
Linköpings universitet
Grundskollärarprogrammet, 4-9

Ellinor Andersson

Att använda autentisk engelskspråkig
skönlitteratur på mellanstadiet

Examensarbete 10 poäng Handledare:
Anders Eklund,

LIU-ITLG-EX--00/127 --SE Institutionen för
utbildningsvetenskap



Avdelning, Institution
Division, Department

Institutionen för Tillämpad
Lärarkunskap
581 83 LINKÖPING

Datum
Date
2001-01-08

Språk
Language

Rapporttyp
Report category

ISBN

X Svenska/Swedish
Engelska/ English

Licentiatavhandling
X Examensarbete

ISRN    LIU-ITLG-EX-00/127-SE

  
C-uppsats
D-uppsats

Serietitel och serienummer
Title of series, numbering

ISSN

Övrig rapport
____

URL för elektronisk version
http://www.ep.liu.se/exjobb/itl/2000/127/

Titel
Title

Att använda autentisk engelskspråkig skönlitteratur på mellanstadiet

Using Authentic English Literature in the Language Classroom

Författare
 Author

Ellinor Andersson

Sammanfattning
Abstract
Syftet med detta arbete var att redogöra för de för- och nackdelar som finns med att använda
autentisk engelskspråkig skönlitteratur i undervisningen i engelska på mellanstadiet. Jag ville se
om skönlitteratur kan vara ett möjligt alternativ, eller ett komplement, i dagens
språkundervisning.

En stor del av arbetet grundar sig på litteraturstudier. Jag har även valt att basera mitt arbete på en
praktisk del, då jag själv testat att arbeta med engelskspråkig skönlitteratur i en årskurs sex.
Resultaten av denna testperiod grundar sig dels på mina egna observationer men även på
utvärdering av arbetet i klassen, enkätfrågor, kortskrivning om läsningen samt även djupare
intervjuer med fyra elever.

Mitt arbete har fått mig att dra slutsatsen att det är praktiskt genomförbart att arbeta med autentisk
engelskspråkig skönlitteratur. Undersökningarna visar att läsningen upplevdes som ett positivt
inslag i elevernas engelskundervisning. Majoriteten av eleverna såg läsningen som ett roligt och
lärorikt arbetsprojekt och deras arbetsglädje var stor. Samtidigt har jag funnit att arbete med
autentisk engelskspråkig skönlitteratur ställer stora krav på lärarens arbetsinsats. Vidare finns det
hinder för denna typ av arbete av ekonomisk och praktisk art. Kritiska röster mot läsning av
skönlitteratur som metod, hävdar att en sådan arbetsmetod kan vara alltför svår och inte ge eleven
tillräckliga grammatiska grunder.

Nyckelord
Keyword
autenticitet, skönlitteratur, språkundervisning



SAMMANFATTNING

Syftet med detta arbete var att redogöra för de för- och nackdelar som finns med att använda

autentisk engelskspråkig skönlitteratur i undervisningen i engelska på mellanstadiet. Jag ville

se om skönlitteratur kan vara ett möjligt alternativ, eller ett komplement, i dagens

språkundervisning.

En stor del av arbetet grundar sig på litteraturstudier. Jag har även valt att basera mitt arbete

på en praktisk del, då jag själv testat att arbeta med engelskspråkig skönlitteratur i en årskurs

sex. Resultaten av denna testperiod grundar sig dels på mina egna observationer men även på

utvärdering av arbetet i klassen, enkätfrågor, kortskrivning om läsningen samt även djupare

intervjuer med fyra elever.

Mitt arbete har fått mig att dra slutsatsen att det är praktiskt genomförbart att arbeta med

autentisk engelskspråkig skönlitteratur. Undersökningarna visar att läsningen upplevdes som

ett positivt inslag i elevernas engelskundervisning. Majoriteten av eleverna såg läsningen som

ett roligt och lärorikt arbetsprojekt och deras arbetsglädje var stor. Samtidigt har jag funnit att

arbete med autentisk engelskspråkig skönlitteratur ställer stora krav på lärarens arbetsinsats.

Vidare finns det hinder för denna typ av arbete av ekonomisk och praktisk art. Kritiska röster

mot läsning av skönlitteratur som metod, hävdar att en sådan arbetsmetod kan vara alltför svår

och inte ge eleven tillräckliga grammatiska grunder.



INNEHÅLL

1 BAKGRUND 6

2 SYFTE 7

3 PROBLEMFORMULERING 8

4 LITTERATURGENOMGÅNG 9

4.1 Autenticitet 9

4.1.1 Hör autentiskt material hemma i undervisningssammanhang? 10

4.2 De fyra färdigheterna 11

4.2.1 Tala och lyssna 11

4.2.2 Läsa och skriva 11

4.3 Varför använda autentisk skönlitteratur? 12

4.4 Kritik mot autentiskt material i undervisningen 12

4.5 Förutsättningar för att arbeta med autentisk skönlitteratur 13

4.5.1 Språklig medvetenhet 13

4.5.2 Lärarens nyckelroll 14

4.5.3 Läslust och motivation 15

4.5.4 Läsförståelse 16

4.5.5 Kontextens betydelse 16

4.6 Möjligheten att använda autentisk skönlitteratur på mellanstadiet 17

4.6.1 Varför använder inte mellanstadielärarna engelsk skönlitteratur? 18

4.7 Lässtrategier 18

4.7.1 Top-down och bottom-up 19

4.7.2 Interaktiv läsning 19

4.7.3 Formell och funktionell läsning 19

4.7.4 Fyra lästekniker 20



4.7.5 Vikten av lässtrategi- och lästeknikträning 20

4.7.6 Läsförberedande aktiviteter 21

4.7.7 Att uppnå effektiv läsning 21

4.8 Språkliga svårigheter 22

4.8.1 Ljud och stavning 22

4.8.2 Ordförråd och syntax 23

4.8.3 Avkodning och läsupplevelse 23

4.8.4 Oundvikligt med fel 24

4.9 Den svage läsarens läsning av autentisk skönlitteratur på engelska 24

4.10 Andra svårigheter att beakta 25

4.10.1 Ekonomiska hinder 25

4.10.2 Läsförmåga och kultur 26

4.10.3 Svårigheter att ändra metod 26

4.10.4 Praktiska problem 26

4.11 Att använda ”rätt” litteratur 27

4.11.1 Svårighetsgrad 27

4.11.2 Svårighetsgraderat eller inte? 28

4.11.3 Bildernas hjälp för förståelsen 29

4.12 Positiva effekter av att använda autentisk skönlitteratur 29

5 UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE 30

5.1 Insamling av data 30

5.2 Beskrivning av elevgruppen 31

5.3 Beskrivning av arbetet i klassrummet 32

5.4 Bearbetning av analys och data 34



6 RESULTAT 34

6.1 Mina egna observationer 35

6.1.1 Bokval 35

6.1.2 Eleverna och arbetet 35

6.1.3 Läraren, kontrollbehovet och redovisningen 36

6.2 Kortskrivning, utvärdering, enkät och intervjusvar 37

6.2.1 Elevernas intryck efter första lästillfället 37

6.2.2 Elevernas åsikter om engelska och läsning 38

6.2.3 Kunde eleverna förstå vad de läste? 39

6.2.4 Eleverna och kunskapen 40

6.2.5 Eleverna och böckerna 41

7 DISKUSSION 41

7.1 Erfarenheter av att arbeta med autentisk skönlitteratur 41

7.1.1 Mitt huvudintryck 42

7.1.2 Eleverna och litteraturen 42

7.1.3 Läraren och kontrollen 43

7.1.4 Vad hände med kunskapen? 43

7.1.5 Hinder för användandet av autentisk skönlitteratur 45

7.2 Vilka slutsatser kan jag dra av mitt arbete? 46

REFERENSLITTERATUR

BILAGOR



6

1 BAKGRUND

Skönlitteraturens underbara värld har länge varit en inspirationskälla för mig. Att läsa mycket

och ofta har präglat mitt liv, ända från det tillfälle då jag för första gången läste en bok.

Läsning känns för mig som en naturlig och viktig del i språkutvecklingen. Som lärar-

studerande har mina  tankar om skönlitteraturens betydelse befästs ytterligare.

Under min studietid väcktes även funderingar kring skillnaden i skönlitteraturens användning

i de två ämnen jag studerat; svenska och engelska. I svenskundervisningen används skön-

litteratur på ett mycket tidigt stadium. I engelska däremot är engelskspråkig skönlitteratur

mycket sällsynt. Frågan kring litteraturens vikt för språkinlärningen växte sig starkare. Mina

egna erfarenheter av undervisning i engelska har gjort mig nyfiken på om skönlitteratur kan

vara ett användbart komplement till de läroböcker som används i skolan och kanske till och

med berika elevernas språkinlärning. Under en kurs i engelsk språkdidaktik, som handlade om

att använda skönlitteratur i engelskundervisningen, fick jag idén att själv undersöka den

engelskspråkiga skönlitteraturens roll i undervisningen i engelska på mellanstadiet och under

min slutpraktik fick jag tillfälle att pröva mina teorier.

Att använda skönlitteratur i undervisningen känns för mig som ett sätt att förverkliga de

tankar och mål om variation, individualism och elevens rätt att påverka sin undervisning som

framförs av läroplaner och kursplaner.
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2 SYFTE

Med detta arbete syftar jag att:

♦ beskriva och redogöra för begreppet autenticitet och dess användning i

undervisningssammanhang

♦ belysa och sammanfatta tidigare forskning kring autenticitet

♦ redogöra för de förutsättningar som krävs för att autentisk engelskspråkig skönlitteratur

ska kunna avvändas i undervisningen

♦ studera lässtrategier och deras betydelse för läsning av engelskspråkig skönlitteratur

♦ förklara de för- och nackdelar arbete med autentisk skönlitteratur innebär samt genom

egen undersökning pröva hur det kan vara att arbeta med autentisk engelskspråkig

skönlitteratur på mellanstadiet
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3 PROBLEMFORMULERING

I detta arbete har jag valt att studera autentisk engelskspråkig skönlitteratur och dess

användningsområde på mellanstadiet. Valet att studera autentisk engelskspråkig skönlitteratur

har gjorts dels för att begränsa det område jag studerat, dels för att skönlitteraturen för mig är

en så viktig del i den språkliga utvecklingen. Jag ser det autentiska materialets omfång som

mycket stort: brev, artiklar, tidningar, recept, tidtabeller etc, men dessa behandlas inte här.

Inte heller kommer jag behandla skönlitteraturens användning i skolans högre årskurser i

större utsträckning, men det utesluter inte att mitt arbete kan vara av intresse för

undervisningen i engelska även i dessa årskurser.

Med detta arbete vill jag undersöka om arbete med autentisk engelskspråkig skönlitteratur är

möjlig redan tidigt i språkinlärningen. Jag vill försöka se om eleverna på mellanstadiet

uppskattar läsning av skönlitteratur under engelsklektionerna. Dessutom önskar jag se om

elever som tycker engelska är roligt och de som tycker att engelska är tråkigt, samt om både

de elever som generellt anses vara duktiga i engelskämnet och mindre duktiga elever, kan få

ut något av läsningen.

Därmed önskar jag genom mitt arbete besvara följande frågor:

♦ Vad innebär det att arbeta med autentisk engelskspråkig skönlitteratur i

engelskundervisningen på mellanstadiet?

♦ Hur beskriver aktuell forskning denna typ av undervisning?

♦ Vad finns det för för- och nackdelar med att arbeta med autentisk engelskspråkig

skönlitteratur?

♦ Vilka är förutsättningarna för att kunna genomföra denna typ av arbete? Vilka svårigheter

finns?

♦ Kan positiva effekter i undervisningen uppnås genom denna typ av arbete, dels

kunskapsmässigt men även som en motivation till engelskundervisningen i sin helhet?

♦ Är det praktiskt genomförbart i dagens skola?
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4 LITTERATURGENOMGÅNG

I detta avsnitt kommer jag att behandla vad aktuell forskning har att säga om begreppet

autenticitet och dess användning. För mitt arbete har jag främst funnit att svensk forskning

från 1980- och 1990-talen varit användbar. Vidare kommer jag att diskutera autentiskt

material och dess roll i skolan och leda diskussionen vidare in på den autentiska

engelskspråkiga skönlitteraturens roll i undervisningssammanhang. Jag kommer även att

belysa förutsättningarna för att kunna arbeta med autentisk skönlitteratur, samt de för- och

nackdelar ett sådant arbete medför, både ur elevsynpunkt och ur lärarsynpunkt.

4.1 Autenticitet

Autentiskt material är flitigt förekommande i dagens skola. Mer sällan förekommer

diskussionen om vad begreppet autenticitet egentligen innebär. Förklaringarna är många. I

Bonniers Lexikon förklaras autentiskt med ord som ursprungligt, äkta och tillförlitligt

(Bonniers Lexikon 2 1993).

Bo Lundahl presenterar en utförlig beskrivning av begreppet autenticitet. I strikt lingvistisk

mening ges texten en innebörd först när den läses. Därmed är det tveksamt att tala om mer

eller mindre äkta texter (Lundahl 1998, s. 62). Henry Widdowson definierar autenticitet som

naturligt språkbeteende, ”natural language behaviour” (Lundahl 1994, s. 22). Enligt denna

teori är det först när läsaren uppfattar en text som äkta och ”förmår agera i enlighet med

äktheten” som autenticiteten infinner sig (ibid s. 22).  Michael P. Breen beskriver autenticitet

utifrån fyra plan: textens autenticitet, autenticiteten i inlärarens förståelse av texten,

uppgifternas autenticitet samt språkklassrummets sociala autenticitet. Utifrån denna synvinkel

är autenticitet ett relativt begrepp, en text är autentisk när det tjänar autenticitetens syften.

Slutsatsen blir att i stort sett allt kan uppfattas som autentiskt (ibid s. 23). Konsekvensen av

Widdowson och Breens definition av autenticitet gör begreppet svårt att använda i

språkinlärningssammanhang.

