rummet med en råtta i munnen. Då ryckte bond- kvinnan råttan från katten, kastade den till 

bortbytingen och gick hastigt ut ur rummet för att slippa se hur trollbarnet åt. 

    Men då bonden märkte, att hustrun verkligen hade börjat samla in grodor och spindlar åt 

bortbytingen, fattade han en sådan avsky för henne, att han inte längre kunde dölja den. Det var 

honom omöjligt att säga ett vänligt ord till henne. Ännu hade hon dock kvar så mycket av sin gamla 

makt över honom, att han stannade i hemmet. 

    Men det var inte nog med detta. Också tjänstfolket började visa husmodern olydnad och 

vanvördnad. Husbonden låtsade inte om, att han märkte det, och hustrun förstod nu, att om hon 

fortfor att ta bortbytingen i försvar, skulle hon få det svårt och tungt varenda dag, som Gud gav. 

Men hon var nu en gång sådan, att då det fanns någon, som alla hatade, så måste hon uppbjuda sina 
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yttersta krafter för att komma en sådan stackare till hjälp. Och ju mer hon fick lida för bortbytingens 

skull, dess mer trofast vakade hon över att intet ont skulle vederfaras honom. 

    Ett par år senare satt bondhustrun en förmiddag ensam i stugan och sydde lapp på lapp på 

en barnklänning. »Ack ja!» tänkte hon, medan hon sydde. »Den har inga goda dagar, som ska hålla 

på och sörja för ett främmande barn.» 

    Hon sydde och sydde, men hålen var så stora och många, att hon fick tårarna i ögonen, då 

hon såg dem. »Men så mycket vet jag», tänkte hon, »att om jag finge laga kolten åt min egen son, 

då skulle jag inte räkna hålena.» 

    »Jag har det allt bra svårt med bortbytingen», tänkte bondhustrun, då hon fick syn på ett hål 

till. »Det bästa vore, att jag toge honom med mig så långt in i skogen, att han inte kunde hitta hem, 

och lämnade honom där. 

    »Det är då sant, att jag inte behövde göra mig så mycken möda för att slippa honom», 

fortsatte hon om en stund. »Om jag bara lämnade honom ur sikte ett ögonblick, så skulle han dränka 

sig i brunnen eller brinna opp i spisen eller bli biten av hunden eller sparkad av hästarna. Ja, det 

vore en lätt sak att bli av med honom, så elak och oförvägen som han är. Det finns ingen på gården, 

som inte hatar honom, och om jag inte ständigt hade honom omkring mig, så skulle strax någon 

begagna tillfället att skaffa honom ur vägen.» 

    Hon gick bort och tittade på barnet, som låg och sov i en vrå av stugan. Det hade vuxit och 

var ännu fulare, än då hon såg det första gången. 

Munnen hade dragits ut till ett tryne, ögonbrynen var som två styva borstar, och skinnet var 

alldeles brunt. 

    »Att laga dina kläder och att vaka över dig ginge väl ändå an», tänkte hon. »Det är det 

minsta jag får utstå för din skull. Men min man har blivit led åt mig, drängarna föraktar mig, 

pigorna skrattar åt mig, katten fräser, då han får se mig, hunden morrar och visar tänderna, och du är 

skuld till alltsammans. 

    »Men att djur och människor hatar mig, kunde jag väl ändå bära», brast hon ut. »Det värsta 

är, att var gång jag ser dig, längtar jag mer än förut efter mitt eget barn. Ack, mitt gullebarn, var är 

du? Ligger du och sover på mossa och ris borta hos trollkäringen?» 

    Dörren gick upp, och hustrun skyndade sig tillbaka till sin sömnad. Det var hennes man, 

som kom in. Han såg glad ut och talade vänligare till henne, än han hade gjort på länge. 

    »Det är marknad i dag borta i kyrkbyn», sa han. »Vad säger du, om vi skulle ta och gå dit?» 

    Hustrun blev glad över förslaget och sade, att det ville hon gärna vara med om. »Gör dig då 

färdig, så fort du kan!» sa mannen. »Vi får lov att gå till fots, för hästarna är ute på åkern. Men om 

vi tar vägen över berget, så kommer vi nog fram i rätt tid.» 
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    En liten stund efteråt stod bondhustrun på tröskeln, fin och pyntad i sina bästa kläder. Detta 

var det gladaste, som hade hänt henne på många år, och hon hade alldeles glömt bort trollungen. 

»Men», tänkte hon plötsligt, »kanske min man bara vill locka bort mig, för att drängarna ska 

kunna slå ihjäl bortbytingen, medan jag är ur vägen.» Hon gick hastigt in i stugan och kom 

tillbaka med den stora trollungen på armen. 

    »Kan du inte lämna den där hemma? (Trisha)» sa mannen, men han lät inte förargad, utan 

talade med mild röst. – »Nej, jag vågar inte gå ifrån honom (Amalia)», svarade hon. – »Ja, det är 

din ensak», sa bonden, »men nog blir det tungt för dig att släpa en sådan börda över berget.» 

    De började nu sin vandring, men den blev mödosam, för det bar brant uppför. De måste 

klättra ända upp till toppen av bergkullen, innan vägen tog av mot kyrkbyn. 

    Hustrun blev slutligen så trött, att hon knappt kunde flytta en fot. Gång på gång sökte hon 

övertala den stora pojken att gå själv, men han ville inte. 

    Mannen var helt förnöjd och så vänlig, som han inte hade varit, sedan de hade förlorat sitt 

eget barn. »Nu får du ge mig bytingen (Haji)», sa han, »så ska jag bära den en stund (Haji).» – 

»Ånej, jag orkar nog,» sa hustrun, »jag vill inte, att du ska ha besvär med trolltyget.» – »Varför ska 

du vara ensam om att sträva med det?» sa han och tog ungen ifrån henne. 

    Just där bonden tog barnet, var vägen som allra svårast. Hal och slipprig löpte den fram vid 

kanten av en brant klyfta och var så smal, att det knappt fanns plats på den för att sätta ner foten. 

Hustrun gick efter, och helt hastigt blev hon rädd för att det skulle hända mannen något, medan han 

gick och släpade på barnet. »Gå sakta här! (Miriam)» ropade hon, för hon tyckte, att han vandrade 

fram alldeles för fort och oförsiktigt. Strax därpå snavade han också och hade så när tappat barnet 

ner i avgrunden. 

    »Om barnet nu verkligen hade fallit, då hade vi varit av med det för alltid (Jasmine)», 

tänkte hon. Men i samma ögonblick begrep hon, att det var mannens avsikt att kasta barnet ner i 

klyftan och sedan låtsa, att det hade skett av våda. »Ja, ja», tänkte hon, »så är det. Han har ställt till 

allt det här för att skaffa bortbytingen ur världen, utan att jag skulle märka, att det var gjort med flit. 

