


CSL 2008 

CENTRUM FÖR SPRÅK- OCH LITTERATURDIDAKTIK

FÖNSTER MOT SPRÅK OCH LITTERATUR

REDAKTÖRER

SOLVEIG GRANATH, BJÖRN BIHL & ELISABETH WENNÖ



Solveig Granath, Björn Bihl & Elisabeth Wennö (red.) 
Fönster mot språk och litteratur  

Konferensvolym 

ISBN 978-91-7063-215-0

© Författarna 

Omslagsillustration: Clipart 

Utgivare: 
CSL (Centrum för Språk- och litteraturdidaktik) 
www.csl.kau.se

Boken beställs från: 
Karlstad University Press 
Karlstads universitetsbibliotek 
651 87 KARLSTAD 
forlag@kau.se  

Tryck: Universitetstryckeriet, Karlstad 2008 



  

 

Innehållsförteckning 

Inledning 1 

I. Att skapa läsare 5 
  
Cecilia Bergvall 
Högläsning i skola och hem för barn i år 1 7

  
Anneli Larsson 
Arbetsminnet: En nyckel till läsutveckling  15

  
II. Litteraturens roll i svenskämnet 25 
  
Ingrid Mossberg Schüllerqvist 
Läsa texten eller ”verkligheten”? 27 

Kristin Henriksson 
Att skapa identitet genom svenskämnets läsning: Fyra flickors  
möten med fiktionstext  39 

Maria Frederiksen 
Svenne och Amal: Skönlitterära utgångspunkter för etiska samtal  
i skolan 49 

III. Språk och kultur 61 

Ann-Sofie Bjärkeblad 
Tvåspråkighet i praktiken: Organisation av den tvåspråkiga  
utbildningen i en mellansvensk intergrationskommun 63 

Robert Aman 
Indianer, erövring och slaveri: Representerad historiesyn i svenska 
och colombianska läroböcker 77 

IV. Engelska i och utanför språkklassrummet 93 

Pia Sundqvist 
Extramural input: 9th graders’ exposure to English outside the  
classroom 95 

Lovisa Sköld 
Spoken English in the L2 classroom: A study of Swedish pupils’ 
attitudes to speaking English in school 109 



V. Språk och IT 123 
  
Solveig Granath & Maria Estling Vannestål 
IT i språkundervisningen i teori och praktik 125 

June Miliander 
Europa runt på 80 dagar 150 

Författarpresentationer 159



 

1 

Inledning 

Fönster mot språk och litteratur är den tredje utgåvan från Centrum för språk- och 
litteraturdidaktik (CSL) vid Karlstads Universitet. Liksom de två tidigare 
publikationerna bygger denna på ett urval av de bidrag som presenterades 2008 vid 
den numera återkommande CSL-dagen i juni. När någonting sker för tredje gången 
kan man börja betrakta det som tradition. När det gäller utgåvor kan man se det som 
en serie. Vår ambition är att fortsätta att anorda CSL-dagen och att publicera bidragen 
från våra forskare och från våra studenter på detta sätt. Skolan är en av samhällets 
viktigaste institutioner och lärarens uppdrag är både svårt och mycket betydelsefullt. 
Det är därför av stor vikt att lärare bereds tillfälle att samverka med lärarutbildare och 
framtida lärare för att tillsammans definiera problem, producera ny kunskap och 
inspirera varandra. CSL vill öppna fönster mot skolans vardag och dess arbete med 
språk och litteratur. 

 Fönster kan öppnas både inåt och utåt, vara en ram eller vidga vyerna. Denna 
volym öppnar fönster mot såväl det första mötet med språket i litteraturläsning som 
fjärran kulturer och den digitala teknikens användbarhet i språkklassrummet. 
Fönstrets successiva öppnande i denna volym speglar därmed också förutsättningar 
för vidgandets möjlighet. Bidragen är indelade i fem avdelningar: Att skapa läsare, 
Litteraturens roll i svenskämnet, Språk och kultur, Engelska i och utanför språk-
klassrummet samt Språk och IT. Bidragens karaktär är ibland att betrakta som 
utvecklingsarbete, ibland som forskningsresultat. Oavsett vilket anknyter de flesta till 
aktuella teorier på området och kan därmed inspirera läsaren till eget studium eller 
metodprövningar i undervisningen. 

 I den första avdelningen, ”Att skapa läsare”, får vi en inblick dels i betydelsen av 
högläsning för yngre barn, dels i minnesteori och hur specialpedagoger arbetar med 
barns lässvårigheter. Cecilia Bergvall redovisar en undersökning hon gjort om 
“Högläsning i skola och hem för barn i år 1”. Högläsning för barn anses av många 
vara ingången inte bara till litteratur utan även till literacy i vid bemärkelse. Bergvall 
refererar till många källor som visar på betydelsen av högläsning för språkförståelse, 
förebyggande av lässvårigheter, attityder i literacyutvecklingen och förmågan att 
ställa frågor. Hennes egen undersökning visar att högläsning för barn i skola och hem 
också har betydelse för social och personlig utveckling. 

