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This thesis takes its point of departure in recent criticism directed at the 
Swedish school system, especially regarding the fact that students with a 
foreign background do not get the same opportunities or attain the same 
results as Swedish-born students.  
   The general aim of this thesis is to study and analyse multi-lingual students’ 
situation from a critical didactic perspective, focusing on content and teaching 
in Swedish as a Second Language in upper secondary school. The legitimacy of 
and views on the subject are examined, as well as how the students are 
selected and categorised. The role that fiction has in the context of the subject 
is also investigated and discussed. 
   The main sources of inspiration for the theoretical framework of the study 
have been the works of Nussbaum and Cummins. In addition, theoretical and 
methodological approaches are drawn from McCormick´s socio-cultural 
model, Rosenblatt’s reading forms, as well as Tengberg, and Goodlad’s 
curriculum theory. The methodology used in this thesis is ethnography as well 
as curriculum and text analysis. 
   The thesis consists of four articles. Article one, “The secondary school 
subject of Swedish as a Second Language – is it necessary?” examines the 
subject from different angles. The second “Swedish and Swedish as A Second 
Language – two equal subjects?”  compares and  analyses the two curricula.       
The third “Reading Fiction in a Second Language Classroom” and fourth 



 

“Multilingual Pupils’ Reading of Doctor Glas” consider the role of fiction 
within the subject, examining how a group of second language learners 
interpret and discuss the novels and how they interact with each other in 
relation to the literary texts. Furthermore, the last two studies analyse what 
forms of reading the students use.  
   The thesis shows that the subject Swedish as a Second Language is still 
subordinated to the first language subject Swedish, with fewer cognitive 
challenges, as the aims of the curriculum reveal. Swedish as a Second Language 
focuses more on linguistic forms, often in isolated contexts, and less on 
meaning-making, e.g. reading of fiction and personal development.  
   It also indicates that second language learners, in this context, are competent 
readers, able to understand and make meaning of different novels, use 
different forms of reading as well as make use of their broad experiences of 
different cultures in relation to literary texts. Finally, the thesis concludes with 
a discussion about the content in a future, new and inclusive subject of Swedish  
that is necessary to develop in today’s multicultural and globalized society.  
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1. Inledning 
En bild av svensk skola som ofta förekommer i media och i politiska 
sammanhang är att den sociala segregationen växer sig allt starkare. 
Dagens skola verkar befästa klyftor i stället för att vara en skola för alla, 
vilket rapporter och utredningar visar (se t. ex. Skolverket 2009). 
Skillnader mellan elevernas skolresultat beroende på deras 
socioekonomiska bakgrund har ökat sedan år 2000, liksom skillnaderna 
mellan pojkars och flickors resultat (PISA 2012). Marknadsanpassningen 
av skolan och det fria skolvalet verkar ha blivit bromsklossar för social 
rörlighet och likvärdighet. Även forskningen bekräftar denna negativa 
bild (se t. ex. Bunar 2001, Kallstenius 2010). 

Andra orsaker till segregationen är att skolan inte har anpassat sig till 
dagens språkliga, etniska och kulturella heterogenitet i tillräckligt stor 
utsträckning (se t. ex. Sernhede 2011, Skolverket 2012). Ungefär var 
femte elev har en icke-svensk bakgrund och trots goda intentioner från 
Skolverket får många av dessa elever inte samma möjligheter och resultat 
som svenskfödda i utbildningssystemet (se t. ex. Skolverket 2011). PISA-
undersökningen visar att skillnader i skolresultat mellan infödda elever 
och elever med utländsk bakgrund1successivt har ökat sedan år 2000 
(PISA 2012).  

Elevers mångfald gör således att lärare måste ha beredskap för att ge 
alla elever möjlighet till skolframgång. Språk är en viktig faktor som 
bidrar till komplexiteten. Även om både svensk och internationell 
forskning pekar på behovet av att fokusera även på andra 
likvärdighetsaspekter än språket, så är språksatsningar en viktig del för 
att uppnå ökad likvärdighet. Eftersom språk- och kunskapsutveckling är 
en del av samma process, så är språkfrågorna en angelägenhet för alla 
lärare och alla ämnen. Dock finns det ett specifikt skolämne, svenska som 
andraspråk, som har till syfte att stödja andraspråkslevers 

                                     
1 Personer med utländsk bakgrund är födda i utlandet eller födda i Sverige med två föräldrar 
födda i utlandet (Skolverket 2011). 
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språkinlärningsprocess, lärande och väg till skolframgång. Detta ämne 
utgör en av flera aspekter av många flerspråkiga elevers skolsituation.  

Skolämnet med sin korta och ryckiga historia har ofta ifrågasatts och 
mötts av motstånd. Inte förrän år 1995 blev ämnet formellt etablerat 
som ett självständigt ämne i hela det svenska skolväsendet och gav 
behörighet till högre utbildning (Tingbjörn 2004). Flera rapporter om 
skolämnet svenska som andraspråk har visat att det finns stora problem 
med ämnets status, implementering och organisation (se t. ex. 
Myndigheten för Skolutveckling 2004, SOU 2002) och ämnets funktion 
och berättigande har problematiserats inom forskningen (se t. ex. Francia 
2013, Fridlund 2011, Torpsten 2006). 

År 2004 gjorde Myndigheten för Skolutveckling en analys och 
kartläggning av ämnet. Rapporten pekade på vagheter i styrdokumentens 
formuleringar för ämnet och att dessa vagheter lämnar stort utrymme för 
olika tolkningar. I knappt hälften av de undersökta skolorna med 
flerspråkiga elever undervisade lärare utan formell kompetens i svenska 
som andraspråk. Därutöver visar resultaten i rapporten på att 
skolpersonal såg på ämnet som kompensatoriskt, dvs. skolan måste 
kompensera elevernas språkliga brister genom att erbjuda undervisning i 
svenska som andraspråk. Rapporten ifrågasattes av andraspråksforskare 
som bl. a. menade att kartläggningen var alltför begränsad och metodiskt 
undermålig för att man skulle kunna dra generella slutsatser utifrån 
resultaten. Frågan är om de missförhållanden som rapporten pekar på är 
att skolorna ifråga har stora problem med skolresultat som inte ämnet 
svenska som andraspråk kan lastas för (Lindberg & Hyltenstam 2012).  

Fortfarande diskuteras ämnets existens, ofta på grund av de 
oklarheter som det omges av. Frågor om urval, dvs. vem som har behov 
av att välja ämnet i stället för ämnet svenska, vad det innehåller och hur 
styrdokumentens intentioner med ämnet följs samt om det är 
exkluderande eller inte har diskuterats sedan decennier tillbaka. 

Den gemensamma nämnaren och utgångspunkten för denna 
avhandling är skolämnet svenska som andraspråk på gymnasienivå och i 
förlängningen innebär avhandlingen också en problematisering av hur 
skolan bemöter flerspråkiga elever. Avhandlingen är en sammanläggning 
av dels en licentiatuppsats, dels tre artiklar som sammantagna belyser 
ämnet ur olika perspektiv (bil. 2). Forskningsobjektet är utöver 
ämnesinnehållet i svenska som andraspråk den kategori av flerspråkiga 
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elever som är kommunikativt kompetenta med en avancerad nivå i 
svenska språket och således inte nyanlända elever som har ett specifikt 
behov av nybörjarundervisning i svenska. Avhandlingen fokuserar på 
vilken legitimitet kärnämnet svenska som andraspråk kan ha på 
gymnasienivå och centrala frågor är vilka skillnader som finns mellan 
svenska som andraspråk och svenska, vilka synsätt skolans aktörer har 
om ämnet samt hur undervisningen i förhållande till kurs- och 
ämnesplaners intentioner kan se ut med ett fokus på 
litteraturundervisning.  
  I avhandlingen möts olika forskningsfält; dels svenska som andraspråk 
ur sociologiska och språkliga aspekter, dels litteraturdidaktik.  

 

Avhandlingens övergripande syfte och 
forskningssammanhang   
Det övergripande syftet för avhandlingen är att utifrån ett kritiskt 
didaktiskt perspektiv studera och analysera flerspråkiga elevers situation 
med ett fokus på ämnesinnehåll och undervisning i svenska som 
andraspråk.  
   Inom ramen för syftet utreds och diskuteras vilken legitimitet ämnet 
har på gymnasienivå, dvs. varför kunskapsområdet görs till ett eget ämne, 
liksom hur urval och kategorisering av elever sker i förhållande till 
ämnet. Genom avhandlingens fyra studier görs detta ur flera perspektiv 
och har genererat följande forskningsfrågor: 

 
• Vilka skillnader i innehåll finns det mellan svenska som 

andraspråk och svenska i gamla (Lpf 94) kursplaner respektive 
nya (Gy 11) ämnesplaner för gymnasiet? (Studie I, II) 

• Vilka synsätt har elever och lärare på ämnet svenska som 
andraspråk? Hur kan undervisning och innehåll i svenska som 
andraspråk se ut i jämförelse med kursplanens intentioner och 
varför väljer elever att läsa ämnet? (Studie I) 

• Hur läser och tolkar en grupp gymnasieelever som följer 
kursen svenska som andraspråk två olika skönlitterära verk? 
(Studie III, IV) 

 



”I SVENSKA TVÅ VÅGAR JAG PRATA MER OCH SÅ” 

18 

Den första frågan besvaras genom en komparativ undersökning av 
styrdokument i svenska som andraspråk och svenska. För att få svar på 
den andra frågan undersöks en grupp elevers och lärares attityder till 
ämnet, hur urvalet kan gå till samt hur innehåll och undervisning i ämnet 
kan se ut i förhållande till styrdokumentens intentioner. Den tredje 
frågan besvaras genom en fördjupad undersökning i 
litteraturundervisningen och innehåller receptionsstudier av elevers 
romanläsning.  (En översikt av de olika studierna finns i bilaga 2 och hur 
de olika artiklarna bygger på varandra presenteras i inledningen av kapitel 
5.) 

Tratten som följer visar på avhandlingens innehåll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avhandlingen är ämnesdidaktisk såväl som alllmändidaktisk. Sigmund 
Ongstad (2006) menar att ämnesdidaktikens viktigaste roll är att bidra 
med att ’gammal kunskap’ utvecklas så att den blir meningsfull i nya 
historiska och kulturella kontexter. En viktig aspekt är att utöver de tre 
klassiska didaktiska frågorna varför, vad och hur, täcker avhandlingen också 
in ’för vem’, alltså mottagarperspektivet och här kommer de flerspråkiga 
elevernas situation i förhållande till ämnet svenska som andraspråk och 
gymnasie-utbildning in.  

Skolämnet svenska som andraspråk  
 

Allmändidaktik: 
 

Styrdokument, interkulturalitet, demokrati 
 

Ämnesdidaktik: 
 

Ämneshistoria, -innehåll, -konception, 
-legitimitet, -planer 

 
Litteraturdidaktik 
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I min avhandling har jag således en pedagogisk ambition att förstå 
hur innehåll och undervisning i svenska som andraspråk kan utveckla 
elevers kunskaper och förståelse. Dock kan denna ambition inte låta sig 
göras enbart genom det ämnesdidaktiska fältet, utan jag har även sökt 
mig till allmändidaktiken som jag ser som en länk mellan själva 
undervisningsämnet och den allmänna pedagogiken. Allmändidaktiken 
ger utrymme för att studera mer generella aspekter som förutsättningar 
för undervisningen och lärande, så som i denna avhandling berör 
ifrågasättandet och debatten om ämnet, liksom reflektioner över 
kategoriseringar, demokrati och interkulturalitet i förhållande till skolan 
och de flerspråkiga eleverna.  

Disposition 
Nästa kapitel redovisar tidigare forskning med relevans för avhandlingen. 
Kapitel 3 behandlar studiernas teoretiska utgångspunkter och begrepp. 
Avhandlingen fortsätter med att redogöra för delstudiernas 
genomförande, metoder och material i kapitel 4. De fyra studierna är 
sammanfattade i kapitel 5 och återgivna i sin helhet sist i avhandlingen. 
Efter sammanfattningen av de fyra studierna följer den avslutande delen, 
kapitel 6, som sammanfattar, diskuterar och problematiserar resultaten.  

Av läsbarhets- och utrymmesskäl förkortas i fortsättningen ämnet 
svenska som andraspråk till ’sva’ och ämnet svenska med ’sve’, i enlighet 
med Skolverkets terminologi. Jag alternerar med mellan att benämna 
elevgruppen som ’andraspråkselever’ och ’flerspråkiga elever’, för att visa 
att de befinner sig i en språkinlärningsprocess samtidigt som de har med 
sig en viktig kompetens i form av tillgång till flera språk. 
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2. Forskningsöversikt 

Innehållet i följande forskningsöversikt är valt utifrån kriteriet att det ska 
vara närliggande avhandlingens huvudfrågor. Kapitlet inleds med en 
presentation av forskning om skolans bemötande av flerspråkiga elever 
och deras situation med fokus på skolämnet svenska som andraspråk, i 
synnerhet i relation till ämnets innehåll i styrdokument och 
undervisningskontexter. Dessa områden anknyter till avhandlingens 
forskningsfrågor om innehåll i styrdokumenten, liksom hur 
undervisningen ser ut i jämförelse med styrdokumentens intentioner. 
Därefter följer översikt av forskning om litteraturdidaktik, som är av 
relevans för avhandlingens fråga om sva-elevers läsning och tolkning av 
romaner. Rubriksättningen har gjorts efter en läsarvänlig princip och det 
är oundvikligt att avsnitten överlappar varandra inom avhandlingens 
olika delar. Genomgången har utförts genom läsning av artiklar och 
avhandlingar, funna bl. a. med hjälp av sökningar på databaserna 
LIBRIS, Summons och Google Scholar och med granskning av 
referenslistor i relevanta artiklar och avhandlingar.  

Skolans bemötande av flerspråkiga elever 
med fokus på svenska som andraspråk 
Denna översikt är indelad i två områden. Den första delen handlar om 
forskning om styrdokument, medan den andra presenterar forskning om 
undervisning. 

Kategoriseringar av elever i styrdokumenten 

Skolans personal måste förhålla sig till och tolka styrdokument och andra 
policydokument för att kunna utföra sina uppdrag. Ett flertal svenska 
forskare har riktat uppmärksamhet mot olika aspekter av dessa 
dokument som handlar om flerspråkiga elevers skolsituation och då i 
synnerhet i grundskolan.  

Sabine Gruber (2003) har i sin studie av styrdokument och andra 
skolpolitiska dokument och rapporter analyserat diskurser som rör hur 



”I SVENSKA TVÅ VÅGAR JAG PRATA MER OCH SÅ” 

22 

’invandrade elever’ benämns och hur det avspeglas i texterna samt vilken 
betydelse denna grupp elever tillskrivs i texterna. Under 1960-talet får 
eleverna ett inkluderande epitet ’nya medborgare’, medan de under 
perioden 1970 – 1990 kategoriseras i termer av att de har särskilda behov 
och problem. ’Invandrade elever’ blir under denna period således 
betraktade som avvikande i förhållande till svenska elever och har behov 
av särskilda åtgärder. I en annan studie (Granstedt 2010: 28) beskrivs hur 
andra begrepp bli vanliga, som t. ex. ’elev med svenska som andraspråk’, 
’minoritetselev, och ’elev med invandrarbakgrund’. Grubers och 
Granstedts studie visar hur skolan, trots sina ambitioner och intentioner 
om inkludering, bidrar till att både producera och reproducera 
föreställningar om invandrarelever som avvikande, som ’de andra’, vilket 
annan forskning bekräftar (se även Bunar 2001, Lunneblad & Asplund 
Carlsson 2009, Parszyk 1999, Runfors 2003).    

Ytterligare en studie av Gruber (2007) berör frågan om diskrepansen 
mellan styrdokumentens intentioner och den faktiska praktiken i skolan. 
Den har ett fokus på hur skolan och dess lärare tar sig an uppdraget om 
interkulturell undervisning som läroplanen föreskriver i dess 
värdegrundsformuleringar. Den etnografiska studien baseras i huvudsak 
på intervjuer och observationer av klassrumssituationer på en 
högstadieskola under ett år. Resultaten visar hur kategoriseringen av 
elever i ’svenskar’ respektive ’invandrarelever’ betraktas som självklar av 
lärarna. Skolpersonalen konstruerar framför allt kulturella skillnader och 
dessa cementerar uppdelningen i de två elevgrupperna, baserat på 
etnicitet. Det blir således ett fokus på elevernas kulturella olikheter, i 
stället för ett tillvaratagande av deras olika kunskaper, bakgrunder och 
erfarenheter som styrdokumenten ger uttryck för. Skolpersonalens 
förhållningssätt benämner Gruber som en slags kulturell rasism, som att 
”människor uppfattas vara fastlåsta i ’sin kultur’ ” (2007:201).  

Enligt studiens lärarinformanter är det sva-lärarna som innehar 
kunskap om kulturkrockar och kulturskillnader och bär ett slags 
övergripande ansvar för ’invandrarelevernas’ skolframgång. Att se det 
som enbart sva-lärarnas kompetensområde gör att blir det svårt för 
skolans personal att iscensätta det mångkulturella direktivet som 
Skolverket förordar i läroplanen (Gruber 2007: 105).  

Jag vill betona att ovan nämnda studier är genomförda med ett 
begränsat material och att slutsatserna därför inte kan bli alltför 
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generaliserande. Men att flera studier visar att flerspråkiga elever 
betraktas som avvikande och att elevernas kulturella bakgrund inte 
uppmärksammas i undervisningen ger en samstämmig bild av hur det 
kan vara i skolan, styrdokumenten till trots. Studiernas resultat ligger i 
avhandlingens intresse då den undersöker vilka synsätt det finns på sva-
ämnet och vilket innehåll ämnet har i styrdokument och undervisning 
(studie I, II).  

Kompensatoriskt och särskiljande sva-ämne i 
styrdokumenten 

Ann-Christin Torpsten (2006) har intresserat sig för innehållet i 
styrdokumenten och analyserat ett antal av grundskolans läroplaner i 
förhållande till dess kursplan i svenska som andraspråk. Genom detta 
belyser hon vad ämnet erbjuder för lärande. I analysen konstaterar 
Torpsten att de två tidigare läroplanerna (Lgr 62, 69) visar på ett 
kompenserande synsätt, där elevernas olikheter ses som avvikande och 
problematiska och därmed behöver elevernas brister kompenseras i syfte 
att uppnå likvärdighet. Gruppen av elever med svenska som andraspråk 
nämns inte och avsaknaden av ett självständigt sva-ämne kan 
sammantaget tolkas som exkluderande, enligt Torpsten. De två senare 
läroplanernas (Lgr 80 och Lpo 94) intentioner är i stället att en likvärdig 
utbildning ska vara olika utformad för att möta elevers olika behov och 
förutsättningar. I dessa tolkar Torpsten att synsättet har ett inkluderande 
perspektiv där elevernas olikheter ska betraktas som möjligheter. Dock 
menar hon att trots införandet av svenska som andraspråk som eget 
ämne, kvarstår problemen med likvärdighet. Sva-ämnets innehåll är 
alltför likt svenskans, och syftar i alltför hög grad till att kompensera 
elevernas olikheter som ses som brister. Torpstens slutsats är att trots 
läroplanens strävan mot mångkulturalitet, så är kursplanen i stor 
utsträckning monokulturellt präglad. En annan slutsats är att ämnet sva 
inte i tillräckligt hög utsträckning möter andraspråkselevernas speciella 
förutsättningar och behov.  

Liksom Torpsten (2006) hyser Elisabeth Elmeroth (2006) 
uppfattningen att kursplanens innehåll i sva (Lgr 80, Lpo94) är väldigt 
likt det i svenska och att sva blir till ett slags ’skuggämne’ (181) till ämnet 
svenska. Strävandemålen i de båda svenskämnena är i det närmaste 
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identiska, även om syftesbeskrivningen skiljer sig åt. För ämnet sva står 
det att ”eleverna ska uppnå en funktionell behärskning av det språket” 
som är i nivå med den som elever med svenska som förstaspråk har 
(Skolverket 2000:52). Vidare menar Elmeroth att kursplanen för sva har 
en assimilerande orientering där målet är att eleverna ska bli så svenska 
som möjligt. Därför är det viktigt att diskutera den monokulturella 
normen och hur den påverkar andraspråkselevers studieresultat, påpekar 
Elmeroth. Även Magnus Persson (2007) menar i sin analys av skolans 
styrdokument att det finns en ’kulturell vändning’ i skolan som bl a 
avspeglas i att en åtskillnad görs där ’kultur’ associeras till 
andraspråkselever och ’samhälle’ med infödda elever (s.43f). Han 
grundar bl a detta på att kursplanen i sva för grundskolan betonar att 
”synliggöra likheter och skillnader mellan ursprungskulturens och det 
svenska samhällets synsätt och värderingar” och att detta ska göras i syfte 
att andraspråkseleverna ska förstå det svenska samhällets värdegrund 
(Skolverket, 2002:104).  

Sammanfattningsvis visar forskningen att trots att senare läroplaner 
har en inkluderande ambition, så är kursplanen i sva monokulturellt och 
assimilerande orienterad, med nästan identiska mål i jämförelse med 
svenskämnet. Ovanstående forskning är baserad på grundskolans 
läroplaner, medan denna avhandling bidrar med forskning inom samma 
område med avseende på gymnasieskolan och med ett fokus på även på 
dagens läroplan.  

Ämnets organisation och urvalskriterier 

Sva-ämnet är en särskiljande literacypraktik som inrättades bl a i 
likvärdighetens namn, enligt Guadalupe Francia (2013). Mot bakgrund av 
en analys av utbildningspolitiska dokument och utvärderingsrapporter 
om sva menar Francia att införandet av skolämnet sva inte har lett till 
ökad likvärdighet för elever med utländsk bakgrund. Hon frågar sig om 
elevernas socio-ekonomiska bakgrund egentligen är en större faktor i för 
placeringen i sva-grupper än om vilket som är första- eller andraspråk för 
eleverna. Skolverket visar i en rapport på en liknande slutsats och 
efterlyser lärare med ämneskompetens som kan organisera 
undervisningen på ett ändamålsenligt sätt för att inte elever väljs ut att 
läsa sva för att de kommer från en viss socio-ekonomisk bakgrund eller 
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för att de är ’allmänt svagpresterande’ (2008:15). Råd och riktlinjer för 
hur detta ska göras finns dock inte.  
   Francia menar även att ”likvärdighetsmålen bör uppnås utan att det 
skapas särskilda kursplanemål och betygskriterier för olika elevgrupper” 
och att en rättvisare fördelning av ekonomiska medel och garantier om 
välutbildad skolpersonal skulle kunna vara en väg till framgång (2013: 
125). 

Francias resultat och slutsatser går i linje med OECD:s rapport (2005) 
även om rapporten framhäver ämnet sva som värdefullt ur några 
aspekter såsom att undervisningen har som fokus att möta flerspråkiga 
elevers specifikt språkliga behov, något som Francia förbiser. 
Organisationen anser dock i sin rapport att åtgärderna för elever i 
Sverige med utländsk bakgrund har varit undermåliga. Bl a menar de att 
elever stannar i sva-gruppen trots att de skulle kunna gå över till 
undervisningen i svenska och i sva-grupperna finns elever som tillhör 
andra eller tredje generationens invandrare och som med stor 
sannolikhet ser svenska som sitt förstaspråk. Bilden i OECD:s rapport 
bekräftas av Skolverkets (2008) studie med enkäter som riktats till 
skolledningar på Sveriges grundskolor, intervjuer av elever, lärare och 
rektorer på ett flertal grundskolor samt uppföljning av elever från år 3 till 
9. Ett anmärkningsvärt resultat är att en dryg femtedel av enkätstudiens 
skolor uppger att undervisningen i sva även innefattar elever med 
svenska som förstaspråk och att dessa elever utgör ca 15%. Studien visar 
också att undervisning i sva organiseras på olika sätt, ofta betraktas som 
stödundervisning och att oftast svagpresterande elever i allmänhet deltar 
i denna undervisning.  

En kategorisering i förstaspråk och andraspråk är något förlegat enligt 
Sangeeta Bagga-Gupta (2004:19) och hon ifrågasätter den skarpa 
avgränsningen i språk, i synnerhet i skolans värld. Hon menar att språk-
kompetens tillskansar man sig under hela livet. Uppdelningen är 
eurocentrisk och synsättet förbiser att en majoritet av jordens befolkning 
är flerspråkig. Bagga-Gupta och Säljö (2013) diskuterar att literacy-
färdigheter inte kan utvecklas isolerat och är inte heller enbart en 
kognitiv färdighet som kan tränas utan att: 

Literacy är istället en samhälleligt förankrad förmåga, och för att man 
ska utveckla sådana färdigheter förutsätts att det finns sammanhang 
där dessa används och är viktiga. Utvecklingen av literacy-färdigheter 
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är, med andra ord, en social och politisk process och en del av en 
omvälvning av en community eller praktikgemenskap. (2013:11) 

Vad detta synsätt kan få för pedagogiska konsekvenser är det dock svårt 
att sia om, men det borde vara värt att beakta vid en utveckling av ny 
organisation av svenskundervisningen för alla elever. Detta återkommer 
jag till i diskussionskapitlet. Att det behövs speciell språkutbildning i 
svenska för invandrare (SFI) för nyanlända elever står bortom allt tvivel. 
Dock är deras behov inte fokus i denna studie som har avancerade 
andraspråksinlärare som forskningsobjekt. Många ungdomar växer idag 
upp i Sverige med flera olika språk som de kan använda sig av på ett 
varierat sätt och som inte låter sig enkelt kategoriseras i termer av första- 
och andraspråk (Hyltenstam & Lindberg 2004:15f). I detta sammanhang 
ligger det i avhandlingens intresse att även begreppet modersmål 
problematiseras, som i många sammanhang är synonymt som det språk 
som en person lär in först. Skutnabb-Kangas (1981) definierar begreppet 
utifrån ursprung, kompetens, funktion och attityd, vilket också är i linje 
med UNESCO:s (2003) beskrivning att “the language(s) that one 
identifies with or is identified as a native speaker of by others; the 
language(s) one knows best and the language(s) one uses most”(s. 14). På 
en och samma gång kan alltså flera kriterier användas och förändras 
under en persons livstid. Tove Skuttnabb-Kangas poängterar att samtliga 
kriterier frånsett ursprung kan ändras och på så vis får inte modersmålet 
betraktas som statiskt eller stabilt (1981:25). Människor kan alltså ha lärt 
sig och socialiserats in i ett språk, men kan känna tillhörighet till eller 
inneha bättre kompetens i ett annat. Utifrån detta resonemang kan man 
inte godtyckligt kategorisera elever i vilket svenskämne de ska följa, 
utifrån om svenska tycks vara deras första- eller andraspråk. Några 
tydliga riktlinjer eller urvalskriterier står inte att finna. 

Inkluderande eller åtskild 
andraspråksundervisning 

Relationer, trygghet och fokus på samarbete i klassrummet mellan elever, 
oavsett bakgrund, och mellan elever och lärare är av stor vikt för lärandet 
och har uppmärksammats internationellt av flera forskare, i synnerhet 
inom det specialpedagogiska forskningsfältet (se t. ex. Dion, Fuchs & 
Fuchs 2007, Male 2007). De Valenzuela (2007) skriver: 
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Sociocultural theory fosters more culturally sensitive perspectives on 
language use in the classroom and reframes differences in the 
language use of culturally and linguistically diverse students from a 
deficit perspective to one which recognizes the value and importance 
of students' home language and culture to their learning and 
development. (2007:16) 

Här tas elevers olikhet tillvara och skillnader betraktas som berikande för 
alla. Även forskningsfältet cooperative learning visar att heterogena 
elevgruppers interaktion och samarbete i smågrupper befrämjar både 
kunskaps- och språkutveckling, liksom relationer (se t. ex. Cummins och 
Early 2011).  
Ett flertal svenska studier visar på interaktionens gynnsamma effekt på 
elevers förståelse av texter och språkutveckling (Lindberg & Skeppstedt 
2000, Reichenberg 2000, 2008). En studie visar på hur elever i 
smågrupper använder språket när de ska lösa olika uppgifter i SO-
ämnena (Gröning 2006). Grupperna är heterogena och består av elever 
med både svenska som förstaspråk och andraspråk. Slutsatsen är att 
eleverna utgör språkliga resurser och stöd för varandra. Båda 
elevgrupperna bidrar i interaktionen, även om de som har svenska som 
förstaspråk tar något större talutrymme. Genom att använda språket för 
att upptäcka och tolka företeelser i samspel med andra i smågrupper med 
elever från varierande språklig och kulturell bakgrund gör att elever 
utvecklas och tar aktiv del i sin inlärning (Barnes & Todd 1995).  
   En åtskild undervisning försämrar utvecklingen, enligt en studie av 
Benjamin Zufiaurre (2006). Hans studie utgörs av fallstudier i tre olika 
spanska skolor och syftar till att undersöka hur en inkluderande skola 
kan fungera för invandrande elever. Resultaten visar att delaktighet och 
heterogena undervisningsgrupper ger bra resultat med målet att nå en 
social integration. Ett samarbete mellan elever oavsett deras olikheter 
eller svårigheter är den bästa grunden för lärande, enligt honom. Dock 
visar inte hans studie hur elevernas språkliga utveckling mer specifikt ser 
ut.  

Dawn Allens (2006) studie visar även den på integrationens betydelse. 
Allen har intervjuat tjugo ungdomar i den kanadensiska provinsen 
Quebec där franska är majoritetsspråket. De flesta kom från 
förberedelseklasser och de fick frågor om sina erfarenheter av 
undervisning i franska som andraspråk. Resultaten är nedslående. 
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The French language itself became something of an enemy to these 
students who so desperately wanted to go on with their education and 
their lives. Because French was used as a gatekeeper to the 
mainstream, rather than as a tool for communication and learning, the 
students came to resent it and even act out against it. (2006:261) 

Mot bakgrund av studiens resultat drar Allen slutsatsen att den 
särskiljande språkundervisningen motverkar integration då eleverna ser 
på undervisningen som en slags broms i strävan efter att få ingå i den 
ordinarie undervisningen och gemenskapen. Många invandrarelever i 
Quebec ser inte franskan som något som ger dem tillträde till Kanada 
eller USA, utan något som begränsar dem till Quebec.  