Ja, det bästa vore ju också, om jag läte honom göra, som han vill.» 

    Återigen snavade mannen mot en sten, och återigen höll bortbytingen på att glida ur hans 

armar. »Ge mig barnet! Du faller med det (Amalia)», sa hustrun. – »Nej», sa mannen, »jag ska nog 

vara försiktig (Miriam).» 

    I samma ögonblick snavade han för tredje gången (Jasmine). Han sträckte ut armarna för att 

gripa tag i en trädgren, och barnet föll. Hustrun gick tätt bakom honom, och fastän hon nyss förut 

hade sagt till sig själv, att det vore bra gott att slippa bortbytingen, så störtade hon nu fram, fick fatt 

i en flik av trollungens kläder och drog upp honom på vägen. 
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    Då vände sig mannen till henne. Hans ansikte var nu fult och alldeles förvandlat. »Du var 

inte så fortfärdig, när du lät vårt barn falla i skogen», sa han vredgad. 

    Hustrun svarade ingenting. Hon hade blivit så bedrövad över att mannens vänlighet bara 

var låtsad, att hon hade börjat gråta. »Varför gråter du?» sa han hårt. »Det hade väl inte varit en så 

stor olycka, om jag hade låtit bytingen falla. Kom nu, annars blir det för sent.» 

– »Jag tror inte, att jag har någon lust att gå på marknan», sa hon. – »Nåja, jag har allt förlorat 

lusten, jag med», sa mannen och var enig med henne. 

    På hemvägen gick han och frågade sig själv hur länge han ännu skulle kunna hålla ut med 

hustrun. Om han nu gjorde bruk av sin styrka och ryckte barnet ifrån henne, så kunde ju allt bli bra 

igen mellan dem, menade han. Han var just färdig att börja en strid med henne om barnet, men då 

mötte han hennes blick, som vilade på honom svårmodig och ängslig. Han lade band på sig ännu en 

gång för hennes skull, och allt blev, som det hade varit. 

    Återigen gick ett par år (Ewa), men då hände det en sommarnatt, att bondgården råkade i 

brand. Då folket vaknade, var stuga och kammare fulla av rök, och hela vinden var ett enda eldhav. 

Man kunde varken tänka på att släcka eller rädda, man måste bara rusa ut för att inte bli innebränd. 

    Bonden hade kommit ut på gården och stod där och såg på sitt brinnande hus. »Ett ville jag 

gärna veta», sa han, »och det är vem som har vållat mig den här olyckan.» – »Nå, vem annan skulle 

det väl vara än bortbytingen?» sa en dräng. 

»Han har ju i långliga tider hållit på med att samla ihop stickor och strå och tänt på dem både 

ute och inne.» – »I går hade han burit ihop en hög torra kvistar på vinden», sa en piga, »och höll just 

på att sätta eld på den, när jag fick se honom.» – »Han har nog tänt på dem sent i kväll i stället», sa 

drängen. »Ni kan vara säker på att ni har honom att tacka för hela olyckan.» 

    »Om han åtminstone ville brinna inne (Hedda)», sa bonden, »då skulle jag inte klaga över 

att min gamla stuga har gått opp i lågor.» Just som han sade detta, kom hustrun ut ur huset och 

släpade barnet efter sig. Då rusade bonden mot henne, ryckte bortbytingen ifrån henne, lyfte honom 

högt på sina armar och kastade honom tillbaka in i huset. 

    Elden slog just då ut genom tak och fönster, och hettan var förfärlig. Ett ögonblick stirrade 

hustrun på mannen, likblek av förskräckelse. Sedan vände hon och skyndade in i huset efter barnet. 

    »Du kan gärna brinna opp, du med! (Trisha)» ropade mannen efter henne. Hon kom 

tillbaka ut i alla fall, och bortbytingen hade hon med sig. Händerna hade hon fått svårt brända, och 

hennes hår var nästan avsvett. Ingen sade ett ord till henne, då hon kom ut. Hon gick bort till 

brunnen, släckte ett par gnistor, som glödde på hennes kjortelfåll, och satte sig sedan med ryggen 

mot brunnskaret. Trollbarnet låg i hennes knä och somnade snart, men hon satt kvar, upprätt och 

vaken, och stirrade sorgset framför sig. En hel mängd människor skyndade förbi henne fram mot 
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det brinnande huset, men ingen talade till henne. Alla tycktes finna henne så hemsk och 

avskräckande, att de inte tordes komma i hennes närhet. 

    Vid dagbräckningen, då stugan var nerbrunnen till grunden, kom mannen fram till henne. 

»Jag härdar inte längre ut med detta», sa han. »Du vet nog, att jag ogärna lämnar dig, men jag 

kan inte längre stå ut att leva samman med ett troll. Nu går jag min väg och kommer aldrig 

tillbaka.» 

    Då hustrun hörde orden och såg hur mannen vände sig bort och gick, tyckte hon, att det 

ryckte och slet i henne. Hon ville skynda efter honom, men trollbarnet låg tungt på hennes knä. Hon 

kände sig inte ha kraft nog att skaka det ifrån sig, utan blev sittande. 

    Bonden begav sig rätt uppåt skogen och tänkte därvid för sig själv, att nu gick han väl den 

här vägen för sista gången. Men knappt hade han hunnit ett stycke uppåt höjden, förrän en liten pilt 

kom springande emot honom. Han var skön och smärt som ett ungträd. Håret var silkesmjukt, och 

ögonen lyste som stål. »Ack, sådan skulle min son ha sett ut, om jag hade fått behålla honom!» sa 

bonden. »En sådan arvinge skulle jag ha haft. Det skulle ha varit något annat än det svarta otyget, 

som min hustru har dragit hem till gården.» 

    »Goddag i skogen!» hälsade bonden. »Vart skall du ta vägen?» – »Goddag igen!» sa 

barnet. »Om du kan gissa vem jag är, så ska du få veta vart jag går.» 

    Men då bonden hörde rösten, blev han alldeles blek. 

    »Du talar, som folk av min släkt brukar tala», sa han. »Och om inte min son vore hos 

trollena, så skulle jag säga, att det är du.» – »Ja, nu har ni gissat rätt, far», sa gossen och skrattade. 

