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Sammandrag 

______________________________________________________________________ 

Syftet med uppsatsen har varit att redogöra för vuxna andraspråkselevers erfarenheter av ett 

litteraturprojekt om Vilhelm Mobergs roman Invandrarna. Metoden är främst kvalitativ med 

kvantitativa inslag. Studien har genomförts inom den ordinarie klassrumsundervisningen. 

Informanterna är tretton vuxenelever med skild kulturell bakgrund, och samtliga studerar 

gymnasiekursen Svenska som andraspråk 2.  Undersökningsmaterialet har varit deras 

produktion i samband med uppgifterna de har fått i undervisningen, d.v.s. valda utdrag ur 

Invandrarna med tillhörande diskussions- och skrivuppgifter. Resultatet visar att Invandrarna 

väcker engagemang hos andraspråksinlärarna, trots att romanen är utpräglat svensk. Det 

krävande språket med gammaldags ord och dialektala inslag utgör inget större hinder för 

läsupplevelsen. Enligt studien är de gammaldags orden svårare att förstå än dialektorden. 

Möjligen kan detta bero på att studien har genomförts inom dialektområdet. Det finns dock en 

stor spridning bland de svårförståeliga orden. Slutsatsen är att Invandrarna innehåller ett 

allmängiltigt budskap och därför är romanen lämplig att använda inom 

andraspråksundervisningen. En delaktig och engagerad lärare är dock en förutsättning för en 

lyckad litteraturundervisning ur ett andraspråksperspektiv. 

___________________________________________________________________________ 

 

Nyckelord: avancerade vuxna andraspråkselever, Invandrarna, litteraturprojekt, 

skönlitteratur, svenska som andraspråk, Vilhelm Moberg, utvandrarserien  
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1 Inledning 
I det här kapitlet presenteras val av ämne, studiens syfte med därtill hörande 

problemställningar, uppsatsens disposition och slutligen definieras några centrala begrepp.  

1.1 Val av ämne 

Jag arbetar som lärare i svenska och svenska som andraspråk på gymnasienivå. Läsning av 

skönlitteratur är ett viktigt inslag i svenskkurserna, oavsett om det gäller svenska som första- 

eller andraspråk. Skolverket föreskriver exempelvis att andraspråkseleverna ska ha ”förmåga 

att läsa och reflektera över skönlitteratur i skilda former och från olika delar av världen”. Min 

erfarenhet är att det kan vara svårt att välja skönlitteratur som tilltalar dessa elever.  Aktuell 

forskning (bl.a. Cummins 1996; Landmark & Wiklund 2012; Molloy 2003; Molloy 2011) 

visar att det är viktigt att välja böcker som lockar till läsning och stimulerar elevernas 

språkutveckling. Landmark & Wiklund (2012:36–40) menar att Vilhelm Mobergs 

utvandrarsvit är litteratur som engagerar andraspråkselever, trots att böckerna är särdeles 

svenska. Språket är krävande för en andraspråkselev men böckerna väcker ändå 

andraspråksinlärarnas engagemang. De konstaterar att böcker med ett allmänmänskligt 

budskap är universellt gångbara. Med stöd av ovanstående avser jag att undersöka 

andraspråkselevers läsupplevelse av romanen Invandrarna kopplat till deras erfarenheter av 

invandring, kulturmöten och språkinlärning. Forskningen kring litteraturundervisning ur ett 

andraspråksperspektiv är idag otillräcklig och därför anser jag att min undersökning kan 

utgöra ett viktigt bidrag till detta delvis outforskade område.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att redogöra för vuxna andraspråkselevers erfarenheter av ett 

litteraturprojekt om Vilhelm Mobergs roman Invandrarna.  

För att uppnå studiens syfte kommer jag att utgå från följande forskningsfrågor:  

 Vilka egna erfarenheter kan eleverna känna igen i karaktärernas öden?  

 Invandrarna är en utpräglat svensk bok. Kan romanen, trots kulturskillnaderna, ändå 

engagera de vuxna andraspråkseleverna?  
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 Romanen Invandrarna är skriven på ett krävande språk. I vad mån är språket ett 

hinder för läsupplevelsen?  

 Vilken typ av ord/uttryck anser informanterna vara svårförståeliga i denna roman?  

Underlag för svar på forskningsfrågorna kommer att erhållas genom olika uppgifter som 

eleverna får i samband med läsning av Invandrarna. Min teoretiska utgångspunkt är att 

skönlitterära böcker med ett allmänmänskligt budskap kan användas i 

andraspråksundervisningen för att anknyta till andraspråksinlärarnas tidigare erfarenheter, 

trots att böckerna utspelar sig i en annan tid och en annan miljö. Enligt min utgångspunkt är 

romanen Invandrarna en roman med ett sådant budskap.  

1.3 Uppsatsens disposition  

Uppsatsen följer den gängse dispositionen med tre huvudavsnitt: inledning, resultat och 

avslutning. Inledningen innehåller tre kapitel och i det första kapitlet presenteras ämnesval, 

syfte och frågeställningar samt begreppsdefinitioner. Det andra kapitlet innehåller en 

bakgrund med information om romanen Invandrarna samt aktuell forskning om 

litteraturundervisningen i ämnet svenska som andraspråk. I forskningsöversikten presenteras 

dessutom de styrdokument som reglerar skolans litteraturstudier. I det tredje kapitlet finns en 

beskrivning av den metod och det material som har använts för att genomföra 

undersökningen. I kapitlet presenteras även de avgränsningar som har gjorts inom 

forskningsområdet, samt etiska ställningstaganden.    

I uppsatsens resultatdel finns en redogörelse för ett litteraturprojekt som har genomförts med 

vuxna andraspråksinlärare som studerar kursen Svenska som andraspråk 2. Det avslutande 

avsnittet inleds med en diskussion och en analys av uppsatsens resultat och detta avsnitt 

anknyter till forskningsöversikten samt till den teoretiska utgångspunkt som presenteras under 

rubriken Syfte och frågeställningar. Uppsatsen avslutas med en slutsats och ett förslag till 

fortsatt forskning inom det aktuella ämnesområdet.  

1.4 Begreppsdefinitioner 

Informanterna i min studie är vuxna andraspråksinlärare som studerar gymnasiekursen 

Svenska som andraspråk 2. Enligt Skolverket (2011a) ger kurserna i svenska som andraspråk 

”elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa 
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språkförmåga”. Det finns tre gymnasiekurser i ämnet svenska som andraspråk: Svenska som 

andraspråk 1, Svenska som andraspråk 2, Svenska som andraspråk 3. Den första kursen, 

Svenska som andraspråk 1, bygger på kunskaper som eleverna har tillägnat sig i grundskolan 

eller motsvarande. De tre gymnasiekurserna i svenska som andraspråk motsvarar 

gymnasiekurserna Svenska 1, Svenska 2 och Svenska 3, och ger samma behörighet till 

högskolestudier. Svenska och svenska som andraspråk klassificeras som olika ämnen med 

olika ämnesplaner och skilda kunskapskrav.  
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2 Bakgrund  

I kapitel 2 kommer jag inledningsvis att presentera utvandrarserien och dess författare, 

Vilhelm Moberg. Vidare avser jag att referera till tidigare forskning som behandlar 

användningen av skönlitteratur i andraspråksundervisningen samt mer specifikt redogöra för 

hur utvandrarserien har använts i olika undervisningskontext. Kapitlet avslutas med en 

presentation av de styrdokument som är aktuella för min studie.  

2.1 Utvandrarserien och dess bakgrund  

Detta avsnitt behandlar utvandrarseriens författare, utvandringen till Amerika och Mobergs 

utvandrarserie.  

2.1.1 Vilhelm Moberg 

Utvandrarserien och speciellt romanen Invandrarna är central i denna uppsats och nedan 

avser jag att presentera en kort levnadsbeskrivning av romansvitens författare Vilhelm 

Moberg. Enligt Nationalencyklopedin (2013 a) föddes Vilhelm Moberg 20 augusti 1898 och 

dog 8 augusti 1973. Hans barndomshem var beläget i Algutsboda, Småland, där hans far drev 

ett jordbruk. I ungdomen var även Moberg lantarbetare, men han lämnade snart detta yrke till 

förmån för folkhögskolestudier och journalistik. Han arbetade vid flera landsortstidningar och 

skrev olika texter under pseudonymen Ville i Momåla. 

Romandebuten skedde 1927 med Raskens, som handlar om en soldatfamilj. Under åren 1929-

1939 skrev Moberg flera romaner, såsom romansviten Sänkt sedebetyg (1935), Sömnlös 

(1937) och Giv oss jorden!(1939). Ett grundläggande tema i författarskapet är, enligt 

Nationalencyklopedin (2013 a), ”en individualistisk självkänsla i konflikt med yttre socialt 

tryck”.  I den historiska romanen Rid i natt (1941) uppmanar han till motstånd mot nazisterna. 

Under krigsåren publicerades även utvecklingsromanen Soldat med brutet gevär (1944). 

1940-talets efterkrigsår samt 1950-talet ägnade Moberg främst åt att färdigställa 

utvandrarserien, som beskrivs utförligt under rubriken 2.1.3. Romanen Din stund på jorden 

(1963) anses vara en uppföljare till utvandrarserien och handlar om en svenskamerikan som 

ser tillbaka på sitt liv och sin uppväxt i Småland.  

Moberg är även känd som dramatiker och han skrev lustspel, som Kassabrist (1925) och 

Marknadsafton (1929), och dramer som Domaren (1957). Vidare är han välkänd för sitt 
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samhällskritiska engagemang i olika frågor. Moberg var historieintresserad och de sista 

levnadsåren påbörjade han Min svenska historia (1-2, 1970-71). Detta historieverk blev dock 

aldrig fullbordat.  

 2.1.2 Utvandringen till Amerika  

Vilhelm Mobergs utvandrarserie handlar om en grupp människor som under 1800-talet 

lämnar den småländska landsbygden för att emigrera till Amerika. I sammanhanget är det 

därför intressant att ge en bakgrund till amerikautvandringen. Mellan åren 1821 och 1960 

utvandrade, enligt Svenska Emigrantinstitutet (2013), drygt 1,2 miljoner svenskar till 

Amerika. Fram till slutet av 1860-talet uppgick antalet utvandrare endast till 35 000, men en 

massutvandring ägde rum under åren 1868-71 samt under 1880-talet och då flyttade nästan 

450 000 svenskar västerut. Massutvandringsperioden fortgick fram till 1930-talet och vid den 

tidpunkten minskade den kraftigt p.g.a. depressionen. 

 Romankaraktärerna Karl Oskar och Kristina i Mobergs utvandrarserie tillhörde de tidiga 

emigranterna och de utvandrade år 1850 från Ljuders socken i Småland till ett land som i stort 

sett var okänt för dem. De första utvandrarna kom främst från södra delen av Kronobergs län, 

södra Östergötland, Hälsingland, östra Dalarna och Karlskoga bergslag, men med tiden kom 

amerikautvandringen att beröra hela Sverige. Svenska Emigrantinstitutet (2013) berättar att 

den tidiga utvandringen kunde ha olika orsaker: ekonomiska, politiska eller religiösa. 

Gemensamt för emigranterna var dock att de ville skapa sig en bättre framtid utan kyrkans 

och statens pålagor som begränsade deras frihet i Sverige.  

Pionjärutvandrarna reste ensamma eller tillsammans i en grupp på samma sätt som Karl Oskar 

och Kristina i utvandrarserien. Till en början kunde amerikaresan ta upp till nittio dagar med 

segelfartyg som inte var avsedda för passagerartrafik. Från 1850-talet anordnade utländska 

rederier resor med rena passagerarfartyg som var segelriggade ångfartyg. Efter hand tog 

ångfartygen över och därmed tog resorna kortare tid. Emigranterna reste från olika svenska 

hamnar beroende på bostadsorten, men Göteborg var den vanligaste avresehamnen och resan 

gick sedan över Atlanten med destination New York. De första utvandrarna bosatte sig likt 

Karl Oskar och Kristina på landsbygden och Minnesota var den mest populära delstaten för 

svenskamerikanerna. Med tiden ökade utvandringen till de amerikanska städerna och Chicago 

blev ”svenskstaden” i USA. Svenska Emigrantinstitutet (2013)  konstaterar att emigranternas 



10 

 

upplevelser har nedtecknats i miljontals amerikabrev som har sänts till släkt och vänner i 

Sverige.  

2.1.3 Utvandrarserien 

Utvandrarserien är skriven av författaren Vilhelm Moberg och den är en tetralogi som består 

av följande delar: Utvandrarna (1949), Invandrarna (1952), Nybyggarna (1956) och Sista 

brevet till Sverige (1959). Serien skildrar den svenska emigrationen till Amerika och 

huvudkaraktärer är bonden Karl Oskar Nilsson och hans maka Kristina. De ingår i en grupp 

emigranter som 1850 reser från Ljuders socken, Småland, för att start ett nytt liv i Amerika. 

Nationalencyklopedin (2013 b) ger följande beskrivning av utvandrarserien: ”Med detaljrik 

realism och inkännande karaktärsskildring, byggd på Mobergs omfattande och djupgående 

studier av historiska dokument, skildras den svenska utvandringen till USA, dess 

förutsättningar, drömmar, hjälplöshet och styrka”. Uppslagsverket nämner vidare att Moberg 

har hämtat inspiration från Andra Mosebokens berättelse om israeliternas uttåg ur Egypten 

när han skrev böckerna. År 1963 publicerades romanen Din stund på jorden som anses vara 

ett efterspel till utvandrarserien. Böckerna har filmatiserats i regi av Jan Troell som 

Utvandrarna (1971) och Nybyggarna (1972)  och de har även gett upphov till en musikal 

Kristina från Duvemåla (1995). Utvandrarserien har översatts till många språk.  

Dramatikern och regissören Farnaz Arbabi har i Riksteaterns uppsättning Utvandrarna (2006) 

använt romansviten i en teateruppsättning.  I föreställningen vänder hon på intrigen och 

skildrar istället hur Karl Oskar och Kristina blir mottagna i dagens Sverige. Alla skådespelare 

talar svenska och ytterligare ett språk: bosniska, engelska, persiska, ryska eller ukrainska. 

Liljestrand (2009:17) konstaterar att uppsättningen fick idel positiva recensioner och Arbabi 

fick beröm för att hon vågat att ”göra en samtida flyktinghistoria av det moderna Sveriges 

själva urberättelse”. Han menar att denna formulering ”fångar något av den märkliga status 

som dessa romaner åtnjuter i den svenska kulturen: de är inte bara klassisk litteratur i vanlig 

mening utan har dessutom en särskild position i förhållande till den föreställda nationella 

identiteten” (Liljestrand 2009:17). Arbabis teateruppsättning är ett exempel på att 

utvandrarseriens allmänmänskliga budskap fungerar oavsett tid och rum. 

I Sveriges Televisions program Röda rummet (1998) har Vilhelm Mobergs utvandrarsvit 

genom en omröstning 1998 blivit utsedd till 1900-talets främsta roman. Landmark & Wiklund 

(2012:40) diskuterar, liksom Liljestrand, om romanseriens anknytning till den nationella 
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identiteten, och påpekar att det möjligen inte är ”en tillfällighet att förra seklets mest 

uppskattade roman handlar om utvandring, invandring och strapatsfyllda kulturmöten”. 

Liljestrand (2009:241–243) framställer Moberg som en nationell ikon och kallar romanserien 

för ett modernt nationalepos. Han diskuterar varför böckerna har blivit så populära och menar 

att populariteten har samband med romanernas tidlöshet. De är inte präglade av den samtida 

efterkrigslitteraturen. Enligt Liljestrand (2009:243) kan tidlösheten vara en förklaring till att 

romanerna används i flyktingdebatten: ”Romanerna föreställs vara neutrala, objektiva, i 

avsaknad av perspektiv, och kan därför obehindrat användas som analogi” och han fortsätter 

”en text har alltid störst chans att överleva om den anses kunna göra anspråk på att förmedla 

’allmängiltiga’ erfarenheter av bestående värde”. Arbabis teateruppsättning, som tidigare 

nämnts, är ett exempel på hur utvandrarserien används som en nutida flyktinghistoria.  