En motsvarande studie om hur flerspråkiga elever upplever skolan 
och lärandet och då i synnerhet ämnet svenska som andraspråk är 
Torpstens (2008). Den utgörs av en narrativ analys av tre texter, 
livsberättelser, från lärarstudenter med utländsk bakgrund och tre 
gruppsamtal, med samma studenter. Fokus är hur de har upplevt 
andraspråksundervisningen. Sammantaget visar livsberättelserna att 
informanterna kände sig exkluderade när de blev skilda åt från 
klassgemenskapen genom att hänvisas till att läsa sva och de kände ett 
visst motstånd gentemot ämnet. De upplevde ämnet som ett 
färdighetsämne utan någon individualisering. 

När undervisningen inte utgick från individuella färdigheter som 
resurser och tillgångar utan som problem och brister kände 
informanterna att de inte accepterades. De upplevde utanförskap och 
därmed brist på delaktighet och gemenskap. (2008:152) 

Undervisningen kännetecknades av en subtraktiv inriktning, där 
elevernas erfarenheter inte tillvaratogs och där deras s. k. brister 
uppmärksammades. Dessutom saknade deras lärare formell kompetens i 
svenska som andraspråk.  

Ytterligare en studie om skolämnet sva är Lena Fridlunds (2011) som 
har haft lärarnas praktik som fokus. Hon har undersökt hur lärare och 
rektorer på grundskolor förhåller sig till åtskild undervisning i svenska 
för vissa elevgrupper, hur ämnet sva organiseras på två skolor och hur 
det formuleras och motiveras i styrdokument. Fridlund tar avstamp i ett 
socialkonstruktionistiskt synsätt som förhåller sig ifrågasättande och 
betraktar kunskap som skapad av människor emellan och avhängig av 
den kulturella kontexten. Etnografisk metod med 
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klassrumsobservationer och dokumentanalys är den huvudsakliga 
metodologin, men även intervjuer av skolpersonal utgjorde del av det 
empiriska materialet. Ett konstaterande hon gör är att sva-ämnet 
organiseras som ett självständigt ämne där innehållet i undervisningen i 
stort sett är detsamma som i svenskämnet. Hennes resultat visar att 
myndigheter och forskning är eniga om att svenska som andraspråk ska 
vara ett eget ämne, något som skiljer Sverige från många andra länder där 
inkludering förespråkas.  

Ännu ett resultat av studien visar att lärarna i sva har svårt att 
motivera sin undervisning i språkutvecklande termer, utan de menar 
istället att eleverna behöver arbetsro i mindre grupper, att de kommer 
från en annan kultur och att de behöver en ’enklare’ undervisning, dvs. 
lägre krav, för att möta elevernas behov. Slutsatsen blir, enligt Fridlund, 
att elevgruppen betraktas som annorlunda av kamrater och skolpersonal. 
Dock är hennes slutsatser att det inte är undervisningen utan framför allt 
styrdokumenten som gör sva till ett särskiljande ämne, där 
”styrdokumentens motsägelsefulla formuleringar tenderar att försvåra 
snarare än att underlätta genomförandet” (s. 241) av en inkluderande 
undervisning. Att verkställa och implementera styrdokumentens 
intentioner är inte något som sker per automatik utan ger stort utrymme 
för tolkning, visar även internationell forskning (se t. ex. Creese och 
Leung 2003).  

Fridlund kan dock kritiseras för att förbise språkliga aspekter, som 
exempelvis vikten av kunskaper i såväl förstaspråk som i svenska för att 
tillägna sig ämneskunskaper. Barns språkliga bas byggs upp redan innan 
de börjar skolan och den ligger till grund för fortsatt språk- och 
kunskapsutveckling under skolgången (Viberg 1993). Då blir det en 
dubbel uppgift för flerspråkiga elever som kommit till Sverige efter att ha 
byggt upp en bas i ett annat språk. De ska samtidigt följa med i 
ämnesstudier och lära sig svenska, något som Fridlund inte resonerar om 
i sin studie. Ytterligare en kritisk aspekt av Fridlunds studie är valet av 
titel, Interkulturell undervisning – ett pedagogiskt dilemma, eftersom det inte är 
interkulturell pedagogik som diskuteras, utan uppdelningen av första- 
och andraspråkselever och organiseringen av ämnet i den studerade 
skolan.  

Både Fridlund och Torpstens resultat visar att skolämnet svenska 
som andraspråk inte fungerar tillfredställande, men deras slutsatser om 
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svenskämnenas uppdelning är olika. Fridlund menar att den ordinarie 
svenskundervisningen bör förbättras och bli ett inkluderande ämne för 
alla elever, medan Torpsten resonerar om att ämnet sva bör behållas. 
Dock bör undervisningen utvecklas så att den bättre möter 
andraspråkselevers speciella behov. 

Utöver ovan nämnda studier har ett ytterligare ett antal svenska 
forskare (se t. ex. Haglund 2005, Milani 2007, Wingstedt 1998) genom 
sina studier dragit slutsatser att skolan ofta har ett monokulturellt såväl 
som ett monolingvistiskt bemötande av elever med invandrarbakgrund, 
viket också bekräftas av internationell forskning om minoritetselever i 
hela världen (se t. ex. Cummins 2001, Pavlenko 2002, Vollmer 2000). 
Skolan intar en kompensatorisk hållning där elevers bristande 
språkkunskaper ständigt är i fokus, trots all retorik om berikande 
inkludering och en ’skola för alla’ (se t. ex. Haglund 2005, Lahdenperä 
2004, Runfors 2003).  

Kategorisering i ljuset av marknadsanpassning 

Att det inte enbart är elevers språkliga kompetens som bidrar till 
förenklade kategoriseringar utan också marknadsanpassningen av skolan, 
vittnar Johannes Lunneblads och Maj Asplund Carlssons (2009) studie 
om. Den är en del av en större etnografisk studie av ämnet svenska i 
årskurs 5 och analyserar vilka diskurser som lärare och skolledare 
använder i talet om vem som är en elev med svenska som andraspråk. 
Resultaten visar att såväl lärarna som skolledarna talar om ämnet sva 
förbehållet elever med dåliga skolresultat och att elevgruppen har brister.  

Vi kan alltså se hur samma elever både kan positioneras som en 
tillgång och som något som är extra resurskrävande beroende på 
vilken diskurs som artikuleras i lärarnas tal. Blandningen av elever 
som en mångfald av traditioner, religioner och kulturer beskrivs som 
något positivt, medan positionen elev med svenska som andraspråk i 
huvudsak får sin betydelse genom lärarnas tal om svårigheter för 
eleverna att följa med i undervisningen. (2009:94) 

Elevgruppen ses som extra resurskrävande och forskarna menar att detta 
måste ses i ljuset av skolans marknadsanpassning. Frågor om skolans 
ekonomi relateras således i stor utsträckning till frågor om etniskt 
ursprung. ”Elever med svenska som andraspråk blir ett ekonomiskt 
risktagande” (s.101) är således en av studiens slutsatser och författarna 
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ställer sig frågan vad som händer med skolans demokratiuppdrag och 
elevers rättighet till likvärdig utbildning då skolans ekonomi måste stå i 
förgrunden. 

En annan studie som berör skolans marknadsanpassning och det fria 
skolvalet är Jenny Kallstenius (2010). Den handlar om hur elever som är 
bosatta i Stockholms förorter började söka sig in till innerstadsskolor 
under 2000-talet, ofta för att få en bättre möjlighet till integration. 
Samtidigt börjar innerstadseleverna söka sig till andra skolor, både 
kommunala och privata alternativ. Syftet med avhandlingen är att ”vidga 
perspektivet och titta på Stockholm som helhet och fånga dynamiken 
mellan den socioekonomiska och etniska boendesegregationen å ena 
sidan, och skolvalfriheten å den andra” (2010:4). Med hjälp av Bourdieus 
(1994) teoretiska ramverk om kapital, fält och habitus undersöks och 
analyseras vilket förhållningssätt skolpersonal, föräldrar och elever har till 
det fria skolvalet och hur det används.  I sitt etnografiska fältarbete var 
hon en deltagande observatör på tre grundskolor under ett läsår och 
förutom att observera lektioner, föräldramöten, konferenser, raster, 
personalrum intervjuade hon också inblandade aktörer. Något entydigt 
svar kommer Kallstenius inte fram till. Dock drar hon slutsatsen från 
sina resultat att resursstarka och studiemotiverade elever söker sig bort 
från skolor med låg status, uppbackade av sina föräldrar, som har 
utbildningskapital. 

Föräldrarna beskriver hur ett ökat elevinflöde från socialt utsatta 
förorter och den mer framträdande mångkulturella 
elevsammansättningen som blir konsekvensen förknippas med 
problem och en försämrad utbildningskvalitet. Den ökade 
mångfalden beskrivs som många gånger negativ för de egna barnens 
skolgång. (Kallstenius 2010:205) 

Informanternas berättelser visar en social och mental distans mellan 
’svenskar’ och ’invandrare’. Samtidigt visar också resultaten att val av 
skola kan vara ett sätt för elever och föräldrar att undvika 
boendesegregationens negativa konsekvenser. Elever som bor i de socialt 
utsatta områdena kan söka sig bort från de lokala skolorna, vilket även 
detta leder till ökad segregation.  

Kallstenius menar att skolvalfrihet inte behöver leda till ökad 
integration, eftersom det är de resursstarka och engagerade föräldrarna 
och eleverna som gör aktiva val. Valfriheten kan då ge upphov till en 
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uppdelning av elever med olika bakgrund och förutsättningar, vilket kan 
leda till problem för skolor med svagare positioner i utbildningsfältet.  

Bristtänkandet i förhållande till sva-elever som Lunneblad och 
Asplund Carlsson diskuterar, likväl som denna sociala och mentala 
distans mellan svenskar och ’invandrare’ som Kallstenius beskriver kan 
överföras till avhandlingens fråga om sva som ett särskiljande eller 
inkluderande ämne i förhållande till det traditionella svenskämnet och till 
skolan som helhet. 

Försvar av sva 

Mycket av den forskning som redovisats ovan, i huvudsak inom det 
sociologiska och pedagogiska fältet, visar att skolan reproducerar 
kategorier i ’vi och dom’ och att sva-ämnet kan ses som segregerande 
och exkluderande. Dock menar Inger Lindberg (2009:18) att kritiken av 
sva-ämnet och av sva-undervisningen bör ses i ljuset av den bristande 
och undermåliga implementeringen av ämnet (se även Hyltenstam 2000). 
Hyltenstam och Milani (2012) sammanfattar orsakerna till att sva-ämnet 
ifrågasätts. Många lärare i ämnet är obehöriga i jämförelse med övriga 
skolämnen, det finns negativa attityder till ämnet hos både föräldrar och 
elever och ämnet betraktas som ett stödämne. Dessutom blir sva-ämnet 
det mindre attraktiva i ”en skola som fortfarande så starkt präglas av den 
enspråkiga normen” (Lindberg 2012:35). Det är alltså svårt att besvara 
frågan huruvida sva-ämnet är särskiljande med negativa förtecken eller 
inte, så länge ämnet inte genomförts enligt vad styrdokumenten 
föreskriver och med en stor andel obehöriga lärare i ämnet.  Vad som 
också är viktigt att tänka på när man resonerar om huruvida sva-ämnet 
kan vara särskiljande eller exkluderande är att deltagande i sva-
undervisning endast sker några timmar i veckan, eftersom sva-eleverna 
läser tillsammans med andra elever resten av tiden.  

Vad som saknas i den svenska skolan, konstaterar Lindberg, är 
specialutbildade lärare och skolledare med kunskap i 
andraspråksutveckling. Bristen på denna kompetens, menar hon, bidrar 
till att eleverna inte får den möjlighet till skolframgång de behöver (2012: 
46). En tämligen enad forskarkår menar att skolans uppdrag är att ge 
flerspråkiga elever en kvalificerad ämnesundervisning med god språklig 
stöttning så att de kan hålla takten med sina enspråkiga kamrater 
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samtidigt som de är socialt inkluderade. Att underskatta den tid det tar 
att lära sig ett adekvat skolspråk och negligera de språkliga behov som 
flerspråkiga elever har för att nå skolframgång är att gå emot den 
forskning som skett inom det internationella andraspråksfältet under de 
senaste decennierna (se t. ex. Cummins & Early 2011, Gibbons 2002, 
Schleppengrell 2004, Thomas & Collier 2002). Undervisning i 
sociokulturellt stödjande miljö där elever får uppgifter på andraspråket 
som stämmer med deras ålders- och mognadsnivå, där läraren visar 
respekt för det språk, de kunskaper och erfarenheter eleven har med sig 
och där all ämnesundervisning är språkligt anpassad leder till 
skolframgång (Axelsson 2013). Lika viktigt är det att skapa flerstämmiga 
klassrum där alla elever aktivt får delta och påverka (se t. ex. Cummins 
1996, Dysthe 1995, Thomas och Collier 2002). En stor majoritet av 
forskare inom andraspråksinlärning menar att genom en utgångspunkt i 
flerspråkighet och mångkultur och med ”inkludering som attityd i stället 
för fysisk planering” (Lärarnas Nyheter 2012-03-01) skapas 
förutsättningar att uppfylla elevers olika behov. Andraspråkselever måste 
ges möjlighet att ta igen det språkliga försprång som deras jämnåriga 
kamrater skaffat sig och då det räcker inte med att diskutera organisation 
av skolans svenskämnen. Dock bör den forskning som tidigare 
redovisats om sva-ämnets särskiljande och exkluderande aspekter, tas på 
allvar och ställas i relation till forskning om andraspråkselevers specifika 
språkliga behov, något som denna avhandling avser bidra med.  

Avhandlingens relevans i relation till tidigare 
forskning 

I översikten ovan har jag visat att flerspråkiga elevers situation i skolan 
med fokus på sva-ämnet har undersökts och diskuterats inom forskning. 
En del studier problematiserar och analyserar hur styrdokumenten och 
skolpersonal kategoriserar flerspråkiga elever och hur kursplanerna skiljer 
sig mellan de två svenskämnena. Andra studier belyser sva-ämnets 
undervisning och huruvida ämnet är särskiljande eller inkluderande. 
Denna forskning har uteslutande berört grundskolan, medan min 
avhandling bidrar med att ur olika aspekter belysa gymnasieskolans sva-
ämne. 
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Forskning om litteraturdidaktik och 
litteraturreception 
I detta avsnitt presenteras forskning med relevans för avhandlingens 
frågor om hur flerspråkiga elever skapar mening i sitt möte med två 
romaner och i förlängningen skönlitteraturens roll i 
andraspråksundervisningen.  

Litteraturdidaktik i andraspråksperspektiv 

I Vetenskapsrådets översikt av svensk forskning om litteraturdidaktik 
(2006) presenteras ingen studie om läsning av skönlitteratur ur 
andraspråksperspektiv. Inte heller i Vetenskapsrådets forskningsöversikt 
(2012) om flerspråkighet som beskriver både svensk och internationell 
forskning refereras det i någon större utsträckning till svenska studier om 
litteraturens roll i andraspråksundervisningen och då i förhållande till 
litteracitetsutveckling. De tretton litteraturdidaktiska avhandlingar 
skrivna under 2000-talets första decennium som Degerman (2012) 
refererar till rör ämnet svenska. I två nyutkomna antologier om 
läsundervisning och litteraturdidaktik i svensk skola (Jönsson & Öhman 
2015, Tengberg & Olin-Scheller 2015) presenteras nya studier varav flera 
handlar om innehållet i ämnet svenska, men ingen om svenska som 
andraspråk. Den enda svenska avhandling jag funnit som hämtat empiri 
från ämnet svenska som andraspråk är Eva Hultins (2006) studie om 
litteratursamtal (se nästa avsnitt).  

Arthur Bradford (2006) diskuterar skönlitteraturens möjligheter i 
andraspråksundervisningen och menar att lärare i English as a Second 
Language (ESL) använder litteratur som redskap för språkinlärning på tre 
olika sätt. För det första kan skönlitteratur hjälpa eleverna med 
utvidgning av deras ordförråd och för det andra blir eleverna mer vana 
vid vissa syntaktiska mönster som inte används lika ofta i det talade 
språket (2006:202). Men en del lärare använder litteraturen på ett tredje 
sätt, menar Bradford: 

/…/to help students of English as a second language understand the 
societies in which English is spoken. By reading the literature of the 
society, a student is able to grasp some of the deeper psychological 
forces that motivate behavior within the society. (2006:203) 



2. FORSKNINGSÖVERSIKT 

35 

Detta kan appliceras även på svensk kontext enligt mitt synsätt, även om 
man måste vara försiktig med att använda litteratur som något slags 
assimilationsredskap. Bradford fortsätter med att diskutera hur litteratur 
kan befrämja språkutveckling samtidigt som eleven får möjlighet till att 
uppleva litteratur och tillägna sig en litterär kompetens.  
   Sammanfattningsvis verkar det vara tunnsått med litteraturdidaktisk 
forskning om flerspråkiga elevers läsning och om litteraturundervisning i 
svenska som andraspråk. Detta är en av flera utgångspunkter för denna 
avhandling som vill bidra med forskning om skönlitteraturens roll i sva-
ämnet. Dock menar jag, att allmängiltiga litteraturdidaktiska teorier också 
måste vara relevanta för ämnet svenska som andraspråk på 
gymnasienivå. I följande avsnitt och i följande kapitel presenteras därför 
teorier om litteraturdidaktik ur såväl internationellt som nationellt 
perspektiv.  

Studier av litteraturundervisning  

Av vikt för denna avhandling är fyra svenska empiriska studier som rör 
olika aspekter av litteraturundervisning. Den första är Michael Tengberg 
(2011) som beskrivs närmare i kapitel 3, eftersom resultaten av studien 
bidrar med ett teoretiskt ramverk i form av läsartsbegrepp vilka använts 
som analysverktyg i receptionsstudierna (III och IV).  

Den andra studien är Anita Vargas (2013) där fyra olika textsamtal 
analyseras i två klasser i åk 6 och 7 med det övergripande syftet att stödja 
eleverna att utveckla läsförmågan. Hon uppmärksammar hur lärare 
genom samtal kring skönlitteratur explicit kan undervisa i 
läsförståelsestrategier och därigenom erbjuder eleverna stöd i att utveckla 
sin metakognitiva förmåga. Med hänvisning till internationell forskning 
definierar Varga att en utvecklad metakognition kopplat till läsprocesser 
ska ”förstås som förmågan att iaktta, problematisera, kommunicera och i 
förlängningen påverka den egna läsförståelse- och tolkningsprocessen 
genom aktiva val av läsförståelsestrategier” (s. 496) och i sin empiri visar 
Varga på lärares olika undervisningsstrategier. Resultaten visar hur 
lärarna stödjer eleverna att utveckla metakognition i fyra olika avseenden: 

1) identifiera och synliggöra premisserna för de egna 
frågeställningarna, infallsvinklarna och synpunkterna, 2) observera 
och verbalisera den egna tolkningsprocessen 3) iaktta, reglera och 
kommunicera bruket av läsförståelsestrategier samt 4) urskilja texten 
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som en estetisk konstruktion och interaktionen/transaktionen mellan 
text och läsare. (2013:451) 

Varga menar att dessa stöd tillsammans med ett utvecklande av ett 
metaspråk skapar grund för att elever fördjupar sin läsförmåga och 
förmåga att samtala om litteratur. 

En tredje för avhandlingens sammanhang intressant studie är Eva 
Hultins (2006). Hon analyserar, i likhet med Tengberg, undervisning i 
litteratur med fokus på samtal i olika klasser, däribland en i svenska som 
andraspråk. De samtalsgenrer hon identifierar i denna klass benämner 
hon som det kultur- och normdiskuterande samtalet och det informella 
boksamtalet. I dessa samtal är alltså syftet att diskutera kulturer och 
normer. Hultin menar att den aktuella undervisningen utgår från 
erfarenhetspedagogik. Elevernas synpunkter tillvaratas och litteraturen 
ses som en kunskapskälla, där man diskuterar kulturella och sociala 
normer och värderingar i ljuset av egna erfarenheter. Hultin ställer sig 
frågan om det är en slump att just dessa samtalsgenrer råder i ämnet 
svenska som andraspråk, där texterna i första hand inte behandlas som 
litterära texter, utan som ett sätt att värdera och diskutera olika kulturella 
fenomen i framför allt samtidstexter.  

Den sista och fjärde studien som är av relevans för avhandlingen är 
Stig-Börje Asplunds (2010). Han undersöker, bl. a. genom 
videoinspelningar, några pojkars litteratursamtal. Elevgruppen följde 
gymnasiets fordonsprogram. Asplund visar på hur pojkarna konstruerar 
sina sociala identiteter och hur de positionerar sig som läsare. Resultaten 
både bekräftar och utmanar den vanliga bilden av fordonspojkars läsning 
och de visar på en mångfacetterad bild av deltagarna. Det finns underlag 
som visar att pojkarna är kompetenta läsare som tar läsningen på allvar. 
Emellanåt blir det dock en ’grabbig’ jargong som skapar gemenskap och 
en stark känsla av tillhörighet i gruppen och pojkarna är måna om att 
komma överens och att inte sticka ut. Asplund menar att i detta 
sammanhang är lärarens roll viktig genom att visa på att det kan finnas 
olika tolkningar och förhållningssätt till de litterära texterna. 

Sammanfattningsvis är dessa studier av intresse för avhandlingen då 
lärarens roll i elevers litteratursamtal undersöks och diskuteras, liksom 
hur elever kan läsa och tolka en skönlitterär text både som en estetisk 
konstruktion och som språngbräda för att associera till och diskutera 
samtidsfenomen 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Detta kapitel syftar till att presentera avhandlingens huvudsakliga 
inspirationskällor, teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp.  

Avhandlingen har framförallt sin teoretiska grund i det sociokulturella 
perspektivet på lärande. Det sociokulturella perspektivet är en del av 
socialkonstruktionismen som intar en kritisk inställning till det till synes 
självklara och till förgivettagna ’sanningar’ om verkligheten. Detta är av 
relevans för mina två första studier inom avhandlingen där jag granskar 
ämneskonception och styrdokument för ämnet sva. 

Inom det sociokulturella perspektivet ses lärande som en 
samarbetsinriktad och social aktivitet med språket i centrum. Genom 
interaktion med andra människor får vi kulturella resurser i form av 
språkliga medierande redskap som gör att vi kan tillägna oss kunskap och 
delta i sociala aktiviteter och sammanhang (Vygotskij 1978, 2001). 
Kommunikation och lärande är kulturellt och socialt skapat och 
utvecklas i den kontext som individen befinner sig i. Lärandet är alltså 
situerat (Alvesson & Sköldberg 2008, Säljö 2005, 2010).  

Den sociokulturella teorin är inspirerad av Vygotskijs modell av den 
proximala utvecklingszonen (1978) där en mer kunnig person i 
interaktion vägleder och stöttar den som är mindre insatt inom ett 
område. Detta utvecklande samspel kan vara mellan lärare och elev, men 
också mellan elever - ”under adult guidance or in collaboration with 
more able peers” (Vygotskij 1978:86). Allt eftersom handledningen 
fortsätter blir eleven alltmer självständig och kan hantera de nya 
tankegångarna eller insikterna på egen hand. De kunskaper och det 
meningsskapande som eleven efterhand klarar av ligger inom den 
proximala utvecklingszonen.  

Dessutom innefattar det sociokulturella perspektivet en syn på 
språket som ett redskap för meningsskapande i sociala praktiker. Språket 
kan inte skiljas från sitt sociala sammanhang, utan är både en individuell 
och social process som är beroende av varandra. Hur vi utvecklar vårt 
tänkande är beroende av språket och Lev Vygotskij menar att tanken har 
sin upprinnelse i ordet, tanken ”föds i ordet” (2001:472) och tankar 
fullbordas genom att de får en språklig dräkt i samspel med andra. Det 
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sociala samspelet är alltså en avgörande drivkraft i språktillägnandet, där 
egna tankar ges uttryck i muntliga formuleringar och möter gensvar.  

För att beskriva vad som sker i litteratursamtal där elever sinsemellan 
hjälper varandra till förståelse och meningsskapande med eller utan 
lärarens stöd, är denna övergripande teori om den närmaste 
utvecklingszonen och att lärande och språktillägnande sker i interaktion 
med andra, relevant för min avhandling och utgångspunkter för de två 
senare studierna.  

    

Språk, kultur, identitet 
Min läsning av Martha Nussbaum (1997) och Jim Cummins (1996, 2000, 
2001) har inneburit en inspirationskälla genom forskningsprocessen. 
Deras teorier och tankar om språk, kultur och identitet samt om 
litteraturens möjligheter (och då i synnerhet skönlitteraturens) visar på 
hur skolan kan förhålla sig till och bemöta elever, i synnerhet flerspråkiga 
elever. Även om hänvisningar till Nussbaum är få i avhandlingens 
ingående studier har min läsning av hennes filosofi inneburit en 
förståelse och möjlighet till analys av vad undervisning i skönlitteratur 
kan innebära för elever.  

Ur ett internationellt perspektiv pläderar Nussbaum för det 
nödvändiga med en humanistisk bildning, i enlighet med framför allt 
Sokrates och Aristoteles principer, i ett demokratiskt samhälle. Hon 
skriver att i dagens multikulturella och globaliserade värld måste vi fråga 
oss vad en god medborgare bör veta för att kunna hantera tillvarons 
komplexitet. Många av de svåraste problem som vi ställs inför kräver en 
dialog som förenar människor från olika nationella, kulturella och 
religiösa bakgrunder (1997:8).  

Nussbaum för ett resonemang om liberal education, ett bildningsideal 
som ursprungligen kom från USA och som syftar till att allsidigt utveckla 
människors olika förmågor. Nussbaum vill förnya liberal education genom 
att studiet av andra kulturer läggs till och hon diskuterar förhållandet 
mellan detta bildningsideal och medborgarskap. Hon anammar en 
klassisk idé om världsmedborgaren som har en lojalitet med människor i 
hela världen. Nationella och lokala uttryck och lojaliteter betraktas som 
underställda och en mångfald av perspektiv på vad som är viktigt 
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erkänns. Vi ingår i en gemenskap som startar i jaget och den närmsta 
familjen och gruppen, men som efter hand kan växa sig allt större och 
rikare på förståelse och insikter för att till slut omfatta en global 
gemenskap. Det allra viktigaste är, enligt Nussbaum, att vi erkänner det 
mänskliga livets värde överallt och att vi ser oss själva som 
sammanbundna med människor över hela världen. (1997:9) Nussbaums 
kontext är den amerikanska universitetsvärlden, men jag vill genom min 
studie visa att hennes tankar mycket väl kan appliceras på ett svenskt 
utbildningssammanhang, inom såväl allmän- som ämnesdidaktik.  

För att kunna bli goda och välutbildade världsmedborgare bör vi, 
utöver den vetenskapliga förståelsen, utveckla tre förmågor menar 
Nussbaum. Den första är kritisk förmåga. Vi bör ställa oss kritiska till oss 
själva och inte anamma auktoriteter oreflekterat. Inte minst våra egna 
traditioner måste sättas under luppen. Denna förmåga tangerar den 
modell som Hilary Janks (2013) har arbetat fram för att arbeta med critical 
literacy. Critical literacy bygger på en tanke om social rättvisa och vill 
fokusera det sätt på vilket text och språk reproducerar världen.  

Essentially, critical literacy is about enabling young people to read 
both the word and the world in relation to power, identity, difference 
and access to knowledge, skills, tools and resources. (2013: 227) 

Utöver den kritiska förmågan behövs en andra, nämligen förmågan att 
förstå andra kulturer, att se oss själva som något mer än en medborgare 
inom en region eller grupp. Genom en interkulturell utbildning som 
inkluderar kunskap om fler religioner och kulturer kan vi lära oss att 
förstå att vår egen tillvaro inte är bättre än någon annans, utan att behöva 
förminska oss själva.  

Att utveckla förståelse för mångkulturalitet och interkulturalitet och 
hur de verkar i förhållande till litteraturundervisning och lärande ligger i 
avhandlingens intresse, likaså en diskussion om flerspråkiga elevers 
situation i en vidare social kontext. De komplexa begreppen har 
tillskrivits en mängd olika tolkningar och det är svårt att finna enhetliga 
definitioner. I relation till skola och utbildning används ofta begreppen i 
projekt som handlar om ’invandrarelever’ som kan utgöra problem på 
grund av sin mångkulturalitet (Tesfahuney 1999). Hans Lorenz och 
Bosse Bergstedt (2006) förklarar att ett mångkulturellt samhälle eller en 
mångkulturell skola ”innebär att samhället eller skolan befolkas av 
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individer som representerar skilda kulturer, etnicitet eller nationaliteter” 
(s. 16). Här ska det, enligt mitt synsätt, även läggas till socio-ekonomisk 
bakgrund.  

Caroline Ljungberg (2005) menar att för att kunna förstå och tolka 
idén om en mångkulturell utbildning behöver man analysera begreppet 
efter den ideologiska kontexten. För avhandlingen är en av Ljungbergs 
analyser av mångkulturalism användbart i en pedagogisk kontext:  

 
Kritisk mångkulturalism handlar om relationer mellan olika 
grupperingar i samhället och har som syfte att uppmärksamma och 
ifrågasätta relationer som leder till förtryck. En mångkulturell 
utbildning eller undervisning studerar relationer i samhället och 
inkorporerar fler perspektiv och erfarenheter än enbart det 
dominerande. Kritisk reflektion är en central komponent. (2005:181) 
 

Denna definition är alltså ett sätt att se på mångkulturalism som står i 
samklang med Nussbaums syn på kritisk förmåga och på förmågan att 
förstå andra kulturer. I avhandlingen används också begreppet som en 
markering av att i skolan finns elever med en mängd olika kulturella 
bakgrunder som speglar en heterogenitet. 
   När det handlar om begreppet interkulturalitet ansluter jag mig till 
följande definition som förklarar vad som avses med att vara 
interkulturell: 

[…] the capacity to reflect on the relationship among groups and the 
experience of those relationships. It is both the awareness of 
experiencing otherness and the ability to analyse the experience and 
act upon the insights into self and other which the analysis brings. 
(Alred, Byram and Fleming 2003:4)   

Interkulturalitet inbegriper således både reflektion och handling i 
förhållande till en själv och till andra. Pirjo Lahdenperä (2004) förklarar 
att interkulturellt lärande är processer där de hinder som utgörs av vår 
egen uppfostran, våra värderingar och vår grupptillhörighet kan 
elimineras och ta oss ur vår kulturellt begränsade horisont. Genom 
interaktion och kommunikation och genom att problematisera 
kulturbundna antaganden och perspektiv kan vi ompröva våra 
föreställningar.  