»Och eftersom ni har gissat rätt, så ska ni få veta, att jag är på väg till mor.» – »Du ska inte gå till 

mor», sa bonden. »Hon frågar inte efter varken dig eller mig. Hon har inte hjärta för någon annan än 

en stor, svart trollunge.» – »Menar ni det, far?» sa gossen och såg fadern djupt in i ögonen. »Då är 

det kanske bäst, att jag stannar hos er nu för det första.» 

    Bonden kände en sådan glädje över barnet, att tårarna ville tränga fram. »Ja, stanna du bara 

hos mig!» sa han, tog gossen i sina armar och lyfte honom högt i luften. Han var så rädd för att 

förlora honom en gång till, att han vandrade vidare med barnet i famnen. 

    Då de hade gått ett par steg, begynte gossen prata med honom. »Det är väl, att ni inte bär 

mig så illa, som ni bar bortbytingen», sa han. – »Vad menar du?» frågade bonden. – »Jo, 

trollkäringen gick på andra sidan klyftan med mig på armen, och var gång, som ni snavade och höll 

på att tappa bortbytingen, höll hon också på att falla med mig.» – »Vad säger du? Gick ni på andra 

sidan klyftan?» sa bonden och blev rätt betänksam. – »Jag har aldrig varit så rädd förr», sa gossen. 

»Då ni kastade trollbarnet ner i klyftan, ville trollkäringen kasta mig efter. Om inte mor då hade 

varit ..» 
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    Bonden började gå långsammare, under det att han försökte fråga ut gossen. »Du får lov att 

tala om för mig hur du har haft det hos trollena. 

– »Det kunde vara svårt ibland», sa den lille, »men bara mor var snäll mot trollungen, så var 

också trollkäringen snäll mot mig.» 

    »Brukade hon ge dig stryk? (Jasmine) » frågade bonden. – »Hon slog inte mig oftare, än ni 

slog hennes barn. (Hedda)» – »Vad fick du att äta?» frågade fadern vidare. – »Var gång, som mor 

gav trollungen grodor och möss, fick jag smör och bröd. Men när ni satte fram bröd och kött för 

trollungen, bjöd trollkäringen mig på ormar och tistlar. Den första veckan höll jag på att svälta ihjäl. 

Om inte mor då hade varit . . .» 

    Då barnet sade detta, gjorde bonden helt om och började gå raskt neråt dalen. »Jag vet inte 

hur det kommer sig», sa han, »men jag tycker, att det luktar brandrök av dig.» – »Ja, det är inte så 

underligt», sa barnet. »Jag blev ju kastad i elden förra natten, då ni slängde in trollbarnet i den 

brinnande stugan. Hade inte mor då varit . . .» 

    Bonden fick nu så brått, att han nästan sprang, men plötsligt blev han stående. »Nu ska du 

säga mig hur det kommer sig, att trollena har gett dig fri», sa han. – »Då mor offrade det, som var 

henne mer värt än livet, så hade inte trollena någon makt över mig mer, utan lät mig gå», sa pojken. 

– »Har hon offrat det, som var henne mer värt än livet?» frågade bonden. – »Ja, det har hon väl, när 

hon lät er gå, för att hon skulle kunna behålla trollungen», sa barnet.     

 

Bondhustrun satt alltjämt kvar på sin plats vid brunnen. Hon sov inte, men hon kände sig som 

förstenad. Hon förmådde inte röra sig, och det, som skedde omkring henne, såg hon lika litet, som 

om hon hade varit riktigt död. Då hörde hon mannens stämma ropa hennes namn långt borta ifrån, 

och hennes hjärta började åter klappa (Jasmine). Livet vände tillbaka till henne. Hon slog upp sina 

ögon och såg sig omkring som en sömndrucken. Det var ljus dag, solen sken, lärkan drillade, och 

det tycktes omöjligt, att hon också denna vackra dag skulle behöva släpa på sin olycka. Men strax 

därpå såg hon de förkolnade bjälkarna, som låg runt omkring henne, och en mängd människor med 

svärtade händer och upphettade ansikten. Då visste hon ju, att hon vaknade upp till ett ännu 

sorgligare liv, än det gamla hade varit, men i alla fall hade hon kvar känslan, att hennes lidande nu 

hade kommit till ett slut. Hon såg sig om efter bortbytingen. Han låg inte i hennes knä, och han 

fanns ingenstans i närheten. Hade nu allt varit som förr, så skulle hon ha sprungit upp och börjat 

söka efter honom, men nu kände hon på något sätt, att det var onödigt. 

    Hon hörde återigen hur hennes man ropade på henne (Ewa) ifrån skogshållet. Han kom på 

den smala stigen ner mot gården, och alla de främmande, som hade hjälpt till vid släckningen, 

sprang emot honom och omringade honom, så att hon inte kunde se honom. Hon hörde bara hur han 
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gång på gång ropade hennes namn (Trisha), liksom för att hon skulle skynda till hans möte, hon 

som de andra. 

    Och stämman bar budskap om en stor glädje, men hon blev ändå sittande stilla. Hon vågade 

inte röra sig. Äntligen stod hela människohopen runt omkring henne, och mannen skilde sig från de 

andra och gick fram och lade ett skönt barn i hennes armar. 

    »Här är vår son. Han har vänt tillbaka till oss (alla) », sa mannen, » och det är du och ingen 

annan, som har räddat honom (alla)» 
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Bilaga 2: Skolans dokument ”Pedagogisk planering”  

Pedagogisk planering  Svenska som andraspråk 

Vi ska under 11 lektioner arbeta med Bortbytingen av Selma Lagerlöf.  Du ska få lyssna på, prata om 

och gestalta en text av en mycket känd svensk författare.  

Marie-Chantal Long kommer att hålla i undervisningen och temat utgår från kursplanen i svenska 

som andraspråk. 

Från syftet med ämnet SvA: 

Eleverna: 

 får tilltro till sin språkförmåga 

 ska stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer 

 får kunskaper om skönlitteratur från olika tider 

Undervisningen ska : 

 stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan 

 ge eleverna rika möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå 

Konkretisering av målet: 

Du ska få lyssna på Bortbytingen av Selma Lagerlöf. Du kommer att med hjälp av samtal, röst och 

kroppen kunna ta till dig texten, förstå den och lära nya ord. 

Som avlutning kommer gruppen att spela upp en scen från berättelsen. 

Vi använder alla svensktimmar under perioden. Den 4/5 (fredag) kommer ni att besöka XXX 

(friluftmuseet) efter lunch för att lära mer om miljöerna där. Måndag den 28/5 är vi hela dagen vid XXX 

(friluftmuseet) för att prova ut kläder, arbeta med scenen och för att spela upp de olika scenerna. Du 

kommer att vara både åhörare och aktör. 