Landmark & Wiklund (2012:39) konstaterar att Moberg skrev utvandrareposet utanför 

Sverige, och samtidigt var han inblandad i olika slags konflikter i hemlandet. Moberg 

engagerade sig exempelvis i flera omdebatterade rättsskandaler under 1950-talet. Dessutom 

var han uttalad republikan och debatterade intensivt mot monarkin. Enligt Landmark & 

Wiklund (2012:39) levde Moberg möjligen i en självvald exil i Amerika.  

Den andra delen i utvandrarserien bär namnet Invandrarna och Liljestrand (2009:19) menar 

att böckerna förmodligen har varit viktiga för samhällsdiskussionen och tillägger att ”det har 

rentav hävdats att själva användningen av ordet ’invandrare’, som på 1950-talet ersatte det 

tidigare ’utlänning’, kan spåras till titeln Invandrarna, som aktualiserade och skapade nya 

konnotationer.” Under senare tid har invandrare i sin tur blivit ett negativt laddat begrepp. 

Landmark & Wiklund (2012:116–117) konstaterar att ordet invandrare idag uppfattas som 

generaliserande och nedsättande och det undviks numera i officiella sammanhang. I uppsatsen 

har jag dock valt att använda termen invandrare i romanens titel samt när informanterna 

själva har använt ordet. Jag har även använt verbet invandra eftersom det inte anses lika 

negativt laddat som substantivet. 

2.2 Att arbeta med litteratur i andraspråksundervisningen 

Forskning (t.ex. Alleklev & Lindvall 2001;Bråbäck & Sjökvist 2001; Cummins 1996; 

Cummins 2001; Landmark & Wiklund 2012; Molloy 2003; Molloy 2011) visar att 

skönlitteratur kan vara ett viktigt medel för att stärka andraspråkselevers språkutveckling. 

Nämnda forskare är dessutom överens om lärarens centrala roll i litteraturundervisningen. 
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Förutsättningen för ett lyckat läsprojekt är att läraren visar sitt engagemang och att han/hon 

deltar aktivt i projektet som handledare, medläsare och jämlik samtalspartner.  

Enligt Cummins (1996; 2001) är språket en viktig faktor för att stärka andraspråksinlärares 

identitet. I sammanhanget använder Cummins (1996:15) begreppet empowerment med 

definitionen ”kollektivt skapande av makt”. Han menar att skolan ska uppmuntra eleverna att 

bli stolta över sitt förstaspråk och över sin kulturella bakgrund. Lärare och elever kan med 

språkets hjälp diskutera kritiskt kring andraspråkselevernas tidigare erfarenheter och detta 

bidrar till elevernas empowerment.  

Cummins (1996:91) konstaterar att andraspråkselevernas språkutveckling gynnas av intensiv 

läsning och skrivning. Han rekommenderar läsning av texter i vilka eleverna kan relatera till 

sina personliga erfarenheter och menar att sådana texter motiverar till fortsatt läsning.  

Elevernas identitet kan dessutom stärkas om de får skriva berättelser om sina egna 

upplevelser. Vidare anser Cummins (1996:91) att lärarens viktigaste uppgift är att ordna ett 

klassrum där alla kan komma till tals och konstaterar att ”när elever upplever verklig respekt 

och bekräftelse från sina lärare och klasskamrater, skapas en stark känsla av tillhörighet och 

gemensamhet i klassrumsmiljön och även motivation att delta aktivt i övriga samhället”. När 

det gäller andraspråkselevernas identitetsutveckling är lärarens roll den viktigaste pusselbiten 

(Cummins 1996:141). Interaktionen mellan lärare och elev kan antingen leda till en stärkt 

eller till en försvagad identitet. Cummins (2001:10) framhåller att läraren måste respektera 

eleverna samt ta tillvara deras tidigare kunskaper och om så sker blir identiteten stärkt. Om 

läraren har en negativ attityd gentemot eleverna kommer deras identitet istället att bli 

försvagad.  

Flera forskare presenterar läs- och skrivprojekt som har genomförts med elever som läser 

svenska som andraspråk. Bråbäck & Sjökvist (2001) har arbetat med boken Häxfeber (Leif 

Asper Andersen 1977) i en klass innehållande andraspråkselever i övre tonåren. De menar att 

en riktigt bra bok kan väcka elevernas läslust och engagemang.  Skönlitteratur innehåller 

allmänskliga teman och ger därför möjlighet att diskutera existentiella frågor. Bråbäck & 

Sjökvist (2001:1) konstaterar att "där själva verkligheten ibland kan kännas för nära, för svår 

och smärtsam att ta in, kan konsten och litteraturen tolka och gestalta denna verklighet så att 

vi kan ta den till oss” och betonar vidare att ”arbetet med skönlitteratur inte är att förstöra 

läsupplevelsen utan snarare, genom samtal och skrivande, fördjupa den”.  Den fördjupade 
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läsupplevelsen stärker elevernas språkutveckling. Bråbäck & Sjökvist (2001:5) ser arbetet 

med skönlitteratur som en parallell inlärningsprocess där de fyra medierna - tala, lyssna, läsa 

och skriva - integreras med varandra. En sådan lärprocess är också gynnsam för elevernas 

utveckling i andra ämnen.  

Listiga räven är ett läs- och skrivprojekt som har genomförts under tre år i år1 till år 3 i en 

mångkulturell klass i Kvarnbyskolan, Rinkeby och projektet har haft biblioteket som 

samarbetspartner (Alleklev & Lindvall 2001). Listiga räven bygger på en nyzeeländsk metod, 

skapad av Mary Clay, som syftar till att få barn att inse det glädjefyllda i läsning och 

skrivning. Alleklev & Lindvall (2001) konstaterar att projektet har gett ett gott resultat. 

Projektutvärderingen visar att den intensiva läsningen har utvecklat elevernas muntliga språk 

och även deras skriftliga förmåga. Dessutom blir eleverna allmänbildade genom läsningen 

och detta är till stor hjälp i den övriga ämnesundervisningen. Vidare finns inte längre läs- och 

skrivproblem i den aktuella klassen och slutligen har läsningen även gett positiva effekter på 

elevernas modersmål. En förutsättning för ett framgångsrikt projekt är, enligt Alleklev & 

Lindvall (2001:14–15), att läraren är delaktig och läser litteraturen annars blir läsningen bara 

ett vanligt skolämne istället för en naturlig vana. Axelsson (2001:14–15) menar att Listiga 

räven har hjälpt barnen ”att utveckla sina intellektuella, estetiska och sociala identiteter” och 

detta är enligt Cummins (se ovan) centralt för att stimulera barnens identitet (empowerment). 

Sammantaget visar projektet Listiga räven att läsning av skönlitteratur är en viktig nyckel för 

andraspråksinlärarnas skolframgång. 

I Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum (2011), beskriver Molloy hur fyra klasser i olika 

årskurser har arbetat med texter skrivna av författaren Selma Lagerlöf. Hon benämner 

Lagerlöfs verk som äldre texter och konstaterar att det är ”viktigt att tänka på hur vi, utifrån 

uppfattningar om vår egen tid, kan samtala om äldre texter både utifrån dessas historiska tid 

och utifrån de frågor de kan väcka idag” (Molloy 2011:16). Vidare menar Molloy (2011:16–

17) att litteratur kan användas på två olika sätt, dels för att lära om sig själv och vårt samhälle 

och dels för att lära om själva litteraturen, och dessa två sätt behöver inte alls innebära någon 

motsättning.  

Molloy (2011) diskuterar begreppen läsförmåga och läsförståelse och betonar att dessa 

begrepp inte är synonyma. Läsförmåga är detsamma som läskunnighet, medan läsförståelse 

betyder ”att eleven kan diskutera egna erfarenheter med utgångspunkt i texten, men också att 
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kunna se vad det är i texten, vare sig den är äldre eller samtida som styr eller blockerar 

förståelsen av den” (Molloy 2011:17) och dessutom ska läsaren ha kännedom om olika slags 

lässtrategier. Fortsättningsvis framhåller Molloy (2011:22) att läsförståelsen kan utvecklas 

genom att eleverna får samtala om en text och ta del av andras upplevelser. Hon anser att 

läsning av äldre texter i ett mångfaldsklassrum kan ge nya perspektiv, och ”genom att 

medvetet välja demokratiska arbetsformer som tillåter allas röster att höras, så kan läraren 

också integrera skolans kunskapsuppdrag med dess demokratiuppdrag” (Molloy 2011:22). 

Molloy poängterar dock att yttrandefriheten i klassen måste vara den samma som i övriga 

samhället. En elev ska ha rätt att tala och på samma gång ha rätt att tiga, men eleven kan alltid 

samtala om andras liv om denne inte vill tala om sina egna upplevelser (Molloy 2011:149).   

I en annan studie har Molloy (2003) undersökt hur lärare i fyra klasser arbetar med 

skönlitteratur. Studien riktar sig mot alla tonåringar och inte enbart mot andraspråkselever. 

Enligt studien vill flertalet tonåringar helst läsa skönlitteratur med ett innehåll som de själva 

kan relatera till. Molloy (2003:316) påpekar att det kan vara svårt att veta vilka texter som 

passar för respektive elev, men läraren kan få hjälp med detta genom att läsa elevernas 

egenproducerade texter. Det är viktigt att hitta rätt och ”när igenkännandet och den subjektiva 

förankringen i texten skett, använder eleverna ofta texten som en språngbräda” och då 

kommer samtalet om texten ”mer att handla om egna minnen och privata associationer”. I 

likhet med övriga forskare betonar Molloy (2003:310) lärarens roll som medläsare och som 

aktiv deltagare i litteratursamtalen. Läraren ska agera som en förebild för eleverna vilket kan 

vara en svår uppgift. Molloy (2003:210) understryker att det är nödvändigt med en trygg 

klassrumsmiljö om eleverna ska våga yttra sig i känsliga frågor.   

Detta avsnitt har redogjort för aktuell forskning om litteraturläsning ur ett 

andraspråksperspektiv. Nämnda forskare konstaterar överlag att läsning av skönlitteratur är 

viktig för andraspråksinlärarens skolframgång och även för dennes integration i det övriga 

samhället. Vidare betonar samtliga forskare att läraren har en central roll i 

litteraturundervisningen. I forskningsbakgrunden beskrivs dock endast litteraturprojekt som 

har haft barn eller tonåringar som målgrupp. Forskningen är fortfarande otillräcklig inom hela 

ämnesområdet och specifikt när det gäller litteraturprojekt som involverar vuxna 

andraspråksinlärare. Det finns därför ett stort behov av att kartlägga hur lärare kan arbeta med 

skönlitteratur tillsammans med vuxna andraspråkselever.  
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2.2.1 Att arbeta med utvandrarserien i undervisningen 

Hur kan man som lärare arbeta med utvandrarserien i undervisningen? Klittmark (1998) 

berättar om ett ämnesövergripande projekt som kallas ”Moberg och svenskt 1800-tal”. 

Projektet har genomförts under tre till fyra veckor i årskurs 8 på Petri Magni högstadieskola i 

Vadstena och det inbegriper ämnena svenska, historia och bild. Syftet med projektet var ”att 

eleverna skulle lära känna Vilhelm Moberg och hans böcker samt sätta sig i in 1800-talets 

Sverige ur historisk synvinkel, med amerika-utvandringen som en självklar korsningspunkt”. 

Klittmark förklarar att eleverna fick läsa valda textavsnitt ur utvandrarserien, och de fick 

dessutom se några scener ur filmen Utvandrarna samt lyssna på musik ur musikalen Kristina 

från Duvemåla. Därtill fick eleverna arbeta med muntliga och skriftliga uppgifter som dels 

handlade om 1800-talets Sverige och dels om författaren Vilhelm Moberg. Målet med 

projektet var att framställa ett Moberghäfte till vilket alla elever bidrog med sina textalster.  

 I artikeln ”Att erövra Utvandrarna”(Priou1998) beskrivs ett liknande litteraturprojekt som har 

genomförts av svenskläraren Priou. Hon har gett sina niondeklassare i uppdrag att läsa hela 

romanen Utvandrarna. Klassen läste inledningen tillsammans och sedan fick varje elev läsa 

boken i sin egen takt. Eleverna tilldelades olika skrivuppgifter med anknytning till 

Utvandrarna och uppgifterna handlade exempelvis om att skriva miljö- och 

personbeskrivningar. De fick dessutom skrivuppgifter med koppling till olika texttyper: brev, 

artikel, löpsedel o.s.v. Därefter fick niondeklassarna se filmen Utvandrarna och göra 

jämförelser mellan boken och filmen. Sammantaget konstaterar Priou och Klittmark att 

eleverna kan lära sig mycket genom att studera Utvandrarna. En viktig kunskap de erhåller 

genom läsningen är kunna tolka intrigen i en bok skriven på ett gammaldags språk med 

dialektala inslag.  

De nyss nämnda projekten har genomförts på högstadieskolor men läsning av utvandrarserien 

lämpar sig kanske ännu bättre i vuxenundervisningen. Landmark & Wiklund (2012:36–40) 

har med lyckat resultat använt böckerna i komvuxgrupper och då specifikt i kursen Svenska 

som andraspråk B. De beskriver hur man som vuxen andraspråksinlärare känslomässigt ”i stor 

omfattning kan känna gemenskap med Vilhelm Mobergs utvandrare, invandrare och 

nybyggare” och de menar att läsningen dessutom gynnar elevernas språkutveckling. Texterna 

är många gånger krävande men böckerna ger samtidigt ett bra tillfälle till diskussioner om 

språklig variation.  
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Sammanfattningsvis har jag i detta avsnitt redogjort för tre olika slag av litteraturprojekt som 

har genomförts med utvandrarserien som utgångspunkt. Gemensamt för de beskrivna 

projekten är att de på olika sätt har varit gynnsamma för elevernas språkutveckling. Det finns 

dock inget dokumenterat projekt som har genomförts inom andraspråksundervisningen på 

grund- eller gymnasienivå och därför är min studie intressant ur forskningssynpunkt.  

2.3 Styrdokument  

Min studie syftar till att undersöka hur lärare och elever kan arbeta med skönlitteratur i 

andraspråksundervisningen. I sammanhanget är det därför betydelsefullt att presentera vad 

Skolverket föreskriver angående litteraturundervisning i gymnasieämnet svenska som 

andraspråk.  I ämnesplanen (Skolverket 2011b) fastställs att ”Skönlitteratur, texter, film och 

andra medier ska användas som källa till insikter om andras erfarenheter, tankar och 

föreställningsvärldar, och för att ge eleverna en möjlighet att utveckla ett varierat och 

nyanserat språk”. Skolverket konstaterar även att ”innehållet ska väljas så att elevernas 

tidigare erfarenheter och kunskaper tas till vara”. Vidare ska andraspråkseleverna ges 

möjlighet att utveckla sin ”förmåga att läsa och reflektera över texter av olika slag” samt mer 

specifikt att utveckla förmågan ”att läsa och reflektera över skönlitteratur i skilda former och 

från olika delar av världen”.  

I det centrala innehållet för Svenska som andraspråk 2 skriver Skolverket (2011a) att kursen 

ska innehålla ”Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män 

från olika kulturer och tider som ger underlag för att utveckla språket och samtala om 

berättarstrukturer, allmänmänskliga teman och vanliga litterära motiv”. Ett av 

kunskapskraven för betyget E är att ”Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet och 

berättarstrukturen i skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider, och ger dessutom 

exempel på några centrala teman och motiv”. För högsta betyget, A, krävs att ”Eleven kan 

redogöra för innehållet och den grundläggande berättarstrukturen i skönlitteratur från skilda 

kulturer och olika tider, och dessutom ge exempel på några centrala teman och motiv samt 

diskuterar dessa utförligt” (de fetstilta orden är markerade i Skolverkets originaltext). 