Nussbaums två förstnämnda förmågor om kritiskt förhållningssätt 
och förmåga att förstå andra kulturer är relaterade till fakta, medan den 
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tredje handlar om empati och andra känslor, narrativ fantasi, eller med 
Nussbaums egna ord: ”[…] the ability to think what it might be like to be 
in the shoes of a person different from oneself” (1997:11). Detta är inget 
som ska ske okritiskt, utan vi ska genom perspektivbyten reflektera och 
granska andras livssituationer och agerande genom användandet av 
fantasin. Enligt Nussbaum är läsning av skönlitteratur synnerligen lämpat 
för detta ändamål (1997:85ff). Litteraturens stora potential ligger i att den 
ger möjligheter att uppleva och reflektera över livsstilar och idéer.  

Nussbaum har blivit kritiserad för att idealisera litteraturläsning och 
för att inte problematisera litteraturens ställning i det digitala samhället. 
Persson skriver att i Nussbaums resonemang kan man hamna ”farligt 
nära myten om den goda litteraturen – att man självklart blir en god 
människa av att läsa litteratur” (2007:258). Jag tolkar Nussbaums 
resonemang som att litteraturen kan vara en språngbräda för kritiska 
diskussioner och samtal om etiska och kulturella frågor. Detta behöver i 
slutändan inte alls innebära att man blir ’en god människa’, men däremot 
en mer medveten och kosmopolitisk medborgare.  

Kanske kan hennes tankar om världsmedborgaren ses som alltför 
utopiska. Dock överensstämmer hennes idéer med läroplanens 
värdegrund: 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till 
inlevelse. /---/ Det svenska samhällets internationalisering och den 
växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på 
människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en 
kulturell mångfald. Skolan är en social och kulturell mötesplats, som 
har både en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos 
alla som verkar där.  

 Mål:   kan samspela i möten med andra människor utifrån respekt för 
skillnader i       livsvillkor, kultur, språk, religion och historia, 

         kan leva sig in i och förstå andra människors situation och 
utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen 
(SKOLFS 2011:144) 

Nussbaums visioner om litteraturens särställning kan knytas till mitt 
läsprojekt där elever läser, diskuterar och samtalar om tre romaner inom 
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temat ’utanförskap och identitet’2. I dessa samtal resonerar de om kultur, 
identitet och språk och genom detta menar jag att de har möjlighet att 
utveckla de förmågor som Nussbaum förespråkar i visionen om 
världsmedborgaren.  
   Läsning och kritiska samtal i skolan om händelser och människors 
agerande i fiktiv form, kan vara ett av flera sätt att skapa empati, 
förståelse och tolerans. Persson skriver att ”litteraturläsning kan utveckla 
både det kritiska tänkandet och empatin; förmågor som är ovärderliga 
för medborgaren i en demokrati och som också kan kan tas i bruk för att 
berika och fördjupa det offentliga samtalet om angelägna frågor” 
(2007:263). Det kursiverade hjälpverbet kan vill jag tolka som att 
litteraturläsning inte behöver vara det enda, utan det finns andra medier 
som t. ex. film och drama, som kan skapa medkänsla och ge insikter. 
Dessutom är naturligtvis inte litteraturläsning någon omedelbar väg till 
empati och kritisk tänkande, utan det måste handla om hur vi läser och 
vad vi gör med läsningen. Dessa frågor saknas i Nussbaums resonemang, 
men hon är huvudsakligen teoretiker och filosof, inte ämnesdidaktiker.  

Nussbaums resonemang om världsmedborgaren och liberal education 
tangerar de övergripande allmändidaktiska teorier och riktlinjer som 
Cummins (1996, 2000, 2001) har utvecklat för att förbättra 
undervisningen i synnerhet för andraspråksinlärare. Att sätta in skolan i 
ett större samhälleligt perspektiv är nödvändigt för att förstå flerspråkiga 
elevers situation. Cummins menar att skolans bemötande av elever och 
vilka förväntningar lärare har på sina elever betyder mycket. Relationerna 
mellan majoritets- och minoritetsgrupper (eller över- och underordnade 
grupper), samhällsklimatet och rådande attityder till språklig och kulturell 
mångfald påverkar såväl strukturer i skolan som lärares sätt att definiera 
sina roller i samspelet med elever. I samspelet kan eleven antingen bli 
stärkt och bekräftad, empowered (självstärkt) genom samarbetsinriktade 
relationer eller osynliggjord och försvagad genom tvingande 
maktrelationer. Cummins resonerar om andraspråkselevers 
identitetsutveckling och hävdar att för att ungdomar ska investera sin 
självkänsla, dvs. sina identiteter, för att tillägna sig ett nytt språk och 
kultur, måste de få uppleva att de är positivt bekräftade av medlemmarna 
                                     
2 Utöver Kalla det vad fan du vill och Dr Glas läste klassen även Främlingen. Till denna sista 
läsning finns inspelat material och elevtexter, men ingen analys är ännu genomförd. 
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av majoritetskulturen (2001:332). I detta sammanhang betonar Cummins 
vikten av elevers igenkänning vid litteraturläsning för att kunna skapa 
engagemang. När en grupp flerspråkiga elever diskuterar en text som på 
något sätt berör dem kan de bli uppslukade av samtalet och använder sig 
av språket på ett meningsfullt sätt. Det finns också, enligt mitt synsätt, en 
speciell potential i samtal om litteratur där man kan betrakta sig själv i 
ljuset av andra, förstå hur människor kan utvecklas och därigenom inse 
att förändring kan vara möjlig. Att det dock inte endast är igenkänning 
som kan skapa engagemang diskuteras i avhandlingens sista kapitel. 

I Cummins kategorisering av pedagogiska synsätt beskrivs den ena 
polen, det traditionella undervisningssättet, som en slags bankmetod. 
Läraren, som ensam styr undervisningen, deponerar fakta och 
färdigheter i elevernas ’bankhjärnor’ och minneskunskaper värdesätts 
högt, vilket ger uttryck för en behavioristisk kunskapssyn. I den andra 
polen, den s.k. transformerande pedagogiken, har samspelet stor 
betydelse och eleverna uppmuntras till att inta ett kritiskt synsätt samt att 
analysera och öka sin sociala medvetenhet. Det inbegriper språkstudier, 
där målet är att eleverna ska utveckla ett undersökande och kritiskt 
förhållningssätt (Cummins 2001:340). Elever förbereds att bli kritiska 
och aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle och bli varse att det 
finns möjligheter att förändra ojämlika strukturer (Cummins 2000:45f). 
Detta står i samklang med de förmågor som Nussbaum menar måste stå 
i centrum för en utbildning av världsmedborgaren (1997:9ff). 
Värderingar och traditioner får inte enkelt anammas bara för att de 
tillhör den egna kulturens tänkesätt.  

En av Cummins modeller (2000:68) beskriver de krav som ställs 
elevens språkförmåga när det gäller att tillgodogöra sig undervisning har 
två variabler. Den ena variabeln är kognitiv svårighetsgrad och den andra 
är graden av situationsberoende. Cummins menar att andraspråkselever 
behöver en undervisning med ett kontextualiserat innehåll och interaktivt 
arbetssätt så att den kognitiva nivån efterhand kan öka. Detta sker bl. a. 
genom ett samspel mellan elever och mellan elever och lärare. I 
samspelet kan ord och begrepp redas ut och kopplas till tidigare 
omvärldskunskaper. Relevanta texter kan efterhand föras in i 
undervisningen så att den kognitiva nivån ökar. Cummins modell är 
utförligt beskriven i studie I (avsnitt 2.1.1). Cummins kan sägas företräda 
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en funktionell språksyn, som betonar sociala aspekter och hur vi 
använder språket i verklig kommunikation. 

Cummins riktlinjer och teorier om språkutveckling och bemötandet 
av flerspråkiga elever och hans resonemang om den transformerande 
pedagogiken är av relevans för avhandlingen, då den beforskar 
skolämnet svenska som andraspråk och i förlängningen diskuterar 
bemötandet av flerspråkiga elever.  

En läroplansteoretisk ansats 
I avhandlingen är kursplanerna (Lpf 94) respektive ämnesplanerna i sva 
och sve (Gy11) inbördes jämförda (studier I och II). Dessa kurs- och 
ämnesplansanalyser vilar på en didaktisk ansats inom läroplansteorin som 
i Sverige utvecklats av framför allt Tomas Englund (1990). Inom denna 
ansats förstås läroplaner och ämnes- och kursplaner som politiska 
kompromisser som ses som tolkningsbara. Englund menar att 
utbildningens innehåll kan ses ”i ett spänningsfält ytterst bestämt av 
sociala krafter i kamp. Det yttersta maktcentrat för denna kamp är staten, 
men det är också en ’uttolkningskamp’ som förs på alla nivåer” 
(1990:28). Olika politiska organ på nationell nivå beslutar om läroplaners 
innehåll och därefter är det den enskilda skolan och dess lärare som 
tolkar och väger innehållet mot olika lokala förhållanden. Även den 
specifika undervisningssituationen styr tolkning och didaktiska 
omdömen.  

Stephen Ball (1994) uttrycker att policytexter kan betraktas både som 
en textpraktik och som en normaliserande och disciplinerande praktik 
som tillverkar eller konstruerar sanningar om skolan i samhället och 
positionerar lärare och elever. På grund av detta, menar Ball att en viktig 
funktion för policyanalyser är att visa vem som gynnas eller missgynnas 
genom policypraktikerna. Denna betoning på tolkningsbarhet är en 
utgångspunkt för mina analyser av kurs- och ämnesplaner, dvs. att även 
om kurs- och ämnesplanerna är styrande och vägledande för min 
undersökta ämnesarena finns utrymme för tolkningar och diskrepans 
mellan innehållet och praktiken.  

Avhandlingen har didaktiska frågeställningar då fokus riktas mot vad i 
innehållet som skiljer sig åt i de båda ämnena, samtidigt som ett 
resonemang förs om vad åtskillnaderna kan innebära. Jag har i kappan 



3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

45 

använt mig av Goodlads (1979) läroplansteoretiska begreppssystem för 
förståelse och analys av styrdokumentens innehåll och intentioner, hur 
detta innehåll och dessa intentioner kommer till uttryck i undervisningen 
samt vilka synsätt som finns på styrdokumenten. Goodlad menar att 
styrdokument bör studeras på olika nivåer och att tolkningar på olika 
nivåer påverkar de andra nivåerna, men trots detta kan det vara stor 
diskrepans mellan den plan som några personer formulerar och den som 
eleverna slutligen uppfattar och upplever (1979:20ff). Begreppssystemet 
innehåller fem former där den första är den ideologiska läroplanen som är 
en konsekvens av politiska och pedagogiska idéströmningar, medan den 
andra är den formella läroplanen, dvs. det sanktionerade dokumentet. Den 
tredje är den uppfattade läroplanen som visar på hur personer uppfattar 
den formella. Den operationaliserade läroplanen är den fjärde formen och 
visar på hur den realiseras i undervisningen, medan den femte och sista 
är den upplevda som visar hur elever upplever undervisningen och därmed 
lärares tolkningar av läroplanen. 

Läsningens sociala och kulturella 
sammanhang 
Sedan mitten av 1900-talet har det skett en perspektivförskjutning vad 
gäller synen på läsning. Tidigare riktade nykritiken in sig på den litterära 
texten som en slags självständig artefakt som skulle analyseras som ett 
avgränsat fenomen, utan hänsyn till vare sig läsaren eller det sociala 
sammanhanget. Förskjutningen som efterhand skedde ledde till att 
litteraturteoretiker började intressera sig för läsarens roll och vad som 
händer i samspelet mellan läsare och text. Till detta kommer kontextens 
betydelse för förståelse och tolkning. 

Då denna studie har ett övergripande sociokulturellt perspektiv är det 
viktigt att förklara hur detta perspektiv kommer till uttryck inom läsning 
och litteraturundervisning.  Inom det litteraturdidaktiska forskningsfältet 
finns antagandet om att mening i en litterär text konstrueras i social 
interaktion där människan är såväl meningssökande som 
meningsskapande. Läsningen är alltså situerad då den alltid sker i ett visst 
socialt eller kulturellt sammanhang. I undervisningssammanhang läses, 
bearbetas och tolkas litteraturen av elever och lärare tillsammans med 
utgångspunkt i elevernas och lärarens olika erfarenheter, värderingar, 
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referensramar och kunskaper, ”leser, tekst och kontekst er flettet inn i 
hverandre” (Aamotsbakken & Knudsen 2011:172).  

Kathleen McCormick (1994) menar att elevernas förståelse och 
tolkning av litteratur har att göra med de kulturella sammanhang de ingår 
i. Den historia och kultur eleverna har med sig speglar även deras 
förväntningar på vad litteraturläsning kan innebära för dem. Läsningens 
kulturella och sociala sammanhang innebär således en undervisning som 
uppmärksammar att det finns olika sätt att läsa och tolka skönlitterära 
texter.  Dock är det i undervisningspraktiken inte enbart en läsprocess 
som sker, utan också en kognitiv process genom interaktion och 
samarbete (Dysthe 2003:41). Eleverna konstruerar både sin förståelse av 
textens värld och av världen (Sørensen 2001:86).  

Litteraturdidaktik 

Receptionsteoretikern Louise Rosenblatt, som kan ses som en nestor 
inom det litteraturdidaktiska forskningsfältet, myntade begreppet 
transaktion. Med transaktion menas att det är i samspelet mellan läsaren 
och texten som ett meningsskapande sker. Rosenblatt tar avstånd från 
fokus på texten som ett autonomt objekt som ignorerar läsaren. För att 
skapa mening sker det alltså en dubbelriktad rörelse mellan text och 
läsare. Läsningen är en aktiv handling och i samspelet skapas en ny text.  
Rosenblatt menar vidare att alla läsare är formade av sitt kulturella och 
sociala ursprung och att varje läsning därför är en unik händelse. 
Läsakten innefattar således inte enbart en särskild läsare eller en särskild 
text, utan en särskild situation (2002:35ff).  

Rosenblatt skiljer mellan en efferent och en estetisk läsart, där den första 
innebär en slags informationsläsning där läsarna är mer distanserade från 
verket och den andra en personlig och känslomässig upplevelse av text 
(2002:41). Rosenblatt påpekar att de två läsarterna inte behöver stå i ett 
motsatsförhållande, utan att de kan vara kombinerade sätt se på texten. I 
undervisningssammanhang menar Rosenblatt att elever självständigt och 
utan styrning ska få uttrycka känslor och tankar i samband med läsning 
av skönlitteratur och betonar att eleven i sin läsning måste få ”känna sig 
fri att låta sin kommentar få form av det han har upplevt” (2002:66). 
Hon är kritisk till den läsning där elever ska söka efter rätta svar och ha 
huvudfokus på formella aspekter. En risk med att ensidigt fokusera på 
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den mer textinriktade efferenta läsarten kan vara att textens mening blir 
förutbestämd. 

Hennes begrepp har dock tolkats på olika sätt och använts i många 
litteraturdidaktiska avhandlingar som analytiska redskap. Tengberg 
menar att båda begreppen har fått alltför många definitioner och han 
ifrågasätter deras lämplighet (Tengberg 2010: 83). Även Degerman och 
Johansson (2010) resonerar om att trots de förtjänster som Rosenblatts 
teorier har, bör dessa diskuteras mer kritiskt och fältet vidgas så att ”inte 
andra sätt att förstå läsning marginaliseras” (s. 69). Själv ser jag på 
Rosenblatts distinktion som ett av flera möjliga sätt att göra en ibland 
nödvändig åtskillnad mellan rationell informationsläsning och en 
subjektiv upplevelseläsning, även om gränserna aldrig kan bli statiska.  

Den kritik som kan riktas mot Rosenblatts vision och teori om 
litteraturens förmåga är att hon uteslutande använder klassiska texter 
som exempel. Populärlitteratur nämner hon enbart då hon resonerar om 
att en av lärarens uppgifter bör vara att diskutera ”exempel på bra och 
dålig litteratur” (2002:167). Hon verkar alltså inte betrakta 
populärlitteratur som en potential till estetiska upplevelser, vilket kan 
tyckas märkligt. 

Judith Langer (2005) vill, i motsats till Rosenblatt, inte dela in läsning 
i läsarter utan menar att läsarens förståelse och tolkning rör sig fram och 
tillbaka i olika faser genom hela läsprocessen. Dessa faser innebär alltså 
inte en progression utan kan beskrivas som en kontinuerlig rörelse 
mellan läsare och text.  

Enligt Langer (2005:31f) leder den första fasen läsaren, med sin unika 
förförståelse, in i texten. Här får man den yttre handlingen klar för sig, 
medan i den andra går läsaren djupare och försöker koppla samman 
händelser och karaktärer och använder sina egna erfarenheter och 
kunskaper för att förstå. I den tredje beskrivs en rörelse från text till liv 
och här granskas egna värderingar, tankar och världsuppfattning utifrån 
texten i syfte att förstå. Den fjärde och sista fasen innebär att läsaren 
distanserar sig från den föreställningsvärld som skapats och reflekterar 
över den. Här uppstår en kritisk granskning och en medvetenhet om 
texten just som text, skriven av en författare. I de två sista faserna går 
läsaren således ut ur sin föreställningsvärld för att jämföra texten med det 
egna livet och egna erfarenheter, för att sedan reflektera över den utifrån 
flera olika perspektiv. Langer ser läsandet och litteraturundervisning som 
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möjlighet att ”utforska horisonter av möjligheter” (s. 43), vilket påminner 
om Nussbaums visioner om litteraturens inneboende kraft. Läsarna 
börjar i det välkända för att sedan möta det främmande och därefter 
reflektera och se någonting nytt.  

Ytterligare ett sätt att närma sig elevers olika sätt att läsa som ligger i 
avhandlingens intresse är Kathleen McCormicks (1994) dialogiska modell 
för undervisning. McCormick kallar den för en sociokulturell modell 
(1994:68f). Här är fokus på det dialogiska samspelet mellan text, läsare 
och den sociohistoriska kontexten. Läsaren bär med sig sin kulturella och 
sociala bakgrund in i läsningen och genom den konstrueras textens 
mening.  

McCormick ställer sig kritisk till Rosenblatts fokus på litterära texter; 

[…] the literary text is no less a product of particular formation than 
any other kind of text. Further, like all texts, it is read and interpreted 
within particular cultural and ideological constraints and enablement’s 
(1994:37). 

Även om föreliggande studier har fokus just på litterära texter, är kritiken 
som citatet illustrerar viktig. McCormick hävdar att Rosenblatt alltför 
ensidigt skiljer på en efferent och en estetisk läsart, utan att ta hänsyn till 
de många olika kulturella sammanhang som eleverna ingår i som har 
betydelse för deras referensramar och för deras förståelse av text.  

Modellen behandlar själva mötet mellan läsare och text, men flera 
forskare inom det litteraturdidaktiska fältet har med intressanta resultat 
använt modellen för analys av vad som sker mellan läsarna i samtalen om 
text (se t. ex. Asplund 2010, Molloy 2002, Olin-Scheller 2006, Ullström 
2002). När elever med olika bakgrunder och utgångspunkter diskuterar 
och samtalar i relation till en litterär text kan meningsskapande ske. Här 
blir fler aktörer inblandade och många tolkningar, synpunkter och åsikter 
kan få komma till uttryck.  

Läsaren tar med sig sina referensramar, dvs. sin kulturella och sociala 
bakgrund med värderingar, normer, kunskaper och erfarenheter in i 
läsningen och genom den konstrueras textens mening. Detta kallar 
McCormick läsarens allmänna repertoar (1994:76f). Repertoar kan 
definieras som ett förhållningssätt till texten. 

Förutom att läsaren har en allmän repertoar har även texten det. 
Textens allmänna repertoar är de idéer, normer, antaganden och 
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konventioner som den ger uttryck för. Den litterära repertoaren (1994: 81f) 
är enligt McCormick de litterära konventioner som texten bär med sig, t. 
ex. i fråga om berättarperspektiv eller form. Läsarens litterära repertoar 
är avhängig av läsarens tidigare läserfarenheter och föreställningar om 
vad läsning är.  Båda dessa repertoarer, den allmänna och den litterära, är 
ideologiskt situerade, dvs. de är uttryck för läsarens och textens oftast 
omedvetna normer, vanor, värderingar och idéer som tas för självklara i 
en gemenskap vid ett visst tillfälle.  

I läsningen uppstår ett möte eller en förhandling mellan dessa olika 
repertoarer. Hur detta kan utfalla förklaras av McCormick genom 
begreppen matchning (matching), kollision (mismatching) och spänning 
(tension). När läsaren kan spegla sig i texten och känna igen sig så matchar 
repertoarerna varandra. När läsarens förväntningar inte överensstämmer 
med texten ifråga sker en kollision; repertoarerna passar inte ihop och 
läsaren avvisar texten. Det tredje utfallet kan ske när läsaren är bekant 
med textens repertoar, men då läsaren av någon anledning opponerar sig 
mot den. I detta möte uppstår enligt McCormick en spänning mellan 
läsarens och textens repertoar och det är vid sådana tillfällen som ”the 
most productive pedagogies develop from” (s.88). För denna avhandling 
blir McCormicks teorier intressanta då hennes modell hjälper till att 
förstå vad som händer när informantgruppen diskuterar och tolkar 
romaner och vad som händer elevernas emellanåt olika receptioner 
möter varandra (studier III och IV). Tonvikten på läsarens bakgrund är 
relevant för de informanter som ingår i avhandlingens studier, med 
bakgrunder som är heterogena med rika erfarenheter av olika kulturer. 
Studiens informanter är alltså ingen homogen grupp och det enda de har 
gemensamt är att de är flerspråkiga.  

I Sverige var det Pedagogiska gruppen vid Lunds universitet som 
började ifrågasätta det traditionella svenskämnet på 1970-talet och deras 
fokus var litteraturdidaktik. De förordade ett humanistiskt bildande och 
erfarenhetspedagogiskt svenskämne vilket inte ska ägna sig åt det slags 
förmedlande pedagogik som var den klassiska bildningstraditionens 
signum (Bergöö 2005). Gruppen kritiserade formell färdighetsträning där 
språk och litteraturläsning studerades som separata delar, eller en 
litteraturförmedling som utgick från ett bestämt kanoniserat innehåll som 
studerades enligt nykritikens formaliserade litteratursyn. Endast när 
litteraturen knyter an till elevernas egna erfarenheter kan den fungera 
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som ett funktionellt verktyg för en ökad social och kulturell medvetenhet 
och personlighetsutveckling. Språkutvecklingen ska inordnas i det 
kunskapssökande arbetet. Man menade att utifrån ett sådant kritiskt 
bildningsperspektiv, där elevens erfarenheter uppmärksammas, kan en 
överordnad kanon ersättas med en överordnad demokratisk princip som 
tar hänsyn till samhällets kulturella mångfald av unika historier 
(Malmgren & Linnér 1983).  

Lotta Bergmans (2007) studie av svenskämnets innehåll i fyra 
gymnasieklasser har betydelse för denna avhandling då hennes resultat 
pekar på att undervisningen har ett fokus på formell färdighetsträning 
som det primära och undervisningens innehåll, kunskapssammanhanget, 
blir underordnat eller rent av oväsentligt (2007:332). Detta stämmer väl 
överens med vad resultaten från Skolverkets rapport (2008) pekade på i 
gymnasieämnet svenska som andraspråk som visar att i många 
undervisningskontexter är det en isolerad färdighetsträning av språket 
som råder. Frågan som kvarstår efter läsningen av Bergmans studie blir 
vilken fortsatt roll skönlitteratur kan få spela i de båda svenskämnena. 
Genrens stabila roll i undervisningen ifrågasätts med tanke på den 
digitala förändring som skolan undergår och det fokus på digital 
litteracitet som alltmer uppmärksammas (se vidare Magnusson 2014, 
Godhe 2014).  

En annan studie som berörts i tidigare kapitel (Tengberg 2011) har 
som övergripande syfte att undersöka det texttolkande samtalets 
pedagogiska möjligheter och en fråga handlar om vilka läsarter som 
kunde urskiljas i högstadieelevers läsning av skönlitterära texter. 
Tengberg undersökte lärares didaktiska överväganden och syften med 
litteratursamtal, hur samtalen organiserades och vilka konsekvenser detta 
fick för elevernas tolkning samt vilka läsarter som kunde urskiljas. Han 
närstuderade fyra lärares litteratursamtal med elever i årskurs 8 och 9 och 
drygt 200 elevers reception av en och samma novell. Resultaten visade 
bl. a. att det texttolkande litteratursamtalet gav eleverna möjligheter att 
bli engagerade och aktiva deltagare i en tolkningsprocess där deras egna 
frågor och reaktioner inför texten kunde diskuteras och jämföras med 
kamraternas och lärarens tolkningar.  De fick också möjlighet att betrakta 
texten ur flera läsartsperspektiv som var berikande för den aktuella 
texten, men också som framtida förhållningssätt till andra texter. 
Tengberg kunde märka en frånvaro av ett mer specialiserat språk, ett 
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litterärt metaspråk. Ett annat resultat visade att de kunde uppleva 
läsningen ”som del av en socialt relevant aktivitet” (2011:312) eftersom 
samtalet utvidgades till att bli ett samtal om dem själva, deras verklighet 
och erfarenheter. Utöver detta kunde de utveckla sin textreception från 
olika ståndpunkter, då elever med skilda utgångspunkter inför läsandet 
kunde dra nytta av varandra, både för det gemensamma 
meningsskapandet, men också för dem själva som individer. En av 
Tengbergs slutsatser är att det i Sverige vid studiens genomförande inte 
fanns några tydliga och etablerade metoder för samtal om skönlitteratur  

Resultaten i Tengbergs studie visar att den mest förekommande 
läsarten var den handlingsorienterade, där läsaren koncentrerar sig på 
textens intrigplan och utreder handlingsförloppet.  Detta skapar 
förståelse för berättelsens sammanhang och är en nödvändig läsart, men 
enligt Tengberg finns det en risk att läsaren fastnar i detta och inte går 
vidare. En delvis motsatt läsart är den betydelseorienterade, där delar av 
texten står som uttryck för något annat, där man som läsare kan urskilja 
tematiken och förstå det som inte är explicit uttryckt. Den tredje läsarten 
som Tengberg kunde se mönster av var den värderingsorienterade där 
man utgår från en uppsättning värderingskriterier, som t. ex. en karaktärs 
moraliska handlande. Här ingår också, förutom den etiska dimensionen, 
en estetisk kritik som utgörs av olika smakomdömen. Den 
subjektsorienterade läsarten är den fjärde och utgår från läsarens egna 
upplevelser där eleven ger en emotionell respons på texten och 
inbegriper sitt eget liv och sina egna erfarenheter. Denna läsart liknar i 
viss mån den intentionsinriktade som utgår från författarens syfte med 
texten, där läsaren uppfattar det som relevant och angeläget att förstå 
författarens intentioner. Den sjätte och sista läsarten som Tengberg 
kunde urskilja var den metakognitiva läsningen, som visade sig vara 
ovanlig i det empiriska materialet. Den riktar in sig på hur texten och 
samtalet påverkar läsaren och dennes roll i meningsskapandet. (2011: 
197ff). 

Tengberg kan kritiseras för att göra läsupplevelsen alltför schematisk 
och fyrkantig. Dock ska inte läsartsbegreppen ses som statiska utan som 
orienterade mot olika sätt att läsa, och indelningen kan hjälpa lärare att 
precisera olika inriktningar. Det räcker således inte med att ta ställning till 
vilka texter som ska läsas, utan även vilka sätt att läsa som kan användas 
och utvecklas bör tas i beaktande.  
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Jag ha använt mig av såväl litteraturdidaktisk teori som av resultat av 
empirisk forskning. Den huvudsakliga inspirationen till det teoretiska 
ramverket som receptionsstudierna (III och IV) vilar på är hämtat från 
McCormicks sociokulturella modell för läsprocessen, Langers begrepp 
om olika föreställningsvärldar och Tengbergs (2011) resultat och 
utvecklade modell av läsartsbegrepp. Jag har således använt mig av flera 
receptionsteorier för att inte låta den analytiska belysningen bli alltför 
snäv.  

Varför läsa skönlitteratur? 

Peter Degerman (2012) menar i sin avhandling att det är en paradox att 
ett nytt litteraturdidaktiskt forskningsfält sedan slutet av 1900-talet vuxit 
sig allt starkare i Sverige, samtidigt som litteraturens ställning i samhälle 
och skola har försvagats. Litteraturen som estetisk kunskap – t. ex. 
språkrytmen och bilder – har marginaliserats och försvinner alltmer från 
svenskämnet, samtidigt som vetenskapliga studier av skönlitteratur 
försvinner, anser han. För att söka förstå det som Degerman benämner 
som en ’paradox’ undersöker han hur frågor om litteraturens legitimitet 
besvaras i den litteraturdidaktiska forskningen. Varför bör vi egentligen 
läsa och studera skönlitteratur, och vad kan en litteraturpedagogisk 
forskning säga oss om litteraturens värde? 

Ett avgörande problem för litteraturdidaktiken inom 
utbildningsvetenskapen är spänningen mellan idén om litteraturen 
som en särskild form av kunskap och litteraturen som kommunikativt 
instrument i lärandesituationen. Genom att röra sig mot den 
förstnämnda polen riskerar litteraturen att i sin självtillräcklighet – sin 
särskildhet – bli irrelevant i utbildningssammanhang, genom att i 
stället understryka litteraturen som ett verktyg i det ”dialogiska” 
klassrummet reduceras litteraturen på ett sådant sätt att det blir allt 
svårare att övertygande förklara varför vi bör läsa och studera just 
litteratur. (Degerman 2012:333) 

Denna ’spänning’ som Degerman beskriver som ett problem ser inte jag 
som ett problem utan som möjlighet till varierande inslag i skolans 
litteraturundervisning. Skönlitterära texter kan användas på olika sätt, 
med olika syften och i olika sammanhang. De kan alltså både få vara en 
särskild form av kunskap, men också redskap och språngbräda till vidare 
associationer och diskussioner. Att det litteraturdidaktiska 
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forskningsfältet vuxit sig starkare behöver inte vara en paradox, utan i 
stället faktiskt motverka att litteraturens ställning försvagas.  

