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1. Bakgrund

Jag ville skriva om autentisk skönlitteratur i språkundervisningen då jag som blivande språklärare

mött många negativa åsikter om de textböcker som används i skolorna. Jag har själv som elev

upplevt att de texter som läroböcker tillhandahåller ibland känns alltför förenklade och tråkiga.

Det jag erfarit både teoretiskt och praktiskt av användandet av autentisk litteratur väckte en

nyfikenhet i mig kring autentisk litteratur som utgångspunkt för arbete i skolan. Jag känner att det

är intressant att se om och hur språklärare kan arbeta med genuin skönlitteratur i undervisningen

av främmande språk, framförallt engelska då det är det språk grundskolelever normalt sett klarar

av att läsa. Jag valde därför att studera vad som redan sagts och upptäckts i detta ämne, samt att

själv undersöka hur det är att arbeta med autentisk litteratur i engelskundervisningen.

Mina idéer i ämnet kommer delvis från min lärarutbildning, men också från tankar och

frågeställningar som vuxit i mig under min studietid. Finns det ett bättre sätt att lära sig ett

främmande språk? Finns det en kompletterande, eller rent av en ersättande metod att arbeta med

engelska?

Jag upplever att ett medvetet lärande utifrån genuin litteratur stämmer överens med de tankar och

mål kring elevernas ökade självbestämmande och individualism som finns i läroplan och

kursplaner.



2. Syfte

Jag syftar att

• beskriva och förklara begreppet autenticitet som det tolkas i undervisningssammanhang

• belysa och sammanfatta tidigare forskning kring autenticitet och dess resultat

• belysa de för- och nackdelar arbete utifrån autentisk skönlitteratur innebär

• studera vilka färdigheter som övas när autentisk skönlitteratur används och sätta dessa i

relation till vad läroplan och kursplaner säger

• sätta autentisk litteratur i förhållande till learner autonomy

• genom egen undersökning ta reda på hur det är att arbeta med autentisk skönlitteratur



3. Problemformulering

Jag har framförallt avgränsat mitt arbete till en studie kring autentisk engelsk skönlitteratur och

läsning av densamma. Jag har valt att studera arbete med autentisk skönlitteratur dels för att

begränsa det område jag vill studera, dels för att skönlitteratur är en enorm språklig tillgång att

arbeta med. Jag räknar även in brev, artiklar, shoppinglistor etc. i gruppen autentiskt

språkmaterial, men dessa behandlar jag inte här.

Jag vill försöka avgöra om eleverna tycker att det är lärorikt att arbeta med autentisk litteratur och

om de upplever att de klarar detta autonomous learner-inriktade arbetssätt (se vidare under 4.9).

Jag vill också ta reda på om de elever som redan innan anser att engelska är roligt är de som sedan

uppskattar läsning eller om också de svagare eleverna tycker att det är roligt/givande att läsa på

engelska.

Således önskar jag genom mitt arbete besvara följande frågor:

• Vad innebär det att arbeta med autentisk skönlitteratur i engelskundervisningen?

• Vad säger forskningsresultaten om denna typ av undervisning?

• Vilka färdigheter utvecklas?

• Vilka positiva effekter kan uppnås? Kan jag genom autentisk litteratur fånga upp de elever

som inte känner motivation i den vanliga undervisningen?

• Vilka för- och nackdelar finns med denna typ av arbete? Vilka är farorna och svårigheterna?

• Vilka hinder upplevs av elever och av lärare? Vilka praktiska aspekter spelar in?



4. Litteraturgenomgång

Jag har i denna litteraturgenomgång valt att först presentera vad autenticitet är och varför det bör

vara en del av undervisningen; sedan vad som krävs både av eleverna, läraren och klassrummet

och när autentisk litteratur ska introduceras. Vidare behandlar studien vikten av innehåll i en text

och  lästeknik samt olika svårigheter. Sist sätter jag autentisk litteratur i förhållande till learner

autonomy.

4.1 Begreppet autenticitet

Begreppet autenticitet förklaras på varierande sätt; Bonniers lexikon förklarar det som något äkta,

ursprungligt och tillförlitligt. Det finns många åsikter om vad autentiska texter egentligen innebär;

Lundahl pekar bland annat på Widdowson som anser att autenticitet är "när läsaren uppfattar en

text som äkta" (Lundahl 1994, s. 22f.). Autenticitet förklaras också som något som uppstår när

läsaren kan ta till sig texten och förstår den, "a text is [...] authentic because it is understood"

(Davies 1984, s. 192). Jag har valt att sluta mig till den förklaring som genomgående ges i

litteraturen: att autentiskt material är sådant som inte tillkommit för en undervisningssituation

(Lundahl 1995).

4.2 Varför autenticitet i undervisningen?

Arbetet i dagens språkklassrum bör [...] kännetecknas av att eleverna
under lektionerna får lyssna till och läsa avsevärda kvantiteter av autentisk
text på det främmande språket (Thorsén 1990, s. 141).

Detta är viktigt för att eleven ska kunna utveckla ett så gott språk som möjligt.

I Kursplaner för grundskolan sägs att eleven ska vänja sig vid att läsa engelska texter av

varierande slag (1994, s. 16.

4.2.1 De fyra färdigheterna

Att lära sig ett främmande språk ska innebära att utveckla de fyra färdigheterna: att tala, att läsa,

att skriva och att förstå språket när det talas. Hörförståelse är dock den färdighet som är svårast att

träna med hjälp av autentisk litteratur och jag tar således inte vidare upp den, annat än under det

stycke som behandlar tal och skrift.

4.2.1.1 Läsning

Krashen och Terrell uttrycker vikten av att läsa på det främmande språket:



Reading can serve as an important source of comprehensible input and
may make a significant contribution to the development of overall
proficiency (Krashen & Terrell 1983, s. 131).

Elevernas läsning tränas och utvecklas genom autentisk litteratur i engelsk-undervisningen,

förutsatt att eleverna klarar av att läsa och därmed övar sin läsförmåga och kan utveckla sitt språk

(se vidare 4.4 och 4.7). Eleven ser stavning, möter nya ord, metaforer och annorlunda syntax.

Vidare kan eleven tala om och utifrån boken. Att läsa underlättar utvecklingen av de andra

färdigheterna och ger en generell kompetens i språket.

4.2.1.2 Tal och skrift

Läroplanen föreskriver att i engelska ska eleven kunna kommunicera både muntligt och skriftligt

(Lpo-94, s. 18). Sådan aktivitet kan grunda sig i den läsning som sker. Samtal utifrån lästa böcker

ger en säkerhet då eleven inte behöver hitta på; han/hon har något att säga och kan förbereda sig.

Det finns också en mängd skrivövningar som kan basera sig på det lästa. Dessa uppgifter kan vara

mer eller mindre ingående och krävande beroende på elevens nivå och syftet med skrivandet.

Eleverna kan också genom dramaövningar baserade på skönlitteratur tala på det främmande

språket. Det är här som hörförståelse delvis kommer in då eleverna bör tala till andra elever, vilka

då övar sin hörförståelse.

4.2.2 Autentisk skönlitteratur i klassrummet

Varför ska då eleverna möta just autentisk skönlitteratur i språkklassrummet?

Literature offers a bountiful and extremely varied body of written material
which is 'important' in the sense that it says something about fundamental
human issues (Collie & Slater 1987, s. 3).

I litteraturen möter läsaren många olika sidor av språket såsom dialog, slang, ironi, argumentation

och berättarkonst. Texten ger också eleven en uppfattning om syntax, strukturer, ord, metaforer

osv. Collie och Slater uttrycker det: "students gain familiarity with many features of the written

language" (ibid s. 5) och denna kännedom ger ett bättre språk.

Vidare ger den värld som eleven möter i litteraturen också en uppfattning om andra kulturer och

samhällen. I den senaste läroplanen finns delvis denna tanke: “eleverna ska bland annat ha

förtrogenhet med det västerländska kulturarvet” (Lpo-94, s. 18).

När det gäller valet av skönlitteratur ska böckerna vara relevanta i förhållande till elevernas

erfarenheter, känslor och drömmar (Collie & Slater 1987, s. 6). Intresse för det som ska läsas

underlättar läsningen. Eleverna ska få "möjlighet att bearbeta ett verkligt innehåll som har ett

värde utöver det rent språkliga" (Thorsén 1990, s. 134); det är alltså inte språkets formsida som är



det viktigaste. Utöver detta måste böckerna erbjuda nöje, spänning och igenkännande eller nya

upptäckter. Den läsare som engagerar sig i texten glömmer lättare bort den mekaniska, språkliga

delen av läsningen och koncentrerar sig på berättelsens handling (Collie & Slater 1987, s. 5).