Min studie är anpassad till styrdokumentens föreskrifter för litteraturundervisningen i kursen 

Svenska som andraspråk 2. Romanen Invandrarna är en bok som behandlar allmänskliga 

teman, såsom utvandring, invandring, främlingskap, kärlek och hemlängtan, därför är den väl 

lämpad för muntliga diskussioner och andra språkutvecklande uppgifter. Informanternas 
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tidigare erfarenheter har tagits tillvara genom att de vid ett flertal tillfällen har fått berätta och 

skriva om sina upplevelser som immigranter i Sverige.  
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3 Metod och material 

Under denna rubrik avser jag att presentera min undersökningsmetod och den kommer 

därutöver att diskuteras fortlöpande i resultatredovisningen. Kapitlet innehåller dessutom en 

beskrivning av det material som använts i studien samt hur det har analyserats. Vidare 

innehåller kapitlet en redogörelse för de avgränsningar, som har gjorts i forskningsområdet, 

samt för de etiska ställningstaganden som ligger till grund för forskningen. 

 

Min undersökning är en fallstudie som är en djupgående studie genomförd med ett begränsat 

antal informanter. Denscombe (2009:59) konstaterar att utmärkande för fallstudier är studiens 

”inriktning på bara en undersökningsenhet”. I min undersökning är den utvalda enheten en 

grupp vuxna andraspråksinlärare och informanterna presenteras under rubriken 3.1.3. En 

fallstudie utförs i en naturlig miljö med sociala relationer och processer som utgångspunkt, 

och detta är kriterier som väl överensstämmer med uppsatsens syfte att undersöka vuxna 

andraspråkselevers erfarenheter av ett litteraturprojekt. Studien genomförs i en välbekant 

klassrumsmiljö och undersökningssituationen blir därmed okonstlad för deltagarna. 

Deltagandet i själva litteraturprojektet har varit obligatoriskt eftersom det ingår i den ordinarie 

undervisningen. Eleverna har dock haft möjlighet att tacka nej till att delta i min studie, men 

alla har valt att ställa upp som informanter.  

 

Min undersökningsmetod är främst kvalitativ men den innehåller även kvantitativa inslag 

såsom sifferuppgifter. En fördel med fallstudier är att de tillåter en kombination av olika 

forskningsmetoder (Denscombe 2009:71). I min studie har jag observerat informanternas 

muntliga och skriftliga produktion och jag har dessutom använt ett frågeformulär för att göra 

en utvärdering av litteraturprojektet (se bilagorna 2-7). Kombinationen av de olika 

forskningsmetoderna har inneburit att jag har kunnat göra en kvalitativt djupgående studie av 

den till antalet begränsade informantgruppen.  

 

Denscombe (2009:378–379) konstaterar att all forskning, kvalitativ eller kvantitativ, ska 

präglas av tillförlitlighet. Det är viktigt att forskaren är neutral i sina datainsamlings- och 

analysprocesser. Det kan naturligt nog vara ett etiskt dilemma att samtidigt vara lärare och 

forskare. Elever ska bedömas och betygssättas samtidigt som jag ska skapa ett 

forskningsmaterial. Jönsson (2007:29) framhåller att lärarforskning ”handlar om att ha ett 
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inifrån- och ett utifrånperspektiv, om det kända och det okända och om närhet och distans”. 

Hon menar att inifrånperspektivet har flera fördelar och en av dem är att läraren känner 

eleverna och har kunskap om klassrumssituationen sedan tidigare. Forskaren har dessutom 

direkt tillgång till materialet, och det är, enligt Jönsson (2007:30), ytterligare en fördel med 

inifrånperspektivet. En nackdel kan vara att det är svårt att beskriva en välkänd miljö och en 

utifrånforskare kan problematisera saker som en undervisande lärare inte lägger märke till. 

Jönsson (2007:30) anser att lärarforskaren måste skapa distans till sin egen undervisning och 

problematisera den.  

 I min forskarroll har jag, likt Jönsson, arbetat med ett öppet sinne för att uppnå en objektiv 

forskning. Jag har i möjligaste mån distanserat mig från min undervisning och har studerat 

informanterna ur ett utifrånperspektiv. I den utsträckning det har varit möjligt har jag 

dessutom undvikit att bedöma informanternas prestationer. Bedömning av den språkliga 

produktionen har dock skett i de två skriftliga uppgifterna (Bilaga 2, del 1 samt Bilaga 3). I 

övriga uppgifter har aktivt deltagande varit tillräckligt för ett godkänt betyg. Det har inte varit 

möjligt att få högre betyg än godkänt i de muntliga uppgifterna (Bilaga 4 samt Bilaga 5) samt 

i uppgiften om svåra ord i Invandrarna (Bilaga 2, del 2) och därför har informanterna inte 

haft någon anledning att fabulera för att få ett högre betyg.  

Jönsson (2007:28) konstaterar att lärarforskare befinner sig mitt i undersökningsfältet och 

därmed är de väl insatta i elevernas historia. I mitt fall har jag sedan tidigare god kännedom 

om vuxenelevernas upplevelser eftersom de tidigare har producerat muntliga och skriftliga 

texter där de har berättat om sina liv. Bland annat skriver alla elever ett presentationsbrev när 

de börjar studera kursen Svenska som andraspråk 2. De har även haft muntliga redovisningar i 

vilka de har talat om sina hemländer och sina modersmål. Jag har inte funnit några avvikelser 

från elevernas tidigare berättelser och de texter som senare har producerats i de olika 

forskningssituationerna. Därmed anser jag inte att mina informanter känt sig begränsade i sina 

dubbla roller som elever och informanter.  

Jönsson (2007:32) menar att själva skrivprocessen med sitt analysarbete skapar ytterligare 

distans till eleverna och detta leder till att händelser blir objektiverade. När hon gjorde 

forskningsanknytningar kunde hon genom teorin se nya perspektiv på sitt arbete. Under 

skrivprocessen har jag på motsvarande sätt lämnat min lärarroll till förmån för forskarrollen 

och har skapat det som Jönsson (2007:31) kallar en ”professionell distans” till mina elever. I 
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analysarbetet har eleverna blivit informanter och materialet har granskats utifrån de 

forskningsfrågor som styr uppsatsens syfte.  

Sammanfattningsvis vill jag betona att min undersökning är en fallstudie. Genom en sådan 

kan man inte generalisera angående andraspråkselevers språkfärdighet, men genom att 

kombinera olika forskningsmetoder har jag kunnat analysera de aktuella informanternas 

produktion av skriftliga och talade texter baserade på den angivna texten ur Mobergs 

Invandrarna. 

3.1 Litteraturprojektet - genomförande och informanter  

3.1.1 Introduktion av litteraturprojektet 

Studiens syfte är att redogöra för vuxna andraspråkselevers erfarenheter av ett litteraturprojekt 

om Vilhelm Mobergs roman Invandrarna. För att uppnå syftet har informanterna fått arbeta 

med olika uppgifter kring nyss nämnda roman. Litteraturprojektet har genomförts under fyra 

veckor i den ordinarie klassrumsundervisningen och planeringen är bilagd denna uppsats 

(Bilaga 1). Utöver den schemalagda lektionstiden har informanterna fått arbeta hemma med 

läs- och skrivuppgifter. Till undersökningen har jag använt tretton informanter, elva kvinnor 

och två män, som kommer från tio olika länder. De har bott i Sverige mellan två och tolv år. 

Informanterna är vuxenelever som studerar gymnasiekursen Svenska som andraspråk 2 under 

tjugo veckor. Deras bakgrund beskrivs mer utförligt under rubriken 3.1.3 Presentation av 

informanter. 

Informanterna har fått läsa valda utdrag ur romanen Invandrarna. Som tidigare nämnts är 

Vilhelm Mobergs utvandrarserie är en tetralogi och Invandrarna är den andra delen i serien. 

Anledningen till att jag har valt denna roman till min studie är att den skildrar karaktärernas 

upplevelser av att komma till ett nytt land och deras försök att anpassa sig till en annorlunda 

kultur och till ett nytt språk. Mina informanter har upplevt samma sak, men deras erfarenheter 

är inte de samma som romankaraktärernas. Enligt min mening är därför Invandrarna en 

skönlitterär bok som är lämplig att använda i andraspråksundervisningen. 

Språket i utvandrarserien kan emellanåt vara krävande för en andraspråksinlärare med dess 

ålderdomliga och dialektala drag (Landmark & Wiklund 2012:40). Förutom detta innehåller 

texten andra språkliga drag som kan vara problematiska för dem. Asklunds undersökning 

(2010) av språket i Invandrarna visar att Moberg använder olika typer av upprepande 
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stilfigurer för att skapa stilistisk effekt. Upprepande stilfigurer kan exempelvis vara 

allitteration, anafor, asyndes och polysyndes. Ibland blandar Moberg in flera stilfigurer i 

samma sats eller i flera satser som följer på varandra. De stilistiska variationerna ger tyngd åt 

framställningen, men de kan samtidigt orsaka problem för andraspråksinlärare. Asklund 

(2010:96) konstaterar att Moberg därtill använder sig av andra sorters stilfigurer såsom 

”symboler, metaforer och liknelser samt allusioner, i synnerhet till Bibeln.” Stilfigurer som 

liknelser och metaforer kan vara svårförståeliga även för en avancerad andraspråksinlärare. 

För att förstå bibliska allusioner måste man dessutom ha kännedom om den kristna läran. 

Sammantaget är språket i Invandrarna en utmaning för andraspråkselever och en av mina 

forskningsfrågor behandlar just språkets betydelse för läsupplevelsen.  

3.1.2 Praktiskt genomförande av litteraturprojektet  

Vid det första lektionstillfället fick informanterna en introduktion av Vilhelm Mobergs 

utvandrarserie med särskilt fokus på romanen Invandrarna. De fick se valda filmklipp ur 

filmen Utvandrarna (1971) och de fick också information om utvandringen från Sverige till 

Nordamerika under 1800-talet och det tidiga 1900-talet. Informationen hämtades från Svenska 

Emigrantinstitutet (2013) som har en kunskapsbank för studerande. Under lektionen utdelades 

en skriftlig hemuppgift (Bilaga 2) innehållande två delar. I den första delen fick informanterna 

i uppdrag att skriva ett brev till hemlandet och berätta om den första tiden i Sverige. Breven 

till hemlandet har betygsatts ur ett språkligt perspektiv, men informanternas upplevelser och 

åsikter har självfallet inte blivit bedömda. Resultatet av brevuppgiften presenteras under 

rubriken 4.1 Brevet till mitt hemland -skrivuppgift.   

Uppgiftens andra del är en orduppgift där de spontant ska välja ut tjugo svårförståeliga ord 

från kapitlet ”Mjölk och vetebullar” (Moberg 2012:47–67) och de ska därefter slå upp och 

skriva ned ordens betydelse. Avsikten med orduppgiften är att undersöka vilka ord i 

Invandrarna som kan vara svåra för andraspråksinlärare, och resultatet finns att läsa under 

rubriken 4.2 Svåra ord i romanen Invandrarna. I samband med orduppgiften fick 

informanterna information om språklig variation och om skillnaderna mellan dialektord och 

gammaldags ord.  

 

Under litteraturtemats andra lektion genomfördes en gruppdiskussion om hur det är att flytta 

till ett nytt land. Syftet med diskussionen är att informanterna ska jämföra sina egna 
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erfarenheter med romankaraktärernas och diskussionsfrågorna (Bilaga 4) har en tydlig 

koppling till intrigen i Invandrarna. Informanterna fick frågorna i förväg och de hade därmed 

tillfälle att förbereda sig inför diskussionen. Närvaron i bokdiskussionen var obligatorisk men 

prestationerna blev inte betygsatta. Om någon person var frånvarande fick han/hon lämna in 

skriftliga svar på diskussionsfrågorna. Informanternas delades in i två grupper med en timmes 

diskussionstid per grupp. Samtalen spelades in med godkännande från deltagarna. En 

sammanfattning av gruppdiskussionerna presenteras under rubriken 4.3 Gemensam 

bokdiskussion.  

Det tredje lektionstillfället innehöll ett skriftligt bokprov (Bilaga 3) med uppgifter som har 

anknytning till de utdrag ur Invandrarna som informanterna har haft som hemuppgift att läsa. 

Det fanns tre olika uppgifter att välja mellan och provtiden var två timmar. Liksom övriga 

uppgifter ingår bokprovet i den ordinarie kursen och varje prov har rättats och betygsatts 

enligt kunskapskraven. I sammanhanget är det viktigt att påpeka att det endast är den 

språkliga prestationen som har legat till grund för bedömningen - informanternas åsikter har 

givetvis inte blivit bedömda ur betygssynpunkt.  Under rubriken 4.4 Skriftligt bokprov finns 

ett sammandrag av de producerade texterna.  

Litteraturtemats fjärde och sista lektion bestod dels av en bokdiskussion kring hur man 

anpassar sig att leva i ett nytt land och dels av en utvärdering av arbetet med romanen 

Invandrarna. Uppgiften bedömdes inte, men deltagandet var obligatoriskt och eventuell 

frånvaro skulle kompenseras med skriftliga svar på diskussionsfrågorna. Informanterna fick 

först samtala kring diskussionsfrågorna (Bilaga 5) utan min medverkan. En av dem utsågs till 

diskussionsledare och hon fick i uppdrag att styra boksamtalet. Därefter fick jag en 

sammanfattning av gruppens reflektioner kring respektive fråga. Denna sammanfattning 

spelades in med samtycke från informanterna och den presenteras under rubriken 4.5 

Gruppdiskussion. Lektionen avslutades med att de skrev en skriftlig utvärdering (Bilaga 6) 

om arbetet med litteraturtemat. Utvärderingen innehöll även några frågor om informanternas 

sociokulturella bakgrund. Deras reflektioner kring litteraturtemat presenteras under rubriken 

4.6 Utvärdering. 

Sammanfattningsvis har litteraturprojektet pågått under fyra lektioner fördelade på fyra 

veckor. Informanterna har läst utdrag ur Invandrarna och de arbetat både med skriftliga och 

muntliga uppgifter som har anknytning till de valda texterna.  
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3.1.3 Presentation av informanterna  

Mina informanter är vuxenelever som läser gymnasiekursen Svenska som andraspråk 2. 

Anledningen till att jag har valt informanter från Svenska som andraspråk 2 är att det centrala 

innehållet (Skolverket 2011a) för denna kurs passar för min litteraturstudie. Styrdokumenten 

har tidigare presenterats under rubriken 2.3 Styrdokument.  I Tabell 1 presenteras 

informanterna och deras bakgrund. Jag har valt att presentera bakgrundsinformationen 

eftersom den visar gruppens skilda sociokulturella bakgrund. I studien har jag dock inte 

analyserat informanternas enskilda resultat med hänsyn till ålder, studiebakgrund, antal år i 

Sverige o.s.v.  

 

Av tabellen framgår att de är tretton informanter, elva kvinnor och två män, som är mellan 21 

och 46 år. Informanterna kommer från tio olika länder i tre världsdelar - Afrika, Asien och 

Europa- och de har varit i Sverige mellan två och tolv år. Av tabellen framgår respektive 

persons modersmål och utbildningsnivå. Observera att informanternas namn har fingerats för 

att uppfylla kravet på konfidentiellitet. Av olika skäl har alla informanter inte deltagit i 

samtliga moment som ingår i studien. I sammanhanget kan det vara viktigt med ett 

förtydligande angående den 21-årige informanten Mustafa. Han kom till Sverige som nioåring 

och talar bra svenska. Mustafa har läst en svensk gymnasieutbildning, men han saknar betyg i 

kursen Svenska som andraspråk 2. Under skolåren har han aldrig blivit tillfrågad om han vill 

byta till skolämnet svenska.  