Bedömning 

Vi bedömer 

 att du visar att du vill och vågar delta 

 hur rösten når fram 

 gestaltningen 

 språket 

När andra genomför sina presentationer: 

 Din förmåga att lyssna 

 Hur du genomför kamratvärderingen 

Malin 
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Bilaga 3: Information till föräldrar/vårdnadshavare av elever från 8 XXX  

Vecka 17 till 22 kommer eleverna från 8 XXX och XXX som får kursen Svenska som 

andraspråk på XXX (skolan) att under sina svensklektioner medverka i ett projekt om språk och 

litteratur. Tanken är att eleverna, med hjälp av en lärare som också studerar på högskolan, ska läsa 

Bortbytingen av Selma Lagerlöf, undersöka språket, lära sig obekanta ord, samt även arbeta med 

röst och rörelse. Under projektets gång kommer elevernas samtal att spelas in, och inspelningarna 

kommer att användas i ett studentarbete (s.k. D-uppsats i Svenska som andraspråk). När arbetet är 

färdigt skrivet kommer dock inte eleverna att kunna kännas igen/identifieras eftersom varken deras 

namn, namnet på klassen, på skolan eller på staden där skolan finns, avslöjas i uppsatsen. 

Information blir med andra ord helt anonym. Inspelningarna kommer också att raderas så snart de 

har skrivits ned för arbetets skull. Det material som samlas in och skrivs ner kommer inte heller att 

användas till annat än just detta forskningsarbete. 

Sådan information måste alltid ges till föräldrar eller vårdnadshavare av omyndiga elever som 

deltar i ett forskningsarbete.  

Arbetets mål är bland annat att eleverna ska bli ännu bättre på svenska språket och ska 

komma i kontakt med lite äldre texter som de inte är vana vid. Projektet ingår i skolans 

svenskundervisning. 
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Bilaga 4: tidsplan och upplägg av de olika passen 

Förstudie (dramapass kring samlevnad/relationer) i forumet (allrum på skolan) 

Under v 10 och 11: 2 pass för varje klass x 1,5 t. Målgruppen är tre stycken åttor (29, 25 och 28 

elever) som kommer att få dramapass inriktade på samlevnad, interkulturella relationer och mångfald. De 

barnen med annat ursprung kommer huvudsakligen från Irak = ganska homogena grupper rent kulturellt 

8 mars samt 15 mars: 1, 5 t med en åk8 = 3 timmar sammanlagt 

9 mars samt 16 mars: 1,5 t med en åk 8 samt 1,5 t med den tredje åk 8 = 3 timmar sammanlagt per 

klass 

Studie (sker under sas-lektionerna, dvs. 60 minuter i taget, i klassrummet samt i forumet). 

Gruppen består av tio elever från två olika åttor. Denna grupp är lågmäld och behöver projektet mer 

och bättre än till exempel den andra sas-gruppen från tredje klassen (12 elever från en och samma åk8= 

urvalet sker utifrån lärarens kunskaper om eleverna/grupperna.) 

Tor 19/4: intervju med läraren 

Tor 26 april: pass 1 i klassrummet 

Fre 27/4: pass 2 i klassrummet, utan läraren som är bortrest 

Tor 3 maj: pass 3 i forumet 

Fre 4 maj: pass 4 i forumet + besök av spelplatsen för det kommande uppspelet 

Tis 8 maj: pass 5 i forumet, utan läraren som är bortrest 

Tor 10 maj: pass 6 i forumet, utan läraren som är bortrest (=6 timmar för läsning/förklaring) 

Fre 11 maj: pass 7 i klassrumet = gruppintervju, utan läraren som är bortrest  

Tis 15 maj: pass 8 i forumet, utan läraren som är bortrest  

Tis 22 maj: pass 9 i forumet med läraren närvarande  

Tor 24 maj: pass 10 i forumet med läraren närvarande  

Fred 25 maj: pass 11 i klassrummet med läraren närvarande( = 4 pass för gestaltning/replikurval ) 

Mån 28 maj: ca 9.45 på spelplatsen = 1,5 timme rep och koll + 15 minuters uppspel ca 13.30 
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Bilaga 5: Frågor till den semistrukturerade intervjun med Malin, läraren 

1. Hur länge har du varit sas-lärare 

2. Vilka årskurser har du haft /har du hand om? 

3. Vilka språkkunskaper har dina aktuella elever (studiens informanter) vad gäller vardagsord, 

muntlig och skriftlig förmåga, läsförmåga? 

4. Vilka läromedel brukar du använda dig av? Alt. vilket studiematerial? 

5. Brukar du högläsa för dina elever? Om ja: hur mycket? Om nej: Varför inte? Har du gjort 

det förr men slutat sen och i så fall varför? 

6. Har du arbetat kring och med klassiker? Om ja: hur? Om nej: Varför inte? Har du gjort det 

men slutat sen och i så fall varför? 

7. Vad tycker du är positivt med att arbeta i svenska med klassiker? Och negativt? 

8. Vad anser du om användningen och spridningen av en litterär svensk kanon (=klassiker) för 

SvA-elever? Och vad gäller den vanliga svenskundervisningen? 

9. Hur tror du att dina elever (studiens informanter) kommer att reagera på högläsningen av 

Bortbytingen? På arbetssättet (dramatisering/gestaltning)? 

10. Tror du att deras språkliga kunskaper kommer att utvidgas tack vare projektet: mycket? En 

del? Inte alls mycket? 
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Bilaga 6: Frågor till gruppintervjun med eleverna 

1. Vi har läst Bortbytingen. Har nit tidigare läst liknande texter i skolan eller hemma? Vilka? 

Vad tyckte ni om dem? 

2. Vad vet ni om Selma Lagerlöf? Vad vet ni om den tid hon levde i?  

3. Tyckte ni att det är viktigt att veta om den tid hon levde i för att förstå eller intressera sig för 

Bortbytingen? 

4. Vad tyckte ni om Bortbytingen som berättelse? Och om språket? Utveckla gärna era svar. 

5. Jag sa att Bortbytingen kanske inte skulle kunna skrivas i dag. Vad tror ni att jag menar med 

det? Vad tycker ni själva?  