 Alla barn har dock, som bekant, olika läsutvecklingsstadier. I Anneli Larssons 
”Arbetsminnet: En nyckel till läsutveckling” får vi ta del av i vilken grad olika teorier 
om minnesfunktioner beaktas av specialpedagoger i lästräning för barn med 
lässvårigheter. Hennes undersökning visar att specialpedagoger möjligen är i behov 
av ökad kunskap om arbetsminnets funktioner för att bättre kunna upptäcka, urskilja 
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och rikta insatser för att åtgärda problem i läsning som är orsakade av bristande 
minnesfunktioner. 

 De tre bidragen under rubriken ”Litteraturens roll i svenskämnet” ger 
tillsammans en bild av litteraturläsning i grundskolan och gymnasiet i teori och 
praktik. Ingrid Mossberg Schüllerqvist bygger sitt bidrag på sin avhandling Läsa 

texten eller ”verkligheten”? och söker överbrygga det spänningsfält som finns i 
litteraturdidaktisk forskning mellan de som betonar textförståelse repektive 
livsförståelse som huvudsyfte för litteraturläsning i svenskämnet. Med stöd i olika 
teorier och intervjuer med verksamma lärare i svenska om deras synsätt och praktik 
pekar Mossberg Schüllerqvist på tre olika förhållningssätt eller, som det också kallas, 
tolkningsgemenskaper, nämligen inom litteratur, genom litteratur och kombinations-

strategier. Dessa kategorier motsvarar de olika sätten att se på litteratur som ett ämne 
i sig, som ett verktyg att nå andra mål, och som både och. De intervjuade lärarna 
praktiserade kombinationsstrategier, vilket också artikelförfattaren förespråkar, 
speciellt med hänvisning till att många elever idag har brister i läsförmåga och 
textförståelse. Mossberg Schüllerqvist pekar också på kursplanens svårtolkade text för 
svensk-ämnets mål. Där finns formuleringar som kan ge stöd för alla de tre synsätten. 

 I artikeln ”Att skapa identitet genom svenskämnets läsning: Fyra flickors möten 
med fiktionstext” tar Kristin Henriksson avstamp i kursplanens betoning av personlig 
utveckling och identitetsfrämjande som svenskämnets syfte. I sin studie av fyra 
gymnasieflickors möte med olika fiktionstexter visar hon att dessa i huvudsak läser 
och förstår texterna i förhållande till sig själva och till sina föreställningar om hur 
verkligheten ser ut, dvs. genom litteratur i Mossberg Schüllerqvists terminologi. Det 
är karaktärernas känslor och handlingar som uppmärksammas och fungerar som 
förebilder eller motbilder till flickornas identitetsskapande. Henriksson visar också att 
flickorna dock saknar verktyg för att förhålla sig nyanserat till texternas 
genusperspektiv. 

Även Marie Frederiksen, i ”Svenne och Amal: Skönlitterära utgångspunkter för 
etiska samtal i skolan”, utgår från styrdokument, i detta fall Lpf 94:s skrivningar om 
alla ämnens ansvar att motverka främlingsfientlighet och intolerans. Hon analyserar 
två romaner som lämpar sig väl som grund för etiska samtal om kulturförståelse. 
Återigen är det förhållningssättet genom litteratur som är grunden, men Frederiksen 
närmar sig också kombinationsstrategier genom att påvisa vikten av kunskap om 
berättarstrategier, intertextualitet och ett kritiskt förhållningssätt till texten som sådan 
för att rätt förstå dess intention. 

Från den fiktiva världens sätt att representera verkligheten öppnar vi fönster mot 
undersökningar om hur flyktingars rättighet till utbildning tillvaratas i en svensk 
kommun och till ”faktiva” beskrivningar om Colombia i svenska och colombianska 
historieböcker. Ann-Sofie Bjärkeblad kartlägger i sin artikel ”Tvåspråkighet i 
praktiken: Organisation av den tvåspråkiga utbildningen i en mellansvensk 
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integrationskommun” hur en kommun hanterat denna fråga. Hon visar att 
organisationen uppvisar många brister, främst i politikernas och tjänstemännens 
avsaknad av förberedelser för berörda och deras förståelse av tvåspråksproblematiken, 
kunskap om migration, integration och andraspråksinlärning, men också i samarbete 
mellan olika nivåer och lärare. Den praktiska utformningen var helt beroende av 
enskilda lärares engagemang och kompetens. 