Tabell 1: Presentation av informanterna 

Informant Kön  Ålder  Hemland Tid i Sverige Modersmål    Utbildning 

Andrea K 33 Serbien 3 år serbiska gymnasielärare (Serbien) 

Christiane K 30 Kamerun 5 år franska  ekonom (Sverige) 

Fatima  K 24 Somalia  6 år somaliska undersköterska (Sverige) 

Hanin  K 27 Syrien 7 år arabiska gymnasieskola (Syrien) 

Irina  K 25 Vitryssland 5 år ryska  agronom (Vitryssland) 

Jasna  K 29 Rumänien 3 år rumänska magister- ekonomi 

(Rumänien) 

Jelena  K 46 Vitryssland 5 år  ryska ekonom (Vitryssland) 

Leila  K 39 Iran 7 år persiska undersköterska (Sverige) 

Maryam K 28 Iran 2,5 år persiska magisterexamen ekonomi 

(Sverige - på engelska) 
Mustafa M 21 Irak 12 år  arabiska gymnasieskola (Sverige) 

Nasrin K 29 Irak 5 år arabiska/assyriska miljöingenjör (Iran) 

Pamela  K 28 Filippinerna 3 år tagalog  hotell - restaurang 
(Filippinerna) 

Saadat  M 44 Eritrea 3 år tigrinja läkare (Eritrea) 
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3.2 Metoder för insamling av material  

I det här avsnittet kommer jag att beskriva de metoder som har använts för att samla in 

undersökningsmaterialet. Jag har valt fyra utdrag ur Invandrarna och dessa har informanterna 

läst som hemuppgift.  Det första utdraget är kapitlet ”Mjölk och vetebullar” (Moberg 

2012:47–67) som handlar om huvudkaraktärernas första dag i sitt nya hemland, Amerika. 

Detta textavsnitt har sedan varit utgångspunkt för diskussioner om hur det är att flytta till ett 

nytt land (Bilaga 4).  Informanterna har även fått skriva brev till något närstående i sitt 

hemland och berätta om sin första tid i Sverige (Bilaga 2, del 1). Brevens upplägg ska likna de 

amerikabrev som romankaraktären Karl Oskar skrev hem till Sverige. I samband med 

läsningen av kapitlet ”Mjölk och vetebullar” fick informanterna i uppgift att anteckna tjugo 

svåra ord från texten (Bilaga 2, del 2). Utdragen ”Hemma vid Ki-Chi-Saga” (Moberg 

2012:410–420) samt ”Härhemma i Amerika - därborta i Sverige” (Moberg 2012:603–621) har 

varit utgångspunkt för samtal om hur man anpassar sig till livet i sitt nya hemland (Bilaga 5).  

I det skriftliga bokprovet (Bilaga 3) finns dessutom två uppgifter som anknyter till de 

sistnämnda texterna, dels uppgiften om brevet till Kristina och dels uppgiften om 

samtalsämnen landsmän emellan. Vidare har informanterna läst utdraget där Karl Oskars 

lillebror Robert reser i väg till Kalifornien för att gräva guld (Moberg 2012:558–563). Detta 

textavsnitt valdes för att visa att karaktärerna i Invandrarna har olika skäl för att emigrera. De 

samma gäller för informanterna som har lämnat sina hemländer av vitt skilda orsaker. I 

bokprovet (Bilaga 3) finns en skrivuppgift där de ska diskutera varför människor lämnar sitt 

hemland för en ny tillvaro i ett annat land. Litteraturprojektet avslutades med en skriftlig 

utvärdering (Bilaga 6).  

Sammantaget har informanterna fått läsa fyra textutdrag ur romanen Invandrarna. I samband 

med läsningen har de fått producera olika typer av muntliga och skriftliga texter. Det 

insamlade materialet har sedan utgjort underlag för analysen.  

3.3 Metoder för materialanalys  

Jag avser nedan att beskriva de metoder som har använts för att analysera det insamlade 

materialet. Först följer en allmän redogörelse och därefter beskrivs analysmetoderna för 

respektive materialtyp.  

I resultatdelen har jag valt att använda utvalda citat hämtade från informanternas muntliga och 

skriftliga produktion.  Strömquist (2005:65) konstaterar att det kan vara så att ett citat kan ge 
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läsaren ”förstahandskunskap”, som inte kan återges med samma precision på annat sätt. 

Motsvarande gäller för de muntliga och skriftliga texter som informanterna har producerat i 

min studie.  I många fall är det svårt eller rentav omöjligt att sammanfatta eller skriva om 

informanternas känslor som uttrycks på ett andraspråk. Min urvalsprincip vid citatanvändning 

har därför varit att presentera citat där informanternas känslomässiga uttryck riskerar att gå 

förlorade vid en omformulering. Därmed kommer citat med informanternas känslor fylla en 

viktig funktion i resultatredovisningen och detta gäller för samtliga materialtyper som 

presenteras nedan.  

3.3.1 Brev 

Informanterna fick i uppgift att skriva brev till närstående i hemlandet och jag har ingående 

studerat deras textproduktion. I uppsatsens resultatdel redovisar jag utdrag ur breven och 

dessa har delats in i olika ämneskategorier: hemlängtan och saknad, det svenska språket, 

klimatet, den svenska matkulturen och det svenska samhället. De utvalda citaten speglar 

informanternas känslor och de är därför svåra att skriva om. 

3.3.2 Svåra ord 

Jag har med hjälp av Svenska Akademiens ordbok (SAOB) kategoriserat de nedtecknade 

orden i följande grupper: dialektord, gammaldags ord och nutida svåra ord. En lista över de 

svårförståeliga orden finns att läsa i Bilaga 7.  

 

3.3.3 Gruppdiskussion  

Elevernas muntliga produktion har spelats in och analyserats ur forskningssynpunkt. Jag har 

inte transkriberat diskussionerna eftersom transkribering är tidskrävande och den tiden har 

inte funnits inom uppsatsarbetets ram. Däremot har jag lyssnat ett flertal gånger på 

inspelningarna för att uppfatta nyanserna i språket. När jag har analyserat diskussionerna har 

jag sammanfattat svaren på respektive fråga och jag har även valt att presentera en del citat 

enligt den urvalsprincip som tidigare nämnts. 

 

3.3.4 Bokprov  

Jag har genom närläsning analyserat informanternas texter med fokus på forskningsfrågorna. I 

provet fanns tre uppgifter att välja mellan och texterna har av den orsaken delats in i tre olika 
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kategorier. Därefter har jag sammanfattat svaren och valt ut vissa citat enligt ovanstående 

urvalsprincip för citatanvändning.  

3.3.5 Sammanfattande diskussion 

Jag har lyssnat igenom den inspelade diskussionen ett flertal gånger. Inspelningen har 

emellertid inte transkriberats på grund av den begränsade tiden för uppsatsarbetet. Jag har 

sedan sammanställt svaren på respektive fråga och i några fall presenteras även utvalda citat. 

3.3.6 Informanternas utvärdering av litteraturprojektet 

Under litteraturprojektets sista lektion fick informanterna tillfälle att utvärdera hur de har 

uppfattat de olika uppgifterna. Genom informanternas kommentarer har jag sedan ställt svaren 

i relation till den information som finns om deras bakgrund. Utvärderingen består av två delar. 

Den första delen innehåller frågor om informanternas bakgrund och den andra delen 

behandlar informanternas åsikter om litteraturprojektet. Jag har sammanställt svaren och de 

presenteras fråga för fråga. Vissa citat har valts ut och de återger informanternas känslor kring 

litteraturprojektet. De är därför betydelsefulla för uppsatsens resultat.  

Sammanfattningsvis har följande skriftliga och talade texter använts som 

undersökningsmaterial: en brevuppgift, ett skriftligt prov, två muntliga diskussioner. 

Dessutom har informanterna gjort en skriftlig utvärdering av litteraturprojektet.   

3.4 Avgränsningar 

Undersökningen är inriktad på vuxenelever som studerar gymnasiekursen Svenska som 

andraspråk 2. Antalet informanter har begränsats till en grupp andraspråksinlärare som 

studerar kursen vid undersökningstillfället och materialet har anpassats till den kurstid som 

står till förfogande för undervisning om skönlitteratur.  

3.5 Etiska ställningstaganden 

Jag har i min studie följt de etikregler för humanistisk - samhällsvetenskaplig forskning som 

har bestämts av Vetenskapsrådet (2010). Jag har valt att använda den äldre publikationen trots 

att det har utkommit en ny publikation (Vetenskapsrådet 2012). Enligt min mening är de 

etiska kraven tydligare formulerade i den äldre utgåvan. Vetenskapsrådets (2010) regler 

innehåller fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
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nyttjandekravet. Jag har uppfyllt det första kravet, informationskravet, genom att informera de 

deltagande personerna, informanterna, om min undersökning. Informanterna har dessutom 

noga upplysts om att deltagandet är frivilligt och de har sedan fått ge sitt muntliga 

godkännande till att delta i undersökningen. Med detta är det andra kravet, samtyckeskravet 

uppfyllt. Vidare nämns inte undersökningsdeltagarna vid sina riktiga namn och den aktuella 

skolan är också anonymiserad, vilket innebär att kravet på en konfidentiell studie är uppnått. 

Undersökningsresultaten kommer endast att användas till forskningsändamål och därmed är 

det fjärde och sista kravet, nyttjandekravet, tillgodosett.  

 

 

.  
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4 Resultat   

Detta kapitel innehåller en redogörelse för resultatet av de olika uppgifter som genomfördes i 

samband med de aktuella avsnitten i Invandrarna. 

4.1 Brevet till mitt hemland - skrivuppgift 

I uppgiften ”Brevet till mitt hemland - skrivuppgift” (Bilaga 2) ska informanterna skriva ett 

brev som liknar de amerikabrev som Karl Oskar skrev till sina släktingar. I brevet ska de 

tänka tillbaka på den första tiden i Sverige och berätta om sina upplevelser. Tanken är att de 

ska aktivera alla sinnen för att göra beskrivningen så levande som möjligt. Skrivuppgiften är 

en hemuppgift och samtliga tretton informanter har skrivit brevet. Åtta av informanterna har 

skrivit brevet till sin familj eller till sina släktingar och tre av dessa har mer specifikt 

adresserat brevet till sin mor. Övriga fem informanter har valt att skriva till en vän i 

hemlandet. Nedan avser jag att presentera valda citat som skildrar de sinnesintryck som de 

upplevde under sin första tid i Sverige. Citaten är viktiga för studien eftersom de visar hur 

informanterna förmår uttrycka sina känslor på sitt andraspråk.  

 

Hemlängtan och saknaden efter släkt och vänner är ett gemensamt tema i breven. Likt 

romankaraktärerna i Invandrarna har några av informanterna ingen möjlighet att resa tillbaka 

till sina hemländer. Nasrin skriver till sin vän att ”Jag gick därifrån och ni stannar kvar. Jag är 

alltid bekymmer för att jag inte får se er mer i denna världen” och hon konstaterar ”det 

förefaller vara riktigt att jag aldrig skulle återse mitt hemland Irak en gång till. Min själ och 

mitt sinne vill inte sjunka i vila för det är svårt för mig att undvara om kompisarna och 

släktingarna och särskild minnena från barndomen”.  Fatima kom ensam till Sverige som 

tonåring och hon adresserar brevet till sin mor: ”Hej mamma jag mår bra och bara saknat dig. 

Jag kan inte beskriva hur mycket jag saknat dig. Jag älska dig mamma och jag är ledsen att 

jag inte fick vara med dig”. Fortsättningsvis skriver hon tröstande ”De tar handom mig 

mamma och du behöver inte vara orolig”. Andrea var ”mycke rädd när har kommit till 

Sverige. Jag kände olika känslor. Jag kände ledsen när därför jag lämnade mina släktingar och 

vänner. Mest saknar jag min mamma från hemland.” Eritreanske Saadat flydde från sitt 

hemland och flykten innebar svåra umbäranden. Han berättar för sin mamma att ”du tänkte 

kanske att jag hade glömt dig, men jag hade passerat många svåra problem för att framkomma 

till Sverige” och beskriver fortsättningsvis hur han illegalt lyckades passera den eritreanska 
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gränsen och komma till Sudan. Efter två månader i Sudan fick Saadat fortsätta sin resa till 

Sverige.  

 

Det svenska språket är också ett ämne som engagerar brevskrivarna. Flertalet informanter 

tycker att svenskan är svår och annorlunda i jämförelse med deras modermål. Saadat berättar 

följande: ”när jag hörde först svenska språket sade jag att de skojar. Jag kunde inte förstå även 

ett ord. Jag sa till själv att det inte är språk men jag såg att två svenskar kunde förstå med 

varandra på svenska språket och sen förstod jag att det kanske fanns ett riktigt språk”. Irina 

menar att ”Svenska språket låter speciellt. Det låter som människor sjunger hela tiden.” 

Mustafa kom till Sverige som nioåring och framhåller att ”språket har också varit ett problem 

för oss den första tiden här i Sverige men jag och mina bröder kom så småningom att anpassa 

oss mer och mer till det svenska språket och samhället, däremot har pappa och mamma haft 

större svårigheter med att etableras.”  

Klimatet i Sverige väcker förundran hos flertalet brevskrivare. Saadat beskriver sin ankomst 

till Sverige: ”när jag gick ut av flygplats området var landet fullt av snöar och jag gick över 

snön och jag kände mig som jag bodde i kylskåpet.” Fatima har liknande åsikter om vädret 

och förklarar att ”Sverige är ett kallt land. Det är extremt kallt och jag vågar inte gå 

ut.”Kamerunska Christiane berättar att hon vintertid ”klädde på mig med mycket kläderna och 

ser ut som en galen person tror jag”. Hon ställer frågan ”Hur man kan förändrar sig från plus 

20 eller 30 grader till minus grader?” men hon konstaterar att ”det var jobbigt att vänja mig 

den första tiden, men nu känner jag bättra och kroppen försöker att vänja sig också.” Mustafa 

kom till Sverige som nioåring och fick uppleva den svenska vintern för första gången. Han 

skriver till sin familj att ”här finns det till och med Snö sådant som jag aldrig har sett i 

verkligheten förut. Det är så fint och vitt och väldigt roligt att leka med, man kan göra massa 

aktiviteter med snön och den är så härlig och avslappnande.” Sammantaget är vädret ett 

återkommande ämne i informanternas brev.  

Den svenska matkulturen är ett intressant samtalsämne i breven och detta ämne delar 

informanterna i två olika åsiktsläger. En del informanter tycker att maten är god medan andra 

tycker att den är smaklös. Hanin tillhör den första kategorin och hon lagar gärna svensk mat 

hemma ”för det är smidigare att laga det än våran mat” och påpekar ”men det blir aldrig lätt 

att lära sig laga mat från kokböckerna om man inte kan läsa.” Jelena är förvånad över att 

svenskar äter raggmunkar och kroppkakor med lingonsylt som tillbehör. Hon är sedan tidigare 
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van vid att äta rätterna tillsammans med gräddfil. Christiane och Fatima har svårt att över 

huvudtaget äta den svenska maten och de har fått finna nödlösningar.  I brevet skriver Fatima 

att hon ”lever med pulver mjölk men det gå bra sen säkert mamma” och Christiane lagade 

egen mat av kamerunska livsmedel.  

Fortsättningsvis diskuteras det svenska samhället flitigt i breven. Flera informanter uppskattar 

yttrandefriheten samt att Sverige är ett fredligt och jämställt land. Åsikterna om svenska 

människors kynne varierar och några informanter tycker att svenskar är lugna och 

hjälpsamma. Christiane är av en annan åsikt och säger att ”människör är helt annorlunda de 

hälsa inte och man känner eller vet inget om grannar, jag har tre grännar och har aldrig träffat 

de. Alla här är brottom hella tiden och de pratta inte så mycket med personner de känner inte.” 

Maryam menar att synen på svenskar ibland är felaktig och konstaterar ”i Asien säger vi att de 

är kalla i Sverige, men det är bara eftersom ’respekt’ har en annan betydelse här.” Några 

informanter betonar att det är svårt att anpassa sig till det svenska samhället. Exempelvis 

berättar Fatima att ”jag känner mig som jag är ingenting, folk titta på mig hur jag ser ut och 

kanske undrar om det är något fel på mig, för att jag formar egen värld och följer inte 

verkligheten.” Pamela känner sig ”deprimerad för jag visste att jag är en framling i det här 

landet. Det här situationen är inte lätt. Jag lever en framling och jag dör en framling ändå är 

jag lycklig.” Främlingskap är för övrigt ett tema som återkommer i flera av breven.  