Sten-Gunnar Hellström presenterar en mer allmän bild av begreppet autenticitet: ”Ordet

autentiskt innebär att något är sant, verkligt, naturligt, och det står därmed i motsats till det

som är konstgjort, overkligt och onaturligt” (Hellström 1990, s. 137). En sådan uppfattning av

begreppet autenticitet är intressant ur undervisningssynpunkt, då följden blir att språkmaterial,
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vilket ursprungligen tillkommit för andra syften än för att användas i språkundervisnings-

sammanhang, kan betraktas som autentiskt. Ulrika Tornberg ger tre kännetecken för autentiskt

material. Det första är att texten ska ha ett budskap, inte enbart illustrera grammatiska

företeelser. Det andra är att texten ska ha en adressat, att den ska vända sig till en specificerad

målgrupp. Slutligen ska texten ha en speciell form som förekommer i verkligheten och inte

enbart konstruerats för undervisning (Tornberg 1990, s. 202). Även Lundahl sluter sig till ett

användningsområde för begreppet autenticitet som gör det användbart i språkinlärningssyfte,

eftersom han anser att det gör det möjligt att markera skillnader mellan texter där språk och

innehåll tillrättalagts för ett särskilt syfte och texter som skrivits i ett äkta socialt och kulturellt

sammanhang (Lundahl 1998, s. 63f). Det är denna mer vardagliga betydelse av begreppet

autenticitet jag i fortsättningen kommer att använda mig av i denna studie.

4.1.1 Hör autentiskt material hemma i undervisningssammanhang?

Läromedel har under en lång tid varit ett centralt underlag för språkundervisningen. Tornberg

skriver att i de äldre läromedlen var få texter autentiska. Istället var det textmaterial som

användes tillverkat för undervisning, ofta i syfte att träna en viss grammatisk konstruktion.

Målgruppen var eleverna och texterna saknade ofta ett verkligt budskap (Tornberg 1990,

s.202).

Under senare år har den kommunikativa språkundervisningen gjort sitt intåg i klassrummet.

Den kommunikativa undervisningens grunder, enligt David Nunan, vilar på interaktion.

Användningen av autentiskt material prioriteras, inlärarna tränas i att fokusera både på språket

och på sin egen inlärning, undervisningen ska utgå från de kunskaper och erfarenheter

eleverna bär med sig och undervisningen ska kopplas till världen utanför klassrummet

(Lundahl 1998, s. 12). Eleverna ska förberedas för verkligheten. De ska lära sig ett språk som

är användbart i verkliga situationer. Läroplanen fastställer att eleven ska sträva efter att läsa

och förstå engelska i varierade former ( Kursplaner för grundskolan 1996, s. 25). Här spelar

autentiskt material en stor roll, eftersom eleverna tränas i att använda material de kan komma

att möta även utanför klassrummets väggar. Övning ger färdighet och Karin Hanisch och

Birgitta Risholm konstaterar efter egna undersökningar att ett rikt läsande ger eleverna ”större

beredskap att möta och klara av okänd text” (Hanisch & Risholm 1994, s. 80).
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Vanligtvis läser vi antingen med målet att informera oss om något eller så läser vi för att

uppleva något. Därmed är det lämpligt om även läsningen i skolan har samma syfte. Elever i

dagens samhälle får i stora drag sitt engelska språkinflöde från andra håll än skolan, till

exempel via TV, musik och datorer.  Rigmor Erikson och June Miliander ser därför behovet

av att komplettera de tillrättalagda texterna i läromedlen med annat material (Eriksson &

Miliander 1991, s. 75). Här kan autentiskt material fylla en stor funktion och utvecklingen

verkar gå mot att mer och mer autentiskt material får plats i engelskundervisningen.

4.2 De fyra färdigheterna

4.2.1 Tala och lyssna

Att tala och lyssna har ofta fått en framstående position inom den kommunikativa språk-

undervisningen. Kursplanen säger att eleverna ska kunna delta i samtal och diskussioner,

uttrycka åsikter samt förstå varierade former av engelskt tal ( Kursplaner för grundskolan

1996, s. 25). Att kunna uttrycka sig på det främmande språket kan vara ett lättförståeligt mål,

eleverna kan se det praktiska användningsområdet. I det språkliga inflöde eleverna tar in

utanför skolan dominerar autentiskt material. Att använda autentiskt material i språk-

undervisningen visar eleverna sambandet mellan språkundervisning och deras egen

språkkunskap. Då detta arbete främst handlar om skriftligt autentiskt material anser jag det

viktigt att påpeka att skriftligt material kan utgöra en grund för många tal- och hörövningar.

Utifrån det skriftliga materialet kan eleverna, bland mycket annat, läsa högt, diskutera,

samtala kring och även dramatisera texter.

4.2.2 Läsa och skriva

Det är viktigt att inte glömma bort att även läsa och skriva är kommunikativa färdigheter som

eleverna har stor nytta av när de ska använda sin engelska.  Per Malmberg ger uttryck för det

faktum att textläsning i själva verket varit den centrala aktiviteten i klassrummet (Malmberg

1993, s. 192). Läsning har varit utgångspunkten för arbete med olika inslag, som uttals-

övningar, grammatik och tal- och skrivövningar. Det nämndes ovan (se 4.2.1) att skriftligt

autentiskt material kan ligga till grund för tal- och hörövningar och givetvis gäller även det

omvända. Hanisch och Risholm klargör svårigheten med att renodlat öva en färdighet i taget.

I praktiken blir det ofta så att flera färdigheter tränas samtidigt (Hanisch & Risholm 1994, s.
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30). Autentiskt skriftligt material kan utgöra ett komplement till de läroböcker som används i

undervisningen. Det är användningen av autentisk engelskspråkig skönlitteratur som jag

fortsättningsvis kommer att koncentrera denna studie kring.

4.3 Varför använda autentisk skönlitteratur?

Kurplanen anger att skolan ska sträva mot att eleven ”läser och tillgodogör sig litteratur som

kan möta behov av bl.a. spänning och upplevelser och som kan stimulera till fortsatt läsande

på egen hand” ( Kursplaner för grundskolan 1996, s. 25). För att detta ska vara möjligt måste

undervisningen troligtvis sträcka sig utanför kursböckerna, där texterna ofta är tillrättalagda

och speciellt inriktade mot inlärning av olika språkliga drag. Eriksson och Miliander lyfter

fram argumentet att texter i första hand bör läsas för innehållet skull (Erikson & Miliander

1991, s. 79). I Lundahls beskrivning av den kommunikativa språkundervisningen framgår att

undervisningen ska utgå från elevernas kunskaper och erfarenheter (Lundahl 1998, s. 22).

Skönlitteraturens utbud är mångfasetterat. Där finns ofta något som berör alla och kan väcka

intresse och motivation hos eleverna.

När eleverna arbetar med autentisk skönlitteratur blir uppgiften att ta till sig ett språk som

ursprungligen är riktat mot inlärarspråkstalare, det vill säga personer som talar detta språk

som modersmål. Därmed möter eleven en mängd lingvistiska uttrycksmedel, som ironi,

argumentering, talspråk och dialog. Joanne Collie och Stephen Slater anger fler argument för

fördelarna med att använda skönlitteratur. Eleven får kännedom om språkliga drag, hur

meningar formas och fungerar, hur strukturer kan varieras och hur idéer kan kopplas samman,

vilket kan bredda och berika den egna skriftliga produktionen. Vidare förmedlar skön-

litteraturen kulturella värderingar och uttryckssätt, något som går hand i hand med kurs-

planens mål. Skönlitteraturen är en väg till personlig inlevelse som i sin tur kan få eleven att

lyfta fokuseringen på mekaniska språkliga aspekter mot berättelsens handling, och därigenom

nå en djupare läsupplevelse (Collie & Slater 1987, s. 4ff).

4.4 Kritik mot autentiskt material i undervisningen

Aktuell forskning presenterar inte enbart positiva aspekter av att använda autentiskt material i

skolan. Hellström uttrycker att det kan finns en klyfta mellan texten och mottagaren som kan

vara svår att överbrygga. Han menar att förutsättningarna för elever att ta emot textens
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budskap inte är likvärdiga de förutsättningar textens ursprungliga mottagare har. Eleverna

behärskar inte den allsidiga kunskap som inlärarspråkstalarna gör. Denna kunskapsklyfta kan

leda till snedtolkningar, då eleverna överför sina egna kunskaper och värderingar till texten.

Vidare riskerar man att behandlingen av texten stannar vid en rent ordteknisk nivå, och

innehållet går förlorat, om inte åtminstone en del av de ursprungliga vilkor under vilka texten

skrevs återskapas (Hellström 1990, s. 139).

Widdowson och Breen framför liknande kritik, att autentisk material förutsätter kunskaper om

språket som inläraren inte har. Breen för sin kritik ytterligare framåt genom att konstatera att

det är onaturligt att låtsas att inläraren befinner sig någon annanstans än i klassrummet eller

att låtsas ha en roll annan än just inlärarens (Lundahl 1995, s. 25).

Kritiska röster påpekar också att användningen av autentiskt material inte enbart får inriktas

på innehållet. Formens viktiga roll i språkinlärningen får inte hamna i skymundan (ibid s. 25).

Läraren måste dessutom undvika fällan att det autentiska materialet är för svårt för eleverna

på det språkliga planet. Autentiskt material med fel svårighetsgrad kan leda till feltolkningar

och vara ett hinder i läsutvecklingen.

4.5 Förutsättningar för att arbeta med autentisk skönlitteratur

Jag ska i det följande avsnittet behandla de faktorer, vilka är förutsättningar för att ett arbete

med autentisk skönlitteratur ska kunna genomföras i engelskundervisningen på mellanstadiet.

De framställs inte i någon inbördes rangordning.

4.5.1 Språklig medvetenhet

Trots att färdigheten läsa ofta framställs som en relativt passiv aktivitet i jämförelse med tala,

lyssna och skriva, verkar forskare ense om att läsning är en allt annat än passiv aktivitet.

Lundahl beskriver läsning som en interaktion mellan texten och läsaren och det är denna

interaktion som är förutsättningen för läsarbetet (Lundahl 1995, s.12). När vi läser skapar vi

egna bilder av det vi läser, vi försöker förutsäga och gissa vad som ska hända längre fram i

texten, vi talar med texten och riktar frågor till den, vi granskar, värderar och ställer frågor till

texten vi läser och dessutom fyller vi i de olika luckor som finns i texten (ibid s. 11). Detta

arbete ställer krav på språklig medvetenhet.
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Med Lundahls beskrivning som grund kan vi dra slutsatsen att för att eleverna på mellan-

stadiet ska kunna läsa engelsk skönlitteratur måste deras språkliga medvetenhet vara relativt

välutvecklad. Ulla Lundqvist kategoriserar läsaren efter fyra kategorier: den mekaniske

läsaren, som precis klarar av själva avkodningen; den automatiserade läsaren, vars

avkodning i stort sett går av sig själv och som kan se meningar som en helhet; den

begrundande läsaren, som klarar av att läsa eftertänksamt och kritiskt och anpassar egna

erfarenheter till läsupplevelsen samt den skapande läsaren, vilken har en djup inblick i vad

skönlitteratur innebär och har nått insikten att skönlitteratur är konst (Lundqvist 1995, s. 8f).

Med denna utveckling i minnet ser vi att mellanstadieeleven bör befinna sig på samma nivå

som den begrundande läsaren, eller strax därunder, för att nå en läsupplevelse av engelsk-

språkig skönlitteratur. Att komma dit är en utvecklingsprocess där den språkliga med-

vetenheten sakta växer fram i takt med ökad träning. Engelskläraren kan till en början

använda sig av rim, ramsor och ljudövningar och leka med språket på samma sätt som

lågstadiebarnen övar språklig medvetenhet när de lär sig svenska.

Även Ingvar Lundberg fastställer att intuitiv språklig kompetens är otillräcklig för att kunna

läsa. Läsning kräver medvetenhet på flera nivåer. För att vara en god läsare måste man bli

medveten om sin språkkunskap, både på fonologisk (läran om den minsta betydelseskiljande

enheten i språket) och på morfologisk nivå (läran om minsta betydelsebärande enheten i

språket). Vidare krävs medvetenhet även på syntaktisk och semantisk nivå. Lundberg

presenterar undersökningsresultat som visar skillnader mellan goda och mer genomsnittliga

läsare då det gäller att bli varse om språkliga tvetydigheter och att ge rimliga omskrivningar

av meningar (Lundberg 1995, s. 47).

4.5.2 Lärarens nyckelroll

Läraren är, enligt Lundahl, kanske en av de viktigaste förutsättningarna för att klassrums-

arbetet ska lyckas. Läraren ska skapa en känslan av att det är ”möjligt och roligt att läsa,

förstå, känna, tänka och tycka något på ett främmande språk” (Lundahl 1994, s. 21). För att

detta ska vara möjligt behöver läraren ha kännedom om sina elever, deras kunskaper och

intressen. Det är lärarens uppgift att väcka nyfikenhet och intresse för läsning av skön-

litteratur. Lärarens intresse för litteratur avspeglar sig i sättet att undervisa:
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The most important aspect of the classroom environment is the teacher. He or she

creates the climate of the classroom and arranges the learning environment. If the

teacher loves books, shares them with children, provides time for children to read

and a place for them to read, children will become enthusiastic readers. (ibid s. 21)

Läraren ska dessutom ge eleverna tillräckligt med hjälp för att de ska kunna välja ”rätt” slags

böcker, allt efter individens läs- och skrivförmåga. (För en djupare diskussion om ”rätt” slags

litteratur se 4.11) Vidare visar Alan Davies att en lärare som är medveten om bredden av de

krav en text ställer på barn i olika åldrar, är i en mycket starkare position att göra säkra

bedömningar om en texts potentiella svårighet (Davies 1984, s. 190).