I Robert Amans ”Indianer, erövring och slaveri: Representerad historiesyn i 
svenska och colombianska läroböcker” får vi en inblick i Latinamerikas historia som 
knappast berörs i den svenska skolan, trots att, som Aman påpekar, kursplanen för 
gymnasiet slår fast att eleverna skall ha kunskaper i global historia. Han jämför 
historieskrivningar i svenska och colombianska böcker och visar att alla böckerna 
intar ett eurocentriskt perspektiv, dvs. det är i förhållande till Europa som urinvånarna 
och indianerna betraktas och beskrivs. Amans analys påminner oss alltså om att 
historiebeskrivningar inte är oskyldiga utan även de konstruktioner där språkval, urval 
och perspektiv färgar beskrivningen av historien. 

Nästa avdelning fokuserar på engelskan i och utanför språkklassrummet. 
Engelska är inte bara ett världsspråk utan också vår tids lingua franca, dvs. det språk 
som oftast används när personer med olika modersmål kommunicerar med varandra. 
Det finns en utbredd föreställning om att dagens elever lär sig mer engelska på sin 
fritid än de gör i skolan. Pia Sundqvist har som en del av sitt avhandlingsprojekt 
undersökt i hur stor utsträckning elever i fyra klasser i år 9 kommer i kontakt med 
engelska utanför klassrummet och relaterat mängden s.k. Exposure to Extramural 

Input (EEI) till elevernas talade engelska så som den betygsatts på fem olika prov 
under loppet av ett år. Sundqvist visar att elever med mer EEI har ett något högre 
medelbetyg på de fem proven än elever med mindre EEI; detta resultat är statistiskt 
signifikant. Studien visar också att mängden engelska som elever kommer i kontakt 
med utanför skolan varierar mycket från elev till elev. 

Elevers talade engelska är ämnet också för Lovisa Skölds artikel, ”Spoken 
English in the L2 classroom: A study of Swedish pupils’ attitudes to spoken English”, 
som redogör för en studie av elevers attityder till att tala engelska i klassrummet. 
Undersökningen baseras på enkäter till elever i två gymnasieklasser, klassrums-
observationer i samma klasser samt intervjuer med deras lärare. Resultatet visar att 
hur mycket engelska man talar i klassrummet beror på många olika variabler, varav de 
viktigaste är gruppstorlek, lärarens planering och ämnet som eleverna skall tala om. 

Så här långt har bidragen främst haft direkt relevans för lärare i svenska, 
engelska och spanska. I den sista avdelningen, ”Språk och IT”, finns dock innehåll 
som berör alla språklärare. Solveig Granath och Maria Estling Vannestål redogör i sin 
artikel “IT i språkundervisningen i teori och praktik” för språklärares användning av 
datorn i undervisningen och konstaterar att IT inte i någon högre grad förändrat 
språkundervisningen i skolan. Olika teorier om lärprocesser i språk ställs i relation till 
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olika sätt att använda IT i språkklassrummet, nämligen ”IT som automat”, ”IT som 
verktyg” och ”IT som arena”. Artikeln innehåller många konkreta förslag på hur 
språklärare kan välja material och tillämpa de olika sätten att använda IT i sina 
grupper samt hur man kan utvärdera resultaten.  

 June Milianders artikel, slutligen, redogör för ett internetbaserat material som 
utarbetats inom ramen för ett EU-projekt, ”Europa runt på 80 dagar”. Målgruppen är 
framför allt ungdomar i åldern 12–16 år, och syftet är att väcka intresse för att studera 
fler europeiska språk än engelska. Åtta olika språk på de tre basnivåerna A1, A2 och 
B1 ingår, och fokus ligger på vardagssituationer och kultur. Det finns också ett 
handledarmaterial att tillgå för den som vill använda materialet i klassen eller i en 
studiecirkel. 

Vi tackar alla lärare som öppnat sina klassrum för studenter och forskare.  

Karlstad i december 2008 

 Solveig Granath   Björn Bihl  Elisabeth Wennö 
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Högläsning i skola och hem för barn i 
år 1 

Cecilia Bergvall

Högläsning är vanligt förekommande i förskolan och grundskolans tidigare år. Med 
högläsning menar jag att en vuxen läser en text högt för ett eller flera barn. Under 
praktik och vikariat har jag märkt att barnen tycker om när någon läser högt för dem. 
Det ger dem en stunds avkoppling och ibland även ett samtal om något i boken. I den 
här artikeln redovisar jag ett projekt där jag undersökt hur högläsning sker i skola och 
hem för barn i skolår 1. I kommunen där jag genomfört mitt projekt har man som mål 
att alla barn/elever varje dag i förskolan/skolan ska få läsa själva eller att någon läser 
högt för dem i minst 20 minuter. I kommunen drivs också sedan ett antal år tillbaka 
ett läsprojekt som ska uppmuntra vårdnadshavare att läsa för sina barn. Läsprojektet 
riktar sig till vårdnadshavare och deras barn från 1–5 år. Enligt enkäter som 
vårdnadshavare svarat på angående läsprojektet tycker så gott som alla att projektet 
varit bra (98 % är positiva till projektet) och vårdnadshavarna har, enligt enkätsvaren, 
läst böcker för sina barn (99 % svarar att de läser böcker för barnen).1