Sammanfattningsvis visar brevuppgiften att informanternas erfarenheter från deras första tid i 

Sverige liknar de upplevelser som skildras i romanen Invandrarna. Trots de stora skillnader 

som finns i tid och miljö är informanternas känslor, som hemlängtan, främlingskap, 

språksvårigheter, desamma som romankaraktärerna upplever när de anländer till Amerika.  

4.2 Svåra ord i romanen Invandrarna 

Språket i romanen Invandrarna är ganska krävande för andraspråksinlärare och texten 

innehåller både ålderdomliga ord och dialektala uttryck. Dessutom innehåller texten olika 

slags stilfigurer. I min studie handlar en av delfrågorna om språket som hinder för 

läsupplevelsen. I sammanhanget kan det därför vara intressant att undersöka vilken 

ordkategori - dialektala ord, gammaldags ord eller nutida svåra ord - som orsakar flest 

svårigheter för andraspråksinlärarna. Emellanåt kan det dock vara svårt att skilja mellan 

dialektorden och de gammaldags orden. Undersökningen kan i alla fall ge en fingervisning 

om de ord som anses vara svårförståeliga. Kategoriseringen av orden har gjorts genom egna 
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avvägningar med stöd av Svenska Akademiens ordbok (SAOB).  Värt att notera är att studien 

har genomförts inom det aktuella dialektområdet vilket kan påverka resultatet av de 

svårförståeliga orden.  

 

Informanterna har fått i uppdrag att skriva ner tjugo svåra ord från kapitlet ”Mjölk och 

vetebullar” (Moberg 2012:47–67). I kursen Svenska som andraspråk 2 ingår undervisning om 

språklig variation som en del av det centrala innehållet (Skolverket 2011 b), och i samband 

med uppgiften har jag informerat informanterna om skillnaden mellan dialektord och 

ålderdomliga ord. Orden skulle skrivas ner spontant utan användning av lexikon eller ordlista. 

De har därefter fått slå upp orden och skriva ner vad varje ord betyder. Ibland finns ordet inte 

med i ordböcker eller lexikon och de har då fått gissa betydelsen. Orduppgiften har inte 

betygsatts. Elva informanter har gjort uppgiften och åtta av dem har skrivit ner tjugo ord. En 

informant har endast skrivit tio ord, medan två informanter har skrivit fler än tjugo ord. De tre 

sistnämnda personerna har förmodligen missuppfattat uppgiften. Sammanlagt har 213 ord 

skrivits ner (Bilaga 7) och av dem är 141 av orden unika ord. En del ord har följaktligen 

nedtecknats av mer än en informant.  

Resultatet visar således en stor spridning av de ord som informanterna har ansett som 

svårförståeliga. Vidare visar undersökningen att de gammaldags orden är den ordkategori som 

orsakar flest problem. Men vissa dialektord och vissa nutida ord är också svåra att förstå. En 

del av orden har skrivits ner av flera informanter, och det mest svårförståeliga ordet är 

dövnick (en person som hör mycket illa). Fyra informanter har noterat detta relativt 

ålderdomliga ord. Följande ord har antecknats av tre informanter: eder, klen, lem, matskrinet, 

tämmeligen. När det gäller eder och tämmeligen är det säkerligen den gammaldags stavningen 

som är svår för informanterna. Orden er och tämligen används ofta i nutidssvenskan. 

Adjektivet klen och substantivet lem används idag i vardagssvenskan, men orden verkar ändå 

vara okända för några av andraspråksinlärarna. För att förstå det sammansatta ordet 

matskrinet måste man känna till betydelsen av ordet skrin och här kan också en förväxling ske 

med substantivet ett skri. 

När det gäller de gammaldags orden kan man finna vissa grupper av ord som är 

problematiska. Sammansatta substantiv är en sådan grupp och informanterna har exempelvis 

skrivit ner ord som bleckmugg, linnesäck, matskrinet, sockenhoran och vadmalströja. En 

annan grupp är adjektiv med suffixet -ig, såsom snipig och krymplig. Enligt SAOB kan 
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adjektivet snipig vara ett dialektalt ord, men det har också en gammaldags prägel. Det finns 

även andra gammalmodiga adjektiv som är svårförståeliga, exempelvis avfallna och sällsport.  

Vidare kan den gammaldags stavningen orsaka problem med vardagliga ord som exempelvis 

eder, taga, wår, werlden, weta och äppel.  

Sammantaget visar undersökningen att olika informanter har svårt för skilda typer av ord. 

Exempelvis har en av dem nästan enbart skrivit ner ord med gammaldags stavning: blifwa, 

eder, hafwa, lif, träfwat o.s.v. Två personer har främst noterat dialektala uttryck som 

drecka,loft, möcke, nåenting  och ongarna. De övriga åtta informanterna har framför allt 

nedtecknat gammaldags ord blandat med dialektala uttryck och nutida svåra ord. 

Kategoriseringen av dialektord och gammaldags ord är dock inte självklar. 

Ordundersökningen ger ändå en vink om vilka ord som kan orsaka problem i texten.  

4.3 Gemensam bokdiskussion 

Under litteraturtemat genomfördes en gemensam bokdiskussion om hur det är att flytta till ett 

nytt land. Frågorna (Bilaga 4) har anknytning till romanen Invandrarna. Informanterna 

delades in i två grupper och varje grupp hade en timmes diskussionstid. Deltagandet i 

diskussionen var obligatoriskt, men informanternas prestationer bedömdes inte ur 

betygssynpunkt. En sammanfattning av diskussionerna presenteras nedan.  

 

Den första frågan handlar om informanternas känslor när de lämnade hemlandet och kom till 

Sverige. Svaren varierar alltefter deras personliga situation. Flertalet av dem uppger att det var 

jobbigt och sorgligt att resa från den invanda miljön. Nasrin berättar att hon kände sig lycklig, 

men samtidigt var det jobbigt att inte kunna återvända till Irak. Saadat och Fatima var tvungna 

att fly från sina hemländer och de har, liksom Nasrin, inga möjligheter att återvända. Några av 

informanterna har flyttat till Sverige för att gifta sig och Hanin är en av dem. Hon kände sig 

lycklig och förväntansfull inför flytten, men hon konstaterar att den första julen i Sverige blev 

en katastrof. Jelena jämför sig med romankaraktärerna i Invandrarna och hon anser sig ha tur 

som kan resa tillbaka till Vitryssland. Trots det kände Jelena sig deprimerad under den första 

tiden i Sverige. Informanterna uppger att de främst saknar sin familj och sina vänner i 

hemlandet. Nasrin menar att familjen kan komma och hälsa på och hon saknar istället 

speciella platser i Irak. Förmodligen kan Nasrin aldrig återse dessa platser. En del informanter 
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säger att de saknar klimatet och maten i sitt fosterland. Fatima förklarar sorgset att hon 

”saknar sin mammas lukt”. 

Några informanter kände till Sverige innan de flyttade hit och för de andra var landet okänt. 

Nasrin fick information av släktingar och Mustafa visste att Sverige ”var kallt och det fanns 

mycket snö, skog och vatten”. Somaliska Fatima kom ensam till Sverige som artonåring, och 

hon ”visste inte vart jag kommit”. Fatima var väldigt ledsen och hon grät hela tiden under de 

två första månaderna i sitt nya hemland. Hon hann inte säga farväl till sina släktingar och 

framhåller att romankaraktärerna i Invandrarna hade tur som kunde ta avsked av nära och 

kära. Fatima fick lämna Somalia helt akut, men hon vill inte gå in närmare på händelsen.  

Informanterna reagerade på olika sätt när de hörde svenska för första gången. Mustafa menar 

att han, precis som Kristina, kände sig som en ”dövnick” eller en ”dumbe” och han 

konstaterar att ”det var svårt att förstå och hänga med på det de sa och gjorde”. Dessutom 

framhåller han att ”de sociala samhällskoderna tog även tid att lära sig och komma in i”. Irina 

säger att ”hon kände sig som en hund den första tiden” och enbart följde de andras 

”kommandon”.  Hon anser dock att det är enklare att lära sig svenska om man talar engelska 

sedan tidigare. Högskolestudenten Christiane hade inte tänkt stanna så länge i Sverige och av 

den orsaken lärde hon sig ingen svenska. Nu har Christiane förstått att hon måste lära sig 

språket för att bli en del av det svenska samhället. Nasrin påpekar att det är tröttsamt att lära 

sig ett nytt språk och att hon den första tiden i Sverige ofta led av huvudvärk. Slutligen anser 

Fatima att man måste ha en vilja att lära sig språket och de andra instämmer. Alla är överens 

om att de vill klara sig själva i det svenska samhället utan tolkhjälp.  

Samtliga informanter är ense om att romankaraktärerna Karl Oskar och Kristina lärde sig 

andraspråket engelska på ett annat sätt än nutida andraspråkselever. Mustafa menar att ”i 

dagsläget finns mer hjälpmedel, kurser och utbildningar som man kan använda sig av och 

idag så har de flesta människor arbeten och många andra går i skolan oavsett barn eller vuxna 

där kan de lära sig mer om språket”. Jelena tror att romankaraktärerna först har använt 

teckenspråk och därefter lärde sig språket genom att lyssna och sedan samtala med andra. Hon 

påpekar att det finns en risk att blanda språken vilket Karl Oskar gör i sina amerikabrev.  

Sammanfattningsvis visar den muntliga diskussionen att informanterna har många 

beröringspunkter med romankaraktärerna i Invandrarna. Exempelvis har de olika känslor för 

att lämna sitt hemland, vilket väl överensstämmer med romankaraktärernas blandade känslor 
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inför immigrationen. Vidare känner informanterna, liksom Kristina, en längtan efter 

släktingar och platser i hemlandet. Språksvårigheterna är också något som de har gemensamt 

med romankaraktärerna även om språkinlärningen idag sker på ett annorlunda sätt än på 

1800-talet.  

4.4 Skriftligt bokprov 

Inom ramen för litteraturtemat genomfördes ett bokprov med skrivuppgifter som har 

anknytning till romanen Invandrarna. Informanterna skulle skriva en text innehållande 300-

400 ord och de hade tre olika skrivuppgifter att välja mellan.  I Bilaga 3 finns uppgifterna att 

läsa i sin helhet. Samtliga tretton informanter deltog i det skriftliga bokprovet. Nedan avser 

jag att beskriva resultatet av bokprovet med utvalda citat som har samband med Invandrarna. 

Citaten visar hur informanterna uttrycker åsikter och känslor på sitt andraspråk och därför är 

de betydelsefulla för resultatet av denna studie.  

 

I den första uppgiften (Bilaga 3) beskrivs skilda motiv till att romankaraktärerna under 1800-

talet utvandrade från Sverige. Informanterna fick därefter i uppgift var att beskriva olika 

orsaker till att människor idag lämnar sitt hemland för att börja en ny tillvaro i ett annat land. 

Sex informanter valde denna skrivuppgift och de är alla överens om att dagens emigration 

delvis skiljer sig från 1800-talets utvandring från Sverige till Amerika. Gemensamt är dock att 

alla emigranter vill skapa ett bättre liv för sig själva och sin familj. Maryam har funnit 

ytterligare en likhet i emigrationsorsakerna och skriver att ”Boken ’Invandrarna’ pratar också 

om gruppen av människor som flytta till Nordamerika för att guldgräva och bli rik” och hon 

framhåller att ”samma sak händer idag också, självklart vill de inte att guldgräva, men de vill 

ha ett bättre jobb och tjänna pengar”. Mustafa konstaterar att ”Karl Oskar och Kristina visste 

att de aldrig mer skulle se/träffa sina föräldrar och andra bekanta, när de skulle utvandra” och 

en del av dagens emigranter kan befinna sig i en liknande situation. Vidare menar Fatima att 

det finns en skillnad eftersom ”Karl Oskar och Kristina visste att de skulle bor i USA men 

idag vet inte folk vart de skulle hamna”. När det gäller emigration betonar Maryam ”att flytta 

kommer aldrig att vara lätt, men kanske beroende på olika orsaker, blir det lättar eller svårt”. 

Saadat avslutar sin text: ”Jag tror om det finns trygghet och fred finns ingen bättre liv än 

hemlandet”.  
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Den andra skrivuppgiften (Bilaga 3) handlar om möten mellan landsmän. I en episod i 

Invandrarna träffas svenskarna hemma hos Karl Oskar och Kristina och firar inflyttningen i 

det nya stockhuset. De börjar tala om Sverige och människorna i hemorten.  Informanternas 

uppgift var att berätta vad de samtalar om när de träffar sina landsmän långt ifrån hemlandet. 

Fyra av de tretton informanterna valde att skriva om detta uppsatsämne. Samtliga är ense om 

att det är trevligt att möta landsmän i Sverige. Andrea beskriver hur familjen flyttade till 

Sverige och ”min man fick jobb på en klinik och vi också sama som Karl Oskar och Kristina i 

boken Invandrarna firar inflyttningen i nya huset”. Vitryska Irina brukar ibland träffa 

landsmän och de talar länge om Sverige och om hemorten. Hon skriver att ”De flesta har 

samma problem. Vi saknar alla hemorten förr eller senare”. Vidare konstaterar Irina att hon 

förstår Kristinas hemlängtan och förklarar att ”Jag åker till Vitryssland ofta. När jag kommer 

tillbaka till Sverige mår jag dåligt några veckor” eftersom ”det känns jobbigt att lämna 

släktingar i Vitryssland och veta inte om vi träffas igen”. Hanin berättar om sin första jul i 

Sverige som hon firade med tillsammans med landsmän. Trots det kände hon sig som en 

främling och ”satt där i soffan och grät jättemycket som Kristina gjorde, men alla viste att jag 

har saknat min familie och alla mina släktingar”. Hanin jämför sin hemlängtan med 

romankaraktären Kristina, som saknade allting i Sverige och som tänkte på ”allt hon brukade 

göra i alla årstider och alla högtider. Det var jätte svårt för henne att känna sig hemma i sitt 

nya hemland”.   

Hemlängtan är temat för den tredje och sista skrivuppgiften (Bilaga 3). I boken Invandrarna 

har Kristina svårt att känna sig hemma i sitt nya hemland, Amerika. Hennes hemlängtan 

beskrivs i boken: ”Här var borta för Kristina - Sverige var hemma”. Informanterna fick i 

uppdrag att skriva ett brev för att trösta Kristina och ge henne tips för att hon ska känna sig 

hemmastadd i det nya landet. Tre av dem valde att skriva brev till Kristina. Gemensamt för 

texterna är att de har upplevt hemlängtan, liknande Kristinas, samt att de ger henne tröst och 

goda råd. Jelena skriver ”Kära Kristina! Jag förstår din hemlängtan väl. Jag är som invandrare 

snart sex år men jag längtar fortfarande efter mitt hemland och min tradition, mina vänner och 

min favorit mat”. Hon menar att Kristina måste tänka positivt och framhåller ”Tänk på 

Robert! Han vet ingenting om det guldlandet längst bort men han tror på sin framgång, han 

tror på sitt bättre liv”. Vidare påpekar Jelena att romankaraktären ska tänka på sin familj: ”din 

man som är stark i anden är ditt nuvarande stöd och dina underbare barn är din framtid”. 

Informanten Jasna skriver följande till Kristina: ”det är förståelig att du har svårt i ditt nya 
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hemland, Amerika. Liknande hade jag när jag har flyttat här, i Sverige men bara dem första 

månader.” Nasrin betonar att det är viktigt att utveckla sig själv i det nya hemlandet, och hon 

vänder sig uppriktigt till Kristina: ”Jag är rakt på saker och du Kristina måste bli så som mig. 

Kristina står inte på samma plats och bara gråter och längtar efter ditt hemland däremot måste 

du göra någoting bra för dig och dina barn.” 