4.5.3 Läslust och motivation

Vad barn behöver för att vilja lära sig läsa är inte kunskaper om läsningens

praktiska användbarhet, utan en brinnande tro på att läskunnigheten kommer att

öppna en värld av underbara upplevelser, göra verkligheten begriplig och möjlig

att hantera. (Bruno Bettelheim & Karen Zelan 1983, s. 47)

Viljan att läsa framstår som en nyckelfaktor för arbete med autentisk engelskspråkig

skönlitteratur i skolan. Eleven behöver styrka och tro på att lyckas för att kunna ta itu med de

svårigheter som läsningen kan medföra. Återigen är det i mångt och mycket lärarens roll som

kan hjälpa, eller stjälpa, läsningen. Med rätt hjälp kan eleverna inse att deras språkkunskaper

är tillräckliga för att kunna öppna dörren till skönlitteraturens värld.

Ulf Levihn konstaterar att ”autentiskt material har en stark motiverande effekt” (Levihn 1991,

s. 31). Vidare menar han att autentiskt material ofta upplevs mer levande än tillrättalagda

texter. Mats Oskarsson skriver att förespråkare av autentiskt material menar att sådant

material förs in på ett för sent stadium i undervisningen. Nackdelen i sådana situationer är att

den motivationshöjande effekt som framsteg gällande läsning av en ”riktig” bok normalt för

med sig, går förlorad (Oskarsson 1984, s. 69).
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4.5.4 Läsförståelse

”Det finns i grunden bara ett sätt att lära sig läsa på – genom att läsa”, men för att läsarna

ska kunna få ut något av sin läsning måste de förstå vad de läser (Lundberg 1995, s. 77).

Annars blir läsningen meningslös och kan i sig vara ett hinder för fortsatt läsning. I

Nationalencyklopedin beskriver Lundberg läsförståelse som en aktiv process, där läsaren

måste ha bakgrundskunskaper eller ges förkunskaper för att texten ska förstås (Lundahl 1998,

s. 21). Enligt schemateorin, ett betydelsefullt begrepp i modern läsforskning, kan vi bara

förstå något om vi har möjlighet att relatera det till något vi redan vet. Scheman är de

tankestrukturer vi använder oss av för att katalogisera våra erfarenheter och kunskaper

(Lundberg 1995, s. 97f). Därmed blir förförståelse otroligt viktigt om eleverna ska kunna

förstå vad de läser. Om förförståelse saknas måste läraren skapa en process där kunskaps-

luckorna fylls.

Levihn listar fler övergripande faktorer som är betydelsefulla för god läsförståelse. Enligt

honom är individens motivation, trygghet och självförtroende av vikt. Likaså spelar inlärarens

impulsiva och reflekterande läggning roll för förståelsen av texten, samt att inläraren har en

öppen attityd till textens betydelse (Levihn 1991, s. 37).

4.5.5 Kontextens betydelse

I sin framställning av betydelsefulla faktorer för läsförståelse (se ovan 4.5.4.) framför Levihn

även vikten av att använda ett globalt tänkande där den omgivande kontexten används för att

förstå textens fulla betydelse (Levihn 1991, s. 37). Tornberg skriver att läsaren genom

varierande bearbetningsprocesser läser mellan raderna och använder förmågan att dra vidare

slutsatser än den information som texten ger (Tornberg 1990, s. 204). Att lära sig använda

kontexten för att bredda förståelsen är en träningsprocess där det är möjligt att dra nytta av

lästekniken man använder i modersmålet. Likaså är de övningar där läsaren tvingas att lyfta

fokus från form till innehåll betydelsefulla för läsförståelsen. Att träna eleverna att dra nytta

av kontexten är kanske extra viktigt när de läser skönlitterär text eftersom risken är stor att de

stöter på enskilda ord i texten som de inte förstår men där kontexten kan bidra till förståelse.
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4.6 Möjligheten att använda autentisk skönlitteratur på mellanstadiet

Givetvis är det inte rimligt att låta mellanstadieeleverna möta vilka autentiska engelskspråkiga

skönlitterära texter som helst. Att läsa på ett främmande språk kräver successiv och försiktig

träning för att lusten att läsa inte ska gå förlorad på grund av språkliga svårigheter. Först och

främst är det en stor fördel om inläraren klarar av att läsa på sitt modersmål (Lundahl 1994, s.

17). Somliga forskare menar att läsförmågan är mer betydelsefull än själva språkförmågan när

det gäller att läsa och förstå texter på engelska, medan andra forskare lyfter fram språk-

förmågan som den avgörande faktorn (se även 4.5.1).

I sin Metodbok menar Malmberg att man i årskurs 6-7 kan lägga grund för läsning av

tillrättalagda texter för att i slutet av högstadiet kunna övergå till autentiska texter (Malmberg

1993, s. 200). Detta menar Lundahl är en väl försiktig hållning då han framgångsrikt använt

sig av autentisk skönlitteratur på mellanstadiet (Lundahl 1994). Lundahls hållning stöds även

av Hanisch och Risholm, samt Eriksson och Miliander, vilka även de arbetat med autentisk

skönlitteratur med gott resultat (Hanisch & Risholm 1994, Erikson och Miliander 1991). Det

har tidigare påpekats att Oskarsson menar att autentiskt material ofta ges på ett för sent

stadium i undervisningen (Oskarsson 1984, s. 69, se 4.5.3). Även Levihn är av åsikten att

autentiskt material kan och bör användas i ett tidigt skede. Eleven vänjer sig vid att möta

material som inte är tillrättalagt och undervisningen blir på så sätt mer verklighetstrogen. När

eleverna använder sina språkkunskaper utanför klassrummet lär de knappast mötas av

anpassat material. Att inte förstå all text man möter är naturligt för främmandespråksinläraren

menar Levihn (Levihn 1991, s. 32).

Följande slutsatser om användandet av autentiskt engelskspråkig skönlitteratur dras av

Lundahl: undervisningen av skönlitteratur bör vara lärarledd under det första inlärningsåret;

eleverna bör möta olika typer av texter och läsa dessa med olika syften; innehållet ska alltid

stå i centrum och eleverna ska läsa för förståelse av sammanhanget. Vidare ska texterna ha

enkel berättarstruktur, till exempel som i sagor, och gärna vara illustrerade. Läsningen bör

kombineras med andra färdigheter för att öva hela språket och ordinlärningen får inte bli

bortglömd i läsarbetet, eftersom Lundahl menar att ordinlärning är en av de viktigaste

förutsättningarna för att läsförmågan ska kunna utvecklas (Lundahl 1994, s. 18ff).
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4.6.1 Varför använder inte mellanstadielärarna engelsk skönlitteratur?

Lundahl presenterar en utförlig redogörelse av varför mellanstadielärarna sällan väljer att

använda sig av autentisk engelskspråkig skönlitteratur i sin undervisning (Lundahl 1994, s.

6f). Att vara mellanstadielärare är oerhört krävande. För att undervisa på mellanstadiet krävs

en stabil kunskapsgrund i flera olika ämnen. Givetvis är det svårt att hålla sig uppdaterad med

förändringar av ämnesteoretisk och ämnespedagogisk art. Kanske, menar Lundahl, är det så

att tyngdpunkten läggs på tunga ämnen som svenska, matte och SO. Fortbildning i dessa

ämnen prioriteras till nackdel för ämnen som engelska.

Engelskämnet har förändrats de senaste åren. Den kommunikativa undervisningsmetoden har

gjort sitt intåg och eleverna idag utsätts för ett stort språkligt inflöde via TV, musik och

datorer. Detta får enligt Lundahl konsekvenser för undervisningen, med krav på snabbare

grammatisk progression och ökat språkligt inflöde även i undervisningssammanhang.

Mellanstadielärarna har inte följt med i denna utveckling. Undersökningar visar att eleverna

oftare får lära sig om språket, istället för att lära sig använda det (Lundahl 1994, s. 6f).

Varför har då inte mellanstadielärarna följt med i utvecklingen? Enligt Lundahl kan lärarnas

begränsade utbildning och begränsade fortbildning vara en anledning (ibid s. 6f). Vidare kan

elevernas kunskaper göra att läraren känner sig otillräcklig. Egna erfarenheter säger mig

tyvärr att flera mellanstadielärare inte anser att engelska är ett roligt ämne och har därmed

ingen ambition att göra undervisningen rolig för eleverna. Lärarens attityd smittar av sig på

undervisningen, och på klassen. Att ändra sitt arbetssätt, för att till exempel använda

engelskspråkig skönlitteratur, leder kanske till merarbete och ställer stora krav på läraren.

Därför blir det för den mindre entusiastiske läraren lättare att låta bli. Denna erfarenhet är

givetvis min egen och kan säkerligen inte sägas vara anpassbar på alla mellanstadielärare,

men jag tror ändå att den innehåller en hel del sanning.

4.7 Lässtrategier

När eleverna ska möta engelsk skönlitteratur är det viktigt att ha i åtanke att varje elev har ett

individuellt sätt att arbeta med sin läsning. Detta avsnitt behandlar några generella strategier

för läsning och tar även upp lästekniker som har betydelse för klassrumsundervisningen.
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4.7.1 Top-down och bottom-up

I Second Language Learning and Language Teaching presenterar Vivian Cook två generella

modeller för hur en läsare behandlar en text. Den första modellen kallas bottom-up, och

innebär att läsaren bygger upp meningen bit för bit, från den minsta till den största delen.

Ljuden sätts samman till ord som blir hela fraser och slutligen bildar en hel mening (Cook

1996, s. 78).

I den andra läsmodellen, top-down, utgår läsaren från en hel mening och bryter successivt ner

den i mindre och mindre delar. I denna process använder sig inläraren av sin egen erfarenhet

och sina egna bakgrundskunskaper och relaterar dessa till den lästa texten (ibid s. 78).

4.7.2 Interaktiv läsning

I princip kan en läsare använda antingen top-down eller bottom-up när en text läses, men

modern läsforskning har visat att det inte är möjligt att beskriva läsprocessen enbart som ett

isolerat användande av antingen top-down eller bottom-up. Läsning beskrivs i själva verket

som interaktiv, där både kodning av bokstäver till ord och att läsa på ett aktivt och mer

förståelseinriktat sätt är viktigt för att en läsare ska förstå textens innehåll (Lundahl 1994, s.

12).

4.7.3 Formell och funktionell läsning

Textläsning är ett vanligt förekommande inslag i språkundervisningssammanhang. Oskarsson

skriver att texter ofta används i formellt syfte. Med detta menas att texter används som

underlag för inlärning av grammatik, ord och fraser. Nu används inte texter enbart för detta

formella syfte i skolans undervisning, påpekar Oskarsson. Texter används även för andra

syften än träning av språkstrukturer. Eleverna läser texter för att få information eller får att få

litterära upplevelser (Oskarsson 1983, s. 66).

I början av språkinlärning läggs ofta tonvikten på den formella inlärningen. Grammatik och

språkstrukturer tränas intensivt. Allt eftersom inlärarens språkkunskaper ökar blir istället det

funktionella syftet mer betydelsefullt. På de högre stadierna bör det, enligt Oskarsson, till och

med vara så att informations- och upplevelseläsning är de dominerande inslagen i

språkundervisningen (ibid s. 66).



20

4.7.4 Fyra lästekniker

Det är ett känt faktum att vi läser för olika syften. Olika syften ställer olika krav på läsningen.

Forskare talar ofta om fyra typer av lästekniker som en god läsare bör behärska: scanning,

skimming, extensiv och intensiv läsning (Malmberg 1993, s. 205). Scanning kallas även

sökläsning och är en teknik där läsaren snabbt går igenom en text för att leta upp en viss typ

av information. Skimming, översiktsläsning, innebär att läsaren snabbt tar sig igenom en text

för att få en bild av innehållet. Men extensiv läsning brukar man vanligtvis mena läsning där

läsaren läser för sitt eget intresses skull. Textmaterialet är ofta längre och kräver läsflyt och

läsförståelse på ett djupare plan. För intensiv läsning används till stor del ett kortare

textmaterial i syfte att finna specifik information, och läsaren koncentrerar sig ofta på detaljer.

4.7.5 Vikten av lässtrategi- och lästeknikträning

I undersökningar som presenteras i STRIMS, Strategier vid inlärning av moderna språk,

konstateras det att det är viktigt att eleverna tränas i att använda olika lässtrategier och

lästekniker: ”för de allra flesta torde strategiträning underlätta deras [högstadieelevernas]

studier och utveckla deras inlärning i positiv riktning” (Malmberg 2000, s. 226). Texter ställer

krav på läsaren. Dessutom tillkommer, framför allt i skolan, ett syfte med läsningen som

medför att läsaren bör kunna anpassa sin läsning efter målet med läsningen.

Även Lundahl påpekar vikten av att kunna anpassa sin läsning efter syftet för att läsningen

ska bli effektiv. Lundahl för också fram att det pågår en debatt om strategier. Forskarna är

oense om lässtrategier är medvetna eller omedvetna processer och i vilken utsträckning de ens

är möjliga att lära ut. För den osäkre läraren är det dock viktigt att fastställa att flera forskare

menar att medvetandehöjande aktiviteter är till hjälp för läsningen (Lundahl 1998, s. 25ff). Då

det gäller träning av lästekniker har jag inte funnit samma tveksamhet kring teorierna. Träning

av lästekniker framstår som mycket viktigt för att eleven ska kunna klara av de uppgifter som

ofta ställs i samband med textläsning i skolan.
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4.7.6 Läsförberedande aktiviteter

Generellt verkar forskare anse att skönlitterär text ska läsas främst för sitt innehålls skull.

Samtidigt ska läsningen i skolan innebära intensiv språkträning för eleverna. Hur åstadkoms

detta praktiskt i klassrummet? Eriksson och Miliander presenterar aktiviteter vars syfte är att

engagera eleven för textens innehåll och samtidigt leda in tankarna på det område man tänkt

arbeta med: ”Det gäller att väcka förväntan, skapa associationer kring innehåll och ord och på

så vis knyta an till elevernas tankar och erfarenheter” (Eriksson & Miliander 1991, s. 76f).