Den allmänna åsikten är att skönlittertur erbjuder en sådan variation av teman och stilar att nästan

alla elever hitta något som intresserar dem och därigenom finna nöje även i läsning som är

krävande.

4.2.3 Whole language-rörelsen

I de engelskspråkiga delarna av världen har den s.k. Whole language-rörelsen växt sig stark i

främmandespråksundervisningen. Rörelsen betonar sambandet mellan det verkliga livet och

inlärningssituationen. Vidare vill den främja elevernas mod att tala och att uttrycka egna tankar

och idéer. Förutom talet ska eleverna läsa och skriva mycket och dessa färdigheter, inklusive

hörförståelse, ska samverka. Whole language-rörelsen hävdar att "autentiska texter ger bäst

språkmodeller" då de ger ett helt och äkta språk (Lundahl 1998, s. 67).

4.3 Kritik

Kritiska röster uttrycker att autenticitet i språkundervisningen "avleder uppmärk-samheten från

språket som system och förutsätter en kunskap om språket" (Lundahl 1995, s. 24). Enligt Lundahl

anser ett antal forskare, däribland Widdowson,  Lightbow och Spada samt Breen, att äkta texter i

skolan inte främjar inlärningen eftersom de metaspråkliga aktiviteterna (grammatiska regler, hur

språket är uppbyggt samt jämförelser med modersmålet) inte får tillräckligt med uppmärksamhet

(ibid s. 25). De som är kritiska till autentiska texter hävdar att inlärningen av modersmålet och av

ett främmande språk inte sker på samma sätt och därför är samma typ av inlärning inte lönsam.

Eleverna behöver även formsidan av det nya språket; de behöver förstå syftet med grammatik och

öva densamma.

När det gäller läslusten i modersmålet förespråkar Lundberg en fri, spontan läsning men också en

läsning som inriktas mer på form och teknik (Lundberg 1984, s. 125). Liksom ovanstående

kritiker hävdar räcker inte bara fri läsning. Den fria läsningen ger förhoppningsvis ökad läslust

samt ett omedvetet intag av språket; den "forminriktade" läsningen ger struktur och ramar för det

främmande språket.

4.4 Förutsättningar för arbete med autentisk skönlitteratur

Lundahl sammanfattar några "bärande principer" för att arbeta med autentisk skönlitteratur:

innehållet ska stå i centrum för elevens uppmärksamhet (se vidare 4.6), det måste finnas en

mängd texter av olika slag att tillgå så att eleverna har möjlighet att läsa något som de intresserar

sig för och lässättet bör varieras (t.ex. genom enskild läsning, läsning i grupp eller läsning



tillsammans med läraren). Vidare bör eleverna arbeta aktivt med sitt ordförråd (Lundahl 1998, s.

30).

4.4.1 Behovet av språklig medvetenhet

För att en elev ska lyckas krävs också en språklig medvetenhet. Att vara språk-ligt medveten

innebär att se skillnad mellan innehåll och form, t. ex. genom att se hur olika typer av ordpar hör

samman (Lundberg 1984, s. 39). Denna metaspråk-liga medvetenhet hjälper läsaren att se

släktskap mellan ord, att se tvetydigheter och att kunna leka med språket.

Den metaspråkliga medvetenheten kan utvecklas genom "att leka med språket, att producera rim,

att hitta på och förklara vitsar och gåtor" och den ger eleven "kunskap om hur språket används i

olika situationer" (ibid s. 48) och på så sätt avslöjas språkets formsida. En sådan kunskap

underlättar läsning av autentiska texter där ordlekar och släktord ofta förekommer.

Läsaren bör också uppfatta fonologi (läran om minsta betydelseskiljande enheter i språket) och

morfologi (läran om minsta betydelsebärande enheter i språket). Lundberg uttrycker det: "läsning

kräver att man kan bli medveten om sin språk-kunskap [...] även morfologiskt, syntaktiskt och

semantiskt" (ibid s. 47). Att kunna uppfatta dessa två underlättar läsningen enligt Lundberg;

eleverna ser hur ett ord är uppbyggt (ibid s. 45). Fonologi och morfologi i sig själva räcker inte,

men de är en del av framgångsrik läsning (ibid s. 47). Jag har inte funnit något vidare svar på hur

viktig fonologisk och morfologisk medvetenhet är för läsning av just autentisk litteratur, men för

att en språkinlärare ska förstå språket från grunden behövs också kunskap om språkets minsta

delar. Detta behov kan dock uppfyllas med hjälp av vanliga läroböcker för att sedan överföras till

läsning av autentisk skönlitteratur.

Vidare är en strategisk medvetenhet önskvärd, dvs. en medvetenhet som hjälper eleven att läsa en

text på rätt sätt och som ger honom/henne en känsla av att klara uppgiften, en känsla av att kunna

läsa på det främmande språket (Lundahl 1998, s. 54). Om eleven tror sig klara läsningen och vet

att läsa på rätt sätt är autentisk skönlitteratur en stor språklig resurs. Om inte kan en autentisk

skönlitterär bok kännas som ett hinder. Detta ska helst undvikas, men när det uppstår måste

eleven få hjälp att utveckla språket ytterligare för att senare kunna ta sig an läsningen eller helt

enkelt ta en enklare bok till att börja med.

4.4.2. Kontextens roll för förståelsen

Kontexten är en yttre ledtråd som läsaren kan dra nytta av för att förstå, men hur mycket

kontexten påverkar läsförmågan är svårt att avgöra. Trots detta ger "de kontextuella ledtrådarna

[...] stöd åt förståelsearbetet" (Lundberg 1984, s. 67f). För att kunna läsa och förstå en autentisk

text krävs att läsaren har en uppfatt-ning och kunskaper om den situation som texten behandlar för

att undvika missförstånd; "[u]tan sammanhang och bakgrund blir det närmast fråga om en

språkligt formell hantering" (Thorsén 1990, s. 139).



Vid läsning finns inte innebörden helt och hållet i texten. Texten är snarare
en slags inbjudan till läsaren att aktivera ett schema [...] [i vilket] textens
innehåll kan infogas (Lundberg 1984, s. 98)

Genomgående i litteraturen påpekas hur viktigt det är med bakgrund och för-förståelse vid läsning

av äkta texter. Hur löser man det i språkklassrummet där eleverna läser olika böcker och

gemensam förförståelse inte är en möjlighet? En möjlig lösning är att eleverna genom

recensioner, inspelade redovisningar, skriftliga kommentarer etc. allteftersom bygger upp en

"katalog" över de böcker som finns att läsa. Läraren kan också presentera böcker för eleverna.

Detta förutsätter dock att böckerna finns att tillgå under en lång tid.

4.5 När ska eleverna möta autentiska texter?

Liksom Krashen och Terrell menar Malmberg att eleverna ska vänja sig vid att läsa för

huvudinnehållets skull, "en läsning inriktad på textens väsentligheter" (Malmberg 1993, s. 202)

och därigenom läsa effektivt. Malmberg anser dock att det är först mot slutet av grundskolan och

framförallt på gymnasienivå som eleverna kan börja läsa äkta, men inte svår, skönlitteratur.

Malmberg hävdar dels att eleverna måste kunna "segmentera meningsinnehållet" för att kunna

förstå denna typ av texter, dels att mängden extensiv läsning ökar och eleverna måste således ha

ett relativt stort vokabulär för att kunna tillgodogöra sig det som de läser (ibid s. 201f.). Malmberg

talar också om läsning av enkel sakprosa och facklitteratur när han behandlar läsning av

autentiska texter, men här nämner han att det är ett steg svårare eftersom eleverna måste ha "en

god läsfärdighet" (ibid s. 203). Han är inte lika "modig" som till exempel Lundahl vad gäller

läsning av autentisk litteratur. Istället ser han s.k. "graded readers" (dvs. böcker klassade i olika

svårighetsgrader) eller annan anpassad, omskriven skönlitteratur som lämplig på högstadiet, för

att eleven sedan ska läsa böcker med hög svårighetsnivå på gymnasiet (ibid s. 200). Malmberg

verkar inte se barn- och ungdomslitteratur som ett bra alternativ; han vill vänta tills dess att

eleverna klarar av svårare vuxen skönlitteratur.