Det finns mycket litteratur som talar om hur viktig högläsning är för att ge barn 
en bra grund för att själva vilja börja läsa. Höglund och Wahlström (2006) anser att 
högläsning bidrar till att öka språkförståelsen och till att barnet blir medvetet om hur 
olika berättelser är uppbyggda. Det lär också vad skrift är och förstår menings-

                                           

1 Enkäterna genomfördes år 2003 (372 utskickade, 160 återlämnade) och 2005 (344 utskickade, 148 
återlämnade). Samtliga vårdnadshavare med barn i förskola fick enkäten.  
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fullheten med skriftspråket. Svensson (2005: 29) anser att ”böckerna [är] det bästa 
hjälpmedel vi har för att ge barnen ett rikt språk.” Dominkovic m.fl. (2006) 
understryker högläsningens betydelse när de säger att då ”barnen börjar läsa själva är 
det viktigt att de vuxna samtidigt fortsätter att läsa högt för dem. Den egna läsningen 
kan ge viss tillfredsställelse men behöver kompletteras med lyssnande till bra 
litteratur” (Dominkovic m.fl. 2006: 154). Fox (2001) menar att tiden man lägger ner 
på högläsning har man igen, eftersom man med läsningens hjälp kan förebygga läs- 
och skrivinlärningsproblem. Fox (2001: 11) ser högläsningen som en räddningsinsats. 
Hon menar att den stund man ägnar åt högläsning ger man barnet hela sin 
uppmärksamhet, kärlek och omsorg. Det viktigaste för ett barn är att veta att det är 
älskat av sina föräldrar. De kan ha andra vuxna runt sig som älskar dem, men det är 
föräldrarnas kärlek som är den allra viktigaste. Genom högläsning stärks banden 
mellan föräldrar och barn. Högläsningen ger en stund tillsammans där världen utanför 
inte når in. Rosenhouse m.fl. (citerade i Dominkovic m.fl. 2006: 135) har gått igenom 
forskning kring barns literacyutveckling. De menar att barn som inte vuxit upp i en 
miljö med böcker ”har sämre chanser att förstå meningen med skriven text och att 
lyckas med läsinlärningen.” Meyer och Wardrop (i Dominkovic m.fl. 2006: 140) 
anser att man inte ska ha en tro på att högläsningen ska lösa alla problem. Barnen blir 
inte skickligare läsare av mycket högläsning, men däremot kan det ha positiva 
effekter på attityder och elevernas motivation samt senare även på literacy-
utvecklingen. Detta gäller främst då högläsningen börjar i tidig ålder och sker i 
hemmiljö. Taube har i en studie om läsförmåga i skolår 3 visat att ”elevernas 
hembakgrund (antalet böcker hemma och läsning i tidig ålder) betyder mer för 
skillnaden mellan elevers läsprestation än skolans och lärarens insatser” (i 
Dominkovic m.fl. 2006: 140). 

 När högläsning sker för en större grupp barn, som i de flesta 
högläsningssituationer i skolan, menar Karweit att barnen ofta är passiva (i 
Dominkovic m.fl. 2006: 134 f.). De barn som lyssnar på texten kan inte få delge sina 
tankar till alla. Det skulle göra att högläsningen tappar fart och att många skulle tappa 
koncentrationen. Samtal bör därför ske före och/eller efter själva läsandet. Det är 
viktigt att samtalen (dialogen) sker eftersom det har betydelse för utvecklingen. 
Karweit menar att alla barn har möjlighet att uttrycka sina tankar om texten om man 
arbetar med högläsning i mindre barngrupper. Då lär sig barnen att samtala och att ge 
och ta. Arbetar man med äldre barn som själva kan skriva kan man låta dessa skriva 
ner sina funderingar kring texten (Dominkovic m.fl. 2006: 134 f.). Vid samtal om 
böcker bör man diskutera texten och även knyta an till verkliga livet. Det gör att 
boken ger en mycket större upplevelse och ett rikare språk.  

 Att barn och vuxna uppfattar texten på olika sätt är, enligt Svensson (2005: 
33), nyttigt att inse för den vuxne. Hon menar att man därför ska ta reda på vad 
barnen uppfattar om texten. I boken Tankens mosaik skriver Ellin Oliver Keene om att 
hon genom det projekt som hon ledde kom i kontakt med barn som utan större 
problem klarade läsförståelsetest. Däremot verkade de inte veta att en text de lyssnade 
till eller läste själva hade en mening (Keene & Zimmerman 2003: 38). De var heller 
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inte beredda att prata om texten efteråt. ”Om läsning handlar om att gå på inre 
upptäcktsfärd så handlar läsundervisning om att utrusta resenärerna, visa hur man 
använder en karta, ge dem nycklar till äventyret och sagan, stödja dem när de far vilse 
och tar omvägar tills barnet klarar sig på egen hand med kartan” (Keene & 
Zimmerman 2003: 48). Erfarna läsare använder egna erfarenheter för att bättre förstå 
det de läser eller lyssnar till. Keene och Zimmerman (2003) skriver om hur en lärare 
undervisar sina elever i detta. Läraren läste ett stycke ur en bok och stannade sedan 
upp för att berätta vilka egna erfarenheter hon mindes som liknade det hon läste i 
boken. Keene och Zimmerman (2003) skriver om tre olika kopplingar som kan ske: 
text-till-själv-koppling, text-till-text-koppling och text-till-världen-koppling. Eleverna 
fick också reda på att det går att använda det man vet om en författare för att bättre 
kunna förstå den nya texten (Keene & Zimmerman 2003: 75).  