Sammantaget har informanterna valt mellan tre olika skrivuppgifter som har anknytning till 

intrigen i Invandrarna. I den första skrivuppgiften diskuteras olika emigrationsorsaker och de 

menar att huvudorsaken att emigrera är densamma idag som på 1800-talet: människor vill 

skapa ett bättre liv för sig själva och sin familj. Den andra skrivuppgiften handlar om möten 

mellan landsmän och flertalet informanter menar att de, liksom romankaraktärerna, träffar 

sina landsmän för att diskutera händelser i hemlandet samt för att dämpa sin hemlängtan. I 

den tredje skrivuppgiften ska informanterna skriva till den hemlängtande Kristina och trösta 

henne. De har skrivit känslosamma brev där de ömsom ger tröst och ömsom ger handfasta råd 

mot hemlängtan. Gemensamt för alla producerade texter är att de har en tydlig koppling till 

Invandrarna, och resultatet visar därmed att informanterna kan relatera till 

romankaraktärernas upplevelser.  

4.5 Gruppdiskussion  

Litteraturtemats sista lektion bestod av en bokdiskussion där frågorna handlar om hur man 

anpassar sig till livet i ett nytt land.  Diskussionsfrågorna (Bilaga 5) har anknytning till 

intrigen i romanen Invandrarna. Informanterna diskuterade först tillsammans under ledning 

av en utsedd diskussionsledare och därefter fick jag ta del av deras reflektioner.  

Första frågan handlar om Kristinas hemlängtan och om informanterna kallar Sverige för 

hemma eller borta. Flertalet informanter menar att både Sverige och hemlandet är ”hemma” 

för dem. När Hanin är på semester i hemlandet Syrien brukar hon säga ”jag ska hem till 

Sverige”. Informanterna tror att det är enklare att emigrera idag än under 1800-talet, och de 

konstaterar att det tar kortare tid att resa. Idag kan man exempelvis flyga till Amerika och 

behöver inte åka båt under flera månader. Nuförtiden är det däremot svårt att få 

uppehållstillstånd i ett land. Under 1800-talet var alla människor, med vissa undantag, 

välkomna att bosätta sig i Amerika.  
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När romankaraktärerna kom till Amerika förundrades de över stora äpplen och att kvinnorna 

gick med paraplyer på gatorna trots att det inte regnade. Informanterna fick i sin tur frågan 

vad de tyckte var annorlunda när de kom till Sverige. Saadat blev förvånad över att det var så 

kallt och han tyckte att ”det var som att bo i ett kylskåp”. Religionens svaga ställning var 

något som överraskade vitryska Irina. Hon tyckte också att det var konstigt med kvinnliga 

präster samt att ”människor gick till kyrkan i tighta kläder”. Vidare anser Irina att det är svårt 

att använda tilltalsordet du till okända människor, och hon tycker att ni är ett mer lämpligt 

tilltal. Jelena konstaterar att ”unga saknar respekt för vuxna”.  Dessutom tycker hon att det är 

konstigt att ”skaka hand med en kvinna”.  I Vitryssland brukar kvinnor hälsa genom att pussa 

varandra på kinderna. 

Romankaraktärerna umgicks regelbundet med sina svenska landsmän. En del av 

informanterna brukar träffa sina landsmän, och Nasrin menar att det, särskilt i början, är 

viktigt att träffa människor ”med samma problem”. Hon är med i en irakisk förening som 

brukar anordna möten. Andrea påpekar att det inte är säkert att landsmän har något 

gemensamt, och hon betonar att ”människor är olika trots att de kommer från samma land”.  

Karl Oskar och Kristina packade ner sina tillhörigheter i en amerikakoffert. Informanterna 

kom i sin tur till Sverige med olika typer av bagage. Saadat kom hit som flykting och hade 

inga ägodelar med sig. Detsamma gäller för Fatima som endast hade med sig en liten 

resväska. Mustafa, som var nio år, hade packat ”lite kläder, skor, foton och fotoalbum, lite 

mat och annat nödvändigt”. Han hade dessutom fått två presenter av sin farmor och farfar. Det 

var sista gången som Mustafa träffade sina farföräldrar. Andrea hade planerat flytten och kom 

till Sverige och reste med ett 150 kilo tungt bagage.  

Kristina fick smaka på nybakade vetebullar och färsk mat när hon kom till Amerika. 

Matminnena varierar hos informanterna, men några kommer ihåg när de fick smaka på 

svenskt lösgodis. Pamela minns när hon åt köttbullar och potatis första gången. Hon tyckte att 

det var konstigt att äta lingonsylt, som är söt, tillsammans med den salta maten. Men nu har 

hon vant sig och tycker att maträtten är ”jättegod”. Irina menar att korv med senap är en 

besynnerlig smakkombination. Jelena är i sin tur överraskad av att svenska människor äter 

smörgåstårta på alla kalas. Några har smakat på ”Janssons frestelse”, och det är en maträtt 

som väcker förundran.  
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Karl Oskar skrev amerikabrev för att hålla kontakten med sina släktingar. Det tog flera 

månader för breven att nå adressaten i Sverige. Informanterna är överens om att det idag finns 

smidigare sätt att hålla kontakten än brevskrivning. Nuförtiden kan man ringa billigt över hela 

världen. Flertalet använder Skype, för att sätta sig i förbindelse med släktingar. Några av 

informanterna har dock inte möjlighet att ha regelbunden kontakt med sina anhöriga i 

hemlandet.  

Romankaraktärerna lämnade Sverige av olika orsaker, men samtliga ville skapa sig ett bättre 

liv. Informanterna menar att det finns många anledningar att flytta till ett nytt land. Fattigdom 

och svält är även idag vanliga emigrationsorsaker. En del utvandrar av religiösa eller politiska 

skäl. Krig och andra konflikter kan tvinga människor att lämna sitt hemland. Kärleksrelationer 

är en annan emigrationsorsak som är av en trevligare art. Nuförtiden är det dessutom vanligt 

att flytta tillfälligt eller stadigvarande för att arbeta eller studera.  

Vidare fick informanterna diskutera hur de tror Karl Oskar och Kristina kände sig under den 

långa båtresan. Mustafa tror ”att de kände sig oroliga och lite rädda och kunde inte riktigt 

slappna av och få lugn och ro, men jag tror även att de var glada och nyfikna och 

förväntansfull”. Han hade själv liknande känslor inför resan från Irak till Sverige. Fatima 

konstaterar att romankaraktärerna reste tillsammans i en liten grupp och att de kunde hjälpa 

varandra. Hon reste ensam till Sverige och landet var främmande för henne.  

Under gruppdiskussionen framkommer både likheter och skillnader mellan dagens 

immigranter och 1800-talets amerikaresenärer. Sammantaget visar denna diskussion att 

informanterna kan relatera sina egna upplevelser till de händelser och de känslor som speglas 

i Invandrarnas intrig. 

4.6 Utvärdering   

Litteraturtemat avslutades med att informanterna fick skriva en utvärdering (Bilaga 6) av 

arbetet med Invandrarna. Tolv av de tretton informanterna har deltagit i utvärderingen som 

består av två delar. Första delen innehåller frågor om informanternas bakgrund, och svaren på 

dessa frågor finns att läsa under rubrik 4.1. Den andra delen av utvärderingen handlar om 

litteraturtemat och informanternas synpunkter presenteras nedan.   

I den inledande frågan (Bilaga 6) har informanterna fått säga sin åsikt om boken Invandrarna 

och då specifikt de utdrag som de läst som hemuppgift. Alla är i sina svar överens om att 
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Invandrarna är en bra bok och andra omdömen är att den är intressant, sorglig och känslofull. 

Tre av informanterna anknyter sin egen situation med romankaraktärernas. Saadat konstaterar 

exempelvis att ”det var jätteintressant för det fanns som likenhet (lite gran) när jag reste till 

Sverige. Svårhet som finns på resan gör mig mycket ledsen”. Fatima gör liknande reflektioner 

och skriver att ”det är lite sorglit men det är intressant och läsa för det handlar ju om samma 

situation som min”. En annan informant, Maryam, jämför situationen i 1800-talets Sverige 

med dagens situation i hemlandet Iran och menar att ”det bästa del som jag gillade i boken var 

att förstå att ett land med stort problem och fattigdom, kan utvecklas en dag och jag hoppas att 

detsamma händer till mitt land en dag”. Överlag är alla positiva till Invandrarna, och den 

enda kritiska kommentaren handlar om det gammaldags språket i boken.  

Nästa frågeställning (Bilaga 6) lyder ”Har du lärt dig något nytt genom att läsa texterna ur 

boken Invandrarna? Ge exempel!” Svaren på frågan kan delas in i tre olika kategorier. I den 

första kategorin finns informanter som har lärt sig om den svenska 1800-talshistorian och 

särskilt om utvandringen till Amerika. Maryam skriver ”Innan hade jag hört om invandringen 

av svenska folket till USA, men den här boken var bra att lära mig om detaljerna i sina resor”. 

Saadat skriver mer allmänt om emigration och påpekar att ”Folk migrerar när det finns 

svårhet eller problem i hemlandet. Det var fattigdom som gör svenskar migrerar från deras 

hemlandet”. Romankaraktärernas långa och strapatsrika resa till Amerika nämns också av 

flera informanter, och Maryam konstaterar ”Jag föreställde mig att göra en sådan resa och jag 

tror det var bra att lära mig hur allt har förändrats från gamla tider i världen. Till exempel, jag 

behover inte att resa med båt och det tar bara några timmar att resa från och till mitt 

hemland”.  I den andra kategorin av svar har informanterna kopplat samman sina egna 

erfarenheter med romankaraktärernas. Flera av svaren handlar om att man, precis som 

karaktärerna i romanen, måste ha tålamod och kämpa vidare trots alla svårigheter som möter 

en i livet. Pamela har lärt sig ”att man måste anpassa i mitt nytt liv och nytt land” medan Irina 

har erfarit ”att livet inte är lätt. Det kan vara väre. Det var svårt att flytta för”.  Även Andrea 

har upplevt läsningen som positiv: ”Jag lärde mig från boken att jag mår bättre som 

invandrarna”. Den tredje kategorin av svar handlar om att informanterna har lärt sig nya ord, 

och det är tre personer som specifikt har noterat ordinlärningen i sina svar.  

Utvärderingens tredje fråga (Bilaga 6) handlar om språket i Invandrarna och av svaren att 

döma råder delade meningar om detta. En del tycker att språket är svårt eftersom texten 

innehåller gammaldags ord. Informanterna är dock positiva till texten trots att språket ibland 
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upplevs som svårt. Maryam konstaterar att ”Det var intressant att läsa hur svenskar pratar i 

gammal tiden, men ibland var det lite svårt också”. Saadat menar i sin tur att ”Ibland det finns 

svåra ord, men det finns också lätt ord. De gamla ord är faktiskt svåra”. Alla informanter 

tycker inte att språket är krävande. Irina säger att språket är ”roligt, intressant” och Nasrin 

anser att ”språket var tydligt för mig”. Pamela framhåller att ”Språket var spännande att läsa 

därför att jag är alltid intresserad av att veta om historia”. Informanterna fick dessutom 

besvara frågan om vilka ordkategorier som är svårast att förstå: dialektorden, de gammaldags 

orden eller andra ord. Samtliga informanter har markerat att de gammaldags orden är de mest 

svårförståeliga och tre av dem har både angivit dialektorden och de gammaldags orden som 

svårfattliga. I sammanhanget är det viktigt att påpeka att det kan vara svårt att skilja mellan 

dialektala ord och ålderdomliga ord. Informanterna har tidigare fått information om språklig 

variation under litteraturtemat och det underlättar kategoriseringen av orden.  

Andraspråksinlärarna har fått läsa utdrag ur romanen Invandrarna. I utvärderingen fick de 

frågan (Bilaga 6) om de vill läsa hela boken och inte bara de korta texterna. Elva av de tolv 

informanterna lämnar jakande svar på frågan. Pamela vill gärna läsa romanen ”Om vi har gott 

om tid ” och Nasrin vill fortsätta läsa ”för att jag är nyfiken vad som ska hända sin”. Det 

finns således ett stort intresse att fortsätta läsa hela romanen.  

Under litteraturtemat genomfördes två bokdiskussioner på lektionstid, och när temat 

utvärderas kan det därför vara intressant att fråga om de har lärt sig något under dessa 

diskussioner (Bilaga 6). Samtliga informanter är överens om att samtalen har varit givande 

och flera av dem ger omdömen som ”jätteintressant” och ”jätteroligt”. Flertalet poängterar att 

de har lärt sig om sina kurskamraters länder och kulturer genom att få ta del av deras 

upplevelser. Maryam anser att bokdiskussionerna var ”jätteintressanta” och berättar att ”Jag är 

inte bra att prata i grupp för att jag är blyg, men jag lärde mig om hur andra människor tänker 

och hur de mår i ett nytt land!” och fortsätter ”Det är inte lätt att bo långt borta från eget land, 

men om man inte kan resa tillbaks är något som jag inte kan tänka på!”. En annan informant, 

Andrea, skriver att ”Jag lärde mig nytt under bokdiskussionerna att många invandrare känner 

samma som jag”. Mustafa är positiv till samtalen eftersom ”Jag har lärt mig att diskutera 

bättre”. Utvärderingen visar följaktligen att bokdiskussionerna har varit personligt 

utvecklande för informanterna på flera olika plan.  
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Förutom de muntliga bokdiskussionerna ingick även två skriftliga uppgifter i litteraturtemat. 

Dessa uppgifter handlade dels om att skriva brev till hemlandet och dels om att skriva ett 

bokprov i skolan. I utvärderingen (Bilaga 6) fick informanterna skriva sina reflektioner om 

skrivuppgifterna och merparten anser att uppgifterna har varit lärorika och några nämner att 

de har lärt sig nya ord. Maryam har dessutom ”förstått att många saker är inte konstigt till mig 

längre, som mörka dagar”. Flera av dem talar om att brevet till hemlandet har varit en positiv 

erfarenhet. Exempelvis menar Maryam att ”Det var bra att tänka på alla skillnaden som finnas 

mellan mitt land och Sverige! Vad jag har skrivit i mitt brev, är nästan alla viktiga saker som 

jag pratar om med min familj och mina vänner!” Jasna påpekar angående brevet ”Det var 

intressant eftersom jag aldrig har skrivit ett riktig brev till mitt hemland”. För andra 

informanter har skrivuppgifterna inneburit en känslomässig upplevelse. Nasrin berättar ”När 

jag skrivit ’Brevet till mitt hemland’ grät jag mycket. Samtidigt uppmuntrar jag Kristina när 

jag skrev ett brev till henne”.  Fatima har också blivit berörd av ”att skicka brev till min 

mamma och berätta hur bra jag har här Sverige”. Irina skriver att ”Jag tänkte mycket. Kände 

igenom den gamla minne”.  

I utvärderingens sista fråga (Bilaga 6) ska informanterna ge ett samlat omdöme om 

litteraturtemat och nämna både positiva och negativa saker. De positiva omdömena handlar 

om att de har lärt sig nya ord samt om 1800-talets historia, men de kopplar även samman sina 

egna erfarenheter med romankaraktärernas upplevelser. Maryam menar ”att det var mycket 

smart att välja den här boken! Vi som har flyttat till Sverige har mycket likheter med folket i 

boken och kan jämför oss” och fortsätter ”Det är bra att tänka att även om är svårt i början, 

ska inte det stanna så alltid”. Saadat jämför sin egen situation med romankaraktärernas och 

konstaterar att ”alla som hände i Invandrarna har som likhet till min resa till Sverige så det var 

intressant”. Samma gäller för Mustafa som berättar att ”det har hjälpt mig att tänka på min 

historia och berättelse på väg hit”. Irina har levt sig in i berättelsen och skriver att ”det var 

sorjet att läsa Kristinas tankar. Man blir ledsen när man läser. Men samtidigt glad att vi lever 

mycket bättre nu”. Informanterna har enbart noterat några negativa omdömen om 

litteraturprojektet och dessa handlar främst om det krävande språket. En informant anger som 

negativt att denne har varit frånvarande några lektioner under projektet.  