Lundahl däremot anser att tidpunkten för introduktion av autentisk skönlitteratur beror på elevens

intresse för att läsa, språk- och läsförmåga, tillgången till lämpliga texter samt hur läsningen går

till (Lundahl 1998, s. 140). Hanisch och Risholm pekar på den läsaptit som finns hos eleverna

redan på mellanstadiet:

Det räcker med ett mindre antal av de allra lättaste böckerna. De flesta
elever kommer ganska snabbt förbi det stadiet och behöver istället lite mer
att 'bita i' (Hanisch & Risholm 1994, s. 90).

4.5.1 Tillrättalagda texter i förhållande till autentiska texter



Tillrättalagda texter har ett lix (läsbarhetsindex) som passar elever när de når högstadiet, men

dessa förenklade texter innebär ofta att innehållet tunnas ut. Trots att förenklade texter har

bearbetats så att de saknar svår syntax och svåra ord och istället har mycket dialog och enkla

tempus, leder de inte alltid till större framgång hos läsaren då de inte väcker samma intresse som

autentiska texter. Förutom detta har riktiga böcker en kvalitet som tillrättalagda texter saknar

(Lundahl 1998, s. 62) samt ett mer attraktivt format.

Bettelheim och Zelan kritiserar starkt böcker för nybörjare då språket ger sken av att vara

intressant, men blir tjatigt. De anser liksom Lundberg att upprepning är lönsamt, men för den

skull inte roligt. De hävdar att elever som blir uttråkade har svårt att byta inställning och för då

över sina negativa attityder även till texter som är roligare ( Bettelheim & Zelan 1983, s. 187f).

4.6 Lästeknik

Vilka typer av läsning kan vi utveckla? Både Krashen och Terrell (1983, s. 134) och Malmberg

(1993, s. 205) delar in läsningen i fyra sorter: scanning (sökandet efter speciell information i en

text), skimming  (sökandet efter huvuddrag, "the general gist of the passage"), extensive reading

(övergripande förståelse av en längre text) och slutligen intensive reading (förståelse av all text).

Extensive reading är den lästeknik som främst används vid läsning av skönlitteratur även om de

övriga tre går att applicera på mindre bitar av en bok, men det blir då inte samma

upplevelseläsning utan istället mer lästräning.

4.6.1 Extensiv läsning och att läsa top down

I skolan har det ofta inriktats på en atomistisk läsning där varje ord och fras ska förstås med följd

att eleverna fastnar i det som de inte känner till. Istället bör läraren se till att eleven vet att det är

det övergripande innehållet som har betydelse. Att läsa autentiska texter innebär att arbeta enligt

en top down modell, dvs. en holistisk läsning där läsaren utgår från helheten och söker mening

och innehåll i texten. Eleverna tränas att acceptera att inte förstå allt och de koncentrerar sig på

huvuddragen i en text. För att detta ska fungera måste läsaren "utveckla sin gissningsförmåga och

vänja sig vid att granska de ledtrådar som finns" (Lundahl 1998, s. 18). När läsningen enbart blir

ett gissande är det dock inte en lönsam teknik. Kan eleven istället utesluta möjliga alternativ

genom att titta på de ledtrådar som ges, tjänar eleven tid.

När elever läser på detta sätt, dvs. extensivt, behöver de inte förstå allt, men undersökningar visar

dock att vi uppmärksammar fler språkliga detaljer i ett främmande språk än i vårt modersmål.

Dessa detaljer är ofta oviktiga och tar tid från den allmänna förståelsen, vilket dämpar läsorken

och läslusten; det kan med andra ord bli alltför arbetsamt att läsa.

Hur kan vi då styra våra elever mot en bättre lästeknik och därigenom träna bort fokuseringen på

detaljer? En lösning är att eleverna får läsa många texter så att de blir vana. Krashen och Terrell

ger två strategier att förmedla: att läsa för innehållets skull och att inte slå upp varje ord. Dessa



regler är enligt dem "enough to 'unlock' many readers who already read fluently in their first

language" (Krashen & Terrell 1983, s. 139). Detta är två viktiga strategier att lära eleverna som

måste våga läsa på samma sätt i det främmande språket som i modersmålet och inte tro att det är

intensiv läsning som gäller. Detta förutsätter dock att det sedan är vad läraren "vill ha"! Vidare

säger Krashen och Terrell att eleverna kan föras mot och förstärka olika lästekniker genom de

frågor läraren ställer kring det lästa (ibid s. 137). Det gäller att visa vilka kunskaper som är

viktigast. Lundahl konstaterar att förståelseinriktade uppgifter är bättre än frågor (Lundahl 1995,

s. 12).

4.6.2 Rätt teknik leder till goda läsvanor

Skolarbetet ska leda till att eleven läser även på fritiden. Kursplaner för grundskolan säger att

eleven ska läsa litteratur som kan stimulera till fortsatt läsning på egen hand (1994, s.16). Denna

tanke har också Krashen och Terrell som skriver:

The job of the class is not only to provide such texts for actual reading practice,
but also to help the student find reading outside the class, so progress in the
second language will continue after the course ends. [...] Our goal should be to
show the students where [the outside reading] is, and to put them in a position to
make use of it (Krashen & Terrell 1983, s. 142).

Lundberg ger den "enkla" lösningen för att underlätta läsning både i skolan och i hemmet: man lär

sig läsa bättre och bättre genom att läsa (Lundberg 1984, s. 77). För att eleverna ska läsa måste

de känna läslust.

I How Schools Teach Reading betonar författarna att eleverna bör uppskatta böckerna, svara

positivt på berättelsen och kunna jämföra den med sin egen erfarenhet (Redfern & Edwards 1992,

s. 10). Här nämns hur viktigt det är att eleverna blir uppmuntrade att använda sin egen kunskap

och sitt eget språk för att bli bra läsare. Ett faktum som spelar stor roll vid inlärning av

modersmålet, men som också stämmer vid den process som sker när eleverna lär sig ett nytt

språk, är att eleverna måste sätta det de läser i relation till sina egna kunskaper, t. ex. genom att

dra slutsatser utifrån texten.

Malmberg anser att läsning av autentiskt material främjar relationen till läsning i det verkliga

livet, till nöjesläsning och till inskaffande av kunskap/information (Malmberg 1993, s. 204).

4.7 Språkliga svårigheter

4.7.1 Bristande avkodning

Det mest frekventa problem som uppstår vid läsning av autentisk skönlitteratur är att det är för

svårt. Om avkodningen hos eleven är bristfällig blir det naturligtvis extra svårt att ta sig igenom



en text på ett främmande språk. Eleven måste först och främst kunna avkoda en text, men

avkodningen i sig räcker inte för att läsande och förståelse ska ske "på riktigt". Läsaren måste inte

enbart kunna se vilka bokstäver som bildar ord utan också kunna tolka ordets betydelse för att

verkligen läsa. Faktum kvarstår dock att eleven måste ha ett visst flyt i sin avkodning för att orka

arbeta med en text.

4.7.2 Skillnaden mellan uttal och stavning

Ett språkligt problem som nog ofta hindrar elever i främmande språk är att det uttalade ljudet och

de skrivna bokstäverna inte alltid stämmer överens. Vet eleven hur det heter i det talade språket

men inte hur det stavas kan han/hon ha svårt att se sambandet mellan tal och skrift och således

inte förstå det lästa. För att komma runt detta måste eleven få uppleva att både tal och skrift binds

samman, t. ex. genom att höra en text samtidigt som han/hon läser den. Uttal och skrift blir då

kopplade till varandra.

Kopplingen mellan tal och läsning är intressant; både Lindell och Lundberg diskuterar talets

betydelse för läsningen. Lundberg nämner den inre artikulationen, dvs. att uttala ord inom sig,

som en god hjälp vid långa eller svåra ord. Ibland kan eleven dra nytta av att läsa orden högt

(Lundberg 1984, s. 62).

Vidare talar Lundberg om de ortografiska regelbundenheternas roll när man läser på sitt

modersmål; eleverna lär sig hur det brukar vara, t. ex. att en viss bokstavs-kombination inte

förekommer i början av ord (Lundberg 1984, s. 50f). Naturligtvis underlättar en sådan kunskap

om stavning även i ett främmande språk och inom detta område drar eleverna nytta av att möta

många texter och många ord för att både med hjälp av läraren och enskilt upptäcka de stavnings-

reglerna.