En undersökning gjord i USA säger att de barn som har svårt att läsa inte 
ställer några frågor vid läsning.2 Keene och Zimmerman (2003: 119) menar att 
”frågandet är ett grundläggande drag hos människan.” 

Metod 

För att försöka ta reda på hur högläsning fungerar för barnen i skolår 1, både i hem 
och skola, använde jag mig av intervjuer och enkäter. För att nå mitt syfte ställde jag 
följande frågor: När, hur och vad läser lärare och vårdnadshavare för barnen i skolår 1 
och vad säger barnen om högläsningen i skola och hem? Vilka syften har lärarna när 
de läser högt för barnen i skolan? För att få svar på frågorna genomförde jag 
intervjuer med tre klasslärare och sju barn som alla går i någon av de tre lärarnas 
klasser. Enkäter delade jag ut till vårdnadshavarna i de tre klasserna (totalt 30 
enkäter). Av de 30 enkäter som delades ut kom 19 tillbaka ifyllda. 

 De intervjuer jag genomförde med lärarna och deras elever i respektive skola 
spelade jag in på bandspelare; därefter transkriberade jag dem. Lärarna fick läsa 
igenom intervjuerna för att göra eventuella kompletteringar. Att genomföra intervjuer 
med barn är, har jag fått lära mig, inte alltid så enkelt. För vissa barn var det svårt att 
veta vad jag menade med högläsning. En elev svarade på frågan om någon läser högt 
för henne: ”Ja, mamma läser ganska högt.” Andra elever har haft svårt att komma 
ihåg vid vilka tillfällen som läraren (eller någon annan) läser högt.  

Resultat 

Lärarintervjuer 

Samtliga lärare säger att de läser ca 20 minuter varje dag för eleverna och att syftet 
med högläsningen är att eleverna ska få en lugn stund och möjlighet till nervarvning. 

                                           

2 Annual Summary of Investigations Relating to Reading – IRA (Årliga sammanfattningar av undersökningar 
rörande läsning; min översättning). 
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Eleverna samlas kring något gemensamt och de får chansen att skapa inre bilder. En 
lärare säger att i läroplanen står att eleverna ska erbjudas olika författare. Två lärare 
läser i samband med att barnen äter frukt. En av lärarna har dessutom läromedel i 
svenska och matematik uppbyggda kring en saga. Läromedelsavsnitten läses högt på 
måndag och barnen jobbar sedan med dessa under veckan. En av lärarna säger att hon 
ibland läser en stund innan barnen slutar för dagen. Barnen får chans att lyssna, ”de 
kan koppla av och de kan bara sätta sig ner.” En lärare säger att de ”pratar och 
diskuterar”. Den gemenskap som blir kring en högläsningsbok är också något som en 
lärare ger uttryck för: ”man samlas ikring nånting som alla får höra.” Två av lärarna 
uttrycker att eleverna verkligen tycker om stunden när läraren läser högt. ”De verkar 
må väldigt gott utav det. […] Och sedan tycker de ju om att sitta och lyssna också.” 
Lärarna säger att barnen sitter i sina bänkar vid högläsningen. En lärare låter barnen 
sitta på golvet de dagar hon har tillgång till ett klassrum bredvid sitt, för att hon på så 
vis får barnen närmare sig. Gemensamt för lärarna är att de berättar för eleverna vem 
som skrivit boken och även vem som illustrerat den. När läraren läser ur läroboken i 
svenska eller matematik har eleverna sina böcker framme och följer med i texten.  

 Vilka reaktionerna blir beror på vilken typ av text som läraren läser. Barnens 
reaktioner kring texten blir starkare när läraren läser böcker som de blir engagerade 
av. En av lärarna säger att ”en del barn hör inte ett ord av vad jag läser. Och andra 
barn verkligen älskar ju det här.” Jag tycker mig se att för att en hel klass ska bli 
engagerad krävs det en mycket intressant bok.  

Hur lärarna pratar med barnen om det de läst varierar beroende på vilken 
litteratur de läst. En del böcker lockar till att prata om språket i boken, andra böcker 
väcker frågor hos barnen. En lärare säger: ”Ibland känner jag att jag vill ställa frågor, 
ta upp någonting i kanske nåt kapitel vad det handlat om, ibland kommer det spontant 
från dem. […] Det är roligt att […] få böcker som de tycker är roliga men som ändå 
har ett budskap, det är något mer än att det bara är skratt. Försöker liksom få dem att 
förstå det, att vi diskuterar kring det.”  