Övningarna kallas pre-reading activities och enligt Eriksson och Miliander bör de ledas av

läraren, men utföras av eleverna i par eller i mindre grupper. Vad ingår då i pre-reading

activities? Övningarna kan gärna beröra bilder, eftersom Eriksson och Miliander menar att

barn ofta är mycket kreativa då det gäller bildtolkning. Vidare kan man använda de första

raderna i en text, eller speciella representativa ord för texten i fråga, för att skapa

associationer. Gloslistor och förberedande frågor, samt dialogtext, kan också vara fram-

gångsrika förberedande övningar (ibid s. 76f). Att hjälpa ovana läsare av engelsk text framstår

närmast som ett måste om effektiv och positiv läsning ska kunna uppnås. Eleverna behöver

förberedelse för att kunna hantera engelskspråkig skönlitteratur. Förberedelser ger eleverna

säkerhet inför den nya texten samtidigt som de har förmågan att väcka intresse.

Eriksson och Miliander presenterar också while-reading activities och post-reading activities

som hjälp och stöd för eleverna under och efter läsningen. Syftet med dessa aktiviteter är

främst att eleverna ska lära sig olika metoder för att arbeta med texter på ett varierande sätt

(ibid s. 78ff).

4.7.7 Att uppnå effektiv läsning

Sammantaget finns det en stor mängd aspekter att beakta om man som lärare väljer att arbeta

med autentisk engelskspråkig skönlitteratur för att eleverna ska uppnå effektiv läsning.

Förutom en relativt automatiserad läsförmåga (se även 4.8.3), där läsaren förstår större delen

av det lästa materialet och kan aktivera sina bakgrundskunskaper och använda sin förmåga att

läsa olika texter på olika vis, sammanfattar Lundahl ytterligare några viktiga aspekter av

läsning. En effektiv läsare bör också kunna ”läsa mellan raderna” och dra egna slutsatser.

Uppmärksamheten bör riktas på helheten och inte på detaljer. Läsarna bör ha en viss

metakognitiv insikt i sitt eget läsande, förstå när de inte förstår, och stanna upp i texten och gå
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tillbaka om något är oklart (Lundahl 1994, s. 14). Lundahl konstaterar att listan kan kännas

övermäktig men att det är lärarens uppgift att ”hjälpa eleverna mot effektiva lässtrategier”,

något som också sker genom att eleverna får möjlighet att tycka om texterna de läser, genom

lärarens rekommendationer för läsningen och genom de aktiviteter som ackompanjerar

läsningen i skolan (ibid s. 15).

4.8 Språkliga svårigheter

Då det gäller läsning på främmande språk skriver J. Charles Alderson att forskare inte är ense

om lässvårigheter egentligen beror på läsproblem, eller om de beror på språkproblem

(Alderson 1984, s. 3). Trots detta pekar forskare ut flera befintliga språkliga problem då

elever ska läsa på engelska: ordförråd, syntax och avkodningsproblem samt skillnaden mellan

ljudbild och stavning,. Dessa språkliga svårigheter behandlas i följande avsnitt.

4.8.1 Ljud och stavning

Det föreligger en viktig skillnad om man jämför att läsa på modersmålet och att läsa på ett

främmande språk enligt Malmberg (Malmberg 1993, s. 192f). När eleverna möter skriven text

på modersmålet känner de redan till ordens innebörd från det talade språket. I engelska

däremot saknar eleverna stöd i ett etablerat talspråk.

Engelskan saknar ljudenlig stavning och har flera ljud som saknas i svenskan. Användningen

av det fonetiska alfabetet kan vara svår för barn att förstå, och undervisning där alltför stor

vikt läggs på fonetisk skrift kan inverka negativt på inlärningen. Istället, menar Malmberg, är

det fruktbart att använda en kombination av ljudbild och skriftbild, åtminstone i början av

inlärningen, då den elementära läsfärdigheten byggs upp (ibid s. 193).

En annan viktig faktor för förståelsen av engelskans ljudbild, nämligen prosodin, förs fram av

Lundberg. Han menar att barn är särskilt beroende av prosodisk information, intonation,

satsmelodi och ordaccent, för att förstå ett meddelande. Med prosodin signalerar talaren

känsloläge, frågor och uppmaningar. I texten kan dessa uttrycksmedel gå förlorade om läsaren

inte klarar av att överföra talets prosodi till texten som läses. Om den information angående

ordens betydelse, vilken eleven får från prosodin, går förlorad vid läsning kan det vara ett

hinder för förståelsen (Lundberg 1995, s. 13).
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4.8.2 Ordförråd och syntax

Att ordförrådet har stor betydelse för effektiv läsförståelse konstateras av Lundahl. För att läsa

väl menar han att det är ett krav att kunna ord. Ett alltför begränsat ordförråd kan vara ett

hinder i läsningen eftersom förståelseluckor kan leda till att innehållet går förlorat (Lundahl

1995, s. 13). Även Malmberg diskuterar vikten av ett gott ordförråd och påpekar att det inte

bara är det aktiva ordförrådet som spelar roll för läsningen. Eleven behöver även ha ett

förståelseordförråd om läsningen ska bli meningsfull. Undersökningar visar att ungefär 90 %

av ordförrådet i en icke faktabetonad text består av de 2000 vanligaste engelska orden, men

ofta är det de ovanliga orden som står för textens betydelseinnehåll (Malmberg 1993, s. 106).

Dessutom kan ords betydelsescheman vara oerhört komplexa och komplicera förståelsen av

texten för läsaren (Lundberg 1995, s. 111).

Antalet ord i texten som eleven inte förstår får inte bli för stort. Annars blir resultatet att

eleven snabbt tröttnar och ger upp läsningen (Malmberg 1993, s. 107). Likaså kan syntaktiska

strukturer orsaka problem för elever som ”ej uppfattat skriftspråkets egenart” och därmed har

svårigheter att hantera texter som är ”distanserade från här-och-nu-situationer” (Lundberg

1995, s. 111).

4.8.3 Avkodning och läsupplevelse

För att läsning ska ske med bra flyt, hög hastighet och precision, kan inte för stor del av

uppmärksamheten riktas mot själva avkodningen. Lundberg beskriver avkodning som en

färdighet som behöver mycket träning för att kunna automatiseras. Med en automatiserad

läsprocess menas att läsningen sker utan ”viljemässig och medveten kontroll” (ibid s. 69).

Om avkodningen är bristfällig kan den vara ett hinder för läsupplevelsen. En elev kan ha

problem med den fonologiska omkodningen (se även 4.5.1). Elevens läsning är då alltför

noggrann och varje enskilt ljud ljudas ut, vilket gör det svårt för eleven att få en helhetsbild av

texten. Eleven kan även ha svårigheter med att aktivera de inre scheman som behövs för

förståelse (se 4.5.4). Långsam ordaccess är vanlig hos dåliga läsare (Lundberg 1995, s. 111).
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4.8.4 Oundvikligt med fel

I modern språkforskning beskrivs ofta fel i inlärarspråket som mer eller mindra oundvikliga

och naturliga i processen att utveckla ett nytt språk. Eriksson och Miliander talar om aktiva

inlärare som använder sig av det språk de möter för att utveckla egna språkregler. Dessutom

har modersmålet inflytande på språkinlärningen av det främmande språket, både negativ och

positiv, varav den sistnämnda kan vara ett stöd för inlärningen (Eriksson och Miliander 1991,

s. 52).

Bettelheim och Zelan konstaterar efter egna observationer, att om undervisningen organiseras

efter tre ledande principer kan barns läsmisstag reduceras, eller rent av elimineras. Resultatet

blir att läskunnigheten förbättras. Den första principen innebär att felläsningar är meningsfulla

på någon nivå, även om de kanske verkar orimliga, och är därmed uttryck för inre psykiska

processer. Enligt den andra principen är felläsningar ”ett omedvetet försök att utrycka, lösa

eller undfly” en inre konflikt mellan vad som står skrivet och läsarens vilja att uttrycka en

respons läsningen manat fram (Bettelheim & Zelan 1983, s. 72). Den tredje principen innebär

att elevens felläsning bör bli erkänd och dessutom respekteras som en handling för att

uttrycka sig själv. Om man som lärare har dessa principer i åtanke, och förmedlar intrycket till

eleverna att felläsningar är en naturlig del i inlärningen, har man kommit en bra bit på väg

mot att skapa ett tryggt klassrumsklimat för läsning (ibid s. 71f).

4.9  Den svage läsarens läsning av autentisk skönlitteratur på engelska

Syftet är här att belysa några viktiga aspekter, vilka en lärare som vill arbeta med autentisk

engelskspråkig skönlitteratur bör tänka på, förutom de språkliga svårigheter som redogjorts

för tidigare (se 4.8). Lundahl menar att individen ska ställas i centrum och läsmaterialet ska

utgå från individens specifika behov, kunskaper och erfarenheter. Detta blir extra viktigt då

eleven har problem med läsning som läraren måste ta hänsyn till. Den svage läsaren har ofta

en negativ självbild och behöver hjälp för att våga tro på sin egen läsförmåga, skriver

Lundahl. Dessutom är lässvaga elever ofta dåliga strateger som lätt ger upp när de möter

motstånd. Att anpassa läsningen till texten kan vara problematisk. Likaså kan den svage

läsaren ha problem med att dra nytta av sina egna erfarenheter och kunskaper för att förstå

texten (Lundahl 1998, s. 52ff). Lundberg skriver att den lässvage gärna försöker kompensera

för sina svårigheter genom att gissa, vilket leder till en ungefärläsning. En sådan strategi blir

ohållbar i längden (Lundberg 1995, s. 76).
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Tillsammans måste läraren och eleven undvika att hamna i en ond cirkel där elevens språk-

kunskaper inte utvecklas genom läsningen, och läsningen i sin tur blir svår på grund av dåliga

språkkunskaper, den så kallade Matteuseffekten. Både Lundahl och Lundberg är överens om

att lässvaga barns största chans att förbättra sin läsning är genom att träna (Lundahl 1998, s.

58, Lundberg 1995, s. 77). För svaga läsare kan skönlitteratur ge en positiv effekt. Det kan

vara lättare att väcka intresse med skönlitteratur än med läroböcker, eftersom eleven får

möjlighet att arbeta förutsättningslöst med läsningen. Ett problem kan dock vara om eleven

redan tidigare misslyckats med läsning av skönlitteratur och skönlitteraturen därmed blivit ett

psykologiskt oöverstigligt hinder.

4.10  Andra svårigheter att beakta

Låt oss nu se till några andra svårigheter som läraren bör fundera över vid ett eventuellt arbete

med autentisk engelskspråkig skönlitteratur.

4.10.1 Ekonomiska hinder

Ofta är utbudet av engelsk skönlitteratur på skolorna relativt litet. Kanske har en entusiastisk

lärare införskaffat ett fåtal bilderböcker och så kallade grader readers, tillrättalagd litteratur

(se 4.11.2). Om man vill börja använda autentisk engelskspråkig skönlitteratur i större

utsträckning behövs ett gott utbud för att tillgodose elevernas intressen. Att köpa in nya

böcker är kostsamt och det kan vara svårt för läraren att avgöra vad som är läsvärd litteratur

och att hitta bra inköpsställen (Lundahl 1994, s. 8).

Mike Hayhoe och Stephen Parker ger i sin bok, Working with Fiction, tips för den

bokintresserade läraren. Att välja pocketböcker är vanligtvis ett billigare alternativ och

upplevs dessutom av många elever som lättare och mindre tunga att ta sig igenom, jämfört

med böcker med hård pärm. Ett annat tips är att klassen, eller skolan, bildar bokklubbar, vars

syfte är att samla in pengar till litteratur. Likaså kan klassen ta hjälp av brevvänner och

vänskapsklasser för att utbyta litteratur. Samarbete mellan skolor kan underlätta uppgiften att

ha kännedom om tillgänglig litteratur och minska de ekonomiska hindren. Även de lokala

biblioteken kan erbjuda ett stort urval böcker och ger inte heller någon merkostnad för skolan

(Hayhoe & Parker 1985, s. 6ff).
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4.10.2 Läsförmåga och kultur

För att läsaren ska förstå den text som läses måste egna bakgrundskunskaper, erfarenheter och

inre förståelsescheman (se 4.5.4) aktiveras och anpassas på texten. När vi läser en text som

skrevs av och för personer som befinner sig i en annan kulturell miljö än den vi befinner oss i,

kan de personliga kunskaperna vara otillräckliga för att god förståelse ska kunna uppnås

(Hellström 1990, s. 139).

David Norman skriver att all kommunikation är kulturbunden och de kulturella värderingarna

måste beaktas i undervisningen. Vidare ger han exempel på olika strategier som kan under-

lätta förståelsen. Läsaren bör förvänta sig att det finns kulturella skillnader, våga ta risker,

vara öppen och vara beredd på att missförstånd och frustration kan uppstå (Norman 1991, s.

51ff). ”För läraren gäller det att väcka intresse och nyfikenhet för andra kulturer, att bemöta

elevernas frågor och diskutera känsliga ämnen med öppenhet och respekt för olikheter”,

skriver Norman och betonar vikten av att öka den kulturella medvetenheten i klassrummet så

att inte de kulturella olikheterna hindrar läsningen (ibid s. 52).

4.10.3 Svårigheter att ändra metod

Arbetet i språkklassrummet har länge betonat vikten av att träna grammatiska strukturer med

utgångspunkt i tillrättalagt textmaterial. I tillrättalagda texter med syfte att tydligt visa den

grammatiska struktur som ska tränas är det lätt att läsupplevelsen blir minimal. Från ett sådant

arbetssätt kan steget kännas stort till att arbeta för en mer innehållsinriktad läsning. Elever i

dagens skola är ofta ovana vid att möta texter som inte läses för att träna grammatiska

moment och därmed ställer helt nya krav på elevens läsning. Se även 4.6.1 för fler teorier om

svårigheterna för mellanstadielärare att ändra undervisningsmetod.

4.10.4 Praktiska problem

Förutom arbetet med att införskaffa användbar litteratur måste läraren också tänka på att

skapa ett positivt bokklimat. Att skapa en trivsam läsmiljö i klassrummet kan vara

problematiskt då resurserna ofta är knappa. Läraren måste tänka på hur arbetet ska organiseras
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rent praktiskt, hur eleverna kan finna läsro och koncentration. Avskilda grupprum eller

lässalar kan vara önskvärt. Den bästa läsmiljön har bekväma läsplatser och bra belysning.