4.7.3 Ordförråd och syntax

Ytterligare ett problem är ordförståelse; om det finns alltför många okända ord i en text sätter

dessa självklart stopp för förståelsen. All tid går åt till att slå upp ord och inte till själva

läsupplevelsen och den övergripande förståelsen (Krashen & Terrell 1983, s. 32). Mängden svåra

ord får inte vara så stor att eleven inte kan se förbi dem och vidare i texten.

När det gäller ett växande vokabulär måste eleverna förstå att upptäcka och nöja sig med de ord

som är viktiga för förståelsen, framförallt till en början (se vidare 4.6.1). Intresse för texten ökar

villigheten och möjligheten att lära sig nya ord.

Ytterligare ett problem för läsförståelse är textens syntax, "It is not easy to determine how much

unfamiliar syntax can be tolerated before it interferes with the comprehension of the message"

(ibid s. 133). Det är dock klart att en alltför komplicerad syntax hindrar förståelsen, vilket ger

barnböcker en klar fördel då de oftast har en enklare syntax.



4.8 Andra svårigheter

4.8.1 Kulturella hinder

Målen med språkundervisning ska vara både det formella, språkliga samt en ökad allmänbildning;

eleverna ska förstå det "socio-kulturella sammanhanget" för att kunna "utnyttja" texten till fullo

(Thorsén 1990, s. 139) . Lundahl diskuterar kulturella hinder, dvs. att språket är lätt, men själva

tanken med berättelsen förblir oavtäckt (Lundahl 1994, s. 15). Här ser vi igen vikten av att förstå

både ord och innehåll i en text. Om eleverna inte förstår sammanhanget förstör det läslusten.

Således kan både ett för svårt språk och/eller ett för svårt kulturellt sammanhang hejda

läsutvecklingen och därmed språkinlärningen. Det bästa vore att det fanns en sammanfattning

eller liknande som ger eleven berättelsens kulturella och sociala bakgrund så att han/hon kan gå in

i läsningen med viss förförståelse. Efterhand kan eleverna själva söka sådan

bakgrundsinformation, men läraren måste hjälpa till i början, exempelvis genom att i helklass tala

om böckerna. Utöver detta är diskussioner kring olika kulturer ett hjälpmedel då de hjälper

eleverna att förstå de kulturer de möter i litteraturen.

4.8.2 Metodisk-historiska svårigheter

Allt arbete med autentiskt material försvåras av de traditioner som finns i språkundervisningen.

Den audiolingvala metodiken, med tonvikt på att lyssna och tala, grammatiska strukturer och s.k.

drillövningar, har påverkat undervisningen som den fortfarande ser ut i dag. De texter som länge

lästes var konstruerade för språkklassrummet och visade tydligt den grammatik som

skulle/behövde tränas. Innehållet fick stryka på foten för att uppnå det språkliga syftet. I dag

möter vi därför, trots mer "läsvänliga" läroböcker, en ovana inför texter som inte lika påtagligt

tränar ett speciellt moment och som faktiskt är verkliga utmaningar för elever.

4.8.3 Praktiska problem

Lundahl liksom Hanisch och Risholm anger som största praktiska problem att hitta barn- och

ungdomsböcker som är intressanta och har olika svårighetsgrad (Hanisch & Risholm 1994, s. 90).

Eleverna anser ofta att läsning är en rolig och annorlunda del av engelskämnet; de vill gärna läsa,

men det förutsätter att det finns böcker som både intresserar och/eller roar och är lagom svåra.

Förutom att finna böckerna måste de införskaffas och betalas.

Utöver detta praktiska problem kräver klassrumsarbetet en god organisation för att alla elever,

även de som är svaga läsare och/eller svaga i det främmande språket, ska kunna dra nytta av de

böcker de läser. Det krävs en väl utarbetad metod hos eleverna för att de ska tillgodogöra sig



språket de möter på ett effektivt sätt. De måste kunna utnyttja sammanhang, ledtrådar, lexikon

och varandras kunskaper samt uppfatta det viktiga i en berättelse. Det måste även finnas lärarhjälp

att tillgå.

För att alla elever ska kunna läsa i lugn och ro samtidigt som andra elever redovisar är det

önskvärt med tillgång på grupprum eller andra salar. Vidare främjas läsmiljön av god belysning

och sköna läsplatser.

4.9 Learner autonomy och autenticitet

Learner autonomy grundar sig i elevens eget ansvar och betonar elevers villighet att lära, deras

kunskap om lärande och deras frihet i undervisningssituationen. Eriksson och Milliander

definierar learner autonomy som: "olika mål, material och uppgifter. Eleverna planerar och

utvärderar i samråd med läraren i par, smågrupper eller enskilt" (Eriksson & Milliander 1992, s.

65). De förklarar att en av grundstolparna i learner autonomy är elevernas medvetenhet om sitt

eget lärande (ibid s. 62).

Att arbeta med autentiska texter passar bra in i detta tankesätt; i stället för textböcker finner

eleverna språket i olika böcker där svårighetsgrad och innehåll varierar. Det ger valmöjligheter

och frihet. Eleven tar själv reda på var svårigheterna finns. "En aktiv läsning förutsätter en slags

medvetenhet om de egna tankeprocesserna, den egna inlärningen" (Lundberg 1984, s. 105).

Eleven klarar då att läsa på rätt sätt, t.ex. genom att läsa om eller att sänka läshastigheten. Den

medvetne läsaren kan avgöra om han/hon har förstått. Varje elev kan träna på de brister som

han/hon har.

4.9.1 Vägen mot learner autonomy

En fullt utvecklad learner autonomy i klassrummet kräver både mycket förarbete och eftertanke

för att eleverna ska klara av att ta ett så stort ansvar för sin egen utbildning. Eriksson och

Milliander pekar på att många lärare skulle uppfatta "individualiserande arbetssätt utan

gemensamt läromedel" som något alltför betungande och svårt (Eriksson & Milliander 1991, s.

81). De föreslår därför en arbetsmetod som gradvis går mot ett individualiserat arbete utan

gemensam textbok, där eleverna efterhand väljer böcker själva, antingen utifrån innehåll eller

utifrån "vilken färdighet de i första hand vill träna" (ibid s. 82). Därför föreslås att eleverna till en

början ska utgå från samma material men med olika uppgifter och mål för att röra sig mot learner

autonomy. Detta är något som också autentisk skönlitteratur erbjuder, exempelvis genom att

arbeta med en och samma bok i klassen, men att elevernas uppdrag utifrån texten formas av dem

själva eller varieras i samråd med läraren. Senare kan eleverna själva välja böcker och utarbeta

metoder. Att arbeta utan gemensam textbok kräver mer av eleverna och av läraren. Eleverna

måste få rutiner för sitt arbete och läraren måste våga släppa eleverna. "När den fasta strukturen i

den lärarledda undervisningen försvinner känns det för en del lärare som om de tappar greppet"

(ibid s. 189).



Eriksson och Milliander tror dock att eleverna tar större ansvar för sitt eget lärande om de själva

väljer böcker och utarbetar en plan för sitt läsande och därför är learner autonomy lönsamt.

Lundahl föreslår en bedömning av elevens läsande i learner autonomy-anda dels genom att eleven

själv funderar kring sin förståelse och utveckling, dels genom att läraren tittar på vad eleven läser,

hur läsandet går till och hur följduppgifter utförs (Lundahl 1998, s. 49f.). På detta sätt har läraren

kontroll över situationen och kan se vad eleven behöver och har möjlighet att "ha koll" på elevens

arbete och utveckling.

I Lpo-94 uttrycks gång på gång vikten av elevers självständighet och deras "eget sätt att lära" samt

att de själva ska formulera frågeställningar (Lpo-94, s. 17). En fungerade learner autonomymetod

i klassrummet låter eleverna styra och ta reda på vad de behöver träna. De tar ansvar för att

arbetet ger något. Autentisk skönlitteratur är en del av detta.

4.10 Sammanfattning

Sammanfattningsvis krävs det alltså att eleverna, för att de ska kunna tillgodogöra sig så mycket

av läsningen som möjligt, vet hur de ska välja böcker, hur de ska läsa och var/hur de skaffar

hjälp. För att läsning av autentisk litteratur ska pågå både i klassrummet och i hemmen måste

eleverna klara att läsa en text utan att den förbereds. Detta kräver rätt nivå på böckerna samt

språklig medvetenhet och mod att läsa extensivt. För bästa förståelse och inlärning borde alla

texter bearbetas noga, men detta är praktiskt omöjligt och liknar inte den naturliga lässituationen.