Degerman pläderar för skönlitterär läsning som ett särskilt sätt att läsa 
och som kräver en långsammare, tolkande läsning som gör att man kan 
läsa bortom det bokstavliga, bortom det faktiska. Detta är ett argument 
för skönlitterär läsning som jag sympatiserar med. Närläsning av detta 
slag är en mer traditionell läsning som kräver djup koncentration, i 
motsats till ’hyper-läsning’, dvs. en svepande och fragmentarisk läsning 
som står att finna i den digitala tekniken i det moderna samhället (Hayles 
2012:12f).  

Magnus Persson (2007) för en kritisk diskussion om hur 
litteraturläsningen legitimeras i en kartläggning av styrdokument och 
läromedel. Persson menar att frågan om varför man ska läsa litteratur är 
sammanbunden med äldre och moderna föreställningar om det svenska 
kulturarvet och den svenska nationella identiteten. Läsningen ska, 
förutom att ge upplevelser och kunskap, vara personlighets- och 
språkutvecklande och även stärka den egna identiteten. I de båda 
svenskämnenas äldre kursplaner (Gy 94), i synnerhet den för sva, finns 
föreställningar om litteraturen som ett slags redskap för assimilering till 
den ’svenska kulturen’ och den ’svenska värdegrunden’. Samtidigt 
betonas mångkulturens berikande effekter. Persson skriver: 

Talet om kulturarv respektive mångkultur är de två dominerande 
ledmotiven i styrdokumentens tal om kultur. Hur ser egentligen 
förhållandet ut mellan dessa på ett mer övergripande plan? Jag menar 
att man bakom de olika varianterna av detta tal kan urskilja en strategi 
som går ut på att balansera problemen och motsättningarna hos det 
ena ledmotivet med ett framhävande av förtjänsterna – och vice 
versa. Talet om kulturarv, med dess nära koppling till ett såväl 
nationellt som ett snävare kulturbegrepp, riskerar att leda till 
hierarkisering och i värsta fall elitism. Ett sätt att kontra denna fara är 
att samtidigt betona den kulturella mångfalden. På så sätt kan man 
kanske både ha kakan och äta den. (2007:56) 

Denna motsägelse som Perssons citat illustrerar har betydelse för 
avhandlingen då mångkulturella och interkulturella frågor är 
betydelsefulla begrepp för sva-ämnet och för litteraturundervisning. Att 
det kan finnas ett meningsfullt samband mellan läsning av skönlitteratur 
och interkulturella frågor är något som Ana Gonçalves Matos (2011) vill 
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synliggöra. Hon hävdar att litterära texter skiljer sig från andra genom att 
läsare kan erfara relationer med andra människor och kulturer.  

It is through this experience –the potential contained in the literary 
text that distinguishes it from other texts, other documents– that 
meaning emerges through intercultural reflection progressing towards 
an understanding of otherness implied, for example, in different 
spaces, time, social conditions. In this perspective, meaning is 
relational and we may well establish a parallel between interculturality 
and the interaction of a reader with the literary text since 
understanding a foreign culture requires a continual negotiation of 
meaning and to be able to put the foreign culture in relation with 
one’s own. Both self-awareness and an element of foreignness are 
necessary conditions in reading and in intercultural encounters: to 
know what an Other is feeling, the reader will need to search more 
deeply into his/her skin. (Matos:7) 

Matos menar att läsning och arbete med skönlitteratur får alltför lite 
utrymme i undervisningen av främmande språk på bekostnad av 
lingvistiska insikter. Hennes ämne och kontext är English as a Foreign 
Language (EFL) i Portugal. Hon hävdar att skönlitteratur, förutom en 
källa till upplevelse och kunskap i sig själv, kan vara ett redskap för 
interkulturell förståelse. Skolans klassrum representerar en kulturell miljö 
dit elever kommer med olika kulturella perspektiv och olika sätt att förstå 
världen, men denna heterogenitet får ofta förbli osynlig: ”[it] is important 
to demystify the culturally homogeneous classroom and make the 
students realise this inescapable heterogeneity” (Matos 2011:8). 
Klassrummen kan vara en trygg plats, safe space, för reflektioner av 
litteratur som är begränsat av själva rummet och som inte behöver få 
konsekvenser i den ’riktiga världen’ utanför.  

Eleverna ska få erfara att de har frihet att göra sina egna tolkningar av 
den litterära texten, det finns inga givna svar. Dock menar Matos att 
denna frihet att reflektera, tolka och diskutera inte endast innefattar den 
litterära textens värld och kultur, utan att läsarens egna moraliska och 
etiska värderingar blir explicita och diskuterade i ljuset av texten. 
Samspelet med textens värld och med varandra i förhållande till texten 
kan alltså generera en självförståelse. Enligt en studie (Comer Kidd & 
Castiano 2013) ökar även vår förmåga att läsa av andra människor när vi 
har läst skönlitterär text. Forskarna lät en grupp människor läsa tre olika 
typer av texter och fann att de som läste skönlitteratur (i jämförelse med 
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facklitteratur) presterade bättre på en rad olika tester som mäter vår 
sociala kompetens och förmåga att förstå andra människor. 

Matos förhållningssätt till undervisning i litteratur kan betraktas som 
parallell till det som Stig Bäckman (2002) benämner som undervisning 
genom litteratur, dvs. skönlitteraturen blir till ett hjälpmedel i exempelvis 
temaläsning. Då är det inte litteraturen i sig som är det viktiga, utan den 
används för att nå andra mål. Den andra undervisningspraktiken som 
Bäckman analyserar är undervisning i litteratur som tränar eleverna att 
läsa uppmärksamt och betrakta litteraturen som fiktion med ett särskilt 
estetiskt språk. Undervisning om litteratur är den tredje och här kommer 
litteraturhistorien och skönlitteraturen som kulturarv i fokus (Bäckman 
2002:117ff). 

I likhet med Matos som hävdar att skönlitteraturen i 
språkundervisning får stå tillbaka för grammatikundervisning, menar 
Langer att skönlitteraturen fått en alltmer undanskymd roll i 
modersmålet engelska då andra texttyper får stå i fokus. Att det har blivit 
så är av välvilja, konstaterar Langer, eftersom elever behöver förberedas 
för de texttyper som de ska möta i högre utbildning och i yrkeslivet. 
Dock bör just skönlitteraturen få stå i centrum av 
engelskundervisningen, ”litteratur /…/ är ett ämne precis som 
matematik och biologi” (2005:184) och ett sätt att tänka, där det 
sökande, kreativa och utforskande står i centrum.  

Litterär kompetens 

Örjan Torells (2002) schematiska beskrivning av ”litterär kompetens” 3 
visar vad denna förmåga kan innefatta och modellen är relevant för 
avhandlingen då de flerspråkiga elevernas litterära kompetens diskuteras 
utifrån resultaten. Den inkluderar det som Degerman kallar för en 
’spänning’, nämligen skönlitteratur som en särskild form av kunskap och 
som kommunikativt instrument. 

Modellen är skapad utifrån resultaten från ett internationellt 
samforskningsprojekt som undersökt litterär kompetens hos svenska, 

                                     
3 Jonathan Culler (2002)  använder begreppet och menar att det innebär en förmåga 
att använda olika strategier och konventioner för att kunna skapa sammanhang och 
betydelse vid läsning av litterära verk. Culler menar också att den litterära 
kompetensen utvecklas om man läser litteratur som utmanar. 
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finska och ryska lärarstudenter. Resultatet visar en överlägsenhet hos de 
ryska studenterna när det kommer till förmågan att använda olika 
strategier som behövs för att kunna skapa sammanhang och betydelse 
vid läsning av skönlitterära verk. Enligt Sarsenov (2010:148) finns det en 
skevhet i urvalsförfarandet i forskningsprojektet som inverkar på 
resultatet då hon menar att urvalsgrupperna inte är jämförbara. 
Söktrycket till de ryska utbildningarna är betydligt större än till de 
svenska, där i princip alla behöriga antas. Även Christian Mehrstam 
(2014) ställer sig kritisk till modellen och menar att de stora skillnaderna 
mellan studentgrupperna ”borde föranleda en extra granskning av 
undersökningens utförande” (2014:33). Torell gör alltså inte detta, utan 
lyfter istället fram den ryska litteraturundervisningen med 
katederundervisning och en stark kanon som något odelat positivt. 

 Oavsett denna kritik så har modellen flera förtjänster, bl.a. fungerar 
den ”som ett instrument för att kategorisera och kvalitetsbestämma 
läsarbeteenden” (Torell 2002:81). Modellen utgår från en likbent triangel. 
Toppen utgörs av den konstitutionella kompetensen och är inte socialt 
betingad. Vi besitter denna medfödda kompetens eftersom vi är av 
naturen fiktionsskapare. Torell menar att denna förmåga att låtsas och 
fantisera som barn gör inte är inlärd, utan bör ses som en naturlig och 
inneboende mänsklig egenskap.  

Performanskompetensen är däremot socialt inlärd och finns i det ena 
hörnet av triangeln. Den har texten och dess struktur i fokus. 
Kompetensen avser ”den inlärda, konventionsstyrda förmågan att 
analysera och uttala sig om litterära texter” (83f). Den som besitter en 
god performanskompetens kan analysera litterära texter med hjälp av 
inlärda mönster och begrepp. Denna performans utvecklas i skolkulturer 
då man tolkar texter efter inlärda mönster genom ett metaspråk om 
litterära analyskategorier såsom komposition, berättarsynvinkel, tema, 
intrig etc. Langer (2005:143ff) menar att litterära begrepp spelar en viktig 
och integrerad roll för elevernas sätt att tala och tänka kring litteratur. 
Hon beskriver en undervisning där ett metaspråk växer fram utifrån 
situationen och utifrån elevernas behov av att fördjupa sin förståelse och 
kunna uttrycka sig om det lästa. 

Det andra hörnet av triangeln består av en literary transfer-kompetens 
där läsaren kopplar sina egna livserfarenheter och tillför mening till den 
litterära texten genom den egna verkligheten. Torell menar att detta med 
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att läsarens personliga liv förs in i textvärlden och skapar mening genom 
att anknyta till läsarens verklighet är något som är Rosenblatts stora 
kunskapsbidrag till litteraturteori. Trots detta erkännande är Torell ändå 
kritisk till delar av Rosenblatts teori, eftersom hon, genom att alltför 
kraftfullt betonar att läsaren ska leva sig in i de litterära karaktärernas liv 
och att hon därför legitimerar ”ett mycket farligt underskattande av den 
distans mellan litteratur och verklighet som är litteraturens själva essens” 
(2002:86). Även om läsaren ska koppla sina egna livserfarenheter till 
texten, så måste den litterära världen ses som fiktion, ingenting annat. 
Text och läsare är inte detsamma och detta gör det möjligt att skapa 
något nytt och annorlunda i mötet. Det Torell betonar om den viktiga 
distansen mellan litteratur och verklighet kan jag förstå, men att detta 
kan skapa problem i skolans litteraturundervisning kan jag inte se. Det 
nya och annorlunda kan komma in i samtal och tolkning av litterära 
texter, oavsett hur stor distansen är mellan litteratur och verklighet.  

I denna literary transfer-kompetens vill Torell inkludera en läsart som 
mer hör skolans litteraturundervisning till och som handlar om känslans 
funktion. Torell menar att denna läsart kan ”hålla en skenande 
performanskompetens på plats, den intensifierar läsupplevelsen, den 
skapar närhet och inlevelse” (2002:87).  

Blir balansen i den likbenta triangeln rubbad sker blockeringar, enligt 
Torell. Får läsaren en alltför ensidig träning av performanskompetensen 
tappar hon sitt kritiska läsande och tolkar texten enbart från inlärda 
mönster – en s k performansblockering. Läsaren låter sig då styras alltför 
mycket av analysmönster och regler - ”en alltför ensidig träning av 
performanskompetensen kan automatisera estetiken, så att läsaren tolkar 
texten enligt inlärda mönster utan att tänka själv” (s 84).  

En literary transfer blockering uppstår när läsaren enbart projicerar 
sina egna livsförhållanden i det lästa. Här riskerar texten att 
marginaliseras och att ”[en] sådan läsart gör läsaren till en skeppsbruten 
på en öde ö. Han riskerar att aldrig få se något annat än sina egna 
livsförhållanden i de texter han läser” (2002:87). Det är alltså viktigt att 
det råder balans i modellen: 

/…/viktigt att den hänger ordentligt fast i den övre spetsens 
konstitutionella kompetens – och därmed hålls på plats i förhållande 
till sitt dialogiska centrum. Förutsättningen för detta är att den 
litterära läsningen karaktäriseras både av en stark jagkänsla och en 
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aktiv nyfikenhet på de spår av en främmande personlighet utanför 
läsarens eget jag som finns i texten (88). 

Det är alltså viktigt att elever får träna och utveckla samtliga tre delar för 
att nå en litterär kompetens - med fantasi, koppling till egna erfarenheter 
och ett litterärt metaspråk. Det som saknas i modellen är kritiskt 
tänkande som bl. a. Matos förespråkar ska få utvecklas i samband med 
läsning av skönlitteratur: 

It implies reading critically so that instead of its limiting role of 
supplying knowledge, the classroom (at all levels of schooling) fosters 
reading critically through a pedagogy of questioning the text, 
searching for and building textual meaning. /…/ Some of the 
characteristics of literary texts, for example its capacity to 
problematize our habitual ways of seeing the world, demonstrate how 
literary texts constitute an opportunity to elaborate on hidden 
meanings; to focus on underlying values and beliefs; to engage 
actively with alternative interpretations of the world. (Matos, 2011:8) 

Denna kritiska läsning kan ingå i literary-transferkomptensen som då 
måste utvidgas till att inte enbart innefatta det egna jagets känslor och 
erfarenheter, utan även lyftas till en mer generell samhällsnivå. Lägger 
man till kritisk läsning till Torells modell blir den, menar jag, en fullgod 
beskrivning av vad elevers litterära kompetens kan innebära. 

Sammanfattningvis är det huvudsakligen Cummins begrepp om 
assimilerande respektive transformerande/interkulturell orientering som 
används i de första två studierna, där även Goodlads läroplansteoretiska 
begrepp används i kappan. I de två sista studierna används främst 
McCormicks sociokulturella modell, Langers begrepp om 
föreställningsvärldar samt Tengbergs läsartsindelning i ljuset av 
Nussbaums idéer om världsmedborgaren och Matos teorier om 
skönlitteraturens interkulturella potential. I föreliggande kappa använder 
jag även Torells modell av litterär kompetens. 
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4. Studiernas genomförande, 
material och metoder 
I detta kapitel redovisas avhandlingens förutsättningar, genomförande 
och sammanhang tillsammans med material och metoder. Detta görs i 
syfte att skapa en genomskinlighet av hur forskningsprocessen gått till.  
    Jag har valt att göra olika studier inom det ämnesdidaktiska fältet 
svenska som andraspråk, i syfte att belysa ämnet ur olika aspekter som 
syfte och forskningsfrågor anger. Undersökningarna inom ramen för 
denna avhandling är i huvudsak kvalitativa (med undantag av studie I:s 
enkät) där aspekter såsom styrdokument och undervisning och deras 
samband undersöks i syfte att med ett didaktiskt perspektiv studera och 
analysera flerspråkiga elevers situation med ett fokus på innehåll och 
undervisning i svenska som andraspråk. Avhandlingen är explorativ då 
den syftar till att ge nya insikter, men inte nödvändigtvis påvisa 
generaliserbara resultat (Croker 2009). 
   Allteftersom avhandlingsarbetet har fortskridit och det empiriska 
materialet samlats in, har läsning och reflektion gjort det möjligt att välja 
ut lämpliga analysverktyg. Under insamlingen och analysen av empirin 
provades, och emellanåt förkastades, hypoteser och teorier. De teoretiska 
utgångpunkterna har således utvecklats abduktivt, dvs. genom en 
växelverkan mellan empiri och teori som ”omtolkas i skenet av 
varandra” (Alvesson & Sköldberg 2008:56). 

Professionsnära forskning 
Avsnittets rubrik, professionsnära forskning, är ett begrepp som Gunilla 
Molloy presenterat (2003:19). Hon definierar begreppet som forskning 
där läraren studerar sin egen praktik och det baseras på John Deweys 
tankar (1990) om den reflekterande läraren. Det reflektiva tänkandet kan 
hos Dewey liknas vid en vetenskaplig forskningsprocess där man rör sig 
från erfarenhet till teori och från teori till erfarenhet.  

Forskningen med fokus på ämnesdidaktiska frågor närmar sig 
skolverkligheten, något som även Ingrid Carlgren (2011) menar är av 
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vikt. Carlgren efterlyser en kontextuellt förankrad forskning. Den kan ses 
som en brygga mellan grundläggande teoretisk forskning och praktisk 
verksamhet, i likhet med den roll den kliniska forskningen har inom 
vårdområdet.  

Jag har under hela avhandlingstiden, dvs. som licentiand och 
doktorand, arbetat parallellt och på deltid som lärare i svenska och 
svenska som andraspråk. Därför har studierna ofrånkomligen ett 
inifrånperspektiv och kan betraktas som professionsnära forskning. Min 
förförståelse och det faktum att mitt syfte har en utgångspunkt i min 
egen praktik är aspekter som är viktiga att beakta. 

Den första studien (I) är genomförd i en för mig känd praktik. Även 
om jag inte undersöker mitt eget klassrum så är skol- och 
undervisningskontexten välkänd för mig. Receptionsstudierna (III,IV) är 
genomförda i det egna klassrummet. Jag har en förförståelse av vad de 
undersökta praktikerna innehåller. Båda fallen medför självfallet både 
metodiska och etiska komplikationer. Som lärare vet eleverna vem jag är 
och jag är väl insatt i deras och skolans sammanhang. Som forskande 
lärare finns två uppdrag; undervisning och forskning, som ska pågå 
samtidigt och då gäller det att vara medveten om skillnaden i rollerna och 
att det är ett komplext sammanhang.  

I enlighet med Bergman (2007), Ewald (2007) och Hultin (2006) som 
alla var lärare när de gick in i sina respektive forskningsprojekt, hävdar 
jag att yrkeserfarenheter och förtrogenheten med fältet är en styrka 
istället för ett hinder i forskningsprocessen. Flera studier med forskande 
lärare har visat sig vara fruktbara (t. ex. Asplund 2010, Bommarco 2006, 
Elmfeldt 1997, Jönsson 2007) då de har kunnat visa hur elever tolkar och 
samtalar om litteratur i smågrupper.  

Dock kan den dubbla rollen och inifrånperspektivet också vara en 
nackdel. Det välbekanta kan skapa en slags blindhet eller närsynthet som 
gör att forskaren kan förbise alternativa infallsvinklar och aspekter 
(Løkensgaard Hoel 2000). Dessutom kan det bli svårt att distansera sig 
från undervisningspraktiken och det är ett krav vid analys- och 
tolkningsarbete (Berlin 2004:213). Jag har försökt att undvika denna risk, 
då jag i det senare skedet av analysarbetet distanserat mig från 
skolvardagen med hjälp av tidigare forskning, teorier och analytiska 
redskap. Jönsson (2007) diskuterar denna aspekt i sin avhandling och 
betonar att den tid som låg mellan insamling av data och analysarbete gav 
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henne nödvändig distans. För att skapa en nödvändig distans valde jag 
alltså medvetet att transkribera, tolka och analysera tills terminen då 
undersökningarna skedde var över. Ännu en strategi för att lättare få 
distans kan vara att hela tiden tala om läraren, dvs. som en tredje person 
(se t. ex. Elmfeldt 1997; Jönsson 2007). I linje med detta har jag valt att 
använda ordet ‘lärare’ i de avsnitt då undervisningens kontext 
presenteras.  

Ytterligare en nackdel är att lärarforskaren kan fokusera på positiva 
delar av sin undervisning, tolka pedagogiska möjligheter alltför välvilligt 
och utelämna kritiska aspekter. Detta har jag varit medveten om under 
forskningsprocessen och genom att använda flera metoder, som 
presenteras nedan, kunde problemet reduceras. Dessutom kan detta 
problem råda generellt i kvalitativ forskning då forskaren kan tolka 
selektivt och enbart redovisa yttranden som rättfärdigar studiens slutsats. 

Utöver dessa aspekter var jag involverad i en maktobalans då jag var 
elevernas betygsättande lärare. Eleverna kunde känna sig skyldiga att 
delta i undersökningen för att inte komma i dålig dager. Dock var de 
under hela processen positiva till medverkan och nyfikna på 
forskningsprojektet. Vi kände och hade tillit till varandra sedan tre år 
tillbaka.  

Jag har under hela processen ständigt försökt att ha ett självkritiskt 
och oberoende förhållningssätt till de olika studierna som ingår i 
avhandlingen för att motverka att mina egna värderingar och 
referensramar påverkar resultaten (Ehn och Löfgren 1996:90). Detta har 
varit en strävan, men att nå till ett fullständigt sakligt förhållningssätt är 
en omöjlighet. Dock är en öppen, tydlig och transparent redovisning av 
metoder och material ett sätt att värna om forskningens trovärdighet. Jag 
är medveten om att resultaten inte kan generera allmänna 
sanningsanspråk, däremot bör avhandlingens empiri, analys och resultat 
bidra med insikter och underlag för en diskussion om sva-ämnet.  

Material 
Studie I:s klassrumsobservationer är genomförda på en gymnasieskola i 
en storstad. Klassen bestod av 18 elever som deltog i undervisningen i 
svenska som andraspråk år 1 under läsåret 03/04. Sex av dessa elever, tre 
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lärare och en skolledare blev intervjuade. Intervjuerna handlade om 
innehållet i och synen på skolämnet svenska som andraspråk. 

Skolan där studierna III och IV är genomförda under vårterminen 
2012 ligger i samma storstad. Eleverna går sista året på gymnasiet och 
följer kursen i svenska som andraspråk. Av studiens 16 informanter, går 
tre på samhällsvetenskapligt och tretton på naturvetenskapligt program. I 
gruppen finns en mångfald av bakgrunder. Tre av ungdomarna är födda i 
Sverige och resten har bott i landet mellan tre och fjorton år. Nio olika 
modersmål finns representerade. Sammantaget speglar denna 
flerspråkighet således en heterogen grupp vad gäller etnisk tillhörighet, 
individuella erfarenheter, referensramar och kulturbakgrund. (Se bilaga 3) 

Att få tillgång till en skola och ett klassrum är inte alltid lätt. Enligt 
Bryman (2002) är tillträde till ett forskningsfält beroende av ”strategisk 
planering, hårt arbete och ren tur” (2002:280). För mig som forskande 
lärare var klasserna lättillgängliga och uppfyllde de krav som studiernas 
forskningsområde och syfte ställde.  

Källor för undersökningarna är inspelade boksamtal, insamlade 
elevuppsatser och skriftliga utvärderingar om romanen. Även korta 
fältanteckningar utgör underlag och dessa skrevs efter varje lektion. 
Datainsamlingen för arbetet med romanerna skedde under en period av 
tre månader.   

Inspelningarna gjordes med diktafoner, som låg på bordet där 
respektive grupp samlats. De har transkriberats efter en enkel, 
skriftspråksanpassad princip (Norrby 2004:89) och resulterat i 
sammanlagt 85 sidor transkription. Min utgångspunkt har varit att 
skriftspråksanpassa det som eleverna har samtalat om i syfte att göra 
materialet läsarvänligt. Men samtidigt som det ska vara läsarvänligt vill 
jag visa att det är just tal genom talspråkliga formuleringar och tvekljud.  

Litteraturundervisningens innehåll och förlopp 

I följande avsnitt beskrivs receptionsstudiernas (III, IV) 
undervisningssammanhang. 

I ett litteraturprojekt med elever, som följer kursen i svenska som 
andraspråk, lästes under vårterminen 2012 tre romaner (Kalla det vad fan 
du vill, Doktor Glas, Främlingen) inom temat ”utanförskap och identitet”. 
Informantgruppen kan sägas vara studiemotiverad och de är vana vid att 
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samtala och diskutera i skolan. Fokus för receptionsstudierna är att 
beskriva och analysera hur denna grupp flerspråkiga elever förstår och 
tolkar romanerna Kalla det vad fan du vill (2005) och Doktor Glas (1905) 
och diskutera vad i dem som är angeläget att samtala om. Frågor som 
också undersöks är vilka strategier eleverna använder sig av för att tolka 
och förstå romanerna och vilket meningsskapande som sker i samtalen.  

Valet av romaner gjordes utifrån elevernas blandade önskemål och 
utifrån att läraren tänkte att romanerna hade ett innehåll som skulle 
engagera eleverna. Den första romanens innehåll utspelar sig i elevernas 
samtid och en för dem välkänd miljö, medan den andra romanens 
innehåll ligger långt ifrån dem i både tid och rum och med ett språk och 
en komposition som kan förmodas bereda svårigheter, men också 
möjligheter, för eleverna. Valet av den andra romanen blev ytterligare 
befäst genom att flera av eleverna ansåg att den samtida romanen hade 
teman som kändes alltför välbekanta och att de ville läsa om något mer 
okänt (se vidare i resultatdelen).  

I boksamtalen om Kalla det vad fan du vill som skedde under åtta 
lektioner var eleverna indelade i tre grupper. Varje lektion inleddes med 
att klassen lyssnade på ljudboksversionen med syftet att eleverna skulle 
komma in i romanens sammanhang. Därefter satte eleverna sig i sina 
samtalsgrupper. Varje grupp hade en alternerande diskussionsledare som 
hade uppgiften att leda samtalen och se till att eleverna inte avbröt 
varandra. Läraren var växelvis närvarande i grupperna och deltog därmed 
enbart i delar av samtalen. På så vis blev samtalen i hög grad elevstyrda. 

I boksamtalen om Doktor Glas var klassen indelad i två grupper och 
boksamtalen varade i sju 70-minuterslektioner. Samtalen om Doktor Glas 
var lärarstyrda i högre grad än samtalen om den samtida romanen. 
Läraren satt med en grupp under alla samtal och den andra gruppen fick 
då läsa, förbereda samtalen eller arbeta med ordkunskap. Läraren både 
stöttade och utmanade eleverna till att läsa på olika sätt. Detta skedde 
genom att eleverna uppmanades att utreda oklarheter, både vad gäller 
språk- och innehållsförståelse. De fick också frågor om genre, bildspråk, 
tema och historisk kontext likaväl som de utmanades att söka sig fram till 
egna tolkningar och reflektioner.  

I arbetet med båda romanerna hade eleverna förberett sig inför varje 
lektion med att välja ut citat som berörde dem på något sätt i deras 
läsning och vara beredda på att presentera och kommentera dessa citat. 
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Detta arbetssätt fick ett större utrymme i de mer elevstyrda samtalen om 
Kalla det vad fan du vill. Förutom valda citat skulle eleverna ta med sig 
diskussionsfrågor som kunde handla om innehållslig förståelse eller om 
något tema eller någon händelse eller romankaraktär. Läraren delade ut 
frågor till grupperna inför varje samtal och dessa frågor syftade främst till 
att underlätta förståelsen av romanens handlingsplan. Eftersom läraren 
bedömde att förståelsen och tolkningen av den äldre romanen var 
svårare än av den samtida fick eleverna fler frågor att besvara i arbetet 
med Doktor Glas. (Respektive romans lärarfrågor finns i bilaga 4). 

Eleverna fick efter läsningen och samtalen välja mellan en uppsjö av 
ämnen av analytisk karaktär. Eleverna skrev hemma och avslutade sina 
uppsatser under en lektion, där de också fick tillfälle att läsa och 
kommentera varandras texter. En majoritet av eleverna valde att skriva 
om respektive romans huvudperson som de antingen identifierade sig 
med eller diskuterande och värderade hur de handlade. De skrev också 
om liknande erfarenheter av ensamhet, utanförskap, och 
identitetssökande som romankaraktärerna hade.  

Övriga lektioner innehöll högläsning, tyst läsning, arbete med 
ordförståelse, uppsatser och gemensamma samtal och analyser i helklass.  
Den sista lektionen i respektive sekvens fick eleverna ägna åt att skriftligt 
utvärdera arbetet med romanen.  

Etnografi som ansats och metod  
Avhandlingen är etnografiskt inspirerad och flera av de ingående 
studierna (I, III, IV) kan räknas in under kategorin etnografisk 
skolforskning. Martyn Hammarsley och Paul Atkinson (2007) beskriver 
etnografi på följande vis: 

In terms of data collection, ethnography usually involves the 
researcher participating, overtly or covertly, in people´s daily lives for 
an extended period of time, watching what happens, listening to what 
is said, and/or asking questions through informal or formal 
interviews, collecting documents and artefacts – in fact, gathering 
whatever data are available to throw light on the issues that are 
emerging focus of inquiry. (s.3) 

Etnografisk forskning kan, som citatet ger uttryck för, gestalta sig på 
flera sätt och i det följande presenterar jag några av de krav och särdrag 
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som kan ställas på etnografisk forskning enligt Trondman (2008) och 
Bergman (2007) och hur dessa är giltiga i denna avhandling.  

Det första kännetecknet är ”being there in the setting” (Trondman 
2008:118, se även Walford 2008); att vara på platsen för undersökningen 
under en längre tidsrymd för att se den studerade miljön och företeelser i 
den ur olika perspektiv. Själv befann jag mig i autentisk miljö under ett 
antal år där jag på deltid bedrev forskning. Den miljö som man studerar 
och som man själv är en del av kan också kallas autoetnografi, och tar sin 
utgångspunkt från den kontaktyta mellan forskaren och den sociala miljö 
som han eller hon möter (Alvesson & Sköldberg 2008, Plummer 2007).  