Eleverna behöver också tips om hur de ska göra när de behöver hjälp för att förstå vad de

läser. Tillräckligt med ordlistor underlättar. Dessutom behövs en aktiv lärare som finns till

hjälp när det behövs. Intressant litteratur med rätt svårighetsgrad är också en förutsättning för

läsarbetet, vilket kommer att behandlas i 4.11.

4.11 Att använda ”rätt” litteratur

En självklarhet när det gäller läsning av skönlitteratur är att om läsningen ska kännas

meningsfull måste läsaren uppskatta boken. Det verkar som om elever ofta anser att läsning

av skönlitteratur är ett positivt inslag i engelskundervisningen (Eriksson & Miliander 1991,

Hanisch & Risholm 1994). Kravet för att vilja läsa är att man finner boken intressant och att

den på något plan tilltalar ens värderingar och känslor. Därför är ett rikt bokförråd, som

spänner över ett brett register, betydelsefullt för att läsningen ska fungera. Samtidigt under-

lättar det om läraren vet vad eleverna är intresserade av (Lundahl 1995, s. 16). Rätt bok till

rätt elev kan göra läsningen makalöst intressant för eleven, på samma sätt kan fel bok

ödelägga elevens läslust.

4.11.1 Svårighetsgrad

En bok ska inte bara intressera eleven innehållsmässigt. Eleven ska dessutom få möta en

lämplig språklig utmaning i läsningen. Texten får inte vara för svår, eftersom eleven då snabbt

tappar motivationen och ger upp. Inte heller får texten vara för lätt då eleven kan anse att

texten är barnslig och motivationen går förlorad på detta sätt. Läroplanen konstaterar att

”varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den

tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” ( Lpo –94, s. 9).

Litteraturen måste vara anpassad efter elevens kunskapsnivå för att den ska uppskattas.

När det gäller litteraturens svårighetsgrad är det intressant att se till Stephen D. Krashen och

Tracy D. Terrells inflödeshypotes. De menar att den optimala nivån för att inläraren ska

tillägna sig det språkliga inflödet är i+1, där i är inlärarens kompetensnivå. Inflödet bör alltså

vara något över inlärarens egen språkliga nivå (Krashen & Terrell 1983, s. 32). Vidare menar
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de att inflödet måste vara begripligt för inläraren och även intressant och/eller relevant.

Inflödet får inte heller vara grammatiskt sekvenserat. Slutligen måste inflödet förekomma i

tillräckliga mängder för inläraren att ta till sig av och läsmiljön där inlärningen sker bör vara

avslappnad (ibid s.131, Lundahl 1995, s. 18)

Vad får då Krashen och Terrells resonemang för konsekvenser för användandet av skön-

litteratur? Till att börja med är det lätt att finna varierande svårighetsgrad bland skön-

litteraturens utbud. Skönlitteratur väcker intresse och har förmågan att aktivera elevens

tidigare erfarenheter och kunskaper. Skönlitterära texter är inte heller grammatiskt

sekvenserade. Textmängden varierar i böckerna och om man i klassrummet lyckas skapa en

trivsam läsatmosfär, pågår läsningen i en avspänd miljö.

4.11.2 Svårighetsgraderat eller inte?

I skolorna finns vanligtvis ett visst utbud av så kallade graded readers, språkligt och inne-

hållsligt tillrättalagd litteratur, tillgänglig. Antingen är texterna originaltexter eller så är de

omskrivningar av redan existerande litteratur, till exempel klassiker. Författarna arbetar ofta

efter mallar, vilka styr språket gällande ordförråd, struktur och informationsmängd.

Fördelarna med graded readers är att de är relativt enkla att få tag på, de säljs av läromedels-

förlagen, och har dessutom det ett lågt pris. Böckernas begränsade omfång gör dem lätt-

hanterliga i undervisningen. Svårighetsgraderingen kan vara en trygghet för läraren och

underlätta avgörandet om en viss bok är lämplig för en elev (Lundahl 1998, s. 59f). Malmberg

ser graded readers som ett bra alternativ för elever som inte kommit så långt i sin språkliga

utveckling (Malmberg 1993, s. 200).

Kritiker menar att förenklingarna i graded readers leder till likartade texter där innehållet är

urvattnat och att det inte heller är självklart att förenklingarna leder till lättare läsning.

Avsaknaden av kontextuella ledtrådar kan göra textsammanhanget svårt att uppfatta och

innehållet går förlorat. Vidare menar kritikerna att graded readers ofta är utseendemässigt

likriktade och ger intryck av att vara läroböcker, något som kan minska elevernas läslust. De

kulturella dimensionerna i den tillrättalagda litteraturen blir ofta lidande, vilket leder till att

innehållet blir tunt (Lundahl 1998, s. 61). Autentiska böcker är kvalitetsmässigt överlägsna

graded readers d å det gäller text och illustrationer (Lundahl 1994, s. 29).
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Graded readers kan ha sina fördelar, menar Collie och Slater, då de skriver att graded readers

kan hjälpa inläraren mot extensiv läsning, väcka intresse för litteraturläsning och bidra till en

viss språkutveckling. Kritiken mot tillrättalagd litteratur är dock stor och autentiska

skönlitterära böcker är att föredra i undervisningssammanhang (Collie & Slater 1987, s. 14).

4.11.3 Bildernas hjälp för förståelsen

Bilder i engelskspråkig skönlitteratur upplevs ofta som positiv av läsaren. Illustrerade utgåvor

är vanligtvis lättare att förstå än böcker utan illustrationer (Lundahl 1998, s. 42). Bilderna kan

ge ledtrådar om innehållet som helhet men även om specifika ords betydelse. Samtidigt som

bilder har positiva effekter för läsningen på det främmande språket är det för eleven en

balansgång mellan illustrationer som upplevs positivt, och risken att boken verkar barnslig.

Återigen har läraren en viktig roll för att skapa rätt stämning i klassen, för att skapa en

klassrumsmiljö där eleverna vågar välja litteratur utifrån sin egen smak.

4.12 Positiva effekter av att använda autentisk skönlitteratur

Vad får då eleven ut av att använda autentiskt engelskspråkig skönlitteratur? Till att börja med

kan skönlitteratur vara ett positivt inslag i engelskundervisningen. Fokus lyfts bort från läro-

böcker, och träning av språkliga strukturer, mot mer innehållsinriktad läsning. Att klara av en

skönlitterär bok kan vara en stor motivation för inläraren som får bevis för sin egen språk-

kunskap. Något som kan leda till ökat intresse för engelskundervisningen i sin helhet

(Oskarsson 1984, s. 69).

Autentiskt skönlitteratur ger stora möjligheter till individualisering. Skönlitteraturen går att

välja efter individens kunskapsnivå. Dessutom kan eleven själv styra valet av böcker efter

eget intresse. Läsning för även med sig andra positiva effekter. Läsning leder till ökat

ordförråd och resultatet blir att inlärarens språk förbättras. Vidare kan läsning ge en bättre

skriv- och talförmåga, då eleven tar till sig det lästa materialet och så småningom anpassar det

till sin egen språkproduktion (Lundahl 1995, s. 15). Skönlitteraturen överför också kulturella

aspekter och elevens kännedom om andra länder och kulturer, seder och bruk, ökar.
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Slutligen kan läsning av autentisk skönlitteratur föra med sig ett ökat intresse för läsning i

allmänhet och leda till att eleven börja läsa engelsk litteratur även utanför klassrummet, något

som överensstämmer väl med kursplanens mål om stimulans till fortsatt läsande på egen hand

(Kursplaner för grundskolan 1996, s. 25).

5 UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE

5.1 Insamling av data

Då ett av mina syften med detta arbete även var att pröva hur det kan vara att arbeta med

autentisk engelskspråkig skönlitteratur, genomförde jag under min slutpraktik på

grundskollärar-programmet ett läsprojekt. Jag ville undersöka om det rent praktiskt är möjligt

att arbeta med autentiskt skönlitteratur och vad ett sådant arbete för med sig, dels för eleverna

men även för mig som lärare. Avsikten med arbetet var att låta eleverna välja litteratur och

läsa fritt och därefter redovisa vad de läst på något sätt, samt bedöma sin egen läsning i mina

utvärderingar. Jag ville också studera min egen roll som lärare i detta läsprojekt.

Läsprojektet genomfördes i en årskurs sex med 28 elever, 16 pojkar och 12 flickor. Läsningen

pågick under cirka två veckor under elevernas ordinarie engelsktid. Den effektiva tiden för

projektet var ca 3,5 timmar. Under denna tid ingick förberedande aktiviteter, bokval, läsning

och redovisning. Utöver tiden för läsprojektet ägnade vi övrig lektionstid åt kommunikativa

övningar, lekar och dikter för att variera klassrumsaktiviteterna, samt för att få intensiva, korta

och effektiva läspass om cirka 10-20 minuter. Under den sista veckan fick eleverna i läxa att

hinna läsa klart boken de arbetade med hemma så att boken var utläst till den sista lektionen.

Läxans omfång varierade beroende på böckernas tjocklek och elevernas läshastighet.

Mina data i den här undersökningen grundar sig främst på vad elevernas tyckt dels i en mer

generell utvärdering (bilaga 6), dels i en enkät inriktad mot läsning av skönlitteratur (bilaga

3). Dessutom redogör jag för mina egna observationer, vad jag sett och upplevt, under

läsprojektets genomförande. Utvärderingen berörde den engelskundervisning jag genomfört

under mina tre veckor i klassen i sin helhet. Förutom läsningen av skönlitteratur behandlade

den även andra saker vi gjort under lektionstid, elevernas allmänna intryck av engelsk-

undervisningen, vad de lärt sig och vad de vill träna mer på, samt deras intryck av mig som

lärare. Utvärderingen besvarades av 27 elever och då många elever tog upp läsningen i denna
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utvärdering har jag tagit med den här. Enkäten inriktades mot läsarprojektet i sig och

utformades efter modell av Lundahl samt efter ett examensarbete vid Linköpings universitet

om användningen av autentiskt skönlitteratur av Ulrika Bjurström (Lundahl 1994, Bjurström

2000). Enkäten besvarades av alla 28 elever. Både vid utvärderingen och vid enkättillfället

förklarade jag syftet med mina undersökningar och eleverna fick vara anonyma. Många valde

dock att uppge sina namn ändå.

Under läsprojektets gång utvecklades ett intresse av att genomföra djupare intervjuer med

några elever. Då tillfälle fanns valde jag tillsammans med min handledare ut fyra elever som

svarade på ytterligare frågor (bilaga 5). Samtalen genomfördes enskilt med eleverna och jag

förklarade avsikten med mina intervjuer för dem. Under samtalets gång förde jag

anteckningar.

Vid elevernas första lästillfälle fick jag idén att ta reda på hur det kändes för eleverna att efter

bokvalet börja läsa en bok på engelska. Därför genomförde jag en så kallad kortskrivning,

under ca 3-5 minuter, där varje elev fick tillfälle att skriva ner hur det kändes att läsa en bok

på engelska och hur läsningen hade gått så här långt. Eleverna skrev sina svar på färgat papper

i vykortsformat och fick skriva på svenska. Jag fann elevernas svar mycket intressanta för min

undersökning och de blev även till hjälp för det fortsatta läsarbetet. Slutligen vill jag nämna

att jag genom hela läsprojektet förde dagboksanteckningar om vad som hände under

lektionerna, intressanta observationer och elevkommentarer.

5.2 Beskrivning av elevgruppen

Klassens upptagningsområde bestod till allra största delen av hem med god social och

ekonomisk status. Det intryck jag fick av klassen som helhet var att det var en snäll och

trevlig klass som oftast arbetade mycket flitigt och koncentrerat. Dock var klassen lite

tillbakadragen och blyg och det var ibland svårt att få eleverna att yttra sig i helklass, vilket

kan ha varit en konsekvens av mig som ny lärare i klassen. Enligt min handledare, elevernas

klassföreståndare, visade eleverna bestämt om de tyckte om, eller inte tyckte om, under-

visningen, något även jag märke tydligt. Elevernas kunskaper i engelska varierade stort. Det

fanns allt från mycket duktiga elever, som förutom engelska behärskade andra främmande

språk mycket bra,  till elever med mycket stora läs- och skrivsvårigheter.
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Av de fyra elever som valdes ut för mer ingående intervjuer var två flickor och två pojkar. Jag

benämner dem i fortsättningen som P1, P2, F1 och F2, där P står för pojke och F för flicka.

Dessa elever valdes för att de representerade olika kunskapsnivåer och hade varierat intresse

för engelska, vilket tog sig uttryck även i deras bokval och läsning, samt var både pojkar och

flickor. P1 var en elev som hade svårt för engelska enligt sin klassföreståndare, men själv sa

sig vara tillräckligt bra, och tyckte att engelska var ett ganska roligt ämne. P2 var en pratig

elev som befann sig på medelnivå i engelska i klassen. Han tyckte att engelska var roligt och

var säker över sin egen språkliga förmåga. F1 befann sig även hon på medelnivå i klassen

men ansåg att engelskundervisningen var ganska tråkig, framför allt textboken. F1 hade

nyligen varit på semester i USA och hade därmed stöd för att hennes kunskaper i engelska var

tillfredställande utanför skolans väggar. F2, slutligen, var en mycket duktig elev som gillade

ämnet engelska men som snabbt tappade intresset då undervisningen inte gav henne en

tillräcklig utmaning. Gemensamt för P1, F1 och F2 var att deras osäkerhet för att tala inför

klassen var relativt stor, framför allt i engelska, när de kände sig osäkra inför uppgiften.

Klassen hade inte arbetat med engelskspråkig autentisk skönlitteratur gemensamt förut men

flera elever hade läst böcker på egen hand, dock till största delen endast de elever som var

duktiga eller mycket duktiga i engelska. Elevernas engelskundervisning var vad man brukar

kalla ”traditionell” och koncentrerades nästan helt på träning av språkliga strukturer med hjälp

av färdiga övningar i textbok och övningsbok. Läraren ansåg inte själv att engelska var ett

roligt ämne, något som tydligt avspeglades i undervisningen, och verkade inte lägga ner

mycket tid på att göra undervisningen i engelska varierande och rolig för eleverna.