Om eleverna är medvetna om sitt lärande och om de olika lästeknikerna kan de själva avgöra när

de behöver hjälp (se vidare 4.4 och 4.8).



5. Uppläggning och genomförande av läsning av autentisk
skönlitteratur samt undersökning

5.1 Insamling av data

Jag visste att jag under min praktik ville utröna om det på mellanstadiet går att läsa engelsk

litteratur och i sådana fall hur det görs på ett bra sätt. Jag hade för avsikt att prova hur det är att

låta eleverna välja fritt och läsa autentisk engelsk skönlitteratur och att sedan be dem bedöma

läsningen. Jag valde också att undersöka mig själv som lärare i ett klassrum där eleverna väljer,

läser och redovisar böcker självständigt.

Mina data i undersökningen grundar sig främst på vad eleverna tyckt både i en allmän utvärdering

(bilaga 1) och i en enkät inriktad på läsning av autentisk skönlitteratur (bilaga 2) samt vad jag

själv observerat och upplevt när eleverna läste och redovisade. Utvärderingen gällde

engelskundervisningen i allmänhet (även annat som vi gjort i ämnet) och besvarades tyvärr endast

av 18 elever. Jag har tagit med utvärderingen som grund för mina resultat då många elever tog

upp läsningen i den. Enkäten var specifikt inriktad på läsning av böcker och utformades i samråd

med min handledare och utfördes efter avslutad praktik. Jag gick igenom frågorna tillsammans

med eleverna och förklarade syftet med enkäten och hur jag skulle behandla deras svar. 26 elever

svarade på enkäten, 14 pojkar och 12 flickor. Vid detta tillfälle var två elever frånvarande.

Vid skrivandets början hade jag enbart tänkt samla in data genom observation, enkät och

utvärdering, men eftersom tillfälle gavs passade jag på att i samråd med min handledare formulera

ett antal frågor utöver enkätfrågorna (bilaga 4). Jag ställde sedan frågorna i samtal med fyra

elever där jag förklarade syftet med samtalet och också hur det skulle gå till. Under samtalets

gång förde jag anteckningar.

Klassrumsobservationen pågick under engelsklektionerna i tre praktikveckor. Klassrummet vi

befann oss i är normalstort med tillgång till ett kombinerat kapp- och grupprum. Eleverna fick

delar av eller hela lektionstillfällen för att läsa, effektiv tid c:a 2,5 timmar. Eleverna fick vid ett

tillfälle i läxa att läsa hemma, minst femton minuter. På denna totala tid hann de flesta elever läsa

ett par böcker.
5.2 Eleverna

Eleverna som deltagit i min undersökning går i år sex i en klass med 28 elever. Det är en

förhållandevis homogen grupp där en ganska stor del av eleverna har gått tillsammans sedan

lekskolan. I gruppen finns ett par elever som nyligen tillkommit liksom fyra elever med

invandrarbakgrund. I klassen finns också en elev med speciella behov, men som fungerar väl i

gruppen. Kunskapsnivån bland eleverna vad gäller engelska är varierande.

De elever med vilka jag samtalade benämner jag som P1, P2, F1 och F2 (P för pojke, F för

flicka). Jag valde dem med avsikt för att tala både med pojkar och flickor samt för att de låg på



olika kunskapsnivå i engelska. P1 är en av klassens duktigaste elever som både vill och kan. Han

valde att läsa en av de svåraste böckerna jag hade med mig, men läste dock aldrig ut den (han

beslöt själv att inte läsa klart). P2 är en medelduktig elev. Han läste ett flertal ganska enkla

böcker. F1 tillhör också en genomsnittsnivå i klassen och hon valde att läsa en bok som var

ganska svår. F2 är svag i de flesta ämnen, men vill mycket. Hon läste ett par mycket enkla

bilderböcker.

5.3 Arbetet i skolan

Jag valde att introducera området genom att läsa två ganska enkla böcker för eleverna. De fick

olika uppgifter för att få förförståelse och hjälp under det att jag läste högt. Tillsammans med

eleverna lyfte jag fram olika hjälpmedel för att underlätta förståelsen; jag visade eleverna på olika

"clues", dvs. de ledtrådar som finns i samband med läsningen (bilaga 5).

Efter denna genomgång fick eleverna fyra alternativa redovisningssätt att välja mellan som gällde

för alla böcker:

- att skriva en sammanfattning av boken (på engelska eller på svenska)

- att skriva om huvudpersonen i boken (på engelska eller på svenska)

- att göra en tankekarta kring boken och skriftligt utveckla två av "bubblorna" i den

- att berätta om boken i grupper om c:a fyra elever

För de elever som inte ansåg sig klara av att skriva på engelska fanns alternativet att skriva hela

eller delar av redovisningen på svenska för att underlätta för eleven.

De engelska barn- och ungdomsböcker som eleverna hade att välja mellan kom från Institutionen

för språk och kultur vid Linköpings universitet. Jag valde ut drygt trettio barn- och

ungdomsböcker med varierande svårighetsgrad och olika ämnen. Bland böckerna fanns enkla

barnböcker med många bilder, liksom några böcker med ganska mycket text och få eller inga

bilder. Jag sorterade in böckerna i fyra nivåer, från lätt till svår.

Eleverna fick välja böcker i grupper om fyra där jag var med för att hjälpa dem. Efter detta första

val skedde byte av böcker i princip utan min hjälp; eleverna bytte med varandra och meddelade

sedan mig.

Jag lät eleverna läsa och redovisa fritt med den hjälp som de önskade eller som krävdes. Jag

ställde inte några krav på ett visst antal lästa sidor eller på vilken av de fyra redovisningstyperna

de valde. Mitt enda krav var att de använde tiden väl, dvs. att vad de gjorde hade med

läsning/engelska att göra.

5.4 Bearbetning och analys av data



Varken personnamn eller skolans namn är med för att eleverna ska vara anonyma; jag hänvisar till

dem enbart som pojke eller flicka. Utifrån utvärderingen har jag dragit generella slutsatser om

elevernas inställning och attityd till engelska och läsning av engelska böcker. Enkäten analyserade

jag först procentuellt (hur många procent av eleverna som anser sig vara bra på att läsa etc.) och

utifrån dessa procentsatser har jag sedan sökt finna allmänna attityder, förståelsesätt och övrigt

som jag sökte svar på. Vidare har jag försökt läsa ut om det finns något samband mellan svaren,

dvs. om olika delar påverkar varandra, t. ex. att vara bra på att läsa och att tycka om att läsa

autentisk litteratur. Slutligen har elevernas egna ord varit en del av resultatet.

Jag har bearbetat mina egna observationer genom att tala med min praktik-handledare och genom

att begrunda vad jag sett, hört och upplevt.



6. Resultat

Jag har valt att dela upp resultatdelen i två delar: vad jag observerat och upptäckt samt vad

elevenkät, utvärdering och elevsamtal gett. Jag har delat in den senare delen i fyra områden:

attityder hos eleverna och sambandet mellan läsförmåga och inställning till läsning och

engelska, förståelse, vad lärde sig eleverna? samt kontroll och redovisning av det lästa.

6.1 Mina observationer

Under introduktionen var eleverna aktiva och verkade ha trevligt. De visade intresse för vad som

skulle följa. Flera elever sade till mig att det var roligt att läsa då det var nytt och annorlunda,

vilket gav en god klassrumsatmosfär. Flera elever var förvånade över att de förstod så mycket,

vilket gav dem mod inför den egna läsningen.

Första gången mina elever skulle välja böcker för egen läsning rådde det viss tveksamhet i de

första grupperna inför att välja barnböcker, men efterföljande grupper tog glatt barnböcker med

sig ut bland de andra eleverna. En del elever valde bok med omsorg och tyckte inte alltid att de

riktigt hittade en bok som passade dem; andra tog en bok utan att särskilt noga fundera kring dess

lämplighet. I vissa grupper var det tydligt att andras åsikter om en bok inverkade på valet. Några

elever valde att välja sist när de andra gått tillbaka till klassen för att kunna välja i lugn och ro.

Jag hade tänkt att byte av böcker även fortsättningsvis skulle gå via mig så att eleverna kunde få

hjälp att välja, men eleverna bytte böcker sinsemellan och skötte det i princip utan min

inblandning.