6. Om ni skulle göra teater av berättelsen, hur skulle ni göra för att intressera publiken? 

7. Det står i läroplanen att alla skolelever måste läsa äldre, ”klassiska” texter. Vad tycker ni om 

det? Varför, enligt läroplanen, räcker det inte att läsa modern nutida litteratur? 
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Bilaga 7: De sista frågorna kring Bortbytingen och vårt projekt kring den – till 

eleverna (skriftligt) 

1. Vi är nu klara med arbetet kring Bortbytingen. Tyckte du om resultatet, om vad vi gjorde 

med texten och hur uppspelet blev till slut? Blev du ”vän” med texten? Skriv inte bara ja 

eller nej utan skriv några fler ord än så 

2. Tycker du att vårt sätt att arbeta med att återberätta texten med egna ord hjälpte dig att förstå 

själva berättelsen och allt som skedde i den? Skriv inte bara ja eller nej utan skriv några fler 

ord än så 

3. Tycker du att de repliker vi valde ur Lagerlöfs text visade tydligt hur språket är i texten? 

Skriv inte bara ja eller nej utan skriv några fler ord än så.  

4. Tycker du att det var svårt att läsa högt dessa repliker? Om ja, var det för att språket var 

svårt eller för att du är ovan vid att läsa högt? Skriv inte bara ja eller nej utan skriv några fler 

ord än så 

5. Tycker du att vi borde ha arbetat mera med kroppen och inlevelsen, och ”spelat” mer 

situationerna, eller räckte det gott som vi gjorde? Skriv inte bara ja eller nej utan skriv några 

fler ord än så 

6. Tycker du att vi borde ha arbetat mera med rösten så att ni hördes ännu bättre och kunde 

känna er säkrare när ni talade/läste replikerna? Skriv inte bara ja eller nej utan skriv några 

fler ord än så 

7. Tror du att du nu kommer att kunna använda vissa ord och uttryck från Lagerlöfs text när du 

skriver nånting på svenska? Ge några exempel på ord och uttryck du kommer ihåg och som 

har ”fastnat” i ditt minne 

8. Tycker du att det är viktigt för svenska elever, både för dem med Svenska som andraspråk 

och för dem som har svenskt modersmål, att läsa och arbeta med sådana, lite äldre texter? 

Skriv inte bara ja eller nej utan skriv några fler ord än så 

9. Om man arbetade på samma sätt med andra äldre texter, skulle du kunna tänka dig att ”läsa” 

flera av dessa texter under hela högstadiet och även gymnasiet? Är det en bra metod eller 

spelar det ingen roll hur man närmar sig texterna? Skriv inte bara ja eller nej utan skriv 

några fler ord än så 

Dessa frågor får du svara på i din loggbok, skriv numret på frågan så att jag förstår vilken 

fråga du svara på.  

TACK FÖR DIN HJÄLP! Vi ses snart igen när jag kommer och hämtar alla era svar på denna 

enkät. 
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Bilaga 8: De sista frågorna kring Bortbytingen och vårt projekt kring den – till 

läraren (skriftligt) 

1. Vi är nu klara med arbetet kring Bortbytingen. Tyckte du om resultatet, om vad vi gjorde 

med texten och hur uppspelet blev till slut? Tror du att eleverna blev ”vänner” med texten?  

2. Tycker du att vårt sätt att arbeta med att återberätta texten med egna ord hjälpte eleverna att 

förstå själva berättelsen och allt som skedde i den?  

3. Tycker du att de repliker vi valde ur Lagerlöfs text visade tydligt hur språket är i texten?  

4. Upplevde du att eleverna hade svårt att läsa högt dessa repliker? Om ja, var det för att 

språket var svårt eller för att de är ovana vid att läsa högt?  

5. Tycker du att vi borde ha arbetat mera med kroppen och inlevelsen, och ”spelat” mer 

situationerna, eller räckte det gott som vi gjorde?  

6. Tycker du att vi borde ha arbetat mera med rösten så att eleverna hördes ännu bättre och 

kunde känna sig säkrare när de talade/läste replikerna?  

7. Tror du att eleverna nu kommer att kunna använda vissa ord och uttryck från Lagerlöfs text 

när de skriver nånting på svenska? Ge exempel på ord och uttryck som du tror kan ha 

”fastnat” i deras minne 

8. Tycker du att det är viktigt för svenska elever, både för dem med svenska som andraspråk 

och för dem som har svenskt modersmål, att läsa och arbeta med sådana, lite äldre texter?  

9. Eftersom du själv som lärare inte arbetat på länge med sådana texter i klassrummet, tror du 

att du kommer att ta upp det igen efter detta projekt? 

10. Om man arbetade på samma sätt med andra äldre texter, tror du att eleverna skulle 

vilja/kunna ”läsa” flera av dessa texter under hela högstadiet och även gymnasiet? Är det en 

bra metod eller spelar det ingen roll hur man närmar sig texterna?  

11. Tror du att svensklärare/sas-lärare skulle vilja/kunna arbeta så som jag gjorde, eller tycker 

du att det behövs ett annat kunnande – t ex i dramapedagogik eller gestaltning, dvs. olika 

estetiska lärprocesser – för att genomföra sådana läsprojekt? 

TACK FÖR DIN HJÄLP och allt ditt gensvar! Det var ovärderligt. Vi ses snart igen när jag 

kommer och hämtar alla era svar  
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Bilaga 9: Elevernas loggböcker 

Logg 1: Amalia 

När Marie kom så berättade hon vad vi skulle göra. Det lätt jättekul. Vi började läsa en saga 

av selma. Vi läser en sida först sen diskuterar vi de ord som är gamla och hur man anväder de. Jag 

kunde en hel del av de orderna men det fanns även vissa som jag inte kunde. Jag tycker att det ska 

bli jättekul att jobba med Marie för att det vi jobbar med nu är nåt nytt.  

4-5-12 Denna veckan läste vi och förklarade ord sen fick vi hem en lapp som föräldrarna 

skulle skriva under. För varje gång så går det lättare att första vad de svåra ord betyder det känns att 

texten blir mycket lättare även om jag inte har hört ordet förutt så chansar jag på vad de betyder och 

ibland kan man höra det. (Läraren: Det är kul att du är så aktiv Amalia. Det märks att du verkligen 

lyssnar, funderar och du har deltagit med många bra förklaringar. Att chansa ibland visar att du 

tänker kring betydelsen och det är bra, även om det blir fel emellanåt) 

10-5-12 Sagan var bra. Vi läste klart den. slutet var verkligen bra. De fick till slut tillbaka 

barnet när bonden visste hur trollkäring släppte i väg honom att det var hustrun som räddade barnet. 

Hur barnet var varje gång på väg att dö varje gång de försökte döda trollbarnet. hon skrev så bra att 

man nästan trodde att det var på riktigt. Nu när vi har läst klart sagan kan jag verkligen se skilnad 

från hur svårt var i början och hur det blev i slutet det blev mycket enklar. Jag tyckte att det var bra 

och roligt. (Forskaren: Kul att du tänker till om hur man förstår mer när man är van vid språket. Vi 

pratar mer om det i dag när jag intervjuar gruppen. Tack för dina tankar!) 