5.3 Beskrivning av arbetet i klassrummet

Vi befann oss i ett klassrum med relativt lite utrymme. Det var trångt mellan bänkarna.

Eleverna satt alla vända mot tavlan i raka led. Förutom själva klassrummet kunde eleverna

även använda korridoren utanför klassrummet där det fanns ett par sittgrupper.

Som introduktion på läsprojektet startade klassen med att tala om vilka faktorer som är

avgörande när man väljer en bok. Avsikten med denna genomgång var att väcka elevernas

medvetenhet om vad de kan titta efter när de sedan skulle välja litteratur själva. En

redogörelse för vilka faktorer som behandlades finns i bilaga 2. Därefter leddes diskussionen

över på vad eleverna kunde göra när de mötte ett ord de inte förstod. Jag kompletterade med
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förslag när eleverna saknade något jag ansåg viktigt. Klassen enades om att man skulle

använda följande strategier:

- fråga en elev eller lärare

- använda en ordbok

- ta hjälp av bilderna i boken

- använda de omgivande orden i meningen för att försöka lista ut ordets betydelse

Dessa strategier fanns sedan nedskrivna på ett stort pappersark som sattes upp på tavlan vid

varje lästillfälle.

Eleverna fick välja böcker i grupper om cirka 4-5 elever. Jag hade förberett ett ”bokbord” där

jag försökt att presentera böckerna på ett trevligt sätt, samt gjort ett försök att kategorisera

dem efter svårighetsgrad. I praktiken innebar min indelning närmast en kategorisering efter

textmängd och förekomst av bilder, då en texts svårighetsgrad varierar beroende på individen

(se 4.8 och 4.10.2). Eleverna fick titta och bläddra i böckerna och välja fritt. Jag försökte att

hjälpa varje elev efter bästa förmåga.

De böcker eleverna hade att välja bland var ett sextiotal barn- och ungdomsböcker. Jag hade

försökt att välja engelskspråkig skönlitteratur ur olika genrer och om olika ämnen, både

bilderböcker och böcker med mer text. Böckerna kom från Linköpings universitetsbibliotek

och från Linköpings stadsbibliotek. En förteckning över de böcker som användes finns i

bilaga 1. Även om mitt huvudsyfte var att eleverna skulle arbeta med autentisk skönlitteratur

kan jag inte garantera att någon enstaka tillrättalagd bok slank med i urvalet då jag

prioriterade elevens intresse för litteraturen i första hand eller då det var svårt att avgöra om

boken i fråga var svårighetsgraderad eller inte.

Jag valde att eleverna skulle genomföra någon typ av redovisning efter de läst klart en bok.

Eleverna fick själva välja mellan fri skrivning, om till exempel bokens innehåll, en speciell

händelse, eller en intressant karaktär i boken. Vidare kunde eleven välja att göra en muntlig

presentation eller använda sig av ett ifyllnadsblad jag gjort (se bilaga 7). Det var valfritt att

genomföra sin redovisning på svenska eller på engelska. Även redovisningsalternativen

skrevs upp på ett stort pappersark som sattes upp på tavlan vid varje lästillfälle.

När eleverna valt litteratur första gången gjorde jag i ordning ett ”English corner”, där jag

placerade de överblivna böckerna i en mobil bokhylla. Eleverna kunde sedan fritt byta bok när
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de ville. Även allt redovisningsmaterial placerades i bokhyllan. Jag ställde inga krav på hur

många sidor eleverna skulle läsa eller på vilket redovisningsförslag de skulle välja. Inte heller

ställde jag några krav på var de skulle läsa, i klassrummet, i korridoren eller hemma (bortsett

från läxan att bli klar i tid). Det jag ville var att varje elev skulle få lugn och ro att läsa och

kunna koncentrera sig på läsningen. Förutom hjälp från mig som lärare hade eleverna också

tillgång till sin klassföreståndare och ytterligare en lärarkandidat som skulle bli språklärare.

5.4 Bearbetning av analys och data

Med utgångspunkt i mina undersökningar och observationer har jag försökt se vad man som

lärare bör har i åtanke när man ska arbeta med autentisk engelskspråkig skönlitteratur. Jag har

även försökt dra slutsatser av elevernas attityder till engelskämnet och läsning. Då jag vill

upprätthålla elevernas anonymitet finns varken skolans namn eller namn på eleverna angivna,

utan jag hänvisar till dem som pojke eller flicka

Enkäten har jag analyserat procentuellt för att se hur stort antal av eleverna som svarat på en

viss fråga. Därefter har jag försökt att se generella elevattityder, strategier och åsikter om det

läsprojekt vi genomfört. Vidare har jag sökt svar på de frågor jag ställt genom att söka efter

samband mellan elevernas svar, om till exempel attityd till engelskämnet har inverkan på

läsningen och om läsning av engelskspråkig skönlitteratur på något sätt påverkat elevernas

inställning till engelskundervisningen. Jag har även använt mig av mina egna observationer,

elevernas utvärderingar och intervjusvar, samt deras kortskrivningssvar, för att dra slutsatser

om läsprojektet.

6 RESULTAT

För att göra resultatavsnittet mer överskådligt har jag delat in det i två delar. Den första delen

berör mina egna observationer om elevernas bokval och deras arbete samt även min roll som

lärare, med kontroll- och redovisningsbehov. Den andra delen av resultatbeskrivningen

baseras på kortskrivningen, utvärderingen, min enkät och elevernas intervjusvar. I denna del

behandlas elevernas intryck och åsikter, deras förståelse, vad arbetet förde med sig kunskaps-

mässigt och slutligen elevernas åsikter om litteraturen.
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6.1 Mina egna observationer

6.1.1 Bokval

Att elevernas nyfikenhet inför bokvalet var stort märktes redan när jag förberedde bokbordet

inför deras val. Flera elever kom med spontana uttalanden om att det skulle bli roligt att välja

bok och läsa på engelska. De ställde mycket frågor om hur många böcker de fick välja, om de

fick läsa vad de ville och några uttryckte oro för att alla roliga böcker skulle ta slut innan det

var deras tur att välja.

Det var stor skillnad på hur eleverna gick till väga när de valde bok. Vissa elever valde snabbt

och målmedvetet medan andra tog lång tid på sig och behövde hjälp för att kunna bestämma

sig. Få elever var intresserade av de allra lättaste böckerna. Till en början valde de flesta

böcker med ”traditionellt” bokformat men intresset för bilderböckerna ökade allteftersom

läsprojektet fortgick. Som lärare fick jag också vara uppmärksam på ett par elever som ville

välja mycket lätta böcker på grund av ”lathet”, men efter att ha testat de mycket lätta böckerna

gjorde dessa elever efter hand mer lämpliga bokval. En duktig pojke saknade tillräckligt svår

litteratur, då han sökte samma typ av avancerade ungdomsböcker som han vanligtvis läste på

svenska.

6.1.2 Eleverna och arbetet

I stort sett alla elever visade stort intresse för läsningen. De arbetade mycket koncentrerat och

målmedvetet. Det var tyst i klassrummet under läsprojekten och eleverna visade hänsyn för

varandra genom att prata tyst när de ställde frågor till kamraterna och lärarna. Eleverna

verkade ta arbetet på stort allvar, det var svårt att hitta någon som smet undan för att inte

arbeta. Det framgick tydligt att de klarade av att genomföra arbetet under eget ansvar.

Samtidigt behövde klassen generellt mycket tydliga instruktioner och jag som lärare fick

ständigt påminna om hur redovisningen fungerade och vad eleverna skulle göra när de inte

förstod vad de läste.

Flera elever var positivt överraskade och uttryckte sin glädje över att de klarade av att läsa

den engelska litteraturen. De flesta eleverna hann läsa flera böcker. Efter det inledande valet i

smågrupper fick eleverna sedan välja fritt bland böckerna. Om kamraten läst en bra bok ville
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många gärna läsa den boken själva. Vissa böcker var till och med så populära att ett par elever

blev osams om vems tur det var att läsa den.

Min bokhörna visade sig fungera mycket bra. Ett par elever ville gärna sitta där och

”blädderläsa” hela läspass. De berättade att de tyckte att det var avkopplande att sitta där och

läsa istället för i sin bänk. Då jag inte ställde några krav på hur många sidor eleverna skulle

läsa blev detta ett utmärkt tillfälle för dem att rekognosera bland urvalet och läsa igenom en

eller flera lätta böcker under ett läspass.

Under hela läsprojektet var majoriteten av eleverna intresserade av läsningen och tyckte att

det var roligt. De arbetade koncentrerat och uttryckte lycka över att kunna läsa en bok på

engelska och förstå vad de läste. De ville inte att bokprojektet skulle ta slut och de ville gärna

fortsätta läsa efter att läsarbetet avslutats, eller läsa mer senare under terminen.

6.1.3 Läraren, kontrollbehovet och redovisningen

Som lärare känner man gärna behovet av att kontrollera elevernas arbete, se att alla verkligen

läser och läser allt de ska samt ta reda på om de verkligen förstår texterna. Under läsprojektet

fick jag ofta släppa mitt krav på kontroll till fördel för elevernas självständiga arbete och för

mig kändes det ibland svårt. I vissa situationer fungerade min styrning bra men i en del

situationer var den överflödig.

Under elevernas inledande bokval märkte jag hur viktigt det är att känna till elevernas

intressen och kunskaper. För att förhindra att någon elev valde en alldeles för enkel bok, var

jag tvungen att känna till elevens språkliga nivå. Något som är svårt om läraren inte känner

eleverna väl. Många elever behövde en hel del hjälp när de skulle välja böcker. Därför var det

lite problematiskt för mig som lärare att inte kontrollera när eleverna bytte böcker. Det jag

försökte göra var att försiktigt diskutera med eleverna när de stod och valde böcker eller när

jag visste att de snart skulle gå och välja en ny. Detta gjorde jag för att motivera eleverna så

att de blev medvetna om att jag tyckte att de arbetade bra, att de var bra på att läsa och för att

de skulle våga välja en ny bok på egen hand.

Under läsningens gång började jag fundera kring varför jag valt att eleverna skulle redovisa

när de läst klart en bok. Jag hade närmast kopierat ett arbetssätt som för mig är väldigt vanligt
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i svenskämnet, där eleverna ofta läser och redovisar vad de läst på något sätt. Det var för

nästan alla elever första gången de läste en bok på engelska och då jag märke hur gärna de

ville välja en ny bok, ofta en lite svårare utmaning, blev kravet på redovisning närmast ett

hinder. Eleverna lade inte heller ner tid eller engagemang på redovisningarna vilket jag såg

som ett tecken på att eleverna inte såg redovisningarna som meningsfulla. Efter det att eleven

läst och redovisat en bok ställde jag inget nytt krav på redovisning av den fortsatta läsningen.

Då i stort sett alla elever valde den ifyllnadsstencil jag gjort (se bilaga 7) och ingen valde att

göra en muntlig presentation, fick jag idén att låta eleverna dela med sig av sina läsupple-

velser till sina klasskamrater. Som avslutning på läsprojektet delade jag därför in klassen i

grupper om cirka 4-5 elever som fick berätta för varandra om boken eller böckerna de läst.

Denna muntliga övning gav oväntat gott resultat. Eleverna var säkra på vad de skulle berätta

och deras klasslärare konstaterade att den muntliga säkerheten i klassen var ovanligt stor

under denna övning. Förhoppningsvis väckte presentationerna ett fortsatt läsintresse, de flesta

ville läsa mera, och det hade varit intressant att se hur dessa gruppresentationer påverkat en

eventuell fortsatt läsning.

6.2 Kortskrivning, utvärdering, enkät och intervjusvar

6.2.1 Elevernas intryck efter första lästillfället

Den kortskrivning jag genomförde efter första lästillfället gav intressanta resultat. Nästan alla

elever uppgav att det gick bra med läsningen. En elev skrev att det var roligt att arbeta med

något annat än läroboken. Flera elever gav uttryck för att det hade varit lite svårt i början men

att det sedan gått bra, eller som en elev skrev: ”det var svårt och lätt på samma gång”. Vidare

uppgav några elever att de tyckte att de läste lika snabbt på engelska som på svenska och att

det var roligt att upptäcka att de förstod vad de läste.

Mer än tre fjärdedelar av eleverna kommenterade bokens svårighetsgrad och det var ett av de

syften jag ville uppnå med kortskrivningen. Jag fick möjlighet att hjälpa de elever som ansåg

att deras bok var för svår att göra ett bättre anpassat val. Ett par elever hade själva förstått att

boken de startat med var för svår och bytt under det första lästillfället. Omkring hälften av

eleverna skrev att boken de läste var lagom svår samtidigt som några ansåg att boken var för

lätt med tillägget att de gärna ville välja en lite svårare bok när de läst klart den första.
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6.2.2 Elevernas åsikter om engelska och läsning

Utvärderingen och enkäten visar båda att majoriteten av eleverna uppskattade läsningen av

engelsk skönlitteratur. 64,3% av eleverna uppgav att det var roligt eller mycket roligt att läsa

böcker på engelska. Endast 2 elever ansåg att det var  inte roligt att arbeta med skönlitteratur

på engelska.  De fyra elever som deltog i intervjuerna ansåg alla att det var roligt och F2, som

lätt blev uttråkad av engelskundervisningen, gav till och med uttryck för att engelskan var

roligare nu än vad den varit innan.

Angående elevernas åsikter om läsning i allmänhet uppgav 85,2% att de tyckte att de var bra

eller mycket bra på att läsa. Inga elever uppgav att deras läsförmåga var dålig, vilket jag anser

vara ett tydligt tecken på att eleverna har gott självförtroende. Det goda självförtroendet

avspeglade sig även i svaren på frågan om de tyckte att de var bra på engelska. Endast 3,6%

ansåg att deras kunskaper var inte så bra.