När eleverna läste rådde stor aktivitet. Från första stund fanns det hos de flesta elever en lust och

en vilja att läsa. Genomgående möttes jag av och hörde positiva åsikter kring att läsa själv; många

uttryckte det som nyttigt och lärorikt. Stoltheten över att ha läst en bok på engelska var påtaglig

och många elever ville att jag skulle skriva upp vilka böcker de läst.

Jag noterade en markant skillnad i elevernas ambition vad gäller att läsa på ett meningsfullt sätt.

Jag observerade att en del elever smet undan och inte tog det ansvar som läsningen krävde.

Eftersom jag valt att låta läsandet vara förhållande-vis fritt passade en del elever på att lata sig,

men det var dock inte alltid de elever som annars uppvisat tendens att vilja slippa arbeta.

För en del elever tror jag att dessa läsningstillfällen var ren avkoppling där de förnöjsamt läste

några enkla böcker utan att egentligen medvetet dra någon nytta av det, men med utgångspunkt i

vad jag sett hävdar jag dock att flertalet elever såg läsning av autentiska böcker som ett tillfälle att

lära sig engelska och därför satsade på läsningen.



Ibland upplevde jag att det blev väl högljutt i klassrummet mycket på grund av muntliga

redovisningar, förståelsefrågor och bokbyten. Jag märkte att det påver-kade koncentrationen hos

somliga elever.

Min totala upplevelse av det som pågick i klassrummet är att det var framgångs-rikt såtillvida att

eleverna trivdes, var positiva och klarade av att läsa och förstå!

6.2 Utvärdering, enkät och samtal

6.2.1 Attityder och sambandet mellan läsförmåga och inställning

Både utvärderingen (bilaga 1), enkäten (bilaga 2) och samtalen med elever visar en positiv attityd

hos eleverna; de tycker att det har varit roligt att läsa engelska böcker. P2 anser att det är en av de

"kulaste sakerna man kan göra i engelska". De fyra intervjuade eleverna accepterar att läsa

barnböcker när de är på engelska, men förutom F2 är de tveksamma till att läsa svenska

barnböcker. P1 skulle ha velat ha fler böcker att välja mellan och P2 hade gärna sett fler böcker

på medelsvår nivå.

Tio av de tillfrågade eleverna (38,5%) anser sig vara mycket bra på att läsa överhuvudtaget, nio

stycken (34,6%) tycker att de är bra på att läsa och de resterande sju elever (26,9%) är ganska

duktiga läsare. Ingen av eleverna svarade inte så bra, vilket visar på gott självförtroende!

Sexton av eleverna (61,5%) är positiva eller mycket positiva till ämnet engelska i allmänhet och

till läsning av autentisk litteratur. Av dessa elever anser sig många vara både goda läsare och bra

på engelska. Jag fann att nio eleverna inte var lika positivt inställda till engelska och läsning av

autentisk litteratur och av dem tycker de flesta att de bara är ganska bra på att läsa och på

engelska. Hälften av alla elever tycker dock att det fungerade mycket bra att läsa engelska böcker.

Endast en elev tycker inte att det gick särskilt bra. De intervjuade eleverna säger alla att det går

bra att läsa på engelska, att de t.o.m. läser lika fort på engelska som på svenska, men att

förståelsen tar längre tid, något som jag inte till fullo förstod. Kanske menar de att avkodningen

går lika fort, men att det sedan tar mer tid att översätta det lästa till förståelse av orden.

P2 och F1 vill att läsningen ska ske i skolan, P2 säger sig ha för mycket annat att göra hemma. P1

och F2 läser gärna hemma. P1 läser redan lite på engelska hemma eftersom hans föräldrar har

många engelska böcker.

6.2.2 Förståelse

Introduktionen och genomgången av ledtrådar uppskattades av de intervjuade eleverna, men de

tror att de skulle ha klarat att läsa ändå. P2 tror att det var bra för de som inte är så duktiga i

engelska. P1 tycker att det var bra att få fler sätt för att underlätta förståelsen, till exempel

"uppdaterade" han vad han läst med hjälp av de bilder som fanns i boken. P2 använde några av



ledtrådarna när han läste; han tycker bland annat att framsidan gav lite hjälp. F1 fick hjälp av

"baksidetexten."

Det är tydligt att eleverna ofta använder flera olika sätt för att förstå när de läser. Enligt enkäten är

de vanligaste förståelsesätten att fråga någon eller att använda bilder och bokens sammanhang.

Flera elever uttrycker dessa två sätt som effektivare vägar till förståelse. En pojke skriver

"...läraren har ofta rätt, och att gissa och kolla på bilder leder långt.” Han frågar alltså läraren och

litar på att det där finns ett rätt svar. Det är också viktigt att det går snabbt, vilket det gör att fråga

läraren eller någon annan elev: "...det går fort så att jag kan fortsätta läsa" förklarar en annan

pojke. En tredje beskriver det: "Man kan ju fråga en kompis så behöver jag inte ta tid till annat."

Förutom att fråga någon och att utgå från sammanhanget använder sig eleverna av ordlistan

och i fjärde hand av gissningar. Bara ett fåtal elever markerar att de struntar i att de inte

förstår. En pojke som kryssat alla alternativ utom ordlistan skriver: "Om jag skulle fastna på

något ord så är ordet ofta inte så viktigt och man förstår ändå vad boken handlar om."

En flicka anser dock att ordlistan är bra eftersom där står alla ord. Många elever använde sig av

de ordlistor som fanns i klassrummet och slog upp ord på eget initiativ.

P1 uttrycker en kulturell förståelse då han säger att det känns mer äkta att läsa om saker som

händer i England när han läser på engelska.

6.2.3 Vad lärde sig eleverna?

Mer än tre fjärdedelar av de tillfrågade eleverna upplever att de har lärt sig nya ord och fraser av

att läsa engelska böcker. De fyra med vilka jag talade tror att man lär sig något av att läsa - "ja,

man lär sig" (P1) - men när det gäller vad och hur går åsikterna isär. Flickorna tror att de lär sig

ord; F1 har slagit upp en del ord och de har hon lärt sig, F2 ber om hjälp med ordförståelse och

hon tror att hon kommer ihåg några av orden. P1 listar ut ord utifrån sammanhanget; ofta vet han

vad ett ord betyder men har ändå inget svenskt ord. P2 tror inte att han lärt sig några ord eftersom

han läste lätta böcker som inte innehöll så många nya ord. Han tror däremot att "man lär sig läsa

bättre, mer flytande" av att läsa engelska böcker.

De elever som jag samtalade med tror att alla får ut något av att läsa engelska böcker, även de

som inte är så bra på engelska. Enligt P1 bör alla försöka läsa, men den som inte är så duktig bör

börja med enkla böcker. Han funderar vidare kring att den som inte är så duktig måste ha extra

tålamod eftersom det finns många svåra ord.

P1 har i ett TV-program lärt sig att det inte går att översätta rakt av från ett språk till ett annat.

Ord betyder olika saker i olika sammanhang och det har han tänkt på nu när han läste.

6.2.4 Kontroll och redovisning av det lästa



Genomgående tycker eleverna att de har använt tiden väl för att läsa och redovisa, men en elev

påpekar att han ibland inte gjorde något när han väntade på en grupp för muntlig redovisning. Av

de 26 eleverna är det fyra stycken som tycker att jag borde ha kontrollerat deras arbete mer.

Dessa fyra anser sig alla vara ganska duktiga eller duktiga på engelska.

P2 föredrar att redovisa muntligt i grupp då det gav en chans att berätta för andra om en bok så att

de vet om de vill läsa den eller ej.

F1 tycker att det är bra att skriva en sammanfattning. P1 föreslår att skriva en tidningsartikel om

boken man läst som ett redovisningsalternativ.

På frågan om redovisning är nödvändig kommer behovet av bevis på utfört arbete fram. P1 anser

att alla borde visa att de arbetat, "...man ska bevisa på något sätt så att man inte luras." P2 svarar

"Måste och måste. Det borde ju inte va' nå'n som fuskar. Man lär sig ju inget då." För F2 är en

sammanfattning enbart ett bevis på att hon gjort något, men hon tycker inte att det ger något. F1

däremot läser inte på olika sätt när hon ska redovisa eller nöjesläser.