Bergman nämner ett annat särdrag, nämligen behovet av ”reflektion 
och självreflektion” (författarens kursivering 2007:67). Själv har jag under 
arbetet med avhandlingen brottats med frågor om olika val av metoder 
och teorier jag gjort, om min egen roll i processen och hur den kan 
påverka resultaten. Vidare nämner Bergman metodtriangulering som 
ytterligare ett krav som kan ställas på etnografisk forskning och som kan 
liknas vid det som Trondman benämner som additional devices (s. 118), 
dvs. det räcker inte med att vara deltagare i den observerade miljön utan 
forskaren ska också använda sig av flera metoder och kunna samla in rik 
empiri. Denna avhandlings användning av metodtriangulering beskrivs i 
nästa avsnitt.  

Det sista särdraget innebär att etnografisk forskning inkluderar tydliga 
teoretiska perspektiv i syfte att bli medveten om analys och för att 
utveckla nya teorier. Bergman benämner detta som konstruktionen av 
forskningsprocessen och menar att det är forskarens uppgift att utveckla 
kunskap som är mer än vad forskningens deltagare uttrycker (s.69), dvs. 
materialet måste tolkas i ljuset av teorier och för att kunna utveckla nya 
sådana. Trondman skriver:  

So, at the same time as ethnographic study needs its more empirical 
socio-cultural embeddedness – its being there-ness in social settings with 
additonal devices with an aim of making connections within as well as 
outside the setting – it cannot do without a theoretical informed-ness. The 
interconnection between the embedded empirical and the 
theoretically informed constitute the two ’unavoidables’ in 
etnographic study. (ibid:119) 

I min avhandling har arbetet med tolkning och analys av materialet 
kännetecknats av en växelverkan mellan empiri och teori. Olika mönster 
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eller teman som utkristalliserats i materialet har gjort att nya begrepp och 
frågor trätt fram, vilka jag redovisar i slutkapitlet. 

Övriga metoder 
Flera metoder har kommit till under forskningsprocessens gång. Jag har 
använt mig av metodtriangulering i avhandlingen som helhet, dvs. ett 
flertal metoder för att kunna uppnå syftet. Olika insamlingsmetoder 
fångar tillsammans upp och belyser olika aspekter av skolämnet svenska 
som andraspråk.  

Avhandlingens kvantitativa empiri finns i liten skala genom enkäter, 
som fått vara en bakgrund till intervjuer. Framför allt har kvalitativ data 
som samlats in med olika metoder använts och utgjort ett integrerat 
tillvägagångssätt som kombinerar intervjuer, observationer och 
dokument (May 2001:201). Trianguleringen har gett ett varierat material 
som inte alltid pekat i samma riktning. Dessa olika metoder kan visa på 
olika aspekter av samma företeelse och kan därmed ge en fördjupad och 
nyanserad bild av en komplicerad verklighet och blir viktig för 
avhandlingens validitet (Fangen 2005:189).  

Tabell 1 ger en översikt av olika forskningsobjekt, empiri och metod 
som ingår i avhandlingens studier. Därefter beskrivs de metoder som 
använts i avhandlingen, utöver den etnografiska ansatsen.  
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Tabell 1. 
Studie:  Huvudsakligt 

forskningsobjekt: 
Empiri: Metod: 

I. Gymnasieämnet 
Svenska som 
andraspråk – 
behövs det? (2007) 

Ämnesbeskrivningar och 
kursplaner i sve och sva 
(SKOLFS 2000:2,3), 
undervisning, lärare och 
elever 

Styrdokument 
Inspelade intervjuer 
Klassrumsobservation
er 

Dokumentanalys 
Enkät 
Intervju 
Deltagande 
observation 

II. Svenska och 
svenska som 
andraspråk i Gy11 
– två jämbördiga 
ämnen? (2013) 

Ämnesplaner i svenska 
och svenska som 
andraspråk i Gy 11 

Styrdokument Dokumentanalys 

III. Reading fiction 
in a Second 
Language 
Classroom (2014) 

Flerspråkiga elevers 
litteraturreception 

Inspelade boksamtal 
Uppsatser 
Utvärderingar 
Fältanteckningar 

Tematisk 
innehållsanalys 
 

IV. Flerspråkiga 
elevers läsning av 
Dr Glas (2014)  

Flerspråkiga elevers 
litteraturreception 

Inspelade boksamtal  
Uppsatser 
Utvärderingar 
Fältanteckningar 

Tematisk 
innehållsanalys 
 

 

Dokumentanalys 

Studierna bestående av dokumentanalyser (I,II) utgör kvalitativa 
textanalyser inspirerade av summative content analysis (Hsieh & Shannon 
2005). Denna analysmetod avser att identifiera speciella ord och innehåll 
i texter i syfte att förstå sammanhang och upptäcka underliggande 
betydelser (ibid:1283f). Analysen görs genom en tematisk jämförelse av 
moment i ämnesplanerna i svenska och svenska som andraspråk och 
dessa granskas och tolkas med fokus på skillnader.  I studie I är 
tolkningen av ämnesplanerna ställda mot en syntes av pedagogiska 
riktlinjer som framhålls som centrala i undervisningen för 
andraspråkselever (se studie I). 

Ämnesplanerna är tolkningsbara politiska kompromisser och urvalet 
av innehåll är avhängigt avhandlingens fokus och frågeställningar. Jag har 
närläst texterna och fokuserat på skillnader. Detta har varit en process 
där delar har granskats i relation till helheten och vice versa (Kincheloe 
& McLaren 2008).  
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Enkät 

Det övergripande syfte med enkäten var att ge en bild av vilka språkliga 
omständigheter andraspråkselever befann sig i, varför elever valde som 
de gjorde mellan två svenskkurser och vilken kännedom om och attityd 
till ämnet svenska som andraspråk de hade. Frågorna utformades så att 
det fanns slutna svarsalternativ att välja mellan, förutom ett öppet svar 
till frågan om uppfattningen om sva-ämnet (se bilaga 1 i studie 1). Enligt 
Larsen (2009:47) finns det fördelar med öppna frågor då de inte påverkar 
informanterna att ge bestämda svar som när svarsalternativen är givna. 
Fördelar med givna svar är att svarsalternativen kan göra frågan blir 
lättare att begripa och dessutom underlättar det forskarens analysarbete 
med kodning av svar. 

 Genom en enkät som komplement till de i huvudsak kvalitativa 
studierna har min avhandling även en kvantitativ inriktning. Denna 
kvantitativa metod kan sägas föregripa de senare kvalitativa metoderna, 
på så vis att enkäten sonderar terrängen och ger en överblick av vad 
elever känner till om ämnet sva och varför de väljer respektive inte väljer 
att läsa ämnet. Därefter tar de kvalitativa metoderna vid ”för att tränga 
djupare ned i materialet än vad en enkätundersökning ger möjlighet till” 
(Larsen 2009:28). 

Enkäten besvarades av elever som gick i årskurs 1 på 
samhällsprogrammet och på handelsprogrammet i stadens samtliga 
gymnasieskolor i oktober 2003. Urvalet av program motiveras av att de 
båda programmen speglar en mellannivå av populära program och att 
intagningspoängen följaktligen låg på en genomsnittlig nivå. Tidpunkten 
för undersökningen, oktober månad, valdes med tanke på att eleverna då 
hade gjort sina val mellan de två svenskämnena. Det sammanlagda 
antalet elever som gick på dessa båda program var vid nämnda tidpunkt 
965 och enkäten besvarades anonymt av 687 elever (svarsfrekvens 71 %). 
Jag valde att skicka ut enkäten till alla elever för att inte ringa in ett alltför 
snävt urval av just andraspråkselever. Av de 687 inskickade svaren 
uppgav 340 elever att de hade ett annat modersmål än svenska. Den 
utskickade enkäten skickades till mentorn för respektive klass med 
instruktion om att genomföra den under en lektion i oktober månad. 
Bortfallets (29 %) orsaker är för mig okända. Trots flera påminnelser fick 
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jag inte tillbaka alla enkäter. Någon bortfallsundersökning har inte 
genomförts.  

Jag bearbetade materialet manuellt och valde ut de frågor som 
befanns vara mest relevanta för mina syften. 

I likhet med de flesta undersökningsmetoder kan forskaren eller 
sammanhanget påverka svaren i en enkät (Bryman 2002:140). I studien 
kan en del av svaren ha påverkats av att av enkäten är genomförd i en 
skolkontext där eleverna sinsemellan kan ha påverkat varandra till vissa 
svar. 

Intervjuer 

En del av avhandlingen (studie I) består av intervjuer genomförda vid tre 
tillfällen med sex elever, två lärare i sva, två lärare i sve samt en 
skolledare. Min avsikt med dessa intervjuer var att ge en bild av hur 
elever upplever sin situation och undervisningen i sva i synnerhet, samt 
vilka synsätt skolpersonalen har om ämnet. En fördel med kvalitativa 
intervjuer där informanterna själva formulerar sina svar (i stället för att 
kryssa i svarsalternativ) är att situationen påminner om ett vardagligt 
samtal och är ”den intervjuform där forskaren utövar den minsta 
styrningen vad gäller undersökningspersonerna” (Holm och Krohn 
Solvang 1997:99).  

I studie I beskriver jag mig själv som ”resenär” (Kvale 1997:11f) i 
rollen som intervjuare, en slags upptäcktsresande som med sina samtal 
rekonstruerar en berättelse. Kunskapen finns i berättelsen och både 
intervjuaren och informanterna deltar i berättelsen. Formen för 
intervjuerna var halvstrukturerade livsvärldsintervjuer (Kvale 1997:13) 
där det gavs beskrivningar av informanternas situation. Intervjuerna, 
styrda av studiens syfte, skedde under öppna former av samtalskaraktär 
med möjlighet till följdfrågor och utvikningar.  

Några grundfrågor var formulerade i förväg och under intervjuns 
gång fick informanterna prata så fritt som möjligt. På så sätt uppstod 
också följdfrågor. Viktigt i situationen är att informanterna känner tillit 
och att forskaren undviker att hans eller hennes närvaro på något sätt 
påverkar svaren. Forskaren ska också vara ”uppmuntrande och 
bekräftande utan att vara dominerande” (Larsen 2009:88). Dessa 
riktlinjer vägledde mig under intervjuförfarandet. Dock måste man som 
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forskare vara medveten om att i intervjusituationen kan det finnas en 
maktobalans eller en social distans: 

The issue of how interviewees respond to us based on who we are – 
in their lives, as well as the social categories to which we belong, such 
as age, gender, class and race – is a practical concern as well as an 
epistemological one. Particularly, as a result of social distances, 
interviewees may not trust us, they may not understand our questions, 
or they may purposely mislead us in their responses. Likewise, given a 
lack of membership in their primary groups, we may not know 
enough about the phenomenon under study to ask the right 
questions. (Miller and Glassner 2011:134). 

Min roll och position påverkade innehållet på så vis att eleverna visste att 
jag förutom att vara forskare också var ”en vanlig svensklärare” om än 
på en annan skola. Detta kunde innebära att de kände förtroende för 
mig, men också en risk att de ville ge ’rätta svar’ eller att de tog avstånd 
från en eller båda av mina roller. I stort sett gav mig dock min dubbla 
roll företrädesvis fördelar, då jag var en del av skolsammanhanget och 
kunde ställa frågor som eleverna förstod.  

Alla intervjuer spelades in med diktafon och ägde rum i grupprum 
som var kända för eleverna. Efter varje intervju lyssnade jag på det 
inspelade materialet ett flertal gånger och viktiga avsnitt transkriberades 
enligt en enkel, skriftspråksanpassad princip (Norrby 2004:89).  

Klassrumsobservationer  

För att komma åt den faktiska undervisningen gjordes observationer av 
fjorton lektioner under ett läsår (03/04). Utöver dessa lektioner var jag 
inledningsvis med under ytterligare några lektionspass, dels för att skapa 
en naturlig relation till eleverna, dels för att skaffa bakgrundskunskap. Jag 
satt i ett hörn i klassrummet och förde anteckningar om innehållet i 
undervisningen som senare jämfördes med min och lärarens tolkning av 
styrdokumenten, hur informanterna agerade och deltog samt hur 
stämningen i klassrummet var. Observationsanteckningar renskrevs efter 
varje besök och oklarheter kontrollerades med lärare och elever vid 
efterföljande besök.  

Martyn Denscombe (2003:192) gör en åtskillnad mellan olika typer av 
observationer. Det finns dels systematisk observation med rötter i 
socialpsykologin, dels deltagande observation med rötter i sociologi och 
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antropologi. I studien där dessa observationer utfördes intog jag en 
forskarroll som deltagande observatör. Jag fanns i klassrummet, men 
förhöll mig tyst och iakttagande.  Här var det av vikt att min närvaro inte 
påverkade undervisningen eller beteendet hos lärare och elever. Dock 
kunde jag aldrig till fullo veta om läraren förberedde sig mer inför de 
lektioner jag var med på eller om eleverna var lugnare och mer 
uppmärksamma än vanligt.  

Som komplement till klassrumsobservationerna gjordes också 
analyser av två informanttexter som karaktäriserades och jämfördes med 
två texter skrivna av elever som följde kursen i sve. Syftet var att studera 
vilka skriftspråkliga behov andraspråkselever kan ha. Analyserna som 
gjordes var inspirerade av performansanalys. Denna analysmetod utgår 
från interimspråksteorin som ser inlärarna som aktiva konstruktörer av 
det nya språket. Interimspråksteorin, utvecklad av Larry Selinker (1972), 
är en kognitiv språkteori som beskriver hur inlärares språk förhåller sig 
till målspråket, det vill säga det språk som de håller på att lära sig. Enligt 
teorin är språkinlärning en process i ständig förändring, då inlärarna 
skapar egna regler och antaganden om det språk de håller på att erövra 
vilka efterhand överensstämmer med målspråkets normer. Analysen tar i 
första hand fasta på vad inläraren klarar av att förmedla och syftar till att 
ge en allsidig bild av en inlärares språkliga kompetens. 
Bedömningsmodellen är utarbetad för grundskoleelever, men kan även 
utnyttjas på texter skrivna av äldre elever som är på god väg att tillägna 
sig ett mer avancerat språk (Abrahamsson & Bergman 2005).  

Innehållsanalyser 

I de två receptionsstudierna (III och IV) har jag velat levandegöra 
litteraturundervisning med flerspråkiga elever med hjälp av 
receptionsteorier (se kap 2 och 5), utöver ovan presenterade etnografiska 
ansats.  I dessa studier används kvalitativ innehållsanalys som finns i 
olika former. Den gemensamma nämnaren är att de urskiljer olika teman, 
händelser eller kategorier (Gunter 2000:91). Den för dessa studier valda 
analysmetoden, tematisk innehållsanalys, har som syfte att identifiera 
mönster och kategorier. Därefter urskiljs teman, dvs. underliggande 
meningar i kategorierna, som stödjer tolkningen av materialet (Titscher et 
al 2000:62, Graneheim & Lundman 2004). 
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   För att kunna analysera hur den flerspråkiga elevgruppen förstod 
och tolkade romanerna gjordes många läsningar av materialet för att 
kunna urskilja mönster och därefter teman. Först gjordes 
översiktsläsningar och därefter närläsningar. Analysen av data gjordes 
efter insamlingen för att skapa nödvändig distans och den genomgick 
alltså flera steg. Efter att ha läst materialet flera gånger valdes delar ut 
och markerades med nyckelord efter innehåll. Därefter kunde teman 
utkristalliseras från kategorierna. Slutligen kunde tre stora teman i 
respektive studie urskiljas, vilka eleverna återkom till i både samtal och 
skrivande.  

Forskningsetik   
Som forskare har jag ett etiskt ansvar mot de informanter som 
medverkat i studierna, liksom ett ansvar för mina resultat. Enligt vad de 
forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2011)  förordar ska 
intresset för ny kunskap alltid vägas mot kravet att skydda de individer 
som deltar i forskningen.  

Alla informanter hade vid besvarandet av enkäten och vid 
genomförandet av intervjuer och klassrumsobservationer fyllt 15 år. 
Detta faktum gör att de själva kunde bestämma om de ville delta i 
forskningen eller inte, utan att vårdnadshavaren behöver ge sitt 
samtycke. Enkäterna var anonyma. Samtliga informanter, lärare och 
rektorer fick före undersökningarna ett informationsbrev med en bilaga 
om samtycke till deltagande eller inte. I brevet informerades om 
studiernas syfte och om att deltagandet var anonymt och frivilligt samt 
att de kunde välja att avbryta deltagandet närhelst de ville. Information 
gavs också om att materialet skulle förvaras säkert och endast skulle 
användas i forskningssyfte.  

Inför receptionsstudierna delades det ut en skriftlig förfrågan om 
tillstånd för ljudupptagning i boksamtalen samt om insamling av 
elevtexter (bilaga 1). Där förklarades kort syftet med undersökningen och 
att informationen behandlades konfidentiellt. Således har hänsyn tagits 
till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer om informationskrav, 
samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Alla elever ville 
delta i undersökningen och ingen valde att avbryta sitt deltagande. Dock 
finns det problematiska aspekter som är förbundna med avhandlingens 
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etiska koder, som resonerats om i avsnittet om att forska i sin egen och 
annans praktik. 

Generaliserbarhet och begränsningar 
Jag har under hela forskningsprocessen försökt att ha ett självkritiskt, 
reflekterande och oberoende förhållningssätt till undersökningarna för 
att försöka motverka att mina egna värderingar och referensramar 
påverkar resultaten (Ehn och Löfgren 1996:90, Alvesson & Sköldberg 
2008:20). Detta har varit en strävan, men att nå ett fullständigt sakligt 
förhållningssätt är en omöjlighet. Kvalitativ forskning innebär att man 
gör ett urval, som inte utgör en universell sanning. Urvalet kan dock vara 
ett sätt att beskriva och förstå ett undervisningssammanhang på avstånd, 
i ett annat perspektiv än när den pågår (Sørensen 2001:41). Utsagor från 
denna avhandlings informanter, skolkontexter och 
undervisningssammanhang är unika och skiljer sig från andra och kan 
således inte vara representativa, men det finns aspekter och mönster som 
är återkommande och som annan presenterad forskning i avhandlingen 
kan understödja. Jag är således väl medveten om att resultaten inte kan 
generera allmänna sanningsanspråk, däremot bör avhandlingens empiri, 
analys och resultat i ljuset av andra studier bidra med underlag och 
argument för en didaktisk debatt om sva-ämnet och om 
litteraturundervisning. Dessutom är en öppen, tydlig och transparent 
redovisning av metoder och material som redovisats i detta kapitel ett 
sätt att värna om forskningens trovärdighet. 

En möjlig invändning till min avhandling kan vara att de ingående 
studierna omfattar alltför olika aspekter av ämnet svenska som 
andraspråk och att de, i teori- och metodval och empiri, inte tillräckligt 
harmonierar i förhållande till det övergripande syftet. Jag kan ändå hävda 
att studierna bygger på varandra (se kapitel 4 och 5) och det finns ett gott 
kunskapsbidrag i min didaktiska genomlysning och analys av ämnet, 
vilket synliggörs i avhandlingens sista kapitel. En annan möjlig 
invändning kan vara att alltför många citat från det empiriska materialet 
har återgetts i studierna. Detta är ett medvetet val i syfte att dels för att 
ge röst åt informanter och elever, dels för att belysa mina tolkningar. 
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De två betänkligheter jag har är dock i två metodval. Den ena gäller 
användningen av performansanalys av två andraspråkselevers texter i 
min licentiatuppsats i syfte att belysa deras skriftspråkliga behov. 
Empirin i denna del känns i dagsläget alltför tunn för att försvara som 
underlag för resultat eller för en diskussion. Dessutom finns det en 
ansenlig mängd forskning som redan gjorts på området, och denna hade 
varit fullt tillräcklig att ta med i licentiatuppsatsens diskussionskapitel.  
Den andra betänkligheten gäller användningen av ett flertal 
receptionsteorier i studie II, där jag trots allt vill försvara 
tillvägagångssättet med att det ger en mer vidlyftig och nyanserad bild av 
litteratursamtalen, där teorierna får bilda en fond.  

En begränsning kan anses vara att materialet från läsningen av 
romanen Främlingen (1942) inte har använts och analyserats. Hur detta 
skulle kunna förändra mina slutsatser kan jag endast spekulera om. Till 
viss del menar jag att de sannolikt hade bekräftat resultaten från 
läsningen av Doktor Glas, men jag tror samtidigt att eleverna hade haft 
svårare att på egen hand förstå och tolka Främlingen. Denna roman är 
än mer komplex och mångbottnad än Doktor Glas i mitt sätt att läsa dessa 
två romaner. 

Ytterligare begränsningar i mina studier (III, IV) kan sägas vara att all 
komplexitet i litteratursamtalen inte synliggörs i tillräckligt stor 
utsträckning och att ett intersektionellt perspektiv i tolkningen inte finns 
med, trots att jag vid ett flertal tillfällen betonat att den aktuella 
undervisningsgruppen i receptionsstudierna (III, IV) är heterogen, likt 
alla andra grupper. Kön, klass och individuella etnicitetsaspekter har 
alltså inte uppmärksammats i analyser. Dock måste detta faktum 
balanseras mot avhandlingens syfte, nämligen att belysa och studera 
flerspråkiga elevers situation med ett fokus på innehåll och undervisning 
i svenska som andraspråk, som gör att det övergripande och 
dominerande har fått stå i förgrunden. Jag har medvetet valt att finna 
mönster i elevernas samtal för att förstå deras meningsskapande och 
deras tolkningar av romanerna och därför inte valt individnivå, utan 
studerat deras samtal utifrån sammanhållen transkriptionstext. Dessutom 
har artikelformatet medfört en begränsning i hur utförligt 
litteratursamtalen kunde beskrivas och analyseras, vilket jag har 
kompenserat i avhandlingens avslutande del. 
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5. Sammanfattning av artiklarna  
Var och en av sammanläggningsavhandlingens fyra ingående studier 
undersöker olika aspekter av det övergripande syftet att utifrån ett 
kritiskt didaktiskt perspektiv studera och analysera flerspråkiga elevers 
situation med ett fokus på innehåll och undervisning i svenska som 
andraspråk. Den första studiens resultat när det gäller policyanalysen gav 
upphov till att fortsätta att studera ämnets utveckling i jämförelse med 
svenskämnets i den nya läroplanen (Gy 11). Ett av den andra studiens 
resultat visade att den nya ämnesplanen i sva gav betydligt mindre 
utrymme åt läsning av skönlitteratur i jämförelse med svenskämnet. Då 
uppstod frågan varför det är så. Ett antagande är att andraspråkselever 
inte utvecklas i någon högre grad genom eller har något större behov av 
läsning av skönlitteratur. Denna förklaring, tillsammans med det faktum 
att inga receptionsstudier gjorts i sva-klassrum, gav upphov till de två 
andra studierna som undersöker elevers läsning och tolkning av två 
romaner i ett sva-klassrum.  

I de följande avsnitten sammanfattas de fyra studierna, med fokus på 
forskningsfrågor samt de viktigaste teoretiska utgångspunkterna och 
resultaten.  

Delstudie I Gymnasieämnet svenska som 
andraspråk – behövs det? (2007) 

Licentiatuppsatsen ”Gymnasieämnet svenska som andraspråk – behövs 
det?” utreder om svenska som andraspråk som eget ämne har något 
berättigande i gymnasieskolan. Studien granskar ämnets innehåll och 
attityder till ämnet.  

Det övergripande syftet med uppsatsen är att utforska vilket 
berättigande kärnämnet svenska som andraspråk har på gymnasiet. De 
mer specifika frågorna i avhandlingen är: 

• Vilka skillnader finns mellan kärnämnena svenska och svenska 
som andraspråk i ämnesbeskrivningar och kursplaner för 
gymnasial utbildning?  
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• Hur kan undervisning och innehåll i svenska som andraspråk 
se ut i jämförelse med kursplanens intentioner? Hur svarar 
implementeringen av ämnet mot elevernas behov? 

• Vilken syn har elever och lärare på ämnet? 
• Varför väljer elever att läsa ämnet? Hur sker urvalet? 
• Hur kan andraspråkselevers texter karaktäriseras och vilka 

specifika skriftspråkliga behov kan eleverna ha? 
 
För att kunna belysa forskningsfrågorna är olika studier genomförda. 
Dessa är en kvantitativ enkätundersökning, kvalitativa 
intervjuundersökningar, klassrumsobservationer samt karaktäristik av 
texter. Avsikten med att använda flera metoder och ha olika perspektiv, 
både elevers och skolans aktörers, är att visa på flera aspekter av 
skolämnet svenska som andraspråk och få en mer komplex och allsidig 
uppfattning av ämnet. Styrdokumentens intentioner jämförs med hur 
undervisningen planeras och genomförs. Genom klassrumsobservationer 
diskuteras undervisningens och styrdokumentens innehåll och 
intentioner och jämförs med ämnet svenska. 

Vidare analyseras två informanters texter och jämförs med två texter 
skrivna av enspråkiga elever för att ge en bild av informanternas 
skrivförmåga och för att visa på andraspråkselevers specifika språkliga 
behov. Slutligen utreds hur elever och lärare ser på ämnets berättigande 
och innehåll och hur urvalet till kursen sker.  

I granskningen av styrdokument (i jämförelse med ämnet svenska) 
och undervisning i sva framkom att många syftesbeskrivningar och 
strävandemål är identiska för de båda ämnena och de skillnader som 
finns är motiverade. Andraspråkselever har en annorlunda 
inlärningsprocess av målspråket, vilken behöver stödjas, och de ska 
utveckla en förmåga att reflektera över sin tvåspråkighet.  

Tolkningar av styrdokumenten och observationer av undervisning 
som är gjorda i licentiatuppsatsen ställdes mot en syntes av pedagogiska 
riktlinjer som är centrala i undervisningen för andraspråksinlärare 
framförda av forskare (Cummins 1996, 2001, Kuyumcu 2004, Lindberg 
1996, 2004, Walqui 2000 m fl). I ljuset av dessa saknas skrivningar om 
kunskap om skolrelaterat språk och kritisk språkmedvetenhet, liksom om 
interaktionens och kontextualiseringens betydelse för förståelsen.  
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Det som inte uppmärksammades i varken planering eller under 
klassrumsobservationer var reflektioner kring flerspråkighet och 
andraspråksinlärning, det kontrastiva perspektivet samt läsning från olika 
tider och kulturer. Dessa områden finns alla omnämnda i 
styrdokumenten för sva och är aspekter som kan bidra till en additiv 
inriktning på undervisningen. Det som istället var i fokus för 
undervisningen var färdighetsträning av språkets formella sidor och 
många lektioner ägnades åt genomgångar av ordklasser och satsdelar.  

Elevernas syn på ämnet baseras på en enkät samt elevintervjuer. Ett 
anmärkningsvärt resultat av enkätundersökningen är att en majoritet av 
eleverna inte anser sig ha haft möjlighet att välja svenskämne och att de 
inte anser sig ha fått någon information om innehållet i ämnet svenska 
som andraspråk.4 (En klar majoritet (58%) av eleverna svarade att de inte 
fått någon information om sva:s innehåll. Vilka skillnader som finns 
mellan de båda svenskämnena kände de inte till. En knapp majoritet 
(51%) av enkätsvaren visade att eleverna inte tyckte sig ha möjlighet att 
välja vilket svenskämne de skulle läsa.) Enkätresultaten visade även att 
det är färre som läser sva på gymnasiet än i grundskolan samt att det 
finns ett samband mellan att lära sig läsa och skriva på sitt förstaspråk, 
att tala svenska i mindre utsträckning och att välja att läsa sva. Dock 
måste man i detta sammanhang ta i beaktande både bristen på 
information om gymnasiets sva-ämne och att elever inte ansåg sig ha fått 
välja svenskämne.  

Informanterna menar att det var diagnosresultaten som gjorde att de 
slutligen ändå väljer att läsa sva. Eleverna verkar inte ha haft möjlighet att 
göra några genomtänkta val och verkar också vara oklara över 
skillnaderna mellan de två svenskämnena. Likaså verkar det råda 
förvirring kring huruvida sva enbart är ett stödämne eller om det är 
likställt med förstaspråkssvenska och om ämnet ger högskolebehörighet 
eller inte.  

Dessutom menar eleverna att de känner sig tryggare i 
klassrumssituationen i sva i jämförelse med förstaspråkssvenskan. Deras 

                                     
411 § En elev som har ett annat språk än svenska som modersmål får läsa svenska 
som andraspråk som gymnasiegemensamt eller gymnasiesärskolegemensamt ämne i 
stället för svenska. Gymnasieförordningen (2012:402). 
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erfarenheter och olika språkkunskaper blir i ringa grad synliggjorda i 
svenskämnet eller i skolans ämnen i allmänhet. 

Sammantaget kan elevintervjuernas och enkätens resultat tolkas på 
flera sätt i relation till frågan om sva:s legitimitet på gymnasiet. Några 
medvetna och välmotiverade val görs inte av eleverna. Dock visar bristen 
på information framför allt att ämnet inte prioriteras eller ens 
uppmärksammas av skolledare eller skolmyndigheter. Utifrån 
elevintervjuerna är alla utom en nöjda med undervisningen i sva och 
utifrån informanternas perspektiv verkar ämnet därför ha ett 
berättigande.  

Vad gäller lärarnas syn på ämnet svenska som andraspråk handlar 
undervisningen i stor utsträckning om att kompensera brister. En av 
lärarna uttrycker dock att undervisningen bör vara additiv och tillvarata 
elevernas erfarenheter. Det innehåll som lärarna anser vara viktiga inslag 
i sva är ord- och begreppsförståelse som en hjälp på vägen till ett 
skolrelaterat språk. De betonar också att andraspråkseleverna måste få 
möjlighet att vidga de svenska referensramarna. Lärarna och skolledaren 
påpekar dessutom vikten av att andraspråkseleverna får utveckla sina 
förstaspråk.  

Utifrån skolans perspektiv undersöktes vilket urvalsförfarande 
Malmös gymnasieskolor har använt sig av för att finna elever som kan ha 
nytta av att läsa svenska som andraspråk. Diagnostestet (Madison 2003) 
riktar sig till alla elever och ger knappast en rättvis bild av 
andraspråkselevers läskunnighet och visar inte heller var 
andraspråkseleverna befinner sig i sin språkutveckling. Flera av de 
intervjuade lärarna efterlyser performansanalyser av elevtexter och 
ordkunskapstest för att finna de elever som kan tänkas ha behov av att 
läsa kursen i sva.  