 Tydligt är att språket och orden har stor betydelse när lärarna och barnen pratar 
om böckerna: ”vi försöker få in så mycket mattespråk som möjligt”, ”vi pratar mycket 
om språket.” En lärare säger att hon inte vill avbryta läsandet med att visa bilder; hon 
vill att eleverna själva ska skapa inre bilder och visar därför bilderna efter att hon 
avslutat läsningen.  

 Samtliga tre lärare säger att de ställer frågor. En av lärarna svarar dock att hon 
inte alltid ställer frågor. Två av lärarna säger att barnen ställer frågor och att de vill få 
svar på dessa. En av lärarna märker att nu när de läser en bok av en författare som 
barnen sedan tidigare har mött har de kommit in i författarens sätt att tänka. Barnen 
frågar dock inte så mycket utan de konstaterar mest och har egna tankar om hur det 
ska gå för huvudpersonen i boken. Om en bok får barnen att bli engagerade blir det 
lättare att prata om boken. Sagor läser lärarna om eleverna ska arbeta med att skriva 
egna sagor. Vid tematiska arbeten kan lärarna läsa böcker som hör ihop med temat, 
t.ex. om rymden. 
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 Att barnen ska få chans att möta olika författare är något som står i Lpo 94. 
Den övervägande delen av böckerna är kapitelböcker. Astrid Lindgrens böcker har 
varit tema på skolorna just detta läsår eftersom man uppmärksammar att hon föddes 
för hundra år sedan just detta år.  

 Lärarna säger i intervjun att de har samtalat med vårdnadshavarna om hur 
viktigt det är med högläsning. De är dock inte helt säkra på att de lyckats förmedla 
hur viktigt det är med högläsning, även sedan barnen har börjat läsa själva. Enligt 
lärarna verkar vårdnadshavarna tycka att barnen nu är så stora att de klarar att läsa 
själva, men som en lärare påpekar, ”det är dom inte.” En lärare menar att ”jag vet vad 
begränsat med tid man har.” En annan lärare berättar att hon hänvisar vårdnads-
havarna till det kommunala biblioteket för att få böcker som passar för barnet. 
Intervjuerna med de tre lärarna visar att det finns en vilja och ett engagemang hos 
lärarna att hjälpa vårdnadshavarna att hitta böcker och få dem att förstå vikten av 
läsningen. 

 Även om Läsprojektet, som en lärare uttrycker det, ”har blivit lite bortglömt 
tyvärr” och ”vi har inte fått en enda bok, inte någonting sedan vi började med det”, 
tror jag att det har såtts ett frö hos skolans personal. Samtliga lärare läser för barnen i 
ca 20 minuter per dag som Läsprojektets mål var, även om själva projektet inte är ”på 
tapeten” som det var vid dess start.  

Enkäter till vårdnadshavare 

De flesta av de vårdnadshavare som besvarade min enkät var positiva till högläsning. 
T.ex. angav 17 av 19 personer att de läser högt för sitt barn. Två personer sade att de 
inte gör det.3 De vårdnadshavare som besvarat enkäten säger att barnen reagerar med 
intresse när någon läser högt för dem. ”Han blir glad, säger inte så mycket, han håller 
sina nallar hårt, det syns i hans ögon att han älskar när jag läser för han.” På frågan 
vad man pratar med barnet om anger fem vårdnadshavare bokens innehåll och ord 
som barnet inte förstår. Andra saker som vårdnadshavare och barn pratar om är vad 
som händer i boken. Två vårdnadshavare svarar att de inte pratar om någonting; de 
bara läser.  
 De allra flesta vårdnadshavare säger att de läser vid läggdags. Många uttrycker 
att de inte har tid under dagen och att när de läser på kvällen blir det en mysig stund 
som ger möjlighet till lite avkoppling. ”Vi tycker det är mysigt både jag och mitt barn, 
den halvtimme på kvällen när jag läser en bok eller en tidning. Det känns tryggt både 
för mig och mitt barn.” Att det inte är självklart att man ska prata om böckerna ger 
kommentarerna jag fått i enkäten exempel på. En vårdnadshavare säger att ”vi pratar 
inte, vi läser.” Att prata om texten är ju inte heller det allra viktigaste när man läser 
för ett barn vid läggdags. 