Sammanfattningsvis visar utvärderingen att romanen Invandrarna har engagerat 

informanterna känslomässigt och att de genom läsningen och därtill hörande uppgifter har 

kunnat relatera till sina egna erfarenheter. En del av dem anser att språket är krävande, men de 
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anser ändå att läsningen har varit givande och intressant. Språket har därmed inte utgjort 

något större hinder för läsupplevelsen. Dessutom anger informanterna att de genom projektet 

har lärt sig om den svenska historien, och särskilt om amerikautvandringen. Under de 

muntliga bokdiskussionerna har de även lärt sig om andra länder och kulturer.  

5 Analys och diskussion av resultat 

I kapitel 5 avser jag att diskutera resultatet av min studie som syftar till att undersöka vuxna 

andraspråksinlärares erfarenheter av ett litteraturprojekt om Vilhelm Mobergs roman 

Invandrarna . För att uppnå studiens syfte har ett sådant projekt genomförts med tretton 

informanter som läser kursen Svenska som andraspråk 2. Litteraturprojektet har genomförts 

inom den ordinarie undervisningen. Det kan förvisso vara ett etiskt dilemma att vara forskare 

och samtidigt vara lärare, men jag har inte funnit att informanterna har anpassat sina svar för 

att jag också har en lärarroll. De flesta uppgifterna i litteraturtemat har endast haft obligatorisk 

närvaro som krav och de har därigenom inte blivit bedömda ur betygssynpunkt. I de fall 

uppgifterna har bedömts har endast den språkliga produktionen legat i fokus. Underlag för 

undersökningsmaterialet har varit valda utdrag ur romanen med tillhörande diskussions- och 

skrivuppgifter. Andraspråksforskning (bl.a. Cummins 1996; Landmark & Wiklund 2012; 

Molloy 2003; Molloy 2011) menar att elever ska läsa texter, i vilka de kan relatera till sin 

egen verklighet. Sådana texter ger eleverna motivation till fortsatt läsning, och intensiv 

läsning gynnar i sin tur språkutvecklingen. Resultatet av studien visar att Invandrarna, trots 

skillnader i tid och miljö, väcker informanternas engagemang och läslust. De kan dessutom 

koppla samman sina egna erfarenheter med händelserna i boken. Jag anser därför att 

Invandrarna, och även de andra delarna i utvandrarserien, är lämpliga att använda i skolans 

mångkulturella litteraturundervisning. I detta avsnitt avser jag att ytterligare utveckla mitt 

resonemang med stöd av aktuell forskning.  

Av resultatet framgår att Invandrarna är en uppskattad bok. Flertalet informanter har fått 

mersmak av att läsa utdragen och de vill gärna läsa hela romanen. Varför är utvandrarseriens 

romaner så omtyckta av andraspråksinlärare? Landmark & Wiklund (2012:36–40) menar att 

böcker med ett allmänmänskligt budskap är universellt gångbara, och de konstaterar att 

utvandrarserien har ett sådant budskap. Liknande tankegångar finns hos Liljestrand 

(2009:241–243) som framhåller att det är romanernas tidlöshet som gör dem populära. Vidare 

påpekar han att texter med ett allmängiltigt innehåll har stora möjligheter att bli s.k. klassiker. 
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Vilhelm Moberg levde, enligt Landmark & Wiklund (2012:36–40), i en slags exil och han 

fick själv uppleva livet som immigrant i ett främmande land. Därmed har Vilhelm Mobergs 

liv beröringspunkter med det liv som dagens emigranter upplever när de flyttar till Sverige. 

Förutom tidlösheten och allmängiltigheten kan detta vara ytterligare en orsak till att 

andraspråksinlärarna tycker om den svenska romanen Invandrarna.  

Språket i Invandrarna är krävande och texten innehåller både gammaldags ord och 

småländska dialektord. Dessutom innehåller texten olika slags stilfigurer som kan vara 

problematiska för andraspråksinlärarna. Informanterna fick spontant skriva ned tjugo svåra 

ord och min studie visar att de gammaldags orden är mest svårförståeliga för 

andraspråksinlärarna. Även om de tidigare har fått information om de språkliga varieteterna 

kan det ibland vara svårt att särskilja de olika ordkategorierna. Antalet informanter är allför få 

för att kunna dra en ordentlig slutsats av undersökningen, men den ger ändå en fingervisning 

om de svårfattliga orden.  Ordundersökningen kan därmed vara ett stöd för lärare som 

planerar att arbeta med utvandrarserien i sin undervisning.  

 I utvärderingen skriver några av informanterna att de tycker att språket i Invandrarna är 

svårt. Trots det krävande språket är flertalet informanter ändå positiva till texten. De menar att 

de har lärt sig nya ord och det är ett tecken på att läsningen har varit språkutvecklande. Vidare 

anser ett par av dem att det gammaldags språket är spännande och intressant. Sammantaget 

anser jag att svaren i utvärderingen visar att det svåra språket i Invandrarna inte har utgjort 

något större hinder för läsupplevelsen.  

Litteraturprojektet har genomförts inom den ordinarie klassrumsundervisningen och med stöd 

av Skolverkets styrdokument. För kursen Svenska som andraspråk 2 föreskriver Skolverket 

(2011 a) att litteraturundervisningen ska innehålla ”läsning av och samtal om skönlitteratur 

författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider som ger underlag för att 

utveckla språket och samtala om berättarstrukturer, allmänmänskliga teman och vanliga 

litterära motiv” och jag menar att min studie uppfyller flertalet av dessa krav. I sammanhanget 

påpekar Landmark & Wiklund (2012:36–40) att arbetet med utvandrarserien ger ett ypperligt 

tillfälle att diskutera varieteter i det svenska språket. Undervisning om språklig variation i 

Sverige ska, enligt Skolverket (2011 b), ingå i det centrala innehållet i kursen Svenska som 

andraspråk 2, och i mitt fall blev litteraturprojektet även en inkörsport till lektionerna i 
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språkhistoria. I samband med läsningen av Invandrarna blev det naturligt att tala om dialekter 

och gammaldags språk samt om det svenska språkets utveckling.  

Aktuell forskning (bl.a. Bråbäck & Sjökvist 2001; Klittmark 1998; Landmark & Wiklund 

2012; Molloy 2011; Priou 1998) beskriver hur man kan arbeta med äldre texter i 

undervisningen. Liksom min studie har dessa litteraturprojekt varit framgångsrika med en 

gynnsam kunskapsutveckling hos deltagande elever. Klittmark (1998) & Priou (1998) har 

arbetat med utvandrarserien som ämnesövergripande projekt i grundskolans senare år. Deras 

projekt visar att Mobergs böcker är gångbara även i yngre åldrar och inte enbart i 

vuxenundervisningen. Landmark & Wiklund (2012:36–40) har använt utvandrarserien i 

komvuxgrupper och de har, såsom undertecknad, upplevt hur vuxna andraspråksinlärare kan 

känna gemenskap med romankaraktärerna.  

 I litteraturprojektet har informanterna fått arbeta med skrivuppgifter som har samband med 

Invandrarna. Enligt Cummins (1996:91) kan andraspråkselevers identitet stärkas om de, 

precis som i min studie, får läsa texter och sedan skriva berättelser om sina egna upplevelser. 

Ett annat sätt att stärka identiteten är att lärare och elever tillsammans diskuterar om 

andraspråksinlärarnas tidigare erfarenheter. Cummins (1996:91) poängterar att sådana 

diskussioner skapar gemenskap och tillhörighet i klassrumsmiljön och ger en bra grund för 

elevernas delaktighet i övriga samhällslivet. Liksom Cummins anser Molloy (2011:22) att 

elevernas läsförståelse utvecklas om de med texter som utgångspunkt får samtala om sina 

egna erfarenheter Jag menar att de muntliga bokdiskussionerna i min studie är utmärkta 

exempel på en undervisningssituation där alla röster blir hörda. Dessa diskussioner var 

mycket uppskattade av samtliga informanter och i utvärderingen gavs positiva omdömen som 

”jätteintressanta” och ”jätteroliga”. Informanterna anser att de har lärt sig mycket om andra 

kulturer och olika länder genom att ta del av de andras erfarenheter under samtalen. Min 

uppfattning är att diskussionerna har gjort dem stolta över sitt modersmål och sitt ursprung 

och detta bidrar, enligt Cummins (1996:91), till deras empowerment, d.v.s. ”kollektiva 

skapande av makt”. En stärkt identitet motiverar andraspråksinlärare att delta i det övriga 

samhällslivet.  

Aktuell forskning betonar lärarens centrala roll i andraspråksundervisningen. Cummins 

(1996:141) menar exempelvis att relationen mellan lärare och elev är grundläggande för 

andraspråkselevers identitetsutveckling. När det gäller litteraturundervisningen har läraren, 
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enligt Molloy (2003:310), en betydelsefull roll som medläsare och som aktiv 

diskussionsdeltagare. Vidare påpekar Molloy (2003:210) att läraren måste vara en förebild i 

klassrummet, annars kommer eleverna inte att yttra sig i känsliga frågor. Hon betonar att 

yttrandefrihet måste råda i klassrummet på samma sätt som i övriga samhället. 

Yttrandefriheten innebär att eleven har rätt att tala, men denne har även rätt att vara tyst. 

Under litteraturtemats bokdiskussioner fanns det tillfällen då informanterna inte ville tala om 

sina upplevelser och som forskare var det då viktigt att vara lyhörd och respektera tystnaden. 

En informant, som inte vill berätta om sitt eget liv, kan istället vara med och diskutera andras 

livsvärldar (Molloy 2011:149). Informanterna var dock överlag positiva till 

bokdiskussionerna och i utvärderingen ansåg de att dessa diskussioner var intressanta och 

lärorika.  

Sammanfattningsvis visar min studie att romanen Invandrarna är en bok som engagerar 

andraspråksinlärarna genom att de kan relatera sina egna erfarenheter till händelserna i boken. 

Resultatet överensstämmer med den andraspråksforskning som betonar vikten av att välja 

skönlitteratur som väcker inlärarnas läslust och främjar deras språkutveckling. Studien visar 

vidare att informanterna uppskattar romanen trots att den är skriven i en annan tid och under 

andra förhållanden än de som är rådande idag. Det krävande språket i Invandrarna är en 

utmaning för informanterna, men det utgör inget större hinder för en positiv läsupplevelse.   
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6 Avslutning 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt har varit att skönlitterära böcker med ett allmänmänskligt 

budskap kan användas i andraspråksundervisningen för att anknyta till inlärarnas tidigare 

erfarenheter, trots att böckerna utspelar sig i en annan tid och i en annan miljö. Enligt denna 

utgångspunkt är Invandrarna en bok med ett sådant budskap. Jag menar att resultatet av min 

studie överensstämmer väl med den teoretiska utgångspunkten. Slutligen vill jag återknyta till 

uppsatsens huvudrubrik ”Kära Kristina! Jag förstår din hemlängtan väl”.  Detta citat visar att 

den aktuella informanten kan relatera romankaraktärernas öde till sin egen livssituation. Jag 

anser att detta citat är en utmärkt sammanfattning av ett lyckat litteraturprojekt som har 

genomförts i ett andraspråksperspektiv. Min avslutande förhoppning är att min studie ska 

engagera och inspirera de andraspråkslärare som arbetar med litteraturundervisning. 

 

Forskningen om användningen av skönlitteratur i andraspråksundervisningen är begränsad, 

och speciellt användningen av äldre texter såsom utvandrarserien. Inom nämnda område finns 

många möjligheter till framtida forskning. Exempelvis har jag i min studie endast använt 

utdrag ur romanen Invandrarna. Ett intressant forskningsprojekt kunde vara att arbeta med 

hela romanen, och/eller med de andra delarna i romansviten. Ett ytterligare förslag på fortsatt 

forskning är att mer ingående studera andraspråkselevers upplevelse av språket i 

utvandrarserien.  

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

Litteratur  

Referenser  

Alleklev, Birgitta & Lindvall, Lisbeth, 2001: Läs- och skrivprojektet Listiga räven – att läsa i 

skola och lära för livet. I: Nauclér, Kerstin (red.): Symposium 2000 – ett 

andraspråksperspektiv på lärande. Stockholm: Nationellt centrum för sfi och svenska som 

andraspråk. 

Asklund, Thomas, 2010: Hon färdades... hon for. Upprepande stilfigurer i Vilhelm Mobergs 

Invandrarna. I: Litteratur och språk - Theodor Kallifatides, Bodil Malmsten, Hugo Hamilton, 

Fransk 1800-talsprosa, Marcel Pagnol, Vilhelm Moberg, Språkundervisning (nr 6). 

Mälardalens högskola.  

Axelsson, Monica, 2001: Listiga räven ur Cummins perspektiv. I: Nauclér, Kerstin (red.): 

Symposium 2000 – ett andraspråksperspektiv på lärande. Stockholm: Nationellt centrum för 

sfi och svenska som andraspråk. 

Bråbäck, Lena & Sjöqvist Lena, 2001: Kan man vara dumdristig om man är modig? – om 

skönlitteratur som medel för lärande. I: Nauclér, Kerstin (red.): Symposium 2000 – ett 

andraspråksperspektiv på lärande. Stockholm: Nationellt centrum för sfi och svenska som 

andraspråk. 

Cummins, Jim, 1996: Negotiating identities: education for empowerment in a diverse society. 

Ontario: California Association for bilingual education.  

Cummins, Jim, 2001: Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för utveckling 

av skolans språkpolicy. I: Nauclér, Kerstin (red.): Symposium 2000 – ett 

andraspråksperspektiv på lärande. Stockholm: Nationellt centrum för sfi och svenska som 

andraspråk. 

Denscombe, Martyn, 2009: Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

Jönsson, Karin 2007: Litteraturarbetets möjligheter: en studie av barns läsning i årskurs 

F-3. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola  

 

Klittmark, Christina, 1998: ”Moberg och svenskt 1800-tal - ett ämnesövergripande projekt”. I: 

Svenskläraren (42:3).   

Moberg, Vilhelm, 2012: Invandrarna. Stockholm: Albert Bonniers Förlag (Första upplaga 

1952). 

Landmark, Dan & Wiklund, Ingrid, 2012: Litteraturen, språket, världen: 

Andraspråksperspektiv på litteraturundervisning. Lund: Studentlitteratur.  



48 

 

Liljestrand, Jens, 2009: Mobergland: Personligt och politiskt i Vilhelm Mobergs 

utvandrarserie. Stockholm: Ordfront Förlag AB. 

Molloy, Gunilla, 2003: Att läsa skönlitteratur med tonåringar. Lund: Studentlitteratur. 

Molloy, Gunilla, 2011: Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum. Lund: Studentlitteratur. 

Nationalencyklopedin på Internet, 2013 a: Vilhelm Moberg (2.5.2013) 

http://www.ne.se/lang/vilhelm-moberg 

 

Nationalencyklopedin på Internet, 2013 b: Utvandrarna (2.5.2013) 

http://www.ne.se/lang/utvandrarna  

 

Priou, Inger, 1998: ”Att erövra Utvandrarna” . I: Svenskläraren (42:3).  

Skolverket, 2011 a: Kursplan Svenska som andraspråk. http://www.skolverket.se/ 

Skolverket, 2011 b: Ämnesplan Svenska som andraspråk 2. http://www.skolverket.se/ 

Strömquist, Siv, 2005: Uppsatshandboken. Uppsala: Hallgren & Fallgren  

Svenska Akademiens ordbok (elektronisk resurs), 1997-. http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 

Svenska Emigrantinstitutet, 2013: För studerande: Kunskapsbanken. (30.3.2013) 

http://www.utvandrarnashus.se/ 

Vetenskapsrådet, 2010. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. (17.3.2013) http: //codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Vetenskapsrådet, 2012. Vad är god forskningssed?: Synpunkter, riktlinjer och 

exempel.(16.9.2013) http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000334 

Övriga källor  

Andersson, Benny & Ulvaeus, Björn, 1995: Kristina från Duvemåla. Musikal.  