En sista del av undersökningen består i en analys och karaktäristik av 
elevtexter. Det som i stort är utmärkande för andraspråkselevernas texter 
är att de är osammanhängande, bl.a. för att det råder en brist på 
sambandsmarkörer, och de har emellanåt bristfällig meningsbyggnad. 
Textbindningen består i huvudsak av de vanligaste bindeorden. Texterna 
präglas dessutom av talspråklighet och stilosäkerhet och till vissa delar 
liknar de nedskrivet tal. Resultaten från textanalyserna tyder på att 
andraspråkseleverna har ett behov av att utveckla ordförrådet och vissa 
grammatiska strukturer samt att bli förtrogna med olika texttypers 
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struktur och disposition. Även om dessa analyser riskerar att hamna i 
bristtänkandets fälla, finns det skäl att uppmärksamma de skriftspråkliga 
behov som alla elever har, och i synnerhet en del andraspråkselever.  

Delstudie II Svenska och svenska som andraspråk 
i Gy11 – två jämbördiga ämnen? 

Skolämnet svenska som andraspråk har ofta ifrågasatts och debatterats, 
både inom skolpolitik och forskning. Först på 90-talet blev det ett 
självständigt ämne i den svenska skolan, men implementeringen av 
ämnets kursplan har varit av varierande kvalité och lärarnas behörighet 
har inte varit tillräcklig (MSU 2004).  

Ämnena svenska och svenska som andraspråk har genomgått flera 
förändringar sedan den förra gymnasiereformen (Gy94). Skillnaderna har 
blivit flera och tydligare. Studiens syfte är att analysera och jämföra 
innehållet i ämnesplanerna med deras respektive kommentarer i den nya 
läroplanen för gymnasieskolan (Gy 11) och diskutera vilka konsekvenser 
dessa skillnader kan medföra. Den komparativa analysen har som fokus 
att synliggöra och problematisera skillnader som kommer till uttryck och 
relatera dessa till nyare forskning om språk, litteratur och didaktik. 
Metoden som använts är kvalitativ textanalys och genom en närläsning 
har olika tematiseringar gjorts, moment granskats och tolkats med fokus 
på skillnader.  

Bakgrunden är de ämneskonceptioner som ämnet svenska som 
andraspråk har haft under sin unga och osäkra historia. Ämnet har 
betraktats som ett stödämne med ett subtraktivt och kompensatoriskt 
innehåll där enspråkighet ses som något allenarådande och eleverna 
välvilligt ska införas i en monokultur med majoritetssamhället som 
vägledare (Runfors 2003 m.fl.). Detta synsätt har varit rådande trots den 
äldre ämnesplanens (Lpf94) intentioner med sitt additiva innehåll där 
elevernas kunskaper och erfarenheter ses som berikande.  

Resultaten i den jämförande studien visar att ämnet svenska som 
andraspråk fortfarande kan betraktas som ett stödämne med färre 
kognitiva utmaningar och med ett fokus på form. Huvudsyftet är att ett 
funktionellt språk ska tränas för att eleverna ska klara sina studier. 
Syftestexten i sve är betydligt mer omfattande än i sva. Det kritiska och 
analytiska perspektivet är nedtonat i sva, liksom insikter i den retoriska 
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arbetsprocessen och användningen av presentationstekniska hjälpmedel. 
Vissa aspekter av språksociologi är tillagda i sva, men på vilka grunder är 
oklart. Den tydligaste skillnaden är att skönlitteraturen för en tynande 
tillvaro i sva, i motsats till sve där läsning, analyser, samtal och 
reflektioner av skönlitteratur, film och andra medier ges stort utrymme.  

Med dessa resultat blir slutsatsen att ämnet sva kan betraktas som 
underordnat ämnet svenska, där innehållet i sve i större utsträckning 
fokuserar på ’personlig utveckling’, stimulans och demokratiaspekter 
såsom medborgarkompetens. 

Delstudie III Reading fiction in a Second 
Language Classroom    

I ett flertal didaktiska studier har praxisnära forskning bedrivits i 
klassrum med svenskämnet, i synnerhet med litteraturundervisning  
 i fokus. Mot bakgrund av detta och av att den nya ämnesplanen ger ett 
litet utrymme för läsning av skönlitteratur vill jag belysa och undersöka 
hur litteraturundervisning kan fungera i ett sva-klassrum. 

Syftet med artikeln är att belysa och undersöka hur avancerade 
andraspråksinlärare på gymnasiet läser och diskuterar en nutida svensk 
roman. Studien undersöker vilka aspekter i romanen som eleverna är 
angelägna att skriva och prata om, samt vilka läsarter de använder. 
Utifrån en undervisningssekvens med läsning av romanen Kalla det vad fan 
du vill (Bakhtiari 2005), boksamtal och skrivande undersöks och 
analyseras vad eleverna valde att kommentera och vilka reflektioner de 
gav uttryck för i relation till texten.  

Studien har en etnografisk ansats och de teoretiska analysverktygen 
utgörs av olika receptionsteorier, främst Langers (2005) teorier om 
föreställningsvärldar och Tengbergs (2011) läsartsindelning.  

Sexton elever, som gick sista året på gymnasiet, läste romanen inom 
ramen för kursen svenska som andraspråk. Materialinsamlingen skedde 
under en period av sex veckor med tolv lektioner. Samtalen resulterade i 
56 sidor transkriberad text. Även elevtexter samt fältanteckningar finns 
med som underlag för analysen.  

Resultaten visar på att eleverna har en positiv hållning till läsningen 
och samtalen om romanen. I samtalen hjälper eleverna varandra till 
förståelse genom att reda ut oklarheter i texten. De läsarter som tydligast 
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kunde urskiljas i både samtal och texter var de subjekts- och 
värderingsorienterade där en slagsida fanns mot det personliga. 
Elevernas erfarenheter och åsikter stod i fokus och den litterära texten 
tenderade att försvinna. De pratade om kultur, språk och identitet. Den 
litterära texten blev därmed en startpunkt för intensiva samtal om 
elevernas liv i Sverige. Det fanns sekvenser då samtalen om texten 
utmynnande i mer generella diskussioner om samhällsproblem och dessa 
vill jag kalla för samhällsorienterade läsarter, vilka kompletterar 
Rosenblatts eller Tengbergs läsartsbegrepp.  Eleverna visade på 
igenkänning och att detta var för de flesta något lustfyllt. Dock kunde ett 
visst motstånd mot romanvalet skönjas, då flera elever menade att de 
alltför väl var bekanta med romanens teman och att de hellre ville få 
vidgade vyer genom läsandet. 

En slutsats är att litteraturundervisning kan fylla en god funktion i 
sva:ämnet och eventuellt integreras i ett gemensamt svenskämne, då 
elever med fler skilda bakgrund får möjlighet att mötas i och utifrån en 
romantext.  

Delstudie IV Flerspråkiga elevers läsning av 
Doktor Glas   

Vad händer med en text från 1905 i ett flerspråkigt klassrum på 2010-
talet? I en drygt 100-årig svensk roman finns det avstånd i tid och rum 
för alla elever. För flerspråkiga elever kan det finnas ytterligare ett 
avstånd, nämligen till ett slags ’svenskhet’ då de kan ha andra 
referensramar än majoritetens.  

Syftet med studien är att beskriva och analysera vad som händer när 
en grupp gymnasieelever som följer kursen svenska som andraspråk 
förstår och tolkar den klassiska dagboksromanen Doktor Glas (1905) 
under utbildningens sista år och diskutera vad som är angeläget för dem 
att samtala om. Frågor som undersöks är vilka strategier eleverna 
använder sig av för att tolka och förstå romanen och vilket 
meningsskapande som sker i samtal och elevtexter.  

Materialet består av gruppsamtal som spelats in under en period av 
drygt sex veckor och som resulterat i 30 sidor transkriberad text. Även 
de texter som eleverna skrivit om romanen bildar underlag för analysen. 
Studien har en etnografisk ansats med flera receptionsteorier som 
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analytiska verktyg, främst McCormicks (1994) sociokulturella modell för 
läsprocessen där fokus är på det dialogiska samspelet för 
klassrumsläsning mellan text, läsare och den sociohistoriska kontexten. 
Langers (1995) begrepp om olika föreställningsvärldar, dvs. de mentala 
bilder av förståelse som en läsare besitter och hur tolkningar kan 
förändras av andras läsning, används också i analysen. 

Analysen visar att eleverna är kompetenta läsare som både 
självständigt och med lärarstöd kan visa på olika läsningar och 
receptionsmönster. I samtalen prövar eleverna textens innehåll, hjälper 
varandra till förståelse, får olika perspektiv av varandra och opponerar 
sig mot idéer och tankar som romanen ger uttryck för. Eleverna visar på 
förmågor att läsa kritiskt och med distans. De är angelägna om att förstå 
Glas agerande utifrån sina egna samtida värderingar. Även om de 
handlingsorienterade läsarterna förekommer i stor utsträckning, så är de 
värderingsorienterade läsarterna (Tengberg 2011) mest förekommande. I 
dessa visar eleverna i samtal och texter att de vågar, vill och kan resonera 
om etiska dilemman som romanen ger uttryck för, samtidigt som några 
aspekter visar sig vara främmande för dem.  
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6. Diskussion 
Avhandlingens forskningsbidrag är att ur ett kritiskt didaktiskt perspektiv 
belysa flerspråkiga elevers situation med fokus på ämnet svenska som 
andraspråk på gymnasienivå. Skolämnets legitimitet och innehåll i 
styrdokument och undervisning analyseras och diskuteras. 

I detta sista kapitel sammanfattas de samlade och huvudsakliga 
resultaten i förhållande till syfte och frågor. Syftet besvaras med hjälp av 
de fyra studier som resulterat i en licentiatuppsats och tre artiklar.  

Forskningsfrågorna utgör strukturen för kapitlet. Det första avsnittet 
handlar om sva-ämnets innehåll i kurs- och ämnesplaner i jämförelse 
med svenskämnet (Sva i styrdokumenten). Det andra avsnittet handlar om 
undervisningen i förhållande till styrdokumentens intentioner (Sva i 
praktiken). I det tredje avsnittet sammanfattas och diskuteras flerspråkiga 
elevers läsning och tolkning av skönlitteratur (Litteraturläsning i sva-
klassrum). 

I slutet av varje avsnitt följer slutsatser om de huvudsakliga resultaten 
och därmed avhandlingens kunskapsbidrag till forskningsområdet. 

Det fjärde och avslutande avsnittet diskuterar ämnets legitimitet i 
förhållande till svenskämnet och en framåtblick ges om vad ett eventuellt 
gemensamt framtida svenskämne på gymnasienivå skulle kunna innehålla 
och innebära (Ett eller två svenskämnen på gymnasiet?). 

Svenska som andraspråk i styrdokumenten 
I licentiatuppsatsen (studie I, 2007) är en jämförelse gjord mellan 
ämnesbeskrivningar och kursplaner i svenska och svenska som 
andraspråk enligt Lpf 94 (den formella läroplanen). Innehållet i sva:s  
kursplan var i syftesbeskrivningen huvudsakligen likt det i svenska och 
de båda svenskämnena hade i stort sett identiska och likvärdiga 
strävandemål. Att kursplanerna var i det närmaste identiska lika gjorde 
att syftet med ämnet förblev oklart (den uppfattade läroplanen). Sva kunde 
betraktas som ett slags stöd- eller ’skuggämne’ till svenskämnet, vilket 
även andra studier visat (Elmeroth 2006, Fridlund 2011, Torpsten 2006).  
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De flesta av de få skillnader som fanns kan te sig rimliga, som t. ex. 
att sva syftar till att eleverna får utveckla kunskap om 
andraspråksinlärning och reflektera över sin flerspråkighet. Att göra 
jämförelser mellan sitt förstaspråk och svenska och att göra jämförelser 
mellan olika kulturer och den egna kulturbakgrunden, dvs. att utveckla 
kontrastiva perspektiv är andra områden som kopplas till sva, vilket ingår 
i den transformerande och interkulturella orientering som Cummins 
(2000) menar är additiv och berikande. Analys av språket bör utvecklas 
så att form och funktion inte fokuseras isolerat, utan med målet att 
eleverna intar ett undersökande och kritiskt förhållningssätt. Detta 
speglar vad Cummins förespråkar vad gäller analys av språkliga modeller 
(2001:340). Dock kan dessa kontrastiva perspektiv och undersökande 
förhållningssätt även tillföra enspråkiga elever insikter om språk, 
flerspråkighet och om vårt mångkulturella samhälle. 

I syftesbeskrivningen för svenska står det att utbildningen ”syftar till 
att eleven [ska] stärka den personliga och kulturella identiteten” samt att 
den ska ”ge eleverna möjlighet att ta del av och ta ställning till 
kulturarvet”. Att identitet och kulturarv i dessa formuleringar står i 
singularis är i sig märkligt, då aktuell forskning talar om dynamiska, 
sammansatta och föränderliga identiteter (se t. ex. Carlson 2002, Otterup 
2005, Persson 2004). Dessutom betonar styrdokumenten värdet av 
mångkulturalitet. Några motsvarande formuleringar som ovan citerade 
finns alltså inte för sva. Orsaken till att denna formulering inte finns här 
kan vara att motsvarande finns i modersmålsundervisning som erbjuds 
för invandrarelever. Dock valde en klar majoritet av mina informanter 
bort deltagande i modersmålsundervisning (se bilaga 3). En av 
Skolverkets rapporter (2007) visar på liknande tendenser. Deltagandet i 
modersmålsundervisning sjunker ju äldre eleverna blir (2007:14). Med 
tanke på det ringa deltagande i denna undervisning ter det sig 
anmärkningsvärt att sva-ämnet inte ska bidra till att stärka identiteten på 
samma sätt som svenskämnet.       

Ytterligare skillnader är att det i syftesbeskrivningen för svenska står 
att utbildningen ska bidra till framgång i studierna, medan det i 
syftesbeskrivningen för sva står att eleverna ska få så goda kunskaper i 
svenska att de kan tillgodogöra sig utbildningen och klara sig i framtida 
studier och liv.  



6. DISKUSSION 

85 

Ämnena svenska och svenska som andraspråk har genomgått flera 
förändringar sedan den förra gymnasiereformen. Skillnaderna har blivit 
flera och tydligare, enligt avhandlingens andra studie (2013) där 
jämförelser är gjorda av ämnesplaner i sva och sv. Detta är i samklang 
med vad Skolverket skriver i sina kommentarer till den senaste reformen: 
”[i] kursplan 2000 var ämnena svenska och svenska som andraspråk 
mycket lika. I Gy11 har svenska som andraspråk fått en tydligare, egen 
profil” (Skolverket 2011c). Nu har således sva fått den av flera forskare 
önskade tydligare prägeln i jämförelse med svenskämnet.  

Den tydligaste skillnaden är att skönlitteraturen för en tynande tillvaro 
i sva, i motsats till sve där läsning, analyser, samtal och reflektioner av 
skönlitteratur, film och andra medier ges stort utrymme. Dessutom är 
det kritiska och analytiska perspektivet nedtonat i sva, liksom insikter i 
den retoriska arbetsprocessen och användandet av presentationstekniska 
hjälpmedel.  

Ämnet kan fortfarande betraktas som underordnat ämnet svenska, 
där innehållet i större utsträckning fokuserar på ’personlig utveckling’, 
stimulans och demokratiaspekter såsom medborgarkompetens. Likaså är 
sve-ämnets syftestext mer omfattande och kunskapsmålen betydligt fler 
än i sva-ämnet. I sva-ämnet nämns i stället förmåga betydligt oftare. 
Skolverket (2011b) definierar de här begreppen på ett annat sätt än jag 
gör i mitt resonemang då jag menar att förmåga handlar mer om ett 
användande och ett införlivande, medan kunskap står för teori, insikt 
och vetande. I Gymnasieskola 2011 (Skolverket 2011b) framgår det att 
’förmåga att... ’ är det bredare och djupare kunskapsbegreppet (s.49). 
Utan kunskap kan inte förmågan utvecklas. Själv vill jag ansluta mig till 
Sven-Eric Liedmans definition av kunskap:  
 

Det första [kännetecknet] är sammanhang. När man stöter på något nytt i ett 

område som man någorlunda behärskar så kan man sätta in det i ett begripligt och 

fruktbart sammanhang. Det andra är kritik. Man kan avgöra om det nya är hållbart 

eller måste förkastas eller modifieras. Det tredje är förmågan att använda 

kunskapen på rimligt sätt. (1999:14)  
 
Vad man kan fråga sig är dock om de som skrivit ämnesplanerna 
verkligen var medvetna om Skolverkets egen definition. Varför ska i så 
fall ämnesplanen i svenska som andraspråk ställa fler krav på eleverna än 
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den i svenska (vilket ju är fallet givet omfånget av mål kopplade till 
förmåga)?  

Min tolkning av resultat från den första studien var att sva-ämnet var 
ett slags skuggämne till svenskämnet och min slutsats var att ett 
utförligare innehåll och en tydligare prägel skulle ge ämnet en större 
legitimitet, såsom medvetenhet om skolrelaterat språk och interaktionens 
betydelse. Denna efterfrågade tydlighet kan urskiljas i den nya 
ämnesplanen, men de skillnader som enligt mina resultat föreligger är 
anmärkningsvärda. Det råder en orättvisa och maktobalans mellan 
ämnena. De elever som läser svenska ska få utveckla och stärka den 
personliga identiteten, medan de som väljer eller blir rekommenderade 
att följa kursen i sva ska ha fokus på att få tillgodogöra sig goda 
kunskaper i svenska så att de kan klara av utbildningen.  

Svenska som andraspråk i praktiken 
Licentiatuppsatsens resultat visade att lärarplanering och undervisningens 
innehåll i förhållande till tolkningen av styrdokumentens intentioner 
kännetecknades av att grammatik och ordkunskap var i fokus, oftast som 
isolerad färdighetsträning (den operationaliserade läroplanen). Detta påminner 
om vad Cummins kallar för ”bankmetoden” (2000), dvs. läraren, som 
ensam styr undervisningen, fyller elevernas ”bankhjärnor” och 
språkformen ses överlag som viktigare än innehållet. 
Klassrumsobservationerna visade att undervisningen inte innehöll 
utrymme för reflektioner kring flerspråkighet eller det kontrastiva 
perspektivet på språk och kultur. Undervisningen förankrades sällan i 
elevernas bakgrund eller erfarenheter, något som Cummins menar 
innebär en assimilerande orientering där samspelet mellan lärare och elev 
och lärares arbetssätt blir subtraktiv och kompensatorisk.  

I elevintervjuerna ger informanterna uttryck för känsla av exkludering 
och syn på sva som ett stödämne (den upplevda läroplanen). Den visar också 
på en brist på kompetens i såväl andraspråksfrågor såväl som 
interkulturella frågor hos skolans personal. Det som intervjuresultaten 
också visade var att eleverna upplevde att de kände sig tryggare i sva-
klassrummet och vågade göra sina röster hörda där i högre grad än i 
andra ämnen. (Ett citat från detta sammanhang i studie I utgör en del av 
avhandlingens titel). Dock påstod en majoritet av de intervjuade att deras 
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förstaspråk och deras erfarenheter inte fick någon uppmärksamhet, vilket 
överensstämmer med klassrumsobservationernas resultat.  

Sva-lärarna menade att ämnet kompenserade språkliga brister och 
hjälpte till med att vidga de svenska referensramarna. Det sistnämnda 
bekräftade elevintervjuerna då en majoritet av informanterna menade att 
de genom sva-undervisning förstod livet i Sverige bättre. Denna 
föreställning om ”svenskhet” kan tolkas som att det finns en etniskt, 
kulturellt och språkligt homogen befolkning och kan påverka 
inställningen till både svenska som andraspråk och 
förstaspråksundervisningen på ett negativt sätt. De båda ämnena ska 
betona och erkänna att elever kan ha en tillhörighet i andra språk och 
kulturer, men frågan är om denna olikhet värderas positivt i skolan. Att 
tillhöra majoritetskulturen, och att förankra elever i denna, verkar vara 
viktigt för lärare och många elever fogar sig i detta välvilliga 
förhållningssätt enligt licentiatuppsatsens resultat och enligt mina 
erfarenheter. Resultat bekräftas av annan forskning. Trots att 
styrdokumenten strävar mot mångkulturella ideal så är det ofta ett 
monokulturellt och monolingvistiskt förhållningssätt som råder på 
många skolor. (Elmeroth 2006, Francia 2013, Torpsten 2006, Runfors 
2003  m. fl.).  

Enkätresultaten visade att informanter valt att läsa sva p.g.a. 
diagnostestens resultat som riktades till alla elever. Någon information 
om skillnaden mellan de båda svenskämnena erbjöds inte. Valet verkade 
således vara skolans, inte elevens. Sammanfattningsvis visade 
enkätsvaren på en utbredd uppfattning om sva som stödämne och att 
attityderna till ämnet var nedvärderande. 

Resultaten från studiens analyser av styrdokument, 
undervisningsperspektiv och annan presenterad forskning ger knappast 
stöd för legitimitet av sva som ett självständigt ämne, men samtidigt 
måste det hållas i åtanke att klassrumsobservationerna inte nödvändigtvis 
är representativa eller generaliserbara. Dessutom måste de språkliga 
behov som andraspråkselever har tas i beaktande. Ovan nämnda 
forskning, oftast inom det sociologiska eller specialpedagogiska fältet, har 
inte gjort det eller om så, i väldigt ringa utsträckning. Här ger 
licentiatuppsatsens analys av vilka skriftspråkliga behov 
andraspråkselever kan ha en fingervisning. Resultatet visar att 
andraspråkseleverna har behov av att utveckla ordförråd och vissa 
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grammatiska strukturer samt att bli förtrogna med olika texttypers 
struktur och disposition. Deras texter påminner om nedskrivet tal. Detta 
kan bero på att eleverna inte behärskar och inte blivit medvetna om de 
konventioner som karaktäriserar olika texttyper (Gibbons 2002, 
Kuyumcu 2004) och illustrerar hur sva-undervisning kan spela en central 
roll genom en explicit undervisning om dessa konventioner, något som 
även andra elever kan behöva. 

Ämnet har till stora delar haft ett innehåll som gett andraspråkselever 
möjlighet till språkutveckling efter sina egna förutsättningar och behov. 
Eleverna kan genom undervisningen få möjlighet att utveckla sitt språk 
med ett kontextuellt stöd som succesivt avtar i enlighet med Cummins 
modell (2000:68) för gynnsam språkutveckling i undervisning, få 
förtrogenhet med det abstrakta skolrelaterade språket och relevanta 
skolgenrer samt utveckla en metalingvistisk kompetens. Innehåll och 
intentioner i styrdokumenten visar på ämnets additiva orientering 
(Cummins 2000, Lindberg 2005, Thomas & Collier 2002) där elevernas 
erfarenheter, språk och kunskaper tillvaratas och ses som berikande. 
Trots detta har styrdokumentens intentioner inte implementerats på ett 
adekvat sätt, dvs. den ideologiska och formella läroplanen har inte 
realiserats i den operationaliserade, uppfattade och upplevda som 
studiernas (I, II) resultat visar. Ämnet svenska som andraspråk kan 
således betraktas som ett stödämne med lägre kognitiva utmaningar och 
med ett fokus på språkets formaspekter.  

Litteraturläsning i sva-klassrum 
Avhandlingens två sista studier (III, IV) handlar om en grupp 
flerspråkiga elevers litteraturreception. I detta avsnitt sammanfattar jag 
kort resultaten och kompletterar dem för respektive roman. Därefter 
reflekterar jag över och diskuterar resultaten.  

Syftet med studierna är att utröna hur en grupp gymnasielever som 
följer kursen i sva läser och tolkar två romaner, dels en nutida roman 
som ligger dem nära i tid och rum, dels en drygt 100-årig roman vars 
innehåll kan betraktas som främmande för dem.  

Resultaten bör bidra till en diskussion om skönlitteraturens roll för 
flerspråkiga elever och då inom ramen för gymnasieämnet svenska som 
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andraspråk, där ingen praxisnära studie tidigare har gjorts inom området 
litteraturdidaktik.  

 

Läsningen av den nutida romanen 

I arbetet med den första romanen, Kalla det vad fan du vill, var 
forskningsfrågorna hur eleverna interagerar med texten och med 
varandra i förhållande till texten. Dessutom undersöks vilka läsarter de 
använde sig av. Resultaten visar att eleverna hjälper varandra till 
förståelse genom att reda ut oklarheter som gäller innehåll och 
vokabulär. Dock stannar de inte vid dessa handlingsorienterade läsarter, 
utan de visar på förmågor att använda sig av flera sätt att läsa och tolka 
romanen. I samtalen om romanen väljer eleverna att kommentera och 
reflektera över teman (språk, kultur, identitet) som ligger nära deras egna 
liv och visar på de subjektsorienterade och värderingsorienterade 
läsarterna. Elevernas erfarenheter och åsikter i förhållande till texten står 
i fokus, liksom deras värderingar av romankaraktärernas liv och 
handlingar.  

Sekvenser i samtalen och i texterna utmynnar även i mer generella 
diskussioner om samhällsproblem och dessa läsarter benämner jag 
samhällsorienterande läsarter, vilka kan ses som ett komplement till 
Tengbergs indelning. Det eleverna uttrycker i dessa läsarter är att de tar 
fasta på händelser i romantexten som de jämför med det verkliga 
samhällets komplexitet och orättvisor. I samtal och uppsatser ges bl. a. 
uttryck för en stor frustration över deras egna livsvillkor i Sverige, hur 
invandrare kan bli till stereotyper, hur invandrares kompetenser inte 
tillvaratas och hur ett inte fullt utvecklat språk kan bli stigmatiserande. 
Dessutom väljer flera elever att relatera romanens innehåll till hur krig 
förstör människor och hur religion kan bli till ett redskap för ondska. De 
samhällsorienterade läsarterna som eleverna gav uttryck för, påminner 
om det som Cummins (2001) kallar för en transformerande pedagogik, 
där samspel och kritiskt förhållningssätt uppmuntras hos elever för att 
öka deras sociala medvetenhet.  

 Läraren intar en tillbakadragen och lyssnande roll, eftersom eleverna 
är självständiga och tillsammans kan föra meningsfulla samtal. Eleverna 
väljer till största del själva innehållet i sina samtal om romanen och 
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emellanåt tenderar den litterära texten att försvinna. Fiktionen blir till en 
slags språngbräda för samtal om deras egna liv och om aktuella 
samhällsproblem. På grund av detta ges inte mycket utrymme för samtal 
och analys av hur texten är uppbyggd (trots att några av lärarens frågor 
innefattade detta). Det blir således en slagsida mot literary-transfer 
kompetensen, på bekostnad av performanskompetensen (Torell 2002). 
Det som också visas i resultaten är att även om eleverna är engagerade 
och diskussionslystna i samtalen, utmynnar dessa i en slags konsensus 
där eleverna håller med och bekräftar varandra.  

Eleverna visar en positiv attityd till själva litteraturarbetet, men ett 
flertal elever uttrycker ett visst motstånd mot lärarens val av romanen 
Kalla det vad fan du vill. Romanen har för eleverna alltför välkända teman 
vilket kan sägas bidra till den konsensus som emellanåt uppstår i 
samtalen. I sitt val av roman kan sägas att läraren visade en slags 
missriktad välvillighet (jmfr. Runfors 2003 m.fl.) då hon grundade sitt val 
på att innehållet skulle kunna ge eleverna möjlighet till identifikation och 
därmed teman för samtal. Flera av eleverna ger i stället uttryck för att de 
vill vidga sina vyer och läsa något som ligger längre ifrån deras liv och 
samtid. 

Läsningen av den äldre romanen 

I arbetet med den andra romanen, Doktor Glas, innefattar 
forskningsfrågorna vad som var angeläget för de flerspråkiga eleverna att 
samtala om i den drygt 100-åriga romanen, vilka strategier som användes 
för att förstå och tolka samt vilket meningsskapande som sker. 

Resultaten visar att eleverna är kompetenta läsare som med lärarstöd 
kunde visa på olika läsarter och receptionsmönster. Lärarfrågorna (bil. 4) 
var fler och hamnade mer i förgrunden än vad de gjorde i arbetet med 
den första romanen. Med hjälp av läraren som samtalsledare prövar 
eleverna textens innehåll och tillsammans hjälper de varandra till 
förståelse av ord och intrig för att sedan gå vidare med sina tolkningar. 
Flera av eleverna uttrycker att det fanns ålderdomliga ord som var svåra 
att förstå, men det hindrar inte dem från att gemensamt resonera sig 
fram till förståelse. I interaktionen hjälper och stöttar de varandra och de 
befinner sig inom den proximala utvecklingszonen (Vygotskij 1978). De 
rekonstruerar romanen tillsammans och använder sig av de 
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handlingsorienterade läsarterna (Tengberg 2011) som handlar om att 
skaffa en förståelse av romanens sammanhang och händelser. Deras 
dialogiska förhållningssätt påminner om Langers två första faser, där 
läsarna är fokuserade på föreställningsvärlden för att förstå texten. 
Kollisioner sker då eleverna inte förstår vissa händelser, men förde sällan 
med sig att eleverna avvisar texten. I stället skapas nyfikenhet och frågor 
om olika specifika händelser, som t. ex. Glas midsommarfirande, ställs 
till läraren.  

Eleverna har med sig sina värderingar och ofta vidgade erfarenheter 
av flera kulturer in i läsningen och genom detta får texten mening. Trots 
att romanens tid och situation är främmande för eleverna knyter de an 
till innehållet. De är angelägna att förstå huvudpersonen utifrån sina egna 
samtida värderingar. Vad som också sker i samtal är att eleverna 
opponerar sig mot idéer och tankar som romanen ger uttryck för och 
även mot varandras tolkningar. De får olika perspektiv av varandra. 
Resultaten pekar således mot att deras allmänna repertoar ofta stod i ett 
spänningsförhållande med textens (McCormick 1994) och att de 
värderingsorienterade läsarterna (Tengberg 2011) var mest 
förekommande i samtal och i texter.   

Eleverna visar även på förmågor att distansera sig från texten och 
samtala om romanens form, vilket ingår i Langers fjärde strategi och i de 
intentions- och betydelseorienterade läsarterna (Tengberg 2011). 
Studiens empiriska material visar att eleverna använder sig av ett litterärt 
metaspråk då de med hjälp av läraren samtalar om berättarsynvinkel, 
tema och ordval såsom användandet av metaforer. 