                                           

3 Det är rimligt att tro att de vårdnadshavare som regelbundet läser för sina barn också var mest 
intresserade av att besvara enkäten. Bland de vårdnadshavare som inte returnerade enkäten (totalt 
elva) är det möjligt att andelen som läser för sina barn är lägre. 
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Att i enkäten ge utrymme för egna kommentarer var viktigt för mig. 
Avslutningsfrågan i enkäten valde jag därför att sätta överst på en i övrigt tom sida, 
vilket var tänkt att locka till svar. Av det stora antal svar och ibland också långa 
kommentarer som lämnats här anser jag att jag lyckats. Av de 19 enkäter som kom in 
hade 17 kommentarer lämnats på min sista fråga: Beskriv en perfekt högläsningsstund 
tillsammans med ditt barn, verklig eller så som du skulle vilja ha den. Jag väljer att 
redovisa några av kommentarerna eftersom jag anser att de är mycket intressanta och 
också säger en hel del om hur vardagslivet kan se ut i svenska hem idag. Det handlar 
inte bara om högläsningsstunden utan om mycket runt omkring.  

   

– I lugn och ro, när inget störande runt omkring förekommer. Helst innan läggdags, då barnet 
ofta är lite trött. 
– En lugn och mysig stund i soffan där vi läser och pratar om vad som händer i boken. 
– Lillasyster har somnat och vi har en bra kapitelbok på gång som vi båda två längtar efter att få 
läsa mer i. Vi läser och läser, ibland jag och ibland mitt barn. Det blir alldeles för sent. Han 
bönar och ber om ett kapitel till men det är dags att sova. På morgonen när jag går in för att 
väcka honom ligger bokmärket bredvid och jag förstår att han smygläst ur boken när jag trodde 
han sov. Dags att leta efter en ny rolig och spännande bok. 
– Bara vi hemma, uppkrupna i en mysig soffa, det regnar ute, vi har gott om tid och ett par 
spännande böcker att läsa.  
– Att tända i spisen och tända värmeljus. Krypa upp tillsammans i soffan bland filtar och 
kuddar. Stänga av alla medier inklusive telefonen och njuta helhjärtat av en bok barnen valt ut. 
Det är livskvalitet som jag p.g.a. ständig stress numera sällan har ro att avnjuta. Sorgligt med 
sant. 
– En mysig stund på kvällen där man först läser och sedan pratar om det. 
– Det är efter en lång dag, man gör allt som mamma i hemmet. Städar, lagar mat, tvättar, 
hämtar sonen från skolan. Ger honom kvällsmat, tittar på Bolibompa, borstar tänderna. Sen tar 
man och bullar upp kudden, sätter sig bekvämt i sonens säng med några böcker och tidningar 
sen läser man för han, när nallarna ligger löst i hans armar då vet jag att han somnat tryggt och 
skönt. För att hans mamma läst för han högt. Sen pussar man han godnatt och viskar i hans öra: 
Mamma älskar dig. Sen bäddar jag ner han. Ett perfekt avslut på kvällen, då är jag som mamma 
nöjd. 
– Tända levande ljus och plockar fram kvällsmaten, alla är glada och förväntansfulla inför vad 
som skall hända i boken ikväll. Nu läser vi Kulla Gulla. Vi läser och lugnet lägger sig runt oss. 
Barnen lyssnar och äter fridfullt. Vi avbryter ibland för någon fråga eller fnissar när något roligt 
hänt. När jag vill sluta vill barnen att jag läser en stund till och oftast får de som de vill.  
– Så som vi har det nu: Vi ligger i sängen på kvällen. Han har valt boken och han lyssnar  
intresserat vad jag läser. Efter pratar vi lite om vad den handlade om, ibland pratar vi om hur 
historien vi läst kan dyka upp i verkliga livet. 

Vad jag kan se i dessa kommentarer är att högläsning är något som engagerar och som 
är viktigt för många vårdnadshavare idag. Det är mysigt och ger avkoppling: ”en lugn 
och mysig stund i soffan”, ”en mysig stund på kvällen”, ”vi ligger och myser 
tillsammans i sängen.” Även om tiden inte alltid finns så ser jag att det finns en vilja 
att kunna ta sig den tiden tillsammans med sitt barn.  
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Intervjuer med barn 

Samtliga sju intervjuade barn svarar att någon läser högt för dem. På frågan om vem 
som läser hemma skiljer det sig något åt. Tre barn har inte någon som läser hemma. 
Ett barn säger att mamma läser högt och tre barn säger att pappa och mamma läser 
högt. I skolan är det läraren som läser högt. Fem av barnen tycker att det är bra när 
någon läser högt för honom/henne. Två av barnen svarar att det är roligt med 
högläsning. ”Bra och roligt. Då börjar mamma läsa när vi har lagt oss, då, då börjar 
hon läsa. Ja hon läser varje kväll, det är jättemysigt.” Två barn nämner frågor i sina 
svar. Ett barn nämner att man kan fråga om saker man inte förstår, ett annat barn tar 
upp att läraren brukar ställa frågor efter att man haft högläsning.  

 I intervjuerna frågade jag också vilka böcker man använde till högläsning, 
hemma och i skolan. Samtliga barn kunde, efter lite funderande, berätta om någon bok 
som läraren eller föräldrarna hade läst högt för dem. Exempel på sådana böcker är 
Sandvargen, Ronja, Klockan, Älg på väg, Sune och Klantpappan, Morsan och Tzatsiki 
och Tom och Jerry.  