Arbabi, Farnaz, 2006: Utvandrarna. Pjäs. Riksteatern & Regionteatern Blekinge Kronoberg.  

Moberg, Vilhelm, 1925: Kassabrist. Lustspel.  

Moberg, Vilhelm, 1927: Raskens. En soldatfamiljs historia. Stockholm. 

Moberg, Vilhelm, 1929: Marknadsafton: folkkomedi i en akt. 

Moberg, Vilhelm, 1935: Sänkt sedebetyg. Stockholm.  

Moberg, Vilhelm, 1937: Sömnlös. Stockholm.  

Moberg, Vilhelm, 1939: Giv oss jorden. Stockholm. 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/


49 

 

Moberg, Vilhelm, 1941: Rid i natt! Roman från Värend 1650. Stockholm.  

Moberg, Vilhelm, 1944: Soldat med brutet gevär. En människa ur det förgångna, rannsakad 

och hörd om sina levnadsomständigheter. Stockholm.  

Moberg, Vilhelm, 1949: Utvandrarna. Stockholm. 

Moberg, Vilhelm, 1956: Nybyggarna. Stockholm.  

Moberg, Vilhelm, 1957: Domaren: en tragisk komedi i sex scener.  

Moberg, Vilhelm, 1959: Sista brevet till Sverige. Stockholm.  

Moberg, Vilhelm, 1963: Din stund på jorden. Stockholm.  

Moberg, Vilhelm, 1970: Min svenska historia. Berättad för folket. Första delen. Från Oden 

till Engelbrekt. Stockholm.  

Moberg, Vilhelm, 1971: Min svenska historia. Berättad för folket. Andra delen. Från 

Engelbrekt till och med Dacke. Stockholm.  

Sveriges Television, 1998: Århundradets mest populära bok. Hämtat 2013-11-06 från Projekt 

Runeberg http://runeberg.org/admin/19980525.html   

Troell, Jan, 1971: Utvandrarna. Långfilm. Svenska Filminstitutet.  

Troell Jan, 1972: Nybyggarna. Långfilm. Svenska Filminstitutet. 

 

 

http://runeberg.org/admin/19980525.html


50 

 

Bilagor  

Bilaga 1: Litteraturtema Invandrarna - planering 

Måndag den 11/2: 

Introduktion av boken Invandrarna. Genomgång av hemuppgifterna.  

Hemuppgifter: 

Läs s.47-67 (”Mjölk och vetebullar”) i Invandrarna.  

Arbeta med redovisningsuppgiften ”Brevet till hemlandet”. Sista inlämningsdag för den 

skriftliga redovisningsuppgiften är måndagen den 4/3.  

 

Måndag den 18/2: 

Diskussioner i smågrupper. Vi kommer att diskutera hur det är att flytta till ett nytt land och 

göra jämförelser med händelserna i boken Invandrarna (s.47-67).  

Frånvaro kompenseras med skriftlig inlämning av diskussionsfrågorna.  

Tid för diskussionerna: 

Grupp 1: kl.8.30–9.30 

Grupp 2: kl.9.30–10.30 
Hemuppgift: 

Läs s. 410-420 (”Hemma vid Ki-Chi-Saga”) samt s. 558-563 (”Robert ska bli guldgrävare”) 

Invandrarna. 

 

Måndag den 25/2: 

Skriftligt bokprov i skolan. Du får välja mellan flera olika skrivuppgifter som har anknytning 

till boken Invandrarna. 

Hjälpmedel: lexikon  

Hemuppgift:  

Läs s. 603-621 (”Härhemma i Amerika - där borta i Sverige”) i boken Invandrarna.  

 

Måndag den 4/3:  

Diskussion i smågrupper om hur man anpassar sig till livet i ett nytt land. Därefter gemensam 

diskussion i klassen. Frånvaro kompenseras med skriftlig inlämning av diskussionsfrågorna.  

Skriftlig utvärdering av temaarbetet.  
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Bilaga 2: Litteraturtema Invandrarna - skriftlig inlämningsuppgift  

 

Del 1: ”Brevet till mitt hemland” 

I Invandrarna skriver Karl Oskar brev hem till sina släktingar i Sverige och berättar vad som 

har hänt i det nya hemlandet, Amerika. Tänk dig att du precis har kommit till Sverige och 

skriv ett brev till dina släktingar/vänner i ditt hemland. Berätta för dem om dina 

upplevelser i Sverige. Du kan exempelvis skriva om språket, kulturen, miljön, klimatet, maten 

och människorna. Försök att skriva en levande beskrivning och använd alla sinnen (hörsel, 

känsel, lukt, smak, syn) när du berättar vad du upplever som nyanländ till Sverige.  

Brevet ska innehålla 400-500 ord.  

 

Del 2: Svåra ord  

Romanen Invandrarna är skriven på ett gammaldags svenska och innehåller också ord från 

den småländska dialekten. Skriv ner 20 svåra ord från texten (”Mjölk och vetebullar”) och 

skriv ner ordens betydelse. Om du inte vet vad alla ord betyder kan du försöka att gissa 

betydelsen.  

 

Sista inlämningsdag är måndagen den 4/3.  
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Bilaga 3: Skriftligt bokprov  

Provtid: två timmar 

Hjälpmedel: lexikon och/eller svensk ordlista 

Välj en av nedanstående skrivuppgifter! Läs uppgiftsinstruktionen noga!  

Uppgift 1: Flytta till ett annat land  

Människor emigrerar(utvandrar) av skilda orsaker. I Invandrarna emigrerar Karl Oskar och 

Kristina för att skaffa ett bättre liv för sin familj och Robert drömmer om att bli guldgrävare 

medan Danjel vill utöva sin religion i frihet.  

Vilka orsaker finns till att människor emigrerar idag, år 2013? Skriv en utredande text och 

diskutera varför människor lämnar sitt hem för att börja en tillvaro i ett nytt land. I din 

uppgift ska du nämna boken Invandrarna och hänvisa till något som du har läst i texterna, 

som du har haft som hemuppgift. 

Din text ska innehålla 300-400 ord. Använd rubriken ”Flytta till ett annat land”.  

 

Uppgift 2: När vi ses långt hemifrån  

I boken Invandrarna träffas svenskarna hemma hos Karl Oskar och Kristina och firar 

inflyttningen i det nya stockhuset. De börjar tala om Sverige och människorna i hemorten.  

Vad talar du och dina landsmän om när ni möts långt hemifrån? Skriv och berätta! I din 

uppgift ska du nämna boken Invandrarna och hänvisa till något som du har läst i texterna, 

som du har haft som hemuppgift. 

Din text ska innehålla 300-400 ord. Använd rubriken ”När vi ses långt hemifrån”  

 

Uppgift 3: Hemlängtan 

I boken Invandrarna har Kristina svårt att känna sig hemma i sitt nya hemland, Amerika. 

Hennes hemlängtan beskrivs i boken: ”Här var borta för Kristina - Sverige var hemma”.  

 Hur tycker du att Kristina ska göra för att känna sig mer hemmastadd i det nya landet? Skriv 

ett brev till Kristina och berätta hur du har gjort för att känna dig hemma i Sverige. I din 

uppgift ska du nämna boken Invandrarna och hänvisa till något som du har läst i texterna, 

som du har haft som hemuppgift.  

Ditt brev ska innehålla 300-400 ord. Använd rubriken ”Hemlängtan”. 
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Bilaga 4: Diskussionsfrågor till romanen Invandrarna 

1. I romanen Invandrarna lämnar Karl Oskar och Kristina sitt hemland för 

alltid. De vet att de aldrig kan resa tillbaka till Sverige igen. Hur upplevde du att 

lämna ditt hemland? Hur kändes det att lämna släktingar och vänner? Vad 

saknar du mest från hemlandet? 

2. Karl Oskar och Kristina visste i stort sett ingenting om Amerika när de kom 

dit. Vad kände du till om Sverige innan du flyttade hit? 

3. I början av boken påminner sig Kristina om att hon inte förstår språket. I 

Amerika känner hon sig som en ”dövnick” eller ”dumbe” (stum, mållös), ”hon 

skulle bland främmande gå omkring döv och stum”. Vad tänkte du när du hörde 

svenska första gången?  

4. Hur tror du att Karl Oskar och Kristina lärde sig det nya språket? Vilka 

likheter och skillnader tror du finns i språkinlärningen jämfört med idag?  

5. Kristina längtar tillbaka till Sverige och tänker: ”Aldrig vara med hemma mer” 

och konstaterar att ”Hon visste hur det var hemma, men de därhemma visste 

icke hur det var här”. Har du upplevt liknande känslor av hemlängtan? 

6. Karl Oskar och Kristina packade en amerikakoffert med utrustning som de 

behövde i Amerika. De kunde bara ta med sig saker som de verkligen behövde. 

Vilka viktiga saker packade du ner i din ”amerikakoffert” när du flyttade till 

Sverige?  

7. Första dagen i Amerika får Kristina smaka på färsk mjölk och vetebullar och 

det är ett minne som lever kvar hos henne. Har du något liknande matminne 

från din första tid i Sverige? 

8. Karl Oskar skrev ”amerikabrev” hem till sina släktingar i Sverige. På 1800-

talet tog det många månader innan breven nådde fram till adressaten. Hur 

håller du kontakten med släktingar och vänner i ditt hemland? 

9. På 1800-talet utvandrade man till Amerika för att komma ifrån det som var 

dåligt i Sverige. Det kunde exempelvis vara dåliga ekonomiska förhållanden, 

religiösa och politiska orsaker. Varför tror du att man idag invandrar till 

Sverige? Vilka olika orsaker kan finnas?  

10. Hur tror du att Karl Oskar och Kristina kände sig under den långa båtresan 

till det okända Amerika? Hur kände du dig när du reste till ditt nya hemland, 

Sverige?  
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Bilaga 5: Diskussionsfrågor till romanen Invandrarna 

(gruppdiskussion) 

1. Kristina känner sig inte hemma i Amerika. (”Hon skulle för återstoden av sitt 

liv befinna sig hemma   men hon var ju borta. I denna stuga hade hon sitt hem,        

   men den låg ju borta...” ) När börjar man känna sig hemma i ett nytt land? Hur 

ska man göra för att bli hemmastadd? Kallar du Sverige för hemma eller borta? 

2. Tror du att det är lättare att emigrera (utvandra) i nutid än under 1800-talet? 

Varför?  

3.  I romanen Invandrarna upptäcker Karl Oskar och Kristina saker som är 

annorlunda i Amerika än i Sverige (Äpplena är större än i Sverige och mognar 

redan i juni, kvinnorna använder paraply trots att det inte regnar o.s.v.). Vad var 

annorlunda för dig när du gick på gatorna i början?  

4. Karl Oskar och Kristina reste tillsammans med andra svenskar. De kände sig 

som nära släktingar, trots att alla inte var släkt med varandra. Kom du ensam 

till Sverige eller reste du tillsammans med någon?  

Samt de frågor vi inte hann med under det förra diskussionstillfället:  

6. Karl Oskar och Kristina packade en amerikakoffert med utrustning som de 

behövde i Amerika. De kunde bara ta med sig saker som de verkligen behövde. 

Vilka viktiga saker packade du ner i din ”amerikakoffert” när du flyttade till 

Sverige?  

7. Första dagen i Amerika får Kristina smaka på färsk mjölk och vetebullar och 

det är ett minne som lever kvar hos henne. Har du något liknande matminne 

från din första tid i Sverige? 

8. Karl Oskar skrev ”amerikabrev” hem till sina släktingar i Sverige. På 1800-

talet tog det många månader innan breven nådde fram till adressaten. Hur 

håller du kontakten med släktingar och vänner i ditt hemland? 

9. På 1800-talet utvandrade man till Amerika för att komma ifrån det som var 

dåligt i Sverige. Det kunde exempelvis vara dåliga ekonomiska förhållanden, 

religiösa och politiska orsaker. Varför tror du att man idag invandrar till 

Sverige? Vilka olika orsaker kan finnas?  

10. Hur tror du att Karl Oskar och Kristina kände sig under den långa båtresan 

till det okända Amerika? Hur kände du dig när du reste till ditt nya hemland, 

Sverige?  
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Bilaga 6: Litteraturtema Invandrarna - utvärdering  

 

Namn:___________________________________________________________ 

Ålder: _________                  Kvinna □  Man  □ 

Hemland: ___________________________  

Hur länge har du bott i Sverige? ___________ år 

Modersmål:_____________________________ 

Utbildning i ditt hemland:___________________________________________________ 

Utbildning i Sverige:________________________________________________________ 

 

Vad tycker du om boken Invandrarna (texterna som ni har haft i läxa)? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Har du lärt dig något nytt genom att läsa texterna ur boken Invandrarna? Ge exempel! 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Vad tycker du om språket i Invandrarna? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Vilka ord är svårast att förstå i Invandrarna? 

□ dialektorden        □ de gamla orden    □ andra ord 
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Vill du läsa hela boken Invandrarna och inte bara de korta texterna?   □  Ja       □ Nej 

 

Har du lärt dig något nytt under bokdiskussionerna som vi har haft på lektionstid? Ge 

exempel! 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Vilken är din åsikt om de skriftliga bokuppgifterna (”Brevet till mitt hemland”, bokprovet)? 

Ge exempel!  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Slutligen: Vilken är din åsikt om ”Litteraturtema Invandrarna”? Skriv både positiva och 

negativa saker.  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tack för att du har svarat på frågorna! Dina svar behandlas anonymt. /Susanne  
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Bilaga 7: Svåra ord i romanen Invandrarna 

Ord som informanterna anser vara svårförståeliga i kapitlet ”Mjölk och vetebullar” (s.47-67). 

Amerrka  

anträdde 

avfallna  

bak (brödbak) 

behäftad 

bewar  

björkbuskar  

blanksvettiga (2) 

bleckmugg  

blifwa   

brefwet  

bärmarkerna  

dager  

ditöver  

dreck  

drecka  

dumble (2) 

dynduna (2) 

dövnick (4) 

eder (3)  

erfarit  

famn (2) 

forna  

fresta  

fruntimren  

frälst  

färdas (2) 

fädernesland  

förtärt  

”Gladan” 

gräddtjock  

gårdslönnen  

hafwa 

hannlat  

havande  

herrskapsfruarna 

helbrägda 

hetare  

holme (2) 

husfru  

häpen  

härsken  

högg 

icke  

inandas  

jorbär  

kanna  

kistlocket  

klen (3) 

knallarna  

kojuver  

krymplig  

krönt  

kärl  

lann (2) 

ledamot (2) 

lem (3)  

lif  

linnesäck (2) 

loft  

loggunga  

lyten (2) 

lämpa  

magra  

markwardigt (2) 

matskrinet (3) 

medresenär  

mennskor 

missunnade (2) 

mogna  

myllrade (2) 

mållös 

möcke  

nattsäcken (2) 

nekas 

nerlortad (2)  

nestan  

nick 

nyttja  

nåenting (2) 

obegripliga  

ongarna (2) 

oroen 

ryslig  

sannerligen 

seglade  

silfwer (2) 
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skeppet  

skett  

skockar 

skumma  

skyla  

skålpund (2) 

skänken 

skänkte  

slak (2) 

smäktande  

snipiga  

snäl  

sockenhoran (2) 

spatsera 

spensliga  

spritta  

spånkorg 

Swärje  

sällsport  

säjer  

söcknan (2) 

söter 

taga (2) 

tillbringare (2) 

tillhörigheterna 

tillryggalagt (2) 

tillträdde  

träfwat  

träskrin  

tunnsäck  

tyar (2) 

tämmeligen (3) 

unkna 

uppsvullen  

utav  

utståndna  

vadmalströja  

vettebrö (2)  

viloställe 

vimlar 

vingbruten  

vistas  

vrår 

våta  

werlden  

weta (2) 

widlöftig  

wår  

åskådade  

ädelmodigt (2) 

ändock (2)  

ängslig 

äppel  

ömt  

 

 

 

 

 

 

 