Att eleverna använder sig av de värderingsorienterade läsarterna kan 
dock ses som att de emellanåt blir blinda för själva fiktionsformen. Det 
är inte alltid som eleverna förstår dagboksformens subjektiva perspektiv. 
Ett exempel på detta från studie IV:s empiri är när en kvinnlig elev 
(Anaz) identifierar sig med karaktären Helga samtidigt som hon glömmer 
att Helga är beskriven ur den manliga dagboksskrivarens perspektiv. 
Däremot har Modhi i sin uppsats förstått dagboksromanens litterära 
tema; nämligen att ensamhet föder hat. Han kan både se romanen i en 
historisk kontext och aktualisera den i nutid. 
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Sammanfattande reflektioner 
Sammanfattningsvis visar avhandlingens båda litteraturdidaktiska studier 
att informanterna är engagerade och kompetenta läsare som kan röra sig 
in i och ut från litterära texter. I arbetet med de båda romanerna tar de 
sin utgångspunkt i de handlingsorienterade läsarterna, men stannar inte 
vid dessa utan de visar på en mångfald av läsarter. Resultaten synliggör 
också att eleverna har en viss balans i den schematiska modell av litterär 
kompetens som Torell (2002) utformat, även om det finns slagsida mot 
att läsarnas egna liv står i fokus i samtalen, i synnerhet om den nutida 
romanen. Eleverna har och använder till viss del, med lärarstöd, ett 
metaspråk för att analysera framför allt Doktor Glas (performanskompetens) 
och de kan reflektera och koppla sina egna livserfarenheter till båda 
romanerna (literary-transfer kompetens) enligt Torells modell. 

Förutom att urvalsfrågan är viktig, dvs. att tillsammans med elever 
välja litteratur, bör läraren också fundera över vilka olika sätt att läsa som 
eleverna ska få möjlighet att utveckla. Läraren ska inte styra tolkning och 
samtal i alltför stor utsträckning, men finnas med och stötta eleverna 
genom att visa att det finns många sätt att läsa. Här kan Tengbergs 
indelning vara ett möjligt sätt att få syn på olika läsarter och stödja 
eleverna att utveckla metakognition (Varga 2013). Dock behöver 
Tengbergs indelning kompletteras, som gjordes i läsningen av de båda 
romanerna då de samhällsorienterande läsarterna blir tydliga och viktiga 
för eleverna.   

Litteraturens förtjänster blir tydliga när vi synliggör vad vi gör med 
den och hur vi arbetar med den i skolan, som den litteraturdidaktiska 
forskningen visar. Degerman (2012) menar att det inom forskningsfältet 
finns en spänning och ett problem mellan å ena sidan idén om 
litteraturen som en särskild form av kunskap och litteraturen som ett 
kommunikationsmedel i lärandet och undervisningen. Jag instämmer i 
denna beskrivning, men vill hävda att dikotomin inte behöver vara ett 
problem i litteraturundervisning. Enligt resultat från båda studierna vilar 
en meningsfull litteraturundervisning på ett samspel mellan litterär 
kompetens (Torell 2002) och identitetsutveckling (Cummins 2000) i ett 
sociokulturellt sammanhang (McCormick1994). Denna undervisning kan 
även kopplas till Cummins modell (2000:68) för språkutvecklande 
arbetssätt, där ett kontextuellt stöd ges i samspelet mellan elever och 
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mellan elever och lärare. En interkulturell och varierad litteraturundervisning 
med elevers röster och resurser i centrum är det jag förespråkar. I avhandlingens 
studier visas detta då eleverna, både med och utan lärarstöd, kan skapa 
mening i samtal och uppsatser om litterära texter och om varandra och 
samhället med utgångspunkt i litterära texter. Den aktuella 
undervisningen som presenteras och analyseras i de båda studierna kan 
utvecklas och ytterligare varieras, inte minst med gestaltande 
uttrycksformer som drama och film som komplement. Utöver det kan 
läraren i större utsträckning och i relevanta sammanhang utveckla 
elevernas litterära metaspråk och utmana deras tolkningar.  

Skönlitteratur kan betraktas som fiktion i form av ett särskilt estetiskt 
språk som vill låta läsaren uppleva, skapa bilder och fantisera om det 
lästa. Genom att bekanta sig med en litterär terminologi blir elever 
medvetna om texters struktur, språk och stil och får möjlighet att se hur 
författarna väljer att bygga sina texter (performanskompetens). Den 
litterära texten kan också vara ett hjälpmedel och ett redskap, som i 
temaläsning om kärlek eller krig. Eleverna får möjlighet att självständigt 
uttrycka sina egna livserfarenheter, värderingar och reflektioner i relation 
till den skönlitterära texten (literary-transfer kompetens). Den litterära 
texten måste således få lov att vara en språngbräda med reflektioner av 
det egna livet, men också bort från det egna, privata livet och mer mot 
samhället av idag, som jag i avhandlingen kallat för de samhällsorienterade 
läsarterna. Här är det således inte litteraturen i sig som är det viktiga, utan 
en undervisning genom litteratur (jmfr Bäckman 2002) för att nå mål som 
interkulturell förståelse. Klassrummets trygga sammanhang tillsammans 
med och genom litteraturen göra det möjligt för elever att få erfarenheter 
som annars skulle vara onåbara och få diskutera dessa med andra 
kamrater och lärare. Detta kan bli till ett meningsskapande som 
engagerar elever kognitivt och känslomässigt. Eleverna vågar och vill 
investera av sig själva, dvs. av sina identiteter (Cummins 2001).  

Ytterligare en förtjänst med att läsa och arbeta med skönlitteratur är 
att eleverna ges möjlighet att använda och utveckla sitt svenska språk i 
meningsfulla sammanhang, t. ex. i smågrupper där de kan vara språkliga 
resurser för varandra (Cummins 2000, Gröning 2006, Reichenberg 2000, 
2008, m. fl.) I avhandlingens studier (III, IV) stöttar läraren eleverna och 
eleverna sinsemellan hjälper varandra till förståelse och de befinner sig i 
en proximal utvecklingszon. Studierna visar också på hur eleverna 
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bekräftade varandra i dialogiska förhållningssätt. Att våga prata och ge 
uttryck för sina identiteter i förhållande till litterära texter förutsätter ett 
’tillåtande’ och tryggt klimat i klassrummet. Elever måste få ha en öppen 
och personlig tolkningspotential som uppmärksammas och uppmuntras. 
Eleverna ska också bedömas och det innebär en viss komplikation, men 
det är inte denna avhandlings fokus.  

Att överhuvudtaget ha med sig olika värderingar, perspektiv och 
synsätt in i klassrummet kan vara berikande (Nussbaum 1997, Matos 
2012), men naturligtvis också bli problematiskt om elever uttrycker 
åsikter som strider mot skolans värdegrund eller om de av religiösa, 
etiska eller politiska skäl finner innehåll i litteratursamtal som kränkande 
eller sårande. Här krävs lyhördhet och professionalitet hos läraren för att 
tydliggöra vad skolans värdegrund står för och respektera att elever väljer 
att vara tysta i känsliga ämnen. Samtidigt måste ämnen som är svåra, som 
t. ex. mord och abortfrågan i Doktor Glas, få diskuteras i ett öppet och 
tillåtande klimat. Skolan har förutom sitt kunskapsförmedlande uppdrag 
ytterligare ett uppdrag, nämligen att bidra till demokratisk fostran. 
Genom öppna och tillåtande diskussioner i relation till skönlitterära 
texter kan detta vara ett medel för demokratiuppdraget.  

För att kunna förstå och orientera sig i vår snabbt föränderliga och 
mångkulturella värld behövs, förutom kommunikativa kompetenser, 
även kulturella sådana. Jag hävdar att läsning och diskussion av 
skönlitteratur är ett sätt att öka vår interkulturella kompetens. Flera 
didaktiska möjligheter är synliga i mitt empiriska material. Ett exempel 
är, utöver de som presenterats i artiklarna, när en grupp elever diskuterar 
huvudpersonens familj i Kalla det vad fan du vill: 

 
Yy: En sån här familj känner man igen. Typisk iransk familj som bott i 

Sverige två, tre år, o hur dom pratar…En sånhär typ av familj bryr sig 

mycket om barnen, de ska visa respekt för äldre, men föräldrarna ska 

bestämma över barnen, hur man ska klä sig, hur länge man ska stanna ute 

och allt det där. Det är samma i Sverige också men dom familjen här är 

extra stränga. Bahar själv, hon har växt upp i svenskt miljö och i ett stängt 

miljö i själva Iran och föräldrarna har upplevt själva revolutionen i Iran 

1979. Så dom vet hur den nya regimen är och allt det där. Och Bahar som 

kommer till en ny miljö till Sverige och ser att allt är öppet. Så hon går från 

en isolerad plats till en plötsligt, sådär att simma ut till havet utan att kunna 
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simma. Så hon provar att växa upp i den miljön så snabbt som hon kan 

och ta upp den kulturen som de andra har. Så det är därför som hon säger 

till föräldrarna att hon vill gå till discot i mellanstadiet och hon vill ha 

svensk pojkvän.  

 
Detta citat speglar en möjlighet att med alla elever diskutera olika 
kulturer och olika kulturers synsätt på uppfostran.  

De förmågor Nussbaum förespråkar kan vara fruktbara i ett 
litteraturdidaktiskt sammanhang. Jag hävdar att hennes idéer om en 
inkännande kritisk kultursyn, där det unika och gemensamma i olika 
litterära texter analyseras, är meningsfulla i litteraturundervisning, liksom 
Matos teorier om att förena läsande av skönlitteratur med interkulturella 
studier.  

One of the steps in preparing learners to confront another culture is 
to direct their look towards themselves. Self-awareness is a necessary 
stage in promoting de-centering from one’s culture. (Matos, 2011, s. 
8) 

I möten med olika litterära texter kan elever lära känna det främmande 
och samtidigt bli mer medvetna om sina egna värderingar och normer. 
En del klassrum i dagens svenska gymnasieskola representerar en 
mångfald av klass- och kulturbakgrunder som gör att interkulturella 
möten kan komma till stånd och ett redskap för dessa möten kan vara att 
diskutera skönlitteratur. Jag skriver medvetet ’en del klassrum’, eftersom 
andra klassrum kan vara väldigt homogena i dagens segregerade skola (se 
t. ex. Skolverket 2012, 2013). Dock behöver det naturligtvis inte enbart 
vara skönlitterära texter som kan ha potential för att utveckla 
interkulturella förhållningssätt, utan det kan vara andra multimodala och 
gestaltande uttryckssätt, som t. ex. ljud, bild och drama.  

En fråga som ständigt gjort sig gällande under arbetet med 
föreliggande studier är hur avgörande det är för resultaten att läsarna är 
flerspråkiga och följer kursen svenska som andraspråk i stället för 
svenska. Läsupplevelsen hade förmodligen varit liknande oavsett vilket 
svenskämne eleverna följt, även om flerspråkiga elever kan tänkas ha 
svårare med ordförståelse. En skillnad kan vara att sva-gruppen kan ha 
ett rikare samtal som är influerat och inspirerat av religion, kultur och 
etik tack vare de olika perspektiv på världen och på flera kulturer som 
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eleverna har med sig. Samtidigt som resultaten visar denna tendens till 
rika samtal finns det också resultat som pekar på att eleverna ofta nådde 
fram till en slags konsensus i samtalen. Även om eleverna samtalade 
aktivt och engagerat, så visade det sig sällan några motstridiga åsikter i 
diskussionerna. Ofta visade de sig ha liknande uppfattningar om innehåll, 
i synnerhet i romanen Kalla det vad fan du vill. 

Även om både studie III och IV illustrerar att litteraturundervisning 
kan ha interkulturella inslag, så skulle läsning och diskussion av litterära 
texter med ett interkulturellt förhållningssätt kunna bli än mer tydligt, 
intressant och givande i ett gemensamt svenskämne för alla elever i ett 
och samma klassrum. Flera av de flerspråkiga eleverna visar ett visst 
motstånd mot Kalla det vad fan du vill för att innehållet var alltför 
välbekant, men detta innehåll skulle kunna bidra till ett än mer brännbart 
och intressant stoff i samtal med alla elever för ytterligare vidgade 
perspektiv. I Doktor Glas möter eleverna något som var främmande i tid 
och rum, och även här skulle didaktiska fördelar kunna göras i en 
gemensam litteraturundervisning.  

Efter att ha redovisat resultaten från studie III och IV infinner sig 
ytterligare frågor. Den första handlar om varför läsning av och arbete 
med skönlitteratur i ämnesplanen i sva (Gy 11) får ett betydligt mindre 
utrymme i jämförelse med svenskämnets. Efter att ha genomfört studier 
av andraspråkselevers arbete med skönlitteratur, kan jag inte finna något 
godtagbart skäl för det. Den andra frågan som redan diskuterats, och 
som jag fortsätter att diskutera nedan, är om det är meningsfullt eller ens 
försvarbart att elever ska läsa och arbeta med litteratur i skilda klassrum i 
två skilda ämnen på gymnasienivå.  

Ett eller två svenskämnen på gymnasiet?  
Utifrån den första studiens (2007) sammanlagda resultat var min slutsats 
att det fanns många goda skäl för att behålla svenska som andraspråk 
som eget ämne på gymnasienivå, trots den kritik från forskning och från 
utredningar som fanns av ämnets innehåll och implementering. Jag var 
kritisk mot hur visionen av ett framtida gemensamt och demokratiskt 
svenskämne, svenska i ett mångkulturellt samhälle, var beskrivet av 
svenskämnesdidaktiker (Bergöö & Ewald 2003:41), och jag befarade att 
det var alltför svårt att genomföra eller ens önskvärt. Risken skulle vara 
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att andraspråkseleverna fråntogs sina möjligheter till språkutveckling 
utifrån sina egna förutsättningar och behov, menade jag då.  

Sju år senare drar jag andra slutsatser i ljuset av de tre senare 
studiernas resultat och av mina egna erfarenheter av undervisning i 
svenska och svenska som andraspråk. Med analys och jämförelse av de 
två svenskämnenas nya ämnesplaner (Gy 11) visas att det blivit en 
tydligare åtskillnad mellan de båda svenskämnena sedan Lpo 94. Trots 
detta kan sva-ämnet idag tolkas än mer än tidigare som underordnat 
svenskämnet och som ett stödämne med färre utmaningar. Med 
avhandlingens resultat av vad läsning och arbete med skönlitteratur kan 
innebära för flerspråkiga elever ter det sig rimligt att alla elever på 
gymnasienivå kan och bör ha en gemensam och inkluderande 
litteraturundervisning. Frågan är om man kan göra en åtskillnad av målen 
med litteraturläsning i de båda svenskämnena. I Lpo 94 var risken 
överhängande att svenskämnets litteraturdel blev mer elitistisk, med 
retoriken om vårt kulturarv, än vad motsvarande del blev i ämnet 
svenska som andraspråk. Där betraktades, enligt min tolkning, 
litteraturen som ett redskap för assimilation, språkutveckling och som 
samtalsunderlag. Denna åtskillnad av ämnena i de nya styrdokumenten 
(Gy 11) har fortsatt att öka med resultatet att skönlitteraturen för en 
alltmer tynande tillvaro i ämnet sva.  

När elever från Sverige och från olika delar av världen och från olika 
socio-ekonomisk bakgrund samlas i ett och samma klassrum skapas 
tillfällen till möten som skolan ska tillvarata. Här finns unika 
förutsättningar för intressanta och utmanande diskussioner, men också 
en grogrund för konflikter som vi inte ska väja för. 
Litteraturundervisningen kan bli en plattform för en transformerande 
pedagogik (Cummins 2000) som uppmuntrar elever att inta ett kritiskt 
synsätt samt att analysera och öka sin sociala medvetenhet. Matos (2012) 
teorier om och argument för litteraturens värde med en förening av 
skönlitteratur och interkulturalitet bör anser jag bli riktlinje för en 
gemensam litteraturundervisning: ”The intercultural process of reading 
and through reading is characterized as a third space, a reflective space 
for meaning negotiation and ultimately a space of transformation.” 
(Matos 2012:7). Detta tredje rum kan skapa möjligheter för möten 
mellan elever i relation till litterära texter. Dessa möten med litterära 
världar och med elever sinsemellan, kan innehålla olika infallsvinklar och 
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perspektiv som i sin tur kan leda till spännande problematiseringar och t. 
o.m. konflikter och till nya sätt att se på världen omkring oss och på oss 
själva.  

Kan då de båda svenskämnena organiseras till ett enda och samtidigt 
fylla alla elevers olika behov? Frågan är komplex och någon enkel lösning 
står inte att finna. Organisationen av andraspråksundervisning kan ske på 
olika sätt, men om flerspråkiga elever enbart inkluderas på majoritetens 
villkor riskerar dessa elever gå miste om relevant undervisning. Likaså 
kan enspråkiga elever gå miste om andra perspektiv som elever med 
annan språklig bakgrund än den svenska ger litteraturtolkning och som 
skulle kunna öka deras omvärldsuppfattning på ett betydande sätt.  

En risk med att integrera elever som har behov av stöttning i sitt 
interimspråk i ett och samma svenskämne är att det kan bli 
kontraproduktivt och leda till ökad ojämlikhet. Andraspråksfrågor kan 
komma i skymundan och flerspråkiga elever riskerar att inte få eller våga 
göra sina röster hörda i den vanliga svenskundervisningen (studie I, 
Torpsten 2006 m.fl.). Ytterligare risker är att bristtänkandet vad gäller 
flerspråkiga elever, t. ex. i form av fokus på ’luckor’ i språket, får råda om 
läraren inte har kunskaper om andraspråksutveckling. Självklart måste 
andraspråkseleverna få stöd och hjälp för att nå en god kompetens i 
målspråket. Men att enbart fokusera på de ’luckor’ i språket som eleverna 
anses ha överensstämmer med det som Cummins kallar bankmetoden 
för subtraktiva och kompensatoriska förhållningssätt. Ett sådant 
bristtänkande hos lärare visar flera studier på (Lahdenperä 1997, Parzyk 
1999, Runfors 2003).  

Dock är det viktigt att betona att varken ett eller två svenskämnen bär 
ansvar för eller är lösningen för vad skolan som helhet bör representera, 
nämligen en spegling av vårt mångkulturella samhälle. Wiklund och 
Landmark (2013) har gjort jämförelser av gymnasiets ämnesplaner 
svenska och svenska som andraspråk med fokus på 
litteraturundervisning och de drar följande slutsats: 

att döma av skolans styrdokument tycks det finnas två parallella 
Sverige: ett nationellt och etniskt homogent och ett mångkulturellt. 
De två svenskämnena förefaller representera respektive sida. 
Rimligare vore, menar vi, att konstatera faktum: hela den svenska 
skolan är en del av ett mångkulturellt samhälle (2013: 150). 
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I stället för att fokus läggs på ett eller två svenskämnen borde det i stället 
ske en utveckling av nya och bättre modeller för att tillvarata den 
språkliga och kulturella mångfalden i skolan. Interkulturell undervisning 
kan inte enbart handla om avgränsade områden, vissa ämnen och lärare 
utan ska vara ett genomgripande perspektiv på skola och utbildning.  

Dessutom är nya modeller av svenskundervisning viktigt med tanke 
på att det idag är alltför förenklat att kategorisera elever efter vilket som 
är deras första- eller andraspråk (Bagga-Gupta 2004, Francia 2013, 
Lindberg 2012 m.fl.). Lindberg och Hyltenstam (2012) presenterar i en 
artikel en framtida organisation av undervisning för flerspråkiga elever 
och deras högst skiftande behov av allmänna och mer specifikt 
skolrelaterade språkfärdigheter. Deras förslag har ett fokus på 
grundskolan, men kan även implementeras på gymnasiet, inte minst med 
tanke på att många ungdomar kommer till Sverige i gymnasieåldern. 
Lindberg och Hyltenstam poängterar vikten av att alla lärare bör 
”utveckla en långsiktig och systematisk språk- och kulturmedveten 
undervisning i alla ämnen” (ibid, s 39) för att flerspråkiga elever ska 
kunna nå skolframgång. Likaså menar de båda forskarna att 
diagnosinstrument behöver utvecklas för att identifiera elevers språknivå 
och att flerspråkiga elever som uppnått en avancerad nivå i ämnet 
svenska som andraspråk bör delta i ämnet svenska. Detta kan med stor 
sannolikhet ske betydligt tidigare än idag, då urvalet tycks vara 
godtyckligt och elever som är födda och uppvuxna i Sverige per 
automatik placeras i sva-grupper. Samtidigt ska alla elever bli erbjudna 
språkstöd för att lyckas i sina skolämnen och i denna verksamhet kan 
lärare med utbildning i svenska som andraspråk spela en nyckelroll. 
Detta förslag skulle kunna vara en bra lösning. 

Att den svenska skolan får tillräckligt med behöriga lärare i svenska 
som andraspråk (i kombination med andra ämnen) är något som inte 
verkar vara fallet varken historiskt eller ens i dag. Flera studier och 
rapporter visar att sva-kompetens i grundskolan är bristfällig (Lindberg 
2009, MSU 2004, Torpsten 2008). I en redovisning från Skolverket 
(2014:33) är 80 % av sva-lärare på gymnasiet obehöriga. I ljuset av detta 
kan man ställa sig frågan vilka förutsättningar som finns för att 
styrdokumentens intentioner ska kunna förverkligas. Att universitets- 
och forskningsämnet svenska som andraspråk är nödvändigt och ska 
ingå i utbildningen av den nya generationens lärare är av största vikt 
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Trots flera farhågor ser jag således att ett gemensamt framtida och 
inkluderande svensk-ämne (naturligtvis med undantag för 
introducerande språkutbildning för nyanlända elever) kan bidra till att 
motverka skolans ofta monolingvistiska och monokulturella 
förhållningssätt som forskningen har visat (Bagga-Lupta 2004, Parszyk 
1999, Runfors 2003 m.fl.).  

Flerspråkighet är en stor resurs för både samhälle och individer. Det 
kan tyckas förlegat med två åtskilda svenskämnen i detta globaliserade, 
mångkulturella och medialiserade tidevarv vi lever i där behovet av 
internationella kontakter och förståelse över kultur- och språkgränser blir 
allt viktigare. Dessutom ökar flyktingströmmar från olika 
konfliktregioner i världen. Dessa nya medborgare måste på sikt få 
tillgång till det svenska språket genom SFI-undervisning för att därefter 
kunna delta i den reguljära svenskundervisningen. Men så länge vi har 
det svenskämne vi har kan det bli alltför komplicerat att inkludera 
flerspråkiga elever i ett gemensamt sådant. Svenskämnets innehåll vilar 
på starka traditioner och så länge innehållet inte ändras kan det bli alltför 
svårt att skapa ett gemensamt språk/kultur/litteraturämne för alla elever. 
Elmfeldt (2014) skriver om svenskämnet som ”uttryck för ett slags 
nationellt identitetsprojekt”: 

Därmed tillhör föreställningar om vad som kännetecknar det svenska 
språket det heliga. Globaliseringen har inneburit att denna helighet 
inte kan förbli ostörd, eftersom det i nationen finns allt fler 
medborgare eller personer som söker medborgarskap som inte har 
svenska som modersmål. (2014: 211) 

Ett nytt svenskämne för alla elever skulle kunna innehålla läsning av 
skönlitteratur, både svensk och utländsk, både äldre och modern, med 
stark koppling till interkulturalitet. Att använda digitala uttrycksformer 
som bild, film och ljud kan också bidra till att modernisera ämnet (se t. 
ex. Godhe 2014, Magnusson 2014). Inkludering av digital litteracitet och 
MIK (medie- och informationskunnighet) kan förutom att tillhandahålla 
en mångfald av uttrycksformer och kompetenser göra 
bedömningsgrunder mer likvärdiga för alla elever, inklusive flerspråkiga 
elever än att enbart ha fokus på tal och skrift. Komparativa analyser av 
elevers olika förstaspråk eller främmande språk kan göra att deras 
grammatiska kunskaper och metaspråk utvecklas och sätts i meningsfulla 
sammanhang, liksom respekt för och kunskap om språk överhuvudtaget. 



6. DISKUSSION 

101 

Språksociologi som ger insikter i hur språklig variation fungerar och 
uppfattas och hur språk kan vara maktmedel bör också vara ett fruktbart 
fokus. Det sistnämnda visas i en av mina receptionstudier (III) där 
eleverna diskuterar språk ur olika aspekter. 

Som jag tidigare nämnt är en viktig aspekt av didaktisk forskning att 
den nära kopplas till och är relevant för skolpraktiken. En följd av detta 
blir därför att föreslå fortsatt klassrumsforskning för att utveckla ämnet 
svenska som andraspråk eller ett nytt, inkluderande svenskämne. Det 
finns behov av forskning om hur innehållet i sva- respektive sve-ämnena 
påverkar elever med skiftande kulturella och socio-ekonomiska 
bakgrunder och hur innehållet påverkas av dem. Därutöver behövs 
forskning som belyser hur lärare i svenska som andraspråk ser på 
litteraturens roll i ämnet, hur de i praktiken bedriver 
litteraturundervisning, vilka textmodeller och lässtöttande aktiviteter som 
erbjuds och vilka läsarter som elever får möjlighet att utveckla.  

Med min avhandling hoppas jag att ge ett bidrag till en kritisk 
didaktisk diskussion om ämnet svenska som andraspråk på gymnasiet 
och om behovet av inkluderande svenskämne med delvis nytt innehåll. 
Min förhoppning och vision är att ett nytt inkluderande svenskämne för 
alla elever, oavsett var man kommer ifrån, vad man heter eller vilka 
framtidsplaner man har, kan bli verklighet.  
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Summary 

Introduction 
Swedish schools, and the Swedish educational system have for a long 
time been criticised for declining results (National Agency for Education 
2013).  About 20 % of students in Swedish schools today have a foreign 
background and many of these do not seem to have the same prospects 
as Swedish-born students in the educational system. Figures show that 
the difference in results between these two groups has increased since 
the beginning of this century (National Agency for Education 2011).  
Language learning is one aspect of academic success and an important 
means to gain equity. As language and cognitive development are part of 
the same process, language learning is an issue for all teachers. In spite of 
this, there is a specific school subject that is considered to support the 
process of language learning in particular and that is Swedish as a Second 
Language. During its short history, the subject has been constantly 
questioned and under debate (e.g. National Agency for Education 1992, 
SOU 2002, Tingbjörn 2004, Torpsten 2006). 

Research aims 
The overall aim of this thesis is to study and analyse multi-lingual 
students’ situation from a critical didactic perspective, with a focus on 
content and teaching in Swedish as a Second Language in upper secondary 
school. Within this scope the legitimacy of and views on the subject are 
examined, as well as how the students are selected and categorised in 
relation to the subject. The study also involves a discussion of what role 
fiction might have in the subject. 
The thesis is subdivided into four studies, each with a somewhat 
different angle and approach. The questions are as follows: 
 

• What differences are there between the two school subjects 
Swedish and Swedish as a Second Language in the previous curriculum 
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(Lpf94) and new (Gy11) curriculum for upper secondary school? 
(Study I, II) 

• In light of the intentions of the curriculum, how may a teaching 
situation (methods and content) appear in practice? What are the 
views held by teachers and students on the subject? (Study I) 

• How does a group of students following the course in Swedish as a 
Second Language read and interpret two different novels? (Study III, 
IV) 

 
The following table provides a summary of the four studies and their 
different approaches: 
 

Table 1. The various studies, time and focus of research. 