17 elever (60,7%) ansåg att ämnet engelska var roligt eller mycket roligt. Bland de 11 elever

(39,5%) som tyckte att engelska var ganska roligt eller inte så roligt var 9 flickor, en

anmärkningsvärd siffra då det innebar att 75% av flickorna i klassen inte ansåg att skolans

engelskundervisning kunde väcka något större intresse hos dem. De två flickor som uppgav

att engelska inte var ett roligt ämne ansåg att läsningen av skönlitteratur var inte rolig

respektive ganska rolig, men samtidigt att det gått mycket bra respektive ganska bra att läsa

böcker på engelska. En av de två uppger att hon inte heller lärt sin något av läsningen. För

dessa två elever lyckades inte skönlitteraturen märkbart förändra deras negativa inställning till

engelskämnet.

Bland de elva elever som ansåg att engelska var ganska roligt eller inte så roligt fördelades

deras svar på frågan om det var roligt att läsa böcker på engelska på följande sätt: 2 elever

ansåg att det var mycket roligt; 3 elever ansåg att det var roligt; 4 elever tyckte att läsningen

var ganska rolig; 2 elever tyckte slutligen att det var inte så roligt. Min enkät visar variation

mellan elevernas svar. Klart är det dock att flera dessa elever tycker att läsningen var roligare

än deras intryck av engelskämnet i sin helhet.
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6.2.3 Kunde eleverna förstå vad de läste?

P1, P2, F1 och F2 berättade att de läste ungefär lika fort på engelska som de gör på svenska

med tillägget ”bara det inte dyker upp för många svåra ord”. P2 visste sedan tidigare att han

klarade av att läsa engelsk skönlitteratur. F1 och P1 hade inte läst engelska böcker förut. F1

trodde att hon skulle klara läsningen utan problem medan P1 var mer osäker på sin egen

förmåga. F2 hade i årskurs 5 försökt läsa med misslyckats. Därför visste hon inte om hon

skulle lyckas denna gången men uttryckte att det blev en ”jätteglad överraskning” när hon

upptäckte att hon förstod vad hon läste.

Min introduktion och förklaring av strategier att ta till när man inte förstod, uppskattades av

barnen. F2 sa att de ”hjälpte till” och F1 påstod att om hon inte fått olika alternativ skulle hon

bara ha frågat läraren. Enkäten visade att eleverna använde sig av flera olika strategier när de

inte förstod. Mest populärt var att fråga en kompis eller en lärare som användes av 78,6% med

motiveringen att det går snabbt och att det är ”det bästa sättet”. Ordlistor användes av 46,4%

av eleverna. Någon ansåg att ordlistan gav en bättre förklaring medan F1 ansåg att det var

svårt att använda en ordlista. Bilderna gav viktiga ledtrådar enligt 53,4%. Gissade gjorde

39,3% enligt enkäten med förklaringarna att det var lätt och praktiskt, att man gjorde det av

lathet eller att man gjorde det då det inte fanns någon att fråga.

När det gäller elevernas förståelse kan det vara intressant att nämna hur det gick för eleven

med grava läs- och skrivsvårigheter. Denna elev klarade inte av att läsa ens de lättaste

böckerna på egen hand men om någon läste högt för honom och de sedan diskuterade vad

som stod i texten tillsammans, förstod eleven utmärkt. Eleven ansåg själv att arbetet med

läsningen var roligt även om böckerna som lästes var enkla bilderböcker. Högläsningen var

möjlig eftersom vi var tre lärare i klassummet. I annat fall hade litteratur som är inläst på

kassettband, eller en klasskamrat som läser högt, varit det enda alternativet för denna elev, då

det är svårt för en ensam lärare att ägna all tid åt en enskild elev.

Som förklaringar till varför man skulle ta reda på ords betydelse om man inte förstod uppgav

eleverna att det inte går att läsa om man inte förstår. Vidare skrev en elev att man måste lära

sig för att förstå bokens innehåll och en elev nämnde att det var viktigt för redovisningens

skull. Med tanke på att det för många var första gången de läste en skönlitterär bok på

engelska konstaterade trots allt de flesta elever att de uppnådde god läsförståelse. I de fall där

texten blev för svår fick eleverna byta till en enklare bok.
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6.2.4  Eleverna och kunskapen

I min enkät ställde jag frågan till eleverna om de ansåg att de lärt sig nya ord och fraser av

läsningen. 26 elever (92,9%) ansåg att deras kunskaper förbättrats genom läsningen. Endast 2

elever tyckte att de inte lärt sig av läsningen. De fyra elever jag intervjuade svarade alla att de

lärt sig nya ord genom att läsa. P1 frågade gärna om hjälp när han inte förstod. I boken P2

läste fanns det inte så många svåra ord med då han stötte på några använde han sig gärna av

flera olika ordböcker för att hitta rätt betydelse. F1 tyckte att det var svårt att använda en

ordlista på rätt sätt och frågade helst en kompis om hjälp. F2 ger uttryck för en utvecklad

förståelsestrategi då hon menar att hon söker efter ordets betydelse i textens sammanhang.

Långa pauser i läsandet för att söka efter ords betydelse anser F2 vara negativt, då hon ”inte

vill vänta med läsningen”.

De fyra intervjuade eleverna trodde att alla kan lära sig genom att läsa engelsk skönlitteratur,

även de svaga eleverna, som de menar kan använda sig av lättare litteratur. P1, som läste

bilderböcker och betonade bildernas betydelse för sin läsförståelse, ansåg rent av att skön-

litteraturen var lättare att förstå än den ordinarie textboken.

Även utvärderingen visade att eleverna ansåg att de lärt sig mycket engelska under läs-

projektet. Förutom nya ord säger sig en elev ha lärt sig att förstå engelsk text medan en annan

elev skrev att han lärt sig ”läsa flytande”. Vidare berättade en elev att han eller hon har lärt sig

förklara saker, troligtvis menar eleven att förklara ords betydelse för andra elever. En annan

elev säger sig ha lärt sig att vilja läsa högt och att våga svara på frågor. Slutligen skrev en elev

”att lära sig läsa svårare böcker än vad jag gjort tidigare” som svar på frågan vad eleven lärt

sig under läsningens gång.

Majoriteten av eleverna tyckte att läsningen var meningsfull då de lärde sig nya saker genom

att läsa engelskspråkig skönlitteratur. Den kanske allra viktigaste erfarenheten eleverna tog

med sig var att de nu vet att deras kunskaper är tillräckliga för att de ska klara av att läsa

engelskspråkig skönlitteratur.



41

6.2.5 Eleverna och böckerna

I intervjuerna ställde jag frågan om det fanns tillräckligt med böcker för eleverna att välja

bland. P1, P2, F1 och F2 ansåg alla att utbudet var tillräckligt. P2 tyckte att det var svårt att

välja men att det fanns mycket att välja bland. F1 hade svårt för att bestämma vilken bok hon

ville läsa då ingen bok ”såg riktigt bra ut”, och syftade på böckernas omslag som kanske

skilde sig något från de böcker hon är van vid att läsa på svenska (hennes favoriter var

Tvillingböckerna).

Av de fyra elever jag intervjuade var det endast P1 som valde att läsa vanliga bilderböcker.

Han ansåg att bilderna var bra för att förklara ord och sammanhang. Att böckerna var

bilderböcker framstod inte som något hinder för honom. F1 läste en ungdomsbok med mycket

bilder, vilket hon tyckte var roligt, men bilderna var inte nödvändiga för att hon skulle förstå

texten. F2 läste en ungdomsbok med mycket lite bilder men tyckte att de bilder som förekom

var till hjälp, för att till exempel förklara ord. Enkäten visade att endast 7,1% av eleverna

ansåg att förekomsten av bilder påverkade deras val av bok. Texten på baksidan var en

avgörande faktor för 71,4% av eleverna när de skulle välja bok, följt av bilden på framsidan

vilken användes av 53,6% av eleverna (eleverna fick ange alla alternativ de ansåg påverkade

deras bokval).

F1, F2 och P1 uppgav alla att de gärna ville läsa mera medan P2 ansåg att fortsatt läsning

berodde på vilken bok han fick läsa. Han betonade starkt vikten av att själv få välja litteratur,

samt att boken i fråga skulle vara bra, som kriterier för fortsatt läsning.

7 DISKUSSION

7.1 Erfarenheter av att arbeta med autentisk skönlitteratur

I detta avsnitt kommer jag att bearbeta de erfarenheter jag gjort under och efter mitt läsprojekt

och försöka koppla samman mina erfarenheter med den forskning jag tidigare redogjort för.

Jag blickar också tillbaka på det syfte och den problemformulering arbetet grundar sig på för

att se om de frågor jag ställt kan besvaras genom de erfarenheter jag tillförskaffat mig under

läsprojektets gång.
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7.1.1 Mitt huvudintryck

Vad som var mest påtagligt för mig under arbetet med autentisk engelskspråkig skönlitteratur

var elevernas entusiasm. Motivationen för att läsa var stor och eleverna visade glädje över att

inse att de klarade av att läsa böcker på engelska. Därmed tror jag att autentiskt skönlitteratur

har en klar fördel för undervisningen i engelska. Det vore synd om jag som lärare inte tog till

vara på den arbetsglädje eleverna uppvisade. Flera elever uttryckte att läsningen var ett

välkommet inslag i deras vanliga undervisning. Jag upplever att läsprojektet var uppskattat

både av eleverna och av mig som lärare, något som överrensstämmer med Lundahls

konstateranden om de positiva effekter man kan uppnå med undervisningen om man använder

autentisk skönlitteratur (Lundahl 1994).

Dock måste jag konstatera att de tre veckor jag tillbringade i klassen och de två veckor då

läsprojektet genomfördes var alldeles för kort tid för att jag ska kunna dra några vidare

slutsatser av mitt arbete. Min kännedom om elevernas intressen och deras kunskapsnivå var

för liten, vilket ledde till att jag som lärare kunde känna mig otillräcklig i vissa situationer.

7.1.2 Eleverna och litteraturen

Förutom elevernas glädje över att upptäcka att deras kunskaper var tillräckliga för att läsa

engelskspråkig skönlitteratur upplevde jag en annan klar fördel med att arbeta med skön-

litteraturen. Böckernas breda utbud gjorde det möjligt att anpassa undervisningen till

individen. Det fanns böcker i olika genrer, med olika svårighetsgrad och med varierande

textmängd och förekomst av bilder. Det var lätt att väcka intresse och skapa motivation då

eleverna fick välja böcker och läsa efter eget intresse, vilket överensstämmer med läroplanens

mål.

Vidare märkte jag att eleverna snabbt kom förbi den mest lättlästa litteraturen. Många

konstaterade efter första boken att den var för lätt och att de ville välja en svårare bok nästa

gång. Hanisch och Risholm gör samma konstaterande av sitt arbete med skönlitteratur och

menar att det är viktigt att bygga på utbudet av lite svårare litteratur allteftersom elevernas

läsförmåga ökar (Hanisch & Risholm 1994, s. 90).
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7.1.3 Läraren och kontrollen

Då forskare ofta pekar på att man ska använda skönlitteratur i skolan för innehållets skull

riktar jag kritik mot mitt eget upplägg. Mitt mål var att eleverna skulle läsa för läs-

upplevelsens skull, men mitt val att eleverna skulle genomföra någon typ av redovisning efter

att de läst en bok, blev närmast ett hinder för läsupplevelsen. Elevens läsintresse och vilja att

läsa vidare bör inte hindras av mig. Istället kunde jag kanske använt elevernas kännedom om

litteraturen de läst, för att väcka läsintresse hos kamraterna, liknande de muntliga grup-

presentationer vilka fick avsluta läsarbetet. Under läsprojektet fick eleverna möjlighet att

pröva på att läsa autentisk engelskspråkig skönlitteratur. Efter hand minskade mina krav på

redovisning och jag tror att elevernas läsning vann på detta. Trots allt var det för många elever

första gången de läste en bok på engelska och då är kanske kravet på redovisning väl starkt.

Jag påstår inte att redovisning alltid är fel, endast att det i mitt projekt inte fyllde någon viktig

funktion.

Samtidigt anser jag att skönlitteraturen kan utgöra en grund för annat arbete i klassrummet,

både för läs- och skrivövningar, men även för talövningar. Vad jag saknar i mitt läsprojekt är

tid att bearbetat elevernas läsning på något sätt. Eleverna fick inte möjlighet att analysera och

bearbeta texterna de läst, något som jag tror hade lyft läsningen ytterligare och lett till en

djupare läsupplevelse och ökade kunskaper.

Min roll som lärare under läsprojektets gång blev närmast den av en handledares. Jag kände

mig på inget sätt överflödig i klassrummet. Tvärtom kände jag att jag behövdes för att hjälpa

elever och lyssna när de berättade vad de läst och ville diskutera sina läsupplevelser. Jag fick

tillfälle att individualisera arbetet i klassen och ägna tid åt de elever som verkligen behövde

min hjälp.

7.1.4 Vad hände med kunskapen?

På det sätt jag genomförde läsprojektet blev det svårt för mig som lärare att kontrollera om

eleverna verkligen lärde sig något av läsningen. Istället tvingas jag lita på elevernas egna

uppgifter om att de själva tror att deras ordförråd och kunskap om språkets form och struktur

ökat. Visst borde det vara så att ingen är bättre på att avgöra frågor gällande sin inlärningen än

just inläraren själv, men för läraren kan det kännas svårt att inte ha full kontroll över vad som

pågår i klassrummet. Det kan vara problematiskt att verkligen veta om eleverna har förstått



44

den engelska texten eller om de bara tror sig förstå vad de läser. Likaså blir det svårt för

läraren att kontrollera om eleverna läser hela texten eller om de hoppar över delar, till

exempel svåra partier.

Eleverna själva var säkra på att de lärt sig av läsningen. Nya ord tränades in, eleverna fick lära

sig hur man tar reda på vad ett ord betyder och de fick även träna sig på att avgöra om ordet

var betydelsefullt för att förstå texten i sin helhet. Vidare fick eleverna möta ”riktiga” språk-

strukturer i den bemärkelsen att de inte var tillrättalagda för undervisningssyfte. Att många

elever sökte efter större utmaningar efter den första boken stämmer överens med Krashen och

Terrells teorier om att inläraren behöver möta ett språk som är något mer avancerat än

inlärarens egen språkliga nivå (Krashen & Terrell 1983, s. 32). Eleverna blir bekanta med

skönlitteraturens språk och målet är att de senare ska få möjlighet att använda sina intryck i

sin egen språkproduktion. Dessutom möter eleverna ord i ett sammanhang, inte isolerat i en

gloslista, vilket jag tror är viktigt för att lära sig se språkets helhet och inte inrikta sig på de

enskilda delarna i språket.