7. Diskussion

7.1 Mitt huvudintryck

Mest påtagligt för mig var den entusiasm jag kände i klassrummet och som också reflekterades i

elevernas enkät- och utvärderingssvar. Denna entusiasm stämmer väl överens med de attityder

som bland annat Lundahl har uppmärksammat; jag tror att det finns både en positiv attityd till att

läsa böcker och en marknad för det. Eleverna vill och klarar det således. Läslusten ska jag som

lärare ta till vara. Precis som Hanisch och Risholm säger märkte jag att eleverna fort vågade ge

sig på svårare litteratur (Hanisch & Risholm 1994, s. 90). Jag tror att framgången skulle ha kunnat

vara ännu större om alla omgivande krav uppfyllts (se 4.8.3), men trots bristen på bra, lugna

läsplatser, goda kunskaper om hur man läser bäst och lämpliga böcker för alla var resultaten goda.

Det var dock en alltför kort läsperiod för att jag i realitet skulle kunna genomföra alla tankar jag

har kring autentisk skönlitteratur.

7.2 Arbete utifrån autentisk skönlitteratur

Jag tror att den största fördelen med autentisk litteratur är det intresse för språket som kan väckas

hos eleverna genom att det finns så många böcker av varierande karaktär. Eftersom de flesta

elever godtar och uppskattar att läsa barnböcker öppnar det dörren för en ganska enkel

litteraturtyp i klassrummet. Känslan av att faktiskt förstå gör det acceptabelt att läsa barnsliga

böcker och den känslan är värd mycket.

Jag anser att bra böcker, dvs. böcker med intressant innehåll och lagom nivå är en förutsättning

för elevers lust, men också att det stöd de behöver finns, både för att få struktur under läsningen

och ordning på lästekniken.

Ordinlärning bör rikta sig mot att förstå ord som är nödvändiga, förslagsvis genom att eleverna får

öva sig att plocka ut de viktigaste orden, kanske först i modersmålet innan de ger sig på en

engelsk text. Läraren bör förklara vilka ord som är viktiga och varför. Vidare drar eleverna fördel

av att lära sig ord i fraser och uttryck där de ofta förekommer. Eleverna ska träna att se orden som

delar i en helhet och inte som lösryckta bitar. De bör alltid placera dem i fraser och inte enbart

träna glosor på det traditionella sättet (i spalter); glosläsning ska inte förbises utan strategin ska

delvis förändras.

Förutom att läsningen ger ett större ordförråd och mer flyt i språket, kan den ligga till grund för

annat arbete, exempelvis samtal, presentationer, drama och högläsning samt en mängd

skrivuppgifter av varierande karaktär. Då jag, som sagt, bara arbetade med klassen under tre

veckor hann vi inte utveckla olika arbetssätt utan eleverna fick enbart fyra olika redovisningssätt.

Jag anser att autentisk skönlitteratur kan ge eleverna goda möjligheter till läs-, skriv- och

talövningar i mycket större utbredning än vad som skedde i "min" klass. Hörförståelse kan

exempelvis tränas genom att en autentisk bok högläses eller genom att eleven har både bok och



kassett, men är, som jag tidigare nämnt, den färdighet som är svårast att anknyta till autentisk

skönlitteratur.

Trots att mina elever inte fick prova alla de möjligheter jag ser i autentisk skönlitteratur, fick både

de och jag chansen att "provsmaka". Eleverna läste flitigt och ivrigt, de uppvisade lust att läsa.

Med redovisningarna blev det si och så; vissa elever skrev genomtänkta sammanfattningar eller

personbeskrivningar och berättade på ett bra sätt, andra skrev kortfattat och valde att inte alls

redovisa muntligt. Många elever valde dock att redovisa muntligt då det kändes som det lättaste

alternativet. Fastän en del elever (främst pojkar) gjorde sina redovisningar slarvigt, valde jag att

se det positiva i att de faktiskt läste och försökte tala engelska.

De arbeten som läsningen genererade blev inte så stora eller genomarbetade, men de genomfördes

utan klagan och oftast med gott humör. Ingen i klassen gjorde en mindmap kring boken då det

"inte var roligt"; arbetet skulle vara lustbetonat.

7.3 Behovet av kontroll

Organisatoriskt är det svårt att kontrollera att alla elever får ut något av läsningen; vad gör de

egentligen? Min ganska passiva roll när eleverna själva styrde kändes ovan; normalt sett är jag

som lärare med och kontrollerar noggrannare.

Det var en självklarhet för mig att låta alla elever i klassen läsa böcker (även den elev som läser

extra engelska), men jag funderade på hur jag fångar upp den som inte vill/klarar av att läsa. Alla

elever måste känna att de får ut något av det som sker, annars kommer de snart att tappa intresset.

I ett klassrum där eleverna är vana att ta ansvar för sitt eget lärande och vet varför de gör något

kommer läsning av autentisk litteratur att vara ett förhållandevis enkelt och roligt sätt att variera

undervisningen, men i det klassrum där eleverna är vana att styras och hålla sig till exakta ramar

blir det svårare. Under en så kort tid som tre veckor var bristen på uppföljning påtaglig för mig.

Jag fick lita på att eleverna tog ansvar.

I min undersökning är det bara elever som ser sig själva som duktiga som tycker att jag borde

kontrollera deras arbete mer. Tyder detta på att det är de duktigaste eleverna som gärna vill visa

upp vad de gjort och svarar övriga nej då de tycker att det är skönt att slippa prestera något? Eller

trivs eleverna med att slippa känna att de måste kontrolleras? Jag tror att svaret är ja på båda

frågorna. En del elever tycker att det är skönt att slippa prestera något och smiter gärna undan,

andra uppskattar att få förtroende och att inte känna att de måste bevakas i sitt arbete.

Jag noterade också de elever som enbart redovisade för min skull och inte ser något syfte med det

för egen del. Hur förändrar jag denna attityd? För att learner autonomy ska kunna genomföras

måste eleverna förstå varför man gör saker och de måste känna ansvar för sina studier. Det är en

svår uppgift som dock måste vara en ledstjärna för alla lärare. Jag tror att det kan uppnås genom

att skolans arbete på olika sätt kopplas samman med samhället utanför så att eleverna ser syftet



med att lära sig. Vidare ska läraren alltid ha ett medvetet mål med lektionerna. Eleverna ska också

våga ifrågasätta det som de gör.

7.4 Ekonomi

Jag tror att de praktiska/organisatoriska samt de ekonomiska svårigheterna är de största hindren

för att använda autentisk litteratur i språkundervisningen. Det är önskvärt att det finns litteratur i

stora mängder så att alla kan läsa något som passar dem. P1 skulle ha velat ha fler böcker att välja

mellan överhuvudtaget och P2 hade gärna sett fler böcker med medelsvår nivå. Båda

kommentarerna är befogade och skulle kunna undvikas om tillgången på litteratur är stor.

Eleverna måste ha möjlighet att välja en bok de finner intressant och de måste kunna behålla den

under en längre tid om så behövs. Jag har tyvärr ingen lösning på hur man lätt och billigt

införskaffar böcker, men om skolan vill satsa på att bygga upp ett litet bibliotek med utländsk

barn- och ungdomslitteratur är nog Internet en utmärkt plats att finna böcker på. Det går att

beställa böcker från England och USA och det går att söka bidrag för inköpen.

Vidare bör det finnas läsplatser så att alla elever kan få läsro och schemalagda lässtunder. Läraren

måste organisera arbetet så att han/hon kan uppmärksamma alla elever någon gång under

läsperioden och finnas till hands för dem som vill ha hjälp eller vill redovisa. Frågan är hur man

löser det i dagens skola där pengar, utrymmen och personal är en bristvara.

Eftersom eleverna  i den här klassen rekommenderade och bytte böcker självmant slapp jag ett

praktiskt moment som annars hade tagit ytterligare tid. Elevernas egna initiativ var en positiv

erfarenhet, vilket underlättade arbetet för mig, men i en annan grupp måste kanske jag organisera

bokbyte och läsning.

7.5 Obesvarade frågor

Jag tror att även de elever som inte är så positiva till engelska kan lockas av autentisk litteratur,

men upplever inte att jag helt besvarat min frågeställning rörande omotiverade elever. Att läsa

riktiga engelska böcker är annorlunda och ganska fritt, kanske är det ibland lösningen för att

engagera ovilliga elever. Jag ser dock hur en allmänt negativ attityd till läsning och till engelska

påverkar elevernas uppfattning. Här visar min undersökning på samma resultat som den

refererade litteraturen. Bland annat Bettelheim och Zelan tar upp problemet med överföring av

negativa attityder; är man en dålig läsare försvårar det naturligtvis läsning i främmande språk

både tekniskt och "inställningsmässigt".