På Tisdagen sa Marie att vi skulle träna på sagan och gå igenom den sen började vi gå igenom 

den och det gick verkligen bra sen bestämde vi oss för att träna på den i forummet de tio sista 

minuterna så pratade vi lite om hur skulle vi göra, hur det skulle se ut när vi skulle spela det och vi 

började välja några rader som vi skulle säga. (Läraren: Roligt att läsa vad du tyckt om arbetet 

Amalia! Du har många bra idéer och du för fram det på ett bra och aktivt sätt!) (Forskaren: Tack 

Amalia för din entusiasm, den smittar av sig i gruppen. 25/5) 
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Logg 2: Ewa 

I går så kom Marie till våran svenska A. Hon presenterade sig snabbt och berättade vad vi 

skulle göra dom veckorna som hon ska vara här. Hon sa också att skulle någonstans mins ej. Vi 

började läsa bortbyte. Jag var med en stund men sen var jag tvungen att gå. Hon förklarade massa 

med ord som man knapt visste vad det betyder. Jag tycker att det är super kul att hon är här. Sagan 

verkar vara spännande och spänande. Fast det är en saga. Det var massa med ord som var nyt för 

mig. 27/4-2012 

I går så läste vi sagan. Den sidan som vi läste handlar om att mamman skyddar barnen 

(trollungen). Folk sa att man ska slå trollungen med cep då kommer trollen tillbaka med sin 

egensbarn. Efter vi läste det så förklarade Marie massa med ord. Och idag läste vi också och då 

plågas mamman av att ta hand om trollungen. Somvanlig förklarade Marie massa med ord. Men 

idag tyckte jag att det var massa med ord. Jag tycker att det är rolig att höra Marie läsa. 4/5-2012 

(Läraren: Ja visst är läsningen jättebra! Tror det är bra för dig att fundera kring olika ord och att 

även förstå vad många betyder. En del är spännande att veta, t.ex. att husbonde och engelskans 

”husband” egentligen är samma ord. Försök ta alla chanser att lära mer!)  

I tisdags så läste vi fortsättningen. Bondhustrons hus började brina hon bärde ut trollungen. 

Då blev hennes man arg och ryckte trollungen från bondhustron och slängde trollungen tillbaka till 

husen som bran. Bondhustron sprang in i huset igen och räddade trollungen. Manen blev besviken 

på hans fru och gick därifrån och sa till sin fru att han skulle aldrig komma tillbaka. Manen träffade 

sin son uppe i bärgen. Efter vi läste det så gick vi igenom ord. Jag tyckte att det var jätte kul att få 

höra att han träffade sin son igen men det var tråkig att han tog beslut att går därifrån. 11/5-2012 

(Forskaren: Roligt att du tycker saker om sagans händelser, t ex om bondens handlingar. Man 

skulle vilja diskutera mycket om vad alla gör i sagan: trollkäringen som lämnar sitt barn, folk i byn 

som vill slå barnet blodigt. Det är också därför man läser: för att tänka och diskutera tankarna) 

Det var kul när vi diskuterade om sagan. Men man hann knapt säga något för alla snackar i 

mun på varandra. Jag tycker att det komma bli kul och spela upp det. 24/5 (Forskaren: Det tycker 

jag med, ni jobbar på så bra! Du har rätt i att alla pratar i mun på varandra. Det gäller att ”ta 

plats”. Och visst ska man diskutera om sagan, den berättar om så mycket mer än bara en 

bortbyting 25/5) 
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Logg 3: Hedda 

Idag var vi med Marie och läste 2 sidor på en saga och sen berättade hon många ord och 

meningar som jag inte kunde. Jag tycker att det vi gör nu är bra och vi lär oss mycket av det. Och 

det är också roligt! 

Torsdag-(fredag) Vi läste och förklarde ord som vi inte förstog i meningen. Jag tycker att 

sagan är jätte bra även om det är för barn och det är många ord som är gamaldagssord. Jag hoppas 

att husmodern (mamman) får tillbaka sitt barn så snabbt. Marie gör det bästa så att vi hänger med 

och förstår texten. (Läraren: Roligt att du tycker om läsningen och arbetet Hedda! Det märks att du 

lyssnar och funderar. Ibland har du också varit aktiv muntligt och det kanske du kan våga mer?) 

På tisdag läste vi sagan och förklarade ord.  

Husbonden och husmodern skulle gå till kyrkbyn, och då ville bondhustrun ta med sig 

trollunge, för hon kunde inte lämmna honom ensam. När de var på väg så håll husbonden på att 

tappa barnet tre gånger. Efter några år så en dag var bondens hus brunet och full av rök. Så alla hade 

sagt att det var trollunge som brann huset för han lekte med tändstickor. Då kastade bonden 

trollunge inne i bondens gård men sen räddade bondhustrun bytingen. Och bonden gick och 

lämnade de. Då mött han en pojke som han tyckte att så skulle hans son, men sen så sa pojken att 

det är hans son och sen gick de till mor och hade det vanligt som förut.  

(Forskarens kommentar: då sista loggen skrevs för sent fick Hedda ingen återkoppling från 

mig eller läraren) 
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Logg 4: Irina 

I går började vi ett pedagogiskt projekt med Marie-Chantal. Vi började läsa en saga som heter 

bortbyting och är skriven av Selma Lagerlöf. Syftet med projektet är att vi reflekterar ord, arbeta 

med kropp och lära oss gammaldagsa ord. Vi började läsa två kapitel av sagan i går och vi 

diskuterade en del av orden. I dag läste vi också ett kapitel och diskuterade. Jag tycker att språket 

som finns i texten är inte så svår om man tänker lite efter. Det finns en del svåra ord och jag har lärt 

mig några ord av sagan men själv jag använder inte jag orden.  

4/5-12 Fredag I går läste vi sagan som vanligt. Vi diskuterade varje sida och förklarade ord 

och det gick jättebra. Saga handlar om en bortbyting. En trollkäring hittar ett bondbarn och ser det 

och byter för att hon tycker den ser vacker ut. Bondhustrun behåller trollungen för att hon tycker 

synd. Det har gått några år och bondhustrun inte har hittat sitt eget barn men trollungen bor hemma 

hos henne. Jag tycker att texten är för gammaldagsit men jag lär mig ändå nya ord varje gång och 

det går jättebra att förstå och det är kul att få veta vad som får hända varje gång. (Läraren: Det är 

bra att du lär dig nya ord och att det går bra att förstå! Man blir nyfiken på fortsättningen. Kanske 

kan du testa att använda några av orden t.ex. när du skriver. Det är ett sätt att ”smaka på” orden 

som kan vara bra för språkutvecklingen!) 