Study: Time span Focus 
I. The subject 
Swedish as a Second 
Language in upper 
secondary school – 
is it 
necessary?(2007) 

2003 - 2005 Curriculum for 
Swedish and Swedish 
as a Second Language 
(SKOLFS 
2000:2,3),  

II. Swedish and 
Swedish as a Second 
Language – two 
equal 
subjects?(2013) 

2013 Curriculum for 
Swedish and Swedish 
as a Second Language 
(Gy 11) 

III. Reading 
Fiction in a 
Second Language 
Classroom (2014) 

Spring term 2012 Second language 
learners’ reception 
of literature 

IV. Multilingual 
Pupils’ reading of 
Dr Glas (2014) 

Spring term 2012 Second language 
learners’ reception 
of literature 

 
 

The four studies are mainly qualitative, building on empirical material 
collected from lessons and interviews at the upper secondary school 
level. They are also based on a comparative study of the curricula for 
Swedish and Swedish as a Second Language, and a critical discussion about the 
subject Swedish as a Second Language and its future role in Swedish 
education.  
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Theory 
The main sources of inspiration behind the theoretical framework of this 
thesis are the works of Nussbaum (1997) and Cummins (2000, 2001). 
Their visions, theories and thoughts about language, culture and identity, 
as well as the potential of fiction, visualize how upper secondary 
education can treat and take care of second language learners.  
   Nussbaum has proposed that literature, most typically the novel, 
actively develops a form of imaginative thinking and feeling about others 
and their predicaments that is essential for social life, both in personal 
relationships and in more public contexts. She also states that in today’s 
multicultural and globalised world we need to develop dialogues that 
unify people from different religious, cultural and national backgrounds 
(1997:8).  
   To become well-educated and civilised global citizens we need to 
develop three abilities, apart from the scientific one. The first one is a 
critical competence where we reflect upon ourselves analytically and question 
authorities. The second ability is the ability to understand other cultures and 
recognize that we are connected to each other and need to respect each 
other. An intercultural education can support this competence.  
   These two abilities, a critical attitude and an understanding of other 
cultures, are related to facts, while the third one is about feelings and 
empathy, the “[…] ability to think what it might be like to be in the shoes 
of a person different from oneself” (1997:11). When changing 
perspectives we can reflect upon and scrutinize other people’s actions 
and life situations through the use of imagination. According to 
Nussbaum, reading fiction has a unique position in school and is very 
important in enabling students to develop this ability.  
   Nussbaum’s visions about the global citizen can be looked upon as too 
utopian and her visions about reading fiction too idealistic. Despite this 
criticism, her ideas are in accordance with the common value system of 
the Swedish curriculum, which among other things states that education 
should promote empathy and the understanding of other people 
(SKOLFS 2011:144). Nussbaum’s philosophy and visions about the 
unique position of fiction are linked in this thesis to the studies where 
students read and interpret novels.  
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   Furthermore, Nussbaum’s vision about these different abilities is in 
line with the theories and guiding principles that Cummins (1996, 2000, 
2001) has developed in order to improve education for second language 
learners. He states that “the dominant educational approach in relation 
to minority or subordinated groups for most of the past century has 
been to try to make them disappear” (2001:325) by exclusion or 
assimilation. In Cummins’ framework for academic language learning, 
critical literacy and the interaction between teacher and students as well 
as between students themselves are very important. The interaction must 
affirm students’ cultural, linguistic and personal identities in order to 
promote cognitive investment. In this context, Cummins emphasizes the 
importance of reading texts “that students can relate to their personal 
histories or their understanding of the world” (2001:343) – a recognition 
of themselves and others. Cummins’ description of what he calls a 
transformative pedagogy includes interaction and critical literacy, which 
are necessary in order to develop students’ social awareness.  
   The theoretical framework for Study III, where the curriculum of 
Swedish and Swedish as a Second Language are compared with each other, is 
mainly taken from the educational approach within curriculum studies 
developed by Englund (1990). The curriculum is seen as involving 
political compromises that can be interpreted in different ways. A 
curriculum theory (Goodlad et al. 1979) is therefore of importance for 
the study. This theory includes different forms that support the analyses 
of the curriculum’s content. These include how this content is 
manifested in practice and what attitudes are prevalent concerning the 
curriculum.  
   The main inspiration behind the theoretical framework of the studies 
regarding literature reception (III, IV) concern the theories of Rosenblatt  
(1978/2002), Langer  (2005), McCormick (1994) and Tengberg  (2011). I 
have used different theories of literary reception so as not to let the 
analyses become too restricted. 
   Rosenblatt makes a distinction between an aesthetic and an efferent 
reading form, where the first is a type of reading which involves finding 
information and is thus more impersonal. The efferent reading form 
focuses on an emotional response to the text. The forms can be 
combined in the act of reading, but depending of the purpose of the 
reading one of these can dominate.  Langer (2005) on the other hand 
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does not want to divide reading into forms, but rather has concepts of 
envisionments, which she uses to illustrate the act of reading. 
   McCormick’s socio-cultural model (1994:68) has a focus on dialogic 
reading, which emphasizes the interaction between the text, the reader 
and the socio-historical context. The reader takes his or her cultural or 
social background into account in the reading and through this process 
the text receives its meaning. This model is of relevance to the studies as 
the students form a heterogeneous group with rich experiences of 
different cultures, which they bring with them in their reading. 
According to McCormick’s description of the act of reading, it is both 
the reader and the text that possess a general and a literary repertoire that 
give expression to ideological structures. However, readers are not 
always conscious of these ideological structures until they are confronted 
with repertoires different from their own.  
   In order to get closer to the students’ reading reception strategies I 
have also turned to Tengberg’s reading forms (2011). These were 
developed in his thesis investigating the potential of literary discussions 
as a learning activity in school. The different forms of reading, or modes 
of interpretation, were of use in the reception analysis within this thesis.  

Previous research 
Different areas of research are of relevance to the present thesis. One of 
them concerns the categorisations of students in the Swedish school 
system and the curriculum. Although the educational system has aims 
and ambitions about inclusion, several studies describe how schools 
produce and reproduce conceptions about immigrant students as 
different, as ‘the others’ (e.g. Bunar 2001, Granstedt 2010, Gruber 2003, 
Runfors 2003). These studies also show that the Swedish school system 
does not take advantage of students’ different and unique cultural and 
linguistic backgrounds.  Other studies point out that the content of the 
two curricula in Swedish and Swedish as a Second Language are almost 
identical but that the curriculum for second language learners has an 
assimilative orientation (Elmeroth 2006, Torpsten 2006, 2008). Persson 
(2007) states that in the curriculum for the school subject Swedish as a 
Second Language one can see an idea about literature as a means of 
assimilation to ‘Swedish culture’ and to the ‘Swedish value system’. 
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   Other research, including international research, focuses on the 
question of inclusive or separated teaching of second language learners. 
The conclusions in several of these studies show that inclusive teaching 
is the best way for second language learners to achieve social integration, 
but none of these studies focus on linguistic development (Zufiaurre 
2006, Allen 2006, Fridlund 2011). Schools often take a monocultural and 
a monolingusitic approach (e.g. Cummins 2001, Milani 2007, Pavlenko 
2008, Vollmer 2000), as well as a compensatory view where the linguistic 
shortcomings of second language learners are in focus and where the 
expectations are low (e.g. Haglund 2005, Jonsson 2006, Lahdenperä 
1997). Marketization and segregation have also been shown to have 
negative consequences on the academic ability of immigrant pupils (e.g. 
Lunneblad & Asplund Carlsson 2009, Kallstenius 2011, Sernhede 2011).  
   Some researchers want to stress the fact that the criticism of the school 
subject Swedish as a Second Language and its teaching should rather be seen 
in light of the poor and deficient implementation of the subject, as well 
as the lack of competence among teachers and school leaders 
(Hyltenstam  & Milani 2012, Lindberg 2009). 
   The present thesis thus sets out to contribute to further insights, with a 
special focus on the subject Swedish as a Second Language in Swedish upper 
secondary schools.  
    The studies included in the thesis that concern literature didactics are 
linked to Swedish and international research. In Sweden it was the 
Pedagogical Group at Lund University that started to question the 
concept of the traditional subject Swedish. They criticised its focus on 
formal ability training where language and literature were studied as 
separated courses without any links to each other. The researchers 
claimed that the reading of literature should connect with the lives and 
experiences of the students (Malmgren & Linnér 1983). An approach 
that is in line with this is Matos’s (2012, also McCormick 1994) vision of 
literature as a meeting place for intercultural issues.  
   Research about different reading strategies and literary discussion 
genres are also of importance to this thesis (Hultin 2006, Tengberg 2011, 
Varga 2013), as are definitions about literary competence (Torell 2002).  
   However, classroom studies about literary reception in the subject of 
Swedish as a Second Language are rare and my intention is that my thesis will 
fill this gap.  
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Methods 
Ethnography is a relatively multifaceted research approach and aims to 
develop theoretical and practical descriptions of people’s lives 
(Trondman 2008, Walford 2008). 
   Three of the studies presented here are within the scope of 
ethnographic classroom research and can also be categorised as auto-
ethnography, as they are mainly conducted in an authentic school setting 
over a longer period of time, where the researcher is part of the context 
(Hammersley & Atkinson 2007, Plummer 2007). The research reported 
in this thesis is close to practice and profession (‘professionsnära 
forskning’ Molloy 2013), where researchers investigate their own 
practice. This has been done by several researching teachers (e.g. 
Asplund 2010, Elmfeldt 1997, Ewald 2007, Jönsson 2007).  
   Several methods have been used in the studies in order to shed light 
upon different aspects of one phenomenon (Fangen 2005), here the 
subject Swedish as a Second Language. The combination of a number of 
different methods of collection provided me with rich and varied data 
for further analysis. 
The following table gives an overview of the different methods used in 
the studies. 
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Table 2. Overview of study, collected data and method of analysis. 

Study:  Collected 
data: 

Method: 

I. The subject 
Swedish as a 
Second Language 
in upper 
secondary 
school – is it 
necessary? 
(2007) 

Curriculum  
Audio taped 
interviews 
Field notes - 
observations of 
teaching 
 

Questionnair
e 
Interviews 
Participatory 
observation 
(Denscombe 
2003) 

II. Swedish and 
Swedish as a 
Second Language 
– two equal 
subjects? (2013) 

Curriculum Summative 
content 
analysis 
(Hsieh & 
Shannon 
2005) 

III. Reading 
fiction in a 
Second 
Language 
Classroom 
(Education 
Inquiry 2015) 

Audio recorded 
literary 
discussions 
Essays 
Evaluations 
Field notes 

Thematic 
content 
analysis 
(Graneheim 
& Lundman 
2004) 
 

IV. Multilingual 
Pupils’ reading 
of Dr Glas 
(2014) 

Audio recorded 
literary 
discussions 
Essays 
Evaluations 
Field notes 

Thematic 
content 
analysis 
(Graneheim 
& Lundman 
2004) 
 

 

Summaries of the Studies 

I. The subject Swedish as a Second Language 
in upper secondary school – is it necessary? 
(2007) 

The first study analyses second language learners’ situation in school 
with a focus on the content and teaching of Swedish as a Second Language. 
Within the scope of the aim, the raison d’être of the subject is investigated 
and discussed, as this has been frequently questioned throughout the 
subject’s short history. The investigations are qualitative, with the 
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exception of one questionnaire. The study has three different 
perspectives. 

   The first perspective is the selection process for students and view 
of the subject in general. The study shows how the selection of students 
for the subject is carried out but also teachers’, school leaders’ and 
pupils’ knowledge of and attitudes to the subject and the selection 
process. The instruments used in the study consist of a questionnaire and 
semi-structured interviews. The second perspective investigates the 
teaching. The investigation used classroom observations and describes 
and analyses what the teaching during the first year of upper secondary 
school is like. The content and realisation of the subject during lessons 
are then compared to the aims of the curriculum. The last perspective is 
a linguistic one. It consists of analyses of students’ texts from the 
National Test in Swedish and Swedish as a Second Language. 
   The results point in different directions. The analyses of the process of 
selection show a great confusion concerning the content and aim of the 
subject. The process of selection presently used is not an adequate 
method for finding second language learners who are in need of what the 
subject may offer. Teachers, school leaders and students look upon the 
subject as being compensatory in its nature.  The emphasis in the 
teaching is to practise language skills and acquire formal linguistic 
knowledge, often without a context and generally not in a way that is 
very challenging.  
   In conclusion, the results do not provide the subject with any raisons 
d’être. However, both teachers and students pointed out that the small-
scale groups that are common in the course tend to help the students 
gain a feeling of confidence and security. The analyses of the texts also 
illustrate the need for a structured teaching in grammar and writing 
proficiency that many second language learners may have.  
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II. Swedish and Swedish as a Second 
Language – two equal subjects? (2013) 
The second study examines the two most recent curricula in Swedish and 
Swedish as a Second Language (Gy 11). The rationale for this choice of topic 
is the different concepts of the subjects that have been prevalent during 
their history. The differences are more distinct in comparison to the 
differences between the two previous curricula (Lpf94). The aim of the 
study is to analyse and to compare the curricula with the support of 
summative content analysis. Another aim is to problematize and discuss what 
consequences these differences might have and relate them to the latest 
research in linguistics and language education.  
   The results show that the subject Swedish as a Second Language focuses 
on form and puts low cognitive expectations on the students. The critical 
and analytic perspective found in Swedish as well as the insights into the 
rhetorical process are toned-down in Swedish as a Second Language, as is the 
reading of fiction. Swedish as a Second Language is still subordinate to the 
subject of Swedish, in which the content is focused to a larger extent on 
‘personal development’ and developing ‘aspects of democracy’.  

III. Reading Fiction in a Second Language 
Classroom 
Many studies emphasize the importance of language and social practice 
when it comes to learning. In this study, as well as in Study IV, the focus 
of the research is on how a group of advanced second language learners 
in a Swedish upper secondary school read and discuss a contemporary 
Swedish novel and how they make meaning of it. The novel’s themes 
relate to language, culture clashes and searching for identities. The study 
explores how the students interact with the text and with each other in 
relation to the text.   Furthermore, it analyses the different forms of 
reading the students use. It is a qualitative, empirical study based on field 
observations, transcriptions of audio-recorded interaction in student 
groups as well as written texts.  
    The results indicate that the second language learners in this context 
have a positive attitude towards reading, helping each other with their 
understanding of the literary text and discussing what they read using 
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several different forms of reading. Some students maintain that being 
able to recognize their own experiences in the novel was something 
positive. However, other students reject the novel because the content 
was too close to their own personal life and maintain they would rather 
read something that would broaden their horizons.  
   The students often compare the content of the novel to their own 
lives, using subject-oriented forms of reading. They also question different 
aspects of society in general in relation to the text. This is what I would 
label society-oriented forms of reading, adding a complement to Tengberg’s 
reading forms.  

IV. Multilingual Students’ Reading of Doctor 
Glas (2014) 
This study continues to consider the role of fiction within the school 
subject of Swedish as a Second Language. It explores how a group of 
advanced second language learners interpret and discuss a Swedish 
classic written in 1905, whose content is far removed from the current 
lives and times of the students. Furthermore, it analyses what reading 
strategies they use and what construction of meaning they make.  
    It is a qualitative, empirical study based on field observations, 
transcriptions of audio-recorded interaction in groups, as well as written 
texts.  
    The results confirm that the students, both independently and with 
support from the teacher, can master different reading strategies and 
reception patterns. In their discussions, the students help each other to 
understand the plot of the novel as well as with vocabulary. They see 
different perspectives through talking to each other, but they also resist 
some of the ideas in the novel. The students are able to show their 
abilities to read critically and objectively. They were engaged in the plot-
oriented forms of reading, that is, how the story unfolds. However, the most 
predominant reading forms found in the material are the value-oriented 
forms, where the readers are occupied with assessing or judging the text 
from an ethical point of view. In these latter forms of reading, the 
students show that they dare, want and are able to discuss the ethical 
dilemmas of the novel. They are mainly concerned about understanding 
the main character’s actions from the point of view of their own 
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contemporary values. When the students meet issues that are alien to 
them, they ask questions and thus become more familiar with these 
issues.  

Conclusions and discussion 
The thesis shows how the two older curricula (1994) of the school 
subjects Swedish and Swedish as a Second Language were similar and to a 
large extent identical, which meant that the aim of Swedish as a Second 
Language became unclear. The results of the first study from 2007 
conclude that the school subject Swedish as a Second Language may, in spite 
of this, have a place and a raison d’être in upper secondary school. 
However, a change in and a follow up of the subject’s implementation, 
contents and selection process are desirable according to recent research 
and investigations (e.g. Hyltenstam & Milani 2012, Lindberg 2009, 
National Agency 2004, Torpsten 2006) as well as my own study (Study 
I).  
   In the current curricula (2011), there are more differences and more 
distinct differences. Many of these differences can be questioned, for 
example, why the reading of fiction is given a subordinate position in 
Swedish as a Second Language   in contrast to the subject of Swedish, where 
discussions of and reflections on fiction, films and drama play a major 
role.  Furthermore, the curriculum for the subject Swedish to a larger 
extent focuses on developing citizenship skills.  
   The classroom observations show that in Swedish as a Second Language 
the main focus is on skill training without a context and that the 
selection process seems to be arbitrary. It is seldom that the teaching in 
the classroom gives room or opportunity for the identities and 
experiences of the students to be brought into focus. Other research 
(Cummins 2001, Elmeroth 2006, Runfors 2003) underpins these 
findings.  
   Even if the subject of Swedish as Second Language has a clearer hallmark 
in the present curriculum, the conclusion may be drawn that the subject 
is still seen as a support or complementary subject, with fewer cognitive 
challenges and a focus on form. It seems that the subject is subordinated 
to the subject of Swedish. 
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   The results from the reception studies show the students to be 
competent readers. In examples from the discussions I show how 
students help to express and expand each other’s points of views and 
interpretations. They help each other to understand both the vocabulary 
and the plot. However, they also often strive to reach an agreement 
between themselves. In addition, they activate a movement from life to 
text, using what Langer calls envisionments. In relating the literary text to 
their own lives and experiences, they construct meaning from their 
encounter with the text, which constitutes a use of subject-oriented reading 
forms. The literary discussions can be described as an aesthetic attitude, 
using Rosenblatt’s terminology. Also, they evaluate different paths of 
action of the characters in the novels and the main ideas of the novels. 
As a complement to the reading forms suggested by Tengberg (2011), I 
noticed the society-oriented forms in my material, where the students 
problematize and compare situations in the novels to current events. 
Furthermore, they demonstrate that they can carry out literary 
discussions on their own as well as with the support of a teacher. The 
results of the study show that most students value the reading highly, as 
well as valuing the opportunity to discuss their interpretations with 
others.   
   In today’s rapidly changing and multicultural world, the abilities of 
verbal communication and cultural awareness are needed. In this 
context, I propose that reading and discussing literature are of great 
value in meeting these demands. The abilities that Nussbaum (1997) 
describes and which are needed to become a world citizen could be 
realised through discussing and reading literature in the classroom.  
   One important conclusion drawn from these studies is that the 
teaching of literature could be integrated into one Swedish subject in 
order to create even more meaningful interactions between students 
from different backgrounds. Second language learners can contribute to 
discussions of literature through their own specific different perspectives 
and experiences of the world and other cultures. Letting all students 
discuss literary texts from different times, places and cultures in relation 
to themselves can lead to important intercultural understanding. In these 
meetings different problems and aspects of society as well as insights 
about the students themselves can lead to new ways of looking at life and 
what it means to be a human being.  
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    The question of the raison d’être of the subject Swedish as a Second 
Language is one that is difficult to answer. If the two subjects could be 
combined and organised into one, it would have to become a new 
subject with content from both current subjects, so that second language 
learners will not be subsumed under the terms and conditions of the 
majority and thereby lose relevant and necessary knowledge. By having 
one subject, aspects of sociolinguistics and literature could, for example, 
be problematized and discussed in meaningful contexts. In addition to 
this, the development of language awareness should not only include a 
focus on language form, but also contribute to the critical language 
awareness that is included in Cummins’ (2001) transformative pedagogy. 
All students could gain insights through content of this type. 
  With my thesis I hope to contribute to a critical discussion about the 
raison d’être of the subject Swedish as a Second Language in the Swedish 
upper secondary school. My vision is a new inclusive subject for all 
students, independent of their origins or future plans, a subject 
containing language, literature and culture that would become the most 
important subject in school.  
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Bilaga 1 
 
Malmö 111001 
 
           Som jag tidigare har berättat för er är jag, förutom er lärare, också 

forskarstuderande på deltid vid Utbildningsvetenskapliga Fakulteten 
vid Göteborgs Universitet. En del av min utbildning består av en 
undersökning om elevers litteraturarbete. Därför samlar jag in 
material från er grupp under vårterminen 2012, både 
ljudinspelningar av gruppsamtal och texter. 

              Skolan är beroende av ny forskning för att utvecklas. Därför är 
det viktigt att du deltar, men du kan självklart välja bort att delta 
eller avbryta ditt deltagande när du vill. 

              Alla som deltar garanteras anonymitet, vilket beyrider att jag 
kommer att byta ut namn på elever, klass och skola I min 
avhandling. Allt material kommer att förvaras oåtkomligt för 
obehöriga. 

              Du är välkommen att prata med mig om min undersökning när 
du vill. 

 
Hälsningar 
Catarina Economou 
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Bilaga 2 
Tabell 1. Avhandlingens delstudier, deras tidsperioder och forskningsobjekt.  

Studie:  Undersökningens 
tidsperiod: 

Huvudsakligt 
forskningsobjekt: 

I. Gymnasieämnet 
Svenska som 
andraspråk – behövs 
det? (2007) 

Läsåren 03/04  
t. o. m. höstterminen 
05. 

Ämnesbeskrivningar 
och kursplaner i sve och 
sva (SKOLFS 
2000:2,3), undervisning, 
lärare och elever 

II. Svenska och 
svenska som 
andraspråk i Gy11 – 
två jämbördiga 
ämnen? (2013) 

2013 Ämnesplaner i svenska 
och svenska som 
andraspråk i Gy 11 

III. Reading fiction in a 
Second Language 
Classroom (accepterat 
manus 2014) 

Vårterminen 2012 Flerspråkiga elevers 
litteraturreception 

IV. Flerspråkiga 
elevers läsning av Dr 
Glas (2014) 

Vårterminen 2012 Flerspråkiga elevers 
litteraturreception 

 
Studie I består av licentiatuppsatsen Gymnasieämnet Svenska som 

andraspråk – behövs det? (2007). Den skrevs inom ramen för ett 
samarbetsprojekt mellan Malmö Högskolas lärarutbildning och Malmö 
stad kring studier i mångfaldens och de många kulturernas skola. Ett 
centralt synsätt i projektet var att mångfald ska ses ur ett så brett 
perspektiv att det förutom etnicitet även kan inbegripa socio-ekonomiska 
förhållanden, genus, sexuell läggning och funktionshinder samt att 
mångkulturella möten ger möjligheter.  Genom detta projekt fick jag en 
licentiandtjänst på halvtid inom forskarutbildningen Svenska med 
didaktisk inriktning. Studien fokuserar på vilket berättigande kärnämnet 
sva kan ha på gymnasienivå och centrala frågor är vilka skillnader som 
finns mellan sva och ’förstaspråksämnet’ svenska, vilka synsätt det finns 
på ämnet samt hur undervisningen i förhållande till kursplanens 
intentioner kan se ut.  

År 2011, dvs. fyra år efter det att licentiatuppsatsen publicerades, 
återupptog jag mina forskarstudier och då inom ramen för Centrum för 
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utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL) vid Göteborgs 
universitet. Under denna tid tillkom studie II,III och IV.  

Studie II utgörs av artikeln Svenska och svenska som andraspråk i Gy11 – 
två jämbördiga ämnen? (2013). Syftet är analysera och jämföra innehållet i 
ämnesplanerna med dess respektive kommentarer i den nya läroplanen 
för gymnasieskolan (Gy 11) och diskutera vilka konsekvenser dessa 
skillnader kan medföra.  

Studie III består även den av en artikel, Reading Fiction in a Second 
Language Classroom (2014) och med en annan aspekt av ämnet än de två 
tidigare studierna. I denna undersöks flerspråkiga elevers läsning, 
tolkning och samtal av en nutida svensk roman. Samma område och 
samma informantgrupp berör studie IV som utgörs av ett 
konferensbidrag med titeln Flerspråkiga elevers läsning av Doktor Glas 
(2014), men med läsning av en äldre roman.  
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Bilaga 3  
Tabell 2. Avhandlingens informanter – studie I 

Fingerat 

namn: 

Kön: Ålder: Vistelsetid 

i Sverige: 

Födelseland: Förstaspråk: Deltar i 

modermålsundervisning: 

Peza F 16 Tretton år Kurdistan kurdiska nej 

Vladi P 19 Tre år Kosovo albanska nej 

Cessa F 16 Fyra år Ungern ungerska nej 

Lore P 17 Fem år Kurdistan kurdiska Ja 

 

Mela F 16 Elva år Bosnien bosniska nej 

Khid P 19 Tretton år Libanon arabiska nej 
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Tabell 3. Avhandlingens informanter – studie III och IV.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fingerat namn: 

 

Kön: Ålder: Vistelsetid i 
Sverige: 

Födelseland: Förstaspråk: Deltar i 
modersmåls
undervisning: 

Yasan  P 18 Tre år Norge, bott i Spanien 
mellan 9 – 12 år, 
föräldrar från Iran 

Persiska (farsi) nej 

Masam  P 18 Tio år Irak Arabiska nej 
Tama  F 18 Fem år Irak Arabiska och 

arameiska 
ja 

Anaz  F 18 Åtta år Tyskland, föräldrar 
från Kosovo  

Albanska nej 

Imo  F 18 Sju år Japan. Bott fem år i 
Taiwan 

Japanska/ 
svenska 

nej 

Dari  P 17 Tolv år Irak Arabiska ja 
Annes  F 18 Född i 

Sverige 
Sverige, föräldrar 
från Irak 

Arabiska nej 

Mhodi  P 18 Elva år Irak Arabiska nej 
Dieh  P 18 Åtta år Iran Persiska nej 
Diraf  P 18 Tolv år Irak Arabiska nej 
Kaln  F 18 Född i 

Sverige 
Sverige, föräldrar 
från Turkiet 

Turkiska nej 

Alia  F 18 Tolv år Kurdistan  Kurdiska 
Curdish 

ja 

Heelb  P 17 Fjorton år Irak Arabiska ja 
Faro  P 18 Fyra år Afganistan Paschto nej 
Yene F 18 Född i 

Sverige 
Sverige, föräldrar 
från Vietnam som 
sedan flyttade till 
Kina och sedan till 
Sverige 

Kantonesiska nej 

Hemed P 21 Fem år Irak Arabiska nej 
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Bilaga 4 
 

Romanfrågor. 
 
Kalla det  vad fan du vi l l  

Ni kan redovisa era citat i anslutning till frågorna om de passar in. 

A 

a. Hur inleds berättelsen? Varför tror du att Bakthiari väljer att inleda romanen på 

detta sätt? Vilket intryck gör det på dig? 

b. Vem är Max? Vad får vi som läsare veta om honom? Hur blir hans möte med 

familjen Irandoust?  

c. Vad får vi veta om familjen Irandoust? 

d. Vad i innehållet var svårt att förstå så här långt? 

 

B.  

Fundera och skriv ner svar (i form av stödord och med hänvisning till sidnummer)  

på följande frågor: 

 

 

a. Hur beskrivs Panthea? Hur mår hon i Sverige? Vad gör hon? Hur ser hon på 

sina barn? 

b. Vem är Moses? Vilken är hans bakgrund? Hur träffade han Bahar? Hur 

utvecklas deras relation?  

c. Vem är Markus? Vad får vi veta om honom? 

d. Hur blir mötet mellan Bahars och Markus familjer? Hur beskrivs dessa 

möten?  

e. Vilka olika sorters invandrare finns kategoriserade på s. 71 – 73? Stämmer 

denna indelning enligt er? 

f. Vems röster är återgivna på s. 82-83? Varför är det återgivet med kursiv stil? 

Hur reagerar ni på innehållet? 

 

C.  

1. Vem skriver brev till Amir? Vilket är innehållet i brevet – sammanfatta kort. 

Vad händer med brevet? 

2. Vilken bakgrund har Amir och Panthea? 

3. Hur förhåller sig Panthea till svenska språket? 
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4. Vad får vi läsare veta om Shervin och Mirza? 

5. Beskriv relationen mellan Markus och Bahar. ”En hel omgivning kliade sig 

besvärat i pannan över Bahars och Markus relation” (s. 137) – varför?  

6. Vilken konflikt utspelar sig mellan Max och Amir? 

7. Hur lång tid har förflutit i romanen? 

 

D. 

1. Vem är Rosa? Vad har Rosa och Moses gemensamt? 

2. Vad handlar Mirzas möte med rektor om? Beskriv rektorn. 

3. Vad vill Pernilla Sundén att Bahar ska göra? Varför? Hur slutar det? 

4. Vem är Bertil Sunden? Vilka är hans åsikter? En annan person i boken kan 

tyckas vara hans motsats? Vem? På vilket sätt är deras åsikter de motsatta?  

 

5. Fundera på HUR Bakhtiari skriver – hur för hon fram det hon vill säga    

genom språket och innehållet?  

 

Inled samtalen med era egna citat, förklara varför ni valt dem och diskutera dem.  

 

Doktor Glas 

A. 

 
1. Vilka är dina första intryck av romanen? 
2. Vilken är romanens berättarsynvinkel och form? Hur tycker du det påverkar 

dig som läsare? 
3. Var utspelas romanen? Hur beskrivs miljön? Under vilken tid utspelas 

berättelsen? 
4. Beskriv pastor Gregorius. Varför tycker Glas så illa om honom? 
5. Hur beskrivs Helga Gregorius? Vilka känslor har Glas för henne? 
6. När förstår vi första gången i romanen vad Glas planerar? 
7. Varför skriver Glas dagbok? Vilka kommentarer ger han om sitt 

dagboksskrivande? 
8. Glas presenterar sig själv på s. 13 – vad nämner han? 
9. Hur ser Glas på sitt yrke som läkare? Vad innebär plikten i hans arbete – vad 

får han inte göra? Vad tycker du om hans syn på läkaryrket? 
10. På sidan 16 nämner Glas sin längtan efter handling – varför tror du? 
11. Vilken är enligt Glas källan till skönhetssinnet och kulturen? 
12. Vilken inställning till och syn på sexualitet har Glas? (18) 
13. Vilket problem har Helga och hur ska detta åtgärdas enligt Glas? 
14. Varför anförtror sig Helga år Glas? 
15. Vilka tankar väcker midsommarnatten hos doktor Glas? (29) 
16. Vad får vi veta om Glas barndom och ungdom? 
17. Vilka kvinnor är det Glas attraheras av (åtrår)? 
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18. Vem är Klas Recke och vad sägs om honom? 
19. Varför kallar Glas Gregorius för en hycklare? (s 40) 
20. ”Jag är min egen domare” (s 41) -  vad tror du Glas menar med dessa ord? 
21. Hur ser  Glas på religionen? (t. ex. s 45 , 48, 51) Vad tycket du om hans syn? 
22. Vems är felet till att Helga lider? (s 47) 
23. Vilka sjukdomar lider Gregorius av enligt Glas? 
24. Du ska ha valt ett citat med sidhänvisning att presentera och kommentera i 

boksamtalet. 

 

B. 

Uppgifter: 

Först och främst – är det någon del eller händelse som du inte förstod? 

1. Vad har hänt med kvinnan som bad om abort? (15,59,79f) 

2. Vad för drömmar har  Glas? Ge exempel 

3. Vad för relation har Glas till sin far? 

4. ”Den dag skall och måste komma, då rätten att dö blir erkänd. /_ _ _/Och 

när den tiden är mogen, skall varje obotligt sjuk – och varje ’brottsling’ också 

– äga rätt till läkarens hjälp, om han vill befrielsen” (s. 74) Har vi den rätten 

idag? Anser du att vi ska ha den eller inte? 

5. Raderna överst på s. 76 ” Man vill bli…” är berömda och citeras ofta. Vad 

tycker du om dem och hur tolkar du dessa rader? 

6. Kan du förstå Glas, då han menar att den vanskapte och utvecklingsstörde 

pojken borde få dö (s. 78-79)? Förklara vad du anser! 

7. Ge exempel på hur stämningen och miljöbeskrivningen byggs upp. Likaså 

om du kan finna metaforer, liknelser, besjälningar eller personifikationer.  

8. Är det från något speciellt område som Söderberg hämtar inspiration för sina 

beskrivningar och stämningar? Ge exempel och förklara hur du tycker de 

påverkar dig som läsare.  

9. Du ska ha valt ett citat med sidhänvisning att presentera och kommentera i 

boksamtalet 
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