7.6 Vidare arbete med autentisk litteratur

För mig var denna period av lästillfällen ett första försök att väcka elevernas vilja och lust. Om

jag skulle fortsätta skulle jag tillsammans med eleverna variera genom att stundtals rikta

läsningen mot ordförståelse och en aktiv breddning av ordförrådet samt arbeta mer med den



metaspråkliga medvetenheten. Detta kan t. ex. ske genom att samla viktiga ord eller att leta efter

exempelvis alla verb i en text, vidare kan eleverna göra bildordlistor utifrån det lästa. Den

språkliga medvetenheten kan bearbetas bl.a. genom rim, ordvitsar och att studera konstiga uttryck

som finns i språket.

Jag håller med t. ex. Lundberg som hävdar att det finns ett behov av form-undervisning för att ge

struktur åt språket; det finns alltid elever som vill ha och behöver grammatiska regler och

formlära för att organisera sina kunskaper. Även här kan en skönlitterär text nyttjas för intensivt

studium. Det är dock viktigt att eleverna inte ser språket som ett svårt system av grammatiska

regler, utan att de istället lockas in i språket genom läsning av sådant som känns verkligt (se

4.6.2). Även om eleverna inte själva ser hela nyttan med att läsa genuin litteratur får de omedvetet

ett ökat vokabulär och framförallt en större känsla för det aktuella språket, men också att enbart

läsa fritt blir tröttsamt i längden; lässätt och texttyper bör därför varieras. Eleverna kan läsa

enskilt eller tillsammans i klassen, extensiv läsning kan varvas med de andra lässätten, texterna

kan vara lätta eller svåra och handla om vitt skilda saker.

Innan jag introducerar autentisk skönlitteratur i en klass är det viktigt jag tillsammans med

eleverna har tränat lästekniker och hur man arbetar sig igenom en svår text. Detta måste komma

före det att eleverna möter texter på egen hand. Normalt sett har jag en grupp elever under en

längre period än tre veckor och då har jag möjlighet att grundligt förbereda fri läsning och jag har

också vetskap om vilka elever som behöver extra mycket hjälp. Jag gjorde delvis en sådan

introduktion, men eleverna hann inte öva sig individuellt.

Nästa gång jag låter mina elever läsa autentisk litteratur kommer jag inte låta dem välja samma

redovisningssätt varje gång, utan be dem att variera sig för att träna flera färdigheter. Jag vill

också se till att ha hört eller läst något av varje elev om det är möjligt. Jag tror att jag även

fortsättningsvis tänker låta läsning av autentisk litteratur löpa parallellt med övrig

engelskundervisning, kanske som bänkböcker, så att eleverna inte tröttnar på att läsa och främst

för att kunna "samla" dem kring vissa områden eller moment.
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Sammanfattning

Uppsatsen handlar om att använda autentisk skönlitteratur i grundskolans språkundervisning.

Genom litteraturstudium, praktiskt arbete, enkät och intervjuer behandlas här autentisk litteratur i

undervisningen från olika vinklar och sätts i relation till läroplan, kursplaner och learner

autonomy. I litteraturdelen beskrivs autentisk litteratur i klassrummet, dess förutsättningar,

fördelar och problem. Autenticitet betraktas oftast som något positivt och berikande för

undervisningen. I resultatdelen behandlas elevernas uppfattning om autentisk litteratur samt

metodiska och praktiska betänkligheter. Resultaten tyder på positiva erfarenheter bland eleverna,

men också på att arbeta med autentisk litteratur kräver eftertanke från läraren och ekonomiska

resurser.
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Bilaga 1

Utvärderingsfrågor

Utvärdering
1) Vad var bäst av det vi gjort? Varför? Rangordna de tre bästa momenten.

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________

2) Vad tyckte du inte om? Varför? _____________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________

3) Vad har du lärt dig? Vad behöver du repetera? _________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________

4) Vad tycker du att jag har gjort bra? __________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________

5) Vad tycker du att jag kan förbättra? __________________________________



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________

UB 981120



Bilaga 2

Enkätfrågor

Att läsa engelska böcker

1. Pojke Flicka

2. Är du bra på att läsa?

inte så bra ganska bra bra mycket bra

3. Är du bra på engelska?

inte så bra  ganska bra bra mycket bra

4. Tycker du att engelska är roligt?

inte så roligt  ganska roligt roligt mycket roligt

5. Gick det bra att läsa engelska böcker?

inte så bra  ganska bra bra mycket bra

6a. När du fastnar på ord vad gör du då? (Om du använder dig av flera sätt markera alla
dessa i � .)

� slår upp ordet i en ordlista.

� frågar en kompis eller läraren.

� struntar i att du inte förstår.

� gissar.

� använder bilder och berättelsens sammanhang för att förstå.

Varför använder du dig av det/de sättet/sätten?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________

_____________________

6b. Har du lärt dig några nya ord och fraser av att läsa engelska böcker?

Ja Nej

7a. Tycker du att du använde den tid du fick i skolan för att läsa på ett bra sätt?  

Ja Nej

7b. Blev det mycket "dötid" när du varken läste eller redovisade?

Ja Nej

Vad berodde det på, var det för att du inte läste/redovisade när du skulle, eller
berodde det på att du inte hade något att göra?
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

8. Tycker du att jag, Ulrika, borde ha kontrollerat dig mer för att se om du läste och
redovisade som du skulle?

Ja Nej

Tusen tack för hjälpen!
Ulrika



Bilaga 3

Enkätsvar i tabellform

1) Är du bra på att läsa?

Ganska bra 26,9% (7)
Bra 34,6% (9)
Mycket bra 38,5% (10)

2) Är du bra på engelska?

Inte så bra 7,7% (2)
Ganska bra 26,9% (7)
Bra 42,3% (11)
Mycket bra 23% (6)

3) Tycker du att engelska är roligt?

Inte så roligt 23% (6)
Ganska roligt 38,4% (10)
Roligt 30,7% (8)
Mycket roligt 7,7% (2)

4) Gick det bra att läsa engelska böcker?

Inte så bra 3,8% (1)
Ganska bra 11,5% (3)
Bra 34,6% (9)
Mycket bra 50% (13)

5) När du fastnar på ett ord, vad gör du då? (Om du använder dig av flera sätt markera alla
dessa).

Slår upp ordet i en
ordlista

46,1% (12)

Frågar en kompis eller
läraren

84,6% (22)

Struntar i att du inte
förstår

15,4% (4)

Gissar 42,3% (11)
Använder bilder och
berättelsens sammanhang
för att förstå

69,2% (18)



6) Har du lärt dig nya ord och fraser?

Ja 76,9% (20)
Nej 19,2% (5)
Inget svar 3,8% (1)

7) Använde du tiden på ett bra sätt?

Ja 92,3% (24)
Nej 3,8% (1)
Inget svar 3,8% (1)

8) Blev det mycket "dötid"?

Ja 3,8% (1)
Nej 88,5% (23)
Inget svar 7,7% (2)

9) Borde jag ha kontrollerat dig mer?

Ja 15,4% (4)
Nej 84,6% (22)



Bilaga 4

Intervjufrågor

1. När du läser på engelska, är det annorlunda mot när du läser en svensk bok? Varför? Går det
lika fort när du läser på engelska som på svenska?

2. Var det bra böcker ni fick välja mellan, dvs. fanns det några som var lagom svåra och
intressanta? Är det okej att läsa barnböcker? Skulle det vara okej att läsa barnböcker på svenska?

3. Använde du dig av de clues (= ledtrådar) som vi gick igenom för att förstå? Hade du nytta av
den introduktion som jag gav? Tror du att du lika gärna hade kunna läsa engelska böcker direkt?

4a. Tror du att du lär dig något när du läser böcker på engelska? Vad?

4b. Tror du att alla lär sig något av att läsa engelska böcker, även de som är svaga?

5. Hur skulle du vilja arbeta vidare utifrån de böcker du läser? Måste man redovisa en bok?

6. Vill du läsa mer på engelska? Varför/varför inte? Hemma eller i skolan?



Bilaga 5

Clues

• The title
• The cover of the book
• The blurb/text on the back
• The pictures
• The context
• Predictions
• Ask a friend/teacher