10/5-12 Vi fortsatte läsa sagan i tisdags och idag (torsdag). Vi han läsa klart slutet idag och 

det gick jättebra som vanligt. Jag ska berätta lite vad som hände i sagan när vi läste tisdags. 

Husbonden bestämde att han och bondhustrun skulle på marknad men utan trollungen. Men 

bondhustrun tog med sig den för att hon var rädd att dom skulle göra något med honom. När dom 

gick upp på berget så försökte husbonden tappa barnet. Efter det då brann deras hus och blev till eld 

och bondhustrun kastade trollungen in i det brända huset men bondhustrun tog den med sig och 

efter det så lämnade bondhustrun hans fru med trollungen för att han kunde inte härda längre. 

Husbonden försökte veta vem som hade vållat honom  till att huset brann upp. Det var trollungen 

säger folket men han gjorde det inte med flit, han är barn och försökte leka. När husbonden kom till 

skogen så träffade han ett barn efter ett par år sedan i skogen och det var hans barn. Efter det så går 

barnet hem med sin mamma och lever lyckligt. Jag tycker att slutet och sagan var bra. För att det 

var bra skrivet och ändå om det var svåra ord så kunde man förstå innehållet. Det bästa att jag har 

lärt mig många ord. (Forskaren: Bra Irina! Du skriver tydligt och man ser hur bra du förstod 

berättelsen. Det ska bli kul att höra ännu mer när jag intervjuar er) 

Tisdag 15/5-12 I tisdags så gjorde Marie en inspelning när vi återberättade om sagan för att 

hon ska skriva sin egen uppsats. Alla hjälpte varandra för att kunna komma ihåg. Så tog vi häftet 

om ”bortbyting”. Vi läste varje sida och vi strök under dom dialogerna som man ska säga när vi ska 
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spela ”teatern”. Det var lite svårt i början att komma ihåg men sen blev det helt okej och det gick 

bra. (Forskaren: Så otroligt kul att du nämner min uppsats. Jag är så tacksam över att ha fått hjälp 

av er med detta. Du jobbar på så bra, Irina. Fortsätt så bara … 25/5) 
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Logg 5: Jasmine 

I går började vi med det berättelsen. Marie började läsa och förklara orden. Det var lite svår 

eftersom boken är gammal dags. Men jag tyckte att den var lätt faktist. Och bra, med nya ord.  

Dem senaste SvA lektioner har vi varit med Marie och läst en gammaldagssaga som heter 

Bortbytingen. Den handlar om en trollkäringen som byter sin trollunge med bondens unge. Sen 

börjar sagan med att hur mamma har svårt med trollungen. Det är jätte roligt med Marie och 

spännande. Och gammla ord är bra. Jag gillar om höra och lära mig dem. (Läraren: Vad roligt att du 

tycker om det Jasmine! Det är kul att se att du är så aktiv nu och du både förklarar ord men också 

chansar och prövar dig fram ibland) 

Jag var inte med Maries lektioner före gången men annars så tycker jag själv att det har gått 

ganska bra. Maries lektioner är väldigt bra tycker jag. Man lär sig och har roligt samtidigt. Och jag 

blir inte uttråkad. Det går bra och snappt man märker inte äns tiden. (Forskaren: Tack, Jasmine, det 

tar jag verkligen som en komplimang! Kul också att man lär sig utan att det känns tråkigt. Men 

visst är det så att man har tråkigt när man inte koncentrerar sig, man är trött och så vidare. Det 

gäller ofta att se vad som är intressant i det man gör/är tvungen att göra 25/5) 
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Logg 6: Haji 

Vi läste en gammal dags bok med gamla ord igår och idag hon förklara många ord. Jag tycker 

inte om såna böcker för jag gillar inte gammaldagsa böcker. Jag har hört många av orden. 

Vi har läst och förklarat många gammaldagsa ord i dag som igår boken handlar om att 

husmodern tar hand om trollungen men så orkar hon inte för hon blir hatad av alla på gården. 

Husmoderna tänker på att ta med han långt in i skogen sen så kan han inte hitta hem. Jag lärde mig 

några nya ord men jag kunde dom flesta. Jag tycker att boken är tråkigt det är inte i min smak sen är 

det konstiga ord sen lite barnslig bok och den är för gammal. (Läraren: Ja, visst känns berättelsen 

gammaldags. Själva historien känns spännande ändå, även om den förstås kan kännas lite barnslig. 

Vi ska läsa den här typen av texter i svenska som andraspråk och vi ska läsa texter av några kända 

svenska författare. Det gör alla, finns i kursplanen. Haji – jag tycker att du ska visa mer vad du 

kan. Svara oftare när du vet förklaringar och ta alla chanser att lära dig nya ord och även att lära 

dig om orden. Det här är ett ypperligt tillfälle att få mer kunskap om språket och jag vet att du har 

lätt att lära) 

Husbonden ville ta med husmodern till staden för att shoppa och så husbonden vill att 

husmodern ska lämna bortbytningen för att någon av drängarna dödar bortbytningen. Men 

husmorden tog med bortbytningen ändå. Sen vid en klyta höll husbonden bortbytningen så snubblar 

han med flit och tappar bortbytningen. Men husmoden fick tag i barnet när det var i luften. 

Bortbytningen hade bränt up huset sen husmodern gick och hämta honom husbonden lämmna 

husmodern och gick i skogen där träffa han sitt barn.  Jag tyckte den är tråkig fortfarande, men det 

är lite bättre nu för det börjar hända några grejer. (Forskaren: Kul att du använder ord från texten: 

husbonden, husmodern, bortbytingen, drängarna. Men synd att du inte roas av berättelsen. Som du 

sa i gruppintervjun, tycker du inte om sagor för att det är för barnsligt och overkligt. Hoppas du får 

trevligt ändå när vi jobbar lite mer med texten. Du svarade ganska mycket i fredags och du verkar 

kunna en hel del) 

  



94 
 

Logg 7: Miriam 

Igår läste vi en saga. Det var första gången jag var med. Vi gick igenom svåra ord och vad 

som hände. Idag gjorde vi samma sal berättade om vad täksten handlar om och gick igenom svåra 

ord. Den handlar om att en bonde och hans fru var i skogen. De tappade barnet på marken och en 

troll tog den och sprang därifrån. Hon lämnade sitt eget barn. Bondens fru tog med sig den tillbaka 

hem. Bonden var så arg på henne för att hon hade tappat sitt eget barn i skogen. Sagan är ganska 

bra. För att den är gammal och lite svår att förstå. 4/5-12 Fredag (Läraren: Det blir ett bra tillfälle 

för dig att läsa en hel del nya ord! Jag vet inte om du läst de första sidorna till i dag? Annars 

behöver du ta hem och göra det till torsdagstimmen) 