Även om jag upplever läsarbetet som mycket lyckat och tror att mina elever lärde sig av

läsningen, instämmer jag i Lundbergs åsikt om att många elever behöver formträning för att

lära sig ett språk (Lundberg 1995, s. 111). Jag tror inte att man kan lära sig använda ett språk

både skriftligt och muntligt, enbart genom att läsa böcker. Jag har svårt att se ett väl

fungerande system där all undervisning bygger på skönlitteratur, även formträning, utan att

skönlitteraturen förvandlas till något annat än den var tänkt för, att läsas. I sådana fall tror jag

att risken är stor att skönlitteraturen förvandlas till en ny textbok för eleverna och läs-

upplevelsen går förlorad. Men jag tror starkt på att skönlitteraturen kan vara ett mycket

användbart komplement i engelskundervisningen och utgöra en betydande del i denna.

Jag vill även framföra att jag anser det mycket viktigt med lässtrategi- och lästeknikträning

för att eleverna ska kunna läsa på bästa sätt. Det är betydelsefullt för en god läsare att kunna

anpassa sin läsning efter texten och efter syftet med läsningen. Mina elever behövde mycket

hjälp. I efterhand tror jag att en längre introduktion, där eleverna hade fått möjlighet att själva

utföra förberedande aktiviteter, varit att föredra. Eleverna behöver hjälp för att kunna avgöra

en boks svårighetsgrad, samtidigt behöver de erfarenhet för att veta vad de klarar av att läsa.

Det är en övningsprocess att avgöra om ord är viktiga för att förstå textens innehåll och här

behöver eleverna mycket träning.
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7.1.5 Hinder för användandet av autentisk skönlitteratur

Att skolan jag befann mig på inte hade tillgång till engelskspråkig skönlitteratur för

mellanstadieeleverna var påtagligt. Detta avhjälptes genom att jag vände mig till bibliotek.

Jag hade turen att biblioteken hade ett mycket bra utbud, vilket kanske inte alla bibliotek har.

Det är även ett stort ansvar för mig som lärare att låna böcker, då jag blir ansvarig för att

ingen bok går sönder eller försvinner. När eleverna fick byta litteratur på egen hand blev det

svårt för mig att hålla ordning på vem som hade vilken bok. Ett möjligt alternativ hade varit

om eleverna gått och lånat böcker själva på biblioteket, men då uppstår problem med hjälp vid

bokval och vad eleverna ska göra om böckerna inte visar sig vara lämpliga när de börjar läsa.

Jag anser att mitt utbud av cirka 60 böcker var fullt tillräckligt. För skolan skulle det vara

relativt kostsamt att bygga upp ett sådant bokförråd. Dessutom behöver utbudet kompletteras

med svårare litteratur allteftersom elevernas läsförmåga ökar. Jag upplever att just bristen på

litteratur är det största hindret för att arbeta med autentisk engelskspråkig skönlitteratur. Jag

har inget enkelt svar på hur skolan kan gå tillväga för att skaffa litteratur men det går att söka

bidrag för inköp, använda sig av Internet och vända sig till bokförsäljare i England och USA.

Ett annat hinder för att uppnå god läsning var de fysiska faktorerna. Klassrummet var ingen

idealisk läsmiljö. Att läsningen ändå gick bra, berodde troligtvis på att eleverna var så vana

vid att sitta och läsa i sina bänkar och att läspassen var relativt korta.

Slutligen ser jag ett hinder i den ensamme lärarens arbetsbörda under läsarbetet. Under

läsprojektet hade min klass fördelen av att vi var tre vuxna i klassrummet som fanns där för

eleverna när de behövde hjälp. Som ensam lärare hade det kanske varit svårt att hinna med

alla. Koncentrationen hade säkerligen fått riktas mot de som behövde extra hjälp, och de

duktiga eleverna hade till största delen fått klara sig själva. Dessutom var klassen van vid att

arbeta självständigt. En mer osäker klass hade säkerligen krävt mer av mig som lärare och jag

hade kanske blivit tvungen att hjälpa till att välja och byta böcker på ett annat sätt.
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7.2 Vilka slutsatser kan jag dra av mitt arbete?

Ur mina undersökningar var det svårt att utläsa några samband angående elevernas attityd till

engelskämnet och deras uppfattning om läsprojektet. Läsningen lyckades inte locka alla

elever, det står klart, men en övervägande majoritet verkar ha uppskattat arbetet. Jag tror att

bokvalet är en avgörande faktor här. Om eleven valt fel bok, för svår eller med ett innehåll

som inte väcker intresse, blir inte läsningen givande.

Jag anser att det är praktiskt genomförbart i dagens skola att arbeta med autentisk engelsk-

språkig skönlitteratur på mellanstadiet, men det ställer stora krav på läraren, framför allt då

det gäller att införskaffa litteratur samt att skapa arbetssätt för eleverna att bearbeta de lästa

böckerna. Miljön i skolan idag gör att den inte är en idealisk arbetsplats för engelsk-

undervisning med autentisk skönlitteratur, men situationen är ofta den samma även för andra

ämnen.

Att läsningen upplevdes som ett positiv inslag i elevernas undervisning tvivlar jag inte på. Det

framgick tydligt att eleverna uppskattade läsningen, inte minst med tanke på deras arbets-

glädje. Jag tror att eleverna ökade sina språkkunskaper genom läsningen, de anser så själva

och även jag fick det intrycket. Dock tror jag att bättre effekt kunnat uppnås genom ett mer

analyserande och bearbetande arbetssätt efter läsningen.

Då flera elever uttryckte att läsningen var roligare än de övningar de normalt gjorde i engelsk-

undervisningen, känner jag även att jag vågar påstå att man genom läsning av autentisk skön-

litteratur kan uppnå positiva effekter i undervisningen. Att upptäcka att man har tillräckliga

kunskaper för att läsa en bok på ett annat språk bör lyfta elevens motivation och höja

inställningen till engelskämnet i helhet. Trots de svårigheter det kan innebära att arbeta med

autentisk engelskspråkig skönlitteratur tror jag att arbetet har klara fördelar för elevernas

språktillägning.
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BILAGA 1

Böcker som användes under läsprojektet:

Adams, Richard. The Bureaucats.
Ahlberg, Janet och Allan. Funnybones.
Aiken, Joan. Fog Hounds, Wind Cat, Sea Mice.
Allen, Judy. The Most Brilliant Trick Ever.
Allen, Pamela. Mr Archimedes’ Bath.
Almqvist, Bertil. The Vasa Saga, the Story of a Ship.
Asquith, Ros. Nora Normal and the Great Ghost Adventure.
Blacker, Terence. In Stiches With Ms Wiz.
Blacker, Terence. Ms Wiz Spells Trouble.
Blacker, Terence. You’re Kidding Ms Wiz.
Burnard, Damon. Bullysaurus the Gladiator.
Burningham, John. Mr Gumpy’s Outing.
Cameron, Ann. Julian, Dream Doctor.
Carey, Joanna. Horace & Morris.
Dahl, Roald. The Minpins.
Eyles, Heather. Stinky Cynthia.
Fine, Anne. Bill’s New Frock.
Fine, Anne. The Diary of a Killer Cat.
Forsyth, Anne. The Silver Sixpence.
French, Vivian. The Thistle Princess and Other Stories.
Garland, Sara. Chillers – Madam Sizzers.
Garland, Sara. Dad on the Run.
Gébler, Carlo. The Witch That Wasn’t.
Gerrard, Roy. The Favershams.
Gowar, Mick. The Amazing Talking Pig and Other Stories.
Hayes, Sarah. Easy Peasy.
Hughes, Shirley. Dogger.
Ingpen, Robert. The Idle Bear.
King-Smith, Dick. Mr Ape.
King-Smith, Dick. Smasher.
King-Smith, Dick. The Sheep-Pig.
Lingard, Joan. The Egg Thieves.
Longfellow Wadsworth, Henry. Hiawatha.
Macdonald, Iain. Khumalo’s Blanket.
Manning, Mick och Granström, Brita. What  a Viking.
Matthews, Andrew. Captain Midnight and the Granny Bag.
McNaughton, Colin. Football Crazy.
McNaughton, Colin. Suddenly!.
McKee, David. Elmer.
Moore, Inga. Six Dinner Sid.
Morpurgo, Michael. Colly’s Barn.
Morpurgo, Michael. The Wreck of Zanzibar.
Muir, Frank. What-a-Mess has Breakfast.
Nordqvist, Sven. The Birthday Cake.
Park, Ruth. Callie’s Castle.
Philip, Neil. Robin Hood.



Piers, Helen. Long Neck and Thunder Foot.
Potter, Beatrix. The Tale of Peter Rabbit.
Potter, Beatrix. The Tale of the Flopsy Bunnies.
Rice, Tim och Lloyd Webber, Andrew. Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat.
Rosen, Michael. Moving.
Scieszka, Jon och Smith, Lane. The Stinky Cheese Man and Other Fairly Stupid Tales.
Sendak, Maurice. Where the Wild Things are.
Stones, Rosemary och Mann, Andrew. Mother Goose Comes to Cable Street.
Ungerer, Tomi. The 3 Robbers.
Vigna, Judith. Black Like Kyra, White Like Me.
Waddell, Martin. Can’t You Sleep Little Bear.
Wiley, Anthony. The Ghost of Rock’n Roll.
Wilson, Gina. Prowlpuss.



BILAGA 2

Ledtrådar

Innan läsningen påbörjades fick eleverna ett antal råd för att underlätta valet av bok och själva
läsningen:

• The title of the book
• The cover of the book
• The text on the back of the book
• The illustrations in the book
• The list of contents
• Ask a friend or a teacher for help
• Use a dictionary
• Try to guess by using the context



BILAGA 3





 BILAGA 4

Enkätsvar i tabellform:

1.  Pojke 57,1% (16)
     Flicka 42,9% (12)

2. Tycker du att du är bra på att läsa?
inte så bra     0% (0)
ganska bra     14,8% (4)
bra      51,9% (14)
mycket bra 33,3% (9)

3. Tycker du att du är bra på engelska?
inte så bra     3,6% (1)
ganska bra     17,9% (5)
bra     42,9% (12)
mycket bra 35,7 (10)

4. Är engelska ett roligt ämne?
inte roligt   7,1% (2)
ganska roligt   32,1% (9)
roligt  35,7% (10)
mycket roligt 25% (7)

5. Gick det bra att läsa böcker på engelska?
inte bra     0% (0)
ganska bra      7,1% (2)
bra       53,6% (15)
mycket bra 39,3% (11)

6. Var det roligt att få läsa böcker på engelska?
inte roligt   7,1% (2)
ganska roligt   28,6% (8)
roligt  28,6% (8)
mycket rolig 35,7% (10)

7. Vad påverkade ditt val av bok / böcker?
(ringa in alla alternativ som passar)
* bokens titel 42,9% (12)
* bilden på framsidan 53,6% (15)
* texten på baksidan 71,4% (20)
* innehållsförteckning 14,3% (4)
* bilderna i boken 7,1% (2)

8. Om du inte förstod ett ord vad gjorde du då?
(ringa in alla alternativ som passar)
* slog upp ordet i en ordlista 46,4% (13)
* frågade en kompis eller en lärare 78,6% (22)



* gissade 39,3% (11)
* struntade i att du inte förstod 25% (7)
* använde bilderna i boken och orden i 53,4% (15)
   meningen för att lista ut betydelsen

9. Har du  lärt dig nya ord och fraser av att läsa böcker på engelska?
ja 92,9% (26)
nej 7,1% (2)

10. Tycker du  att du  arbetade  med läsningen på ett bra sätt?
inte så bra 0% (0)
ganska bra 17,% (5)
bra      46,4% (13)
mycket bra 35,7% (10)

11. Hur gick  arbetet  med  redovisningarna?
inte så bra 3,6% (1)
ganska bra      14,3% (4)
bra      50% (14)
mycket bra 32,1% (9)



BILAGA 5

Utvärdering Enkätfrågor
Children’s literature år 6

1. Är engelska ett roligt ämne? Varför/varför inte? Tycker du att du är bra på engelska?

2. Berätta hur det har varit att läsa böcker på engelska. Kul/tråkigt. Jämför med hur det är att
läsa på svenska. Visste du att du kunde läsa böcker på engelska?

3. Hur var böckerna du läste? Var de lagom svåra? Fanns det tillräckligt mycket böcker att
välja mellan? Tyckte du att det fanns intressanta böcker att välja? Läste du några bilderböcker
och i så fall hur var det? Skulle du läsa samma typ av böcker på svenska?

4. Vad påverkade ditt val av böcker?
titeln
bilden på framsidan
texten på baksidan
innehållsförteckningen
bilderna i boken

5. Använde du dig av de strategier vi pratade om att man kunde använda sig av när man inte
förstod? Varför använde du just den strategin?

6. Tror du att du lärt dig något under de här veckorna? Tror du att alla lär sig av att läsa
böcker på engelska? Fick du tillräckligt med tid och hjälp? Påverkar redovisningen läsningen?
Skulle du vilja läsa mera?
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Utvärdering för EllinorUtvärdering för Ellinor

1. Vad har varit bäst av det vi gjort i engelskan ? Varför?1. Vad har varit bäst av det vi gjort i engelskan ? Varför?
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------

2. Vad har du inte tyckt om ? Varför?2. Vad har du inte tyckt om ? Varför?
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------

3. Vad har du lärt dig?  Vad vill du  träna mer på?3. Vad har du lärt dig?  Vad vill du  träna mer på?
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------

4. Fundera över hur jag har varit som lärare?4. Fundera över hur jag har varit som lärare?
Vad har jag gjort bra?Vad har jag gjort bra?
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Vad kunde jag ha gjort bättre?Vad kunde jag ha gjort bättre?
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

Tack för hjälpen!
 Ellinor Andersson
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