Efter ett par år så brann bondens gamla stuga. Folket skyllde på att det var trollungen. En piga 

sa att hon såg trollunge hade burit ihop en hög torra kvistar på vinden. Husbonden blev arg och tog 

troll ungen och slängde honom i elden.  Men husmorden sprang efter och kom ut med trollungen i 

famnen. Hon var förskret och gick och satte sig ryggen mot brunnskaret. Husbonden gick fram till 

henne och sa att han inte orkade mer, att han ville lämna henne. Så han vände sig om och gick 

därifrån. Hon ville gå efter men trollungen var för tung. Bonden var på väg till skogen och tänkte 

för sig sälv att det var sista gången han gick den hära vägen. Han hade gått en bit upp för backen, 

såg han en pojke springa mot honom. Han tänkte för sig själv att så skulle hans sån se ut. Efter att 

han pratade med den lilla pojken, så visade det sig att det var hans son. Han begav sig till byn igen. 

Sedan gick han till sin hustru och la barnet i hennes famn och sa att det var deras son. 11/5-12 

fredag (Forskaren: Så roligt att du använder ord från texten: husbonden, husmodern, brunnskaret, 

och även uttryck: han begav sig osv. Du berättar inte vad du tycker om texten och om språket i 

texten. Men du sa så många kloka saker i gruppintervjun. Bra gjort!) 

De senaste dagarna har vi gått igenom texten. Vi har också valt ut repliker. Marie har spelat in 

våra röster och det var okej. Vi har övat på det vi ska säga och har återberättat berättelsen med egna 

ord. 25/5-12 (Forskaren: Bra återberättat om det vi gjorde. Men vad TYCKER du? Det är jag 

nyfiken på 25/5) 

  



95 
 

Logg 8: Trisha 

Igår vi läste en bärttelse om trollkäringen om trollkäringen vi förklarda ord. Lektionen var bra 

igår för att användar kropen när läser vi. Idag vi lärde oss mycket ord. Jag tyckte att det var roligt 

Igår vi har läst och förklara ord. Lektionen var bra men läste bara lite. Men idag vi har läst 

mycke och vi förklarade mycket ord och vi lärda oss mycke ord. Den var bra bärettelse och jag har 

förstor vad boken handlar om och jag tyckte att det var roligt lektion (Läraren: Kul att läsa vad du 

skriver Trisha! Det här tror jag är ett bra sätt för dig – det märks eftersom du förstår, trots att det 

är gammaldags svenska. Såg att du antecknade en del. Skrev du upp en del av orden?) 

Den var bra berättelse. Vi lärde oss mycke gamla ord. Det var roligt berättelse. Jag tyckte om 

boken Boken heter Bortbytingen och boken handlar om en trolunge. Sagan var spänannde för att 

hosmodern tog hand om trolunge Hosbonden gick efter hosmodern och de gick ut i skogen men hon 

tog trolunge i skogen . och hosboden villje tappa trolunge två gånger. Ett hos brände och folk tro att 

det var trolunge som brande huset. Hosbonden kastade trolunge i eldet. Men hosmoden tog trolunge 

från eldet. Hosbonden gick ut i skogen sen han såg en kille och han liknade sin son och det var han. 

Och sonen brätta allt som hände med honom. Och hosmodern levde med sin son lyckliga (Läraren: 

roligt att du tyckte om berättelsen Trisha. Jag tror att du lärt dig flera nya ord) (Forskaren: och så 

kul att du själv valde att läsa flera repliker. Då tar man ansvar utan att bli tvungen. Spännande! 

Jag ser framemot måndag- Ni är bra! 25/5) 
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Logg 9: Rose 

Igår och idag har Marie läste för oss en saga om bortbyting. Det är mycket nya ord men Marie 

förklarar allt. 

Jag tycker att det är intressant och kul och det är bra att läsa sig alltid nya ord fast de är gamla. 

Men jag tror jag kommer aldrig använda de ord. 

4/5-2012 Fredag Marie läste och förklarade ord för oss. Boken handlar om bortbyting och vi 

har kommit till när husmodern vill inte ha barnet längre och hon tänker lämna barnet lång in i 

skogen så han hittar inte hem. För att inge gillar henne längre och hennes man lyder inte henne. 

Boken är intressant att läsa men ibland blir det lite tråkigt för att bara sitta och lyssna. Det är hela 

tiden nya ord och vi gissar de ibland är de rätt, ibland inte. (Läraren: Ja, jag såg att du var väldigt 

aktiv i går och i början av lektionen idag. Men att du blev tystare/tröttare sedan. Det är ju många 

ord på en gång, men gör det att man förstår texten bättre andra gången Marie läser? Undrar om du 

skulle ta och skriva ner några av orden. Det kan vara ett sätt att vara aktiv och kanske också 

minnas fler ord) 

10/5-2012  Vi har läste klart boken. Det vi läste om denna veckan var att bondens tog med sig 

hustrun och trollunge till marknad.  Han tappade trollunge i klyfta men hustrun hållde fast honom. 

Bonden hus brännde upp och han kastade barnet i elden men hustrun sprang in och hämtade 

trollunge. Sen lämnade bonden hans fru och gick sin väg. På vägen mötte han sin egen son och hans 

son berättade vad trollkäring gjorde med honom. Till slut tog bonden hans son till hustru och alla 

lever lyckliga sina dagar. Slutet i sagan var bra för att ibland kan det vara intressant att läsa såna 

saga. Det var lite tråkigt i tisdags för att det var sista lektion. (Forskaren: Bra att du återberättar 

Rose. Det vore roligt att höra på vilket sätt det är intressant att läsa såna sagor. Du kanske berättar 

mer på intervjun i dag) 

Tisdag 15/5-2012 Idag på lektionen satt vi i en ring. Vi bestämde att när vi ska uppträda ska vi 

sitta i en ring och berätta bortbyting för varandra. Vi valde några meningar som vi ska också säga 

när vi uppträder. Jag tycker att det var inte tråkigt utan kul men alla tyckte inte det. Vi skulle vara i 

forummet men den var upptagen så vi var i klassen (Läraren: Roligt att du tycker om att arbeta med 

det här. Det var många som var aktiva på tisdagen den här veckan. Hoppas det fortsätter så!) 

(Forskaren, 25/5: Du är så aktiv och givande, Rose. Tack för din insats och ditt arbete) 

 