Diskussion och avslutning 

Att högläsning skulle vara något som engagerar och berör både lärare och 
vårdnadshavare så mycket som de gav uttryck för i intervjuerna och enkäterna är 
något som jag blev lite överraskad av. Det har verkligen varit mycket intressant att få 
ta del av alla dessa berättelser om hur det går till eller hur vårdnadshavarna önskar att 
det skulle vara när de läser för sina barn. Högläsning är något som ligger 
vårdnadshavare varmt om hjärtat, och många gav uttryck för att de inte hinner läsa så 
mycket så som de skulle vilja göra. 

 Att högläsning kan bli så mycket mer än bara en mysig stund står helt klart 
efter att jag genomfört denna undersökning. Myset är förstås mycket viktigt. Stunden 
tillsammans med vårdnadshavarna som läser en bra bok är ett utmärkt sätt för barn 
och vårdnadshavare att knyta an till varandra. Detta kanske är den främsta 
anledningen till att läsa för sitt barn. Om barnet får upplevelser från litteratur ges det 
också möjlighet till att själv bli intresserat av att läsa. Att barnet ges en chans att höra 
ord som det inte förstår och som man förklarar och att det får möjlighet att prata om 
vad som händer i boken hjälper barnet att tänka på ett djupare plan.  

 Jag vet att jag i framtiden som lärare och även som mamma kommer att läsa på 
ett mer genomtänkt sätt för de barn jag möter efter att jag har genomfört detta arbete. 
Högläsning är något som måste få ta sin tid och inte något man gör när man har 
avslutat den ”riktiga” undervisningen. Särskilt viktigt är det för de barn som inte har 
någon som läser för dem hemma. Vidare är högläsning viktigt även om barnen själva 
kan läsa. Man låter barnen möta texter som de kanske inte skulle ha valt själva. Min 
undersökning har visat att högläsning kan främja både social och personlig 
utveckling.  
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Arbetsminnet  

En nyckel till läsutveckling  

Anneli Larsson 

Nyckeln till varje barns lärande är unik. Varje barn har sin inlärningsprofil i ständig 
förändring med starka och svaga sidor som påverkar och kompenserar varandra. 
Skillnader i olika arbetsminnesfunktioner kan ha del i nyckelns utformning. Den 
undersökning jag gjort fokuserar på hur och i vilken mån detta beaktas i samband med 
läsutveckling. Den forskning jag tagit del av visar att arbetsminnet är en betydelsefull 
faktor i flera läsutvecklingsstadier. 

Arbetsminnet 

I den arbetsminnesmodell som jag utgår från ingår korttidsminnesfunktioner med 
begränsat lagringsutrymme och övergripande arbetsminnesfunktioner som styr och 
samordnar dessa funktioner och kopplar till långtidsminnet. 

Korttidsminnesfunktioner: 
• Verbalt eller fonologiskt korttidsminne som står för tillfällig lagring av 

verbal information 
• Visuellt–spatiellt korttidsminne som står för tillfällig lagring av synintryck 

och upplevelse av rummet 
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Övergripande funktioner: 
• Central exekutiv funktion som reglerar korttidsfunktionerna och styr 

uppmärksamhet och koncentration 
• Episodisk buffert som kopplar ihop information från korttidsminnet och 

kopplar den till och från långtidsminnet 
     (Baddeley, 2006: 14 ff.) 

Arbetsminnets betydelse i läsutvecklingsprocessen 

Dyslexi innebär problem med fonologisk förmåga. Enligt Myrberg (2007: 32) ingår 
språklig medvetenhet, fonologiskt minne och ordåtkomst i den fonologiska förmågan. 
Av de 10 % som har problem med fonologisk förmåga vid skolstart kan 9 % hjälpas 
till en god läsutveckling genom träning av språklig medvetenhet innan eller i början 
av läsinlärningen. Den procent som kvarstår har även problem med ordåtkomst och 
fonologiskt minne, konstaterar Myrberg (2007: 32). 

 Fonologisk medvetenhet handlar om att se språkets formsida, att segmentera 
ord och att kunna koppla ljud till symbol. Här krävs det att verbal information lagras 
samtidigt som den tyds och att tydliga representationer av informationen finns i 
långtidsminnet att koppla till. Forskning visar att dyslektiker har svårt med 
kopplingen till långtidsminnet och att de ofta har svaga representationer av talade ord 
i långtidsminnet (de Jong 2006: 44 ff.). 

 Det visuella korttidsminnet orsakar däremot sällan några problem i 
läsutvecklingen (Pickering 2006a: 262; Swanson 2006: 75 f.). Barn som läser dåligt 
klarar sig lika bra som andra på tester som mäter enbart denna korttidsminnes-
funktion. Det har även visat sig att svaga läsare oftare använder sig av en visuell 
repetitionsstrategi, vilket inte är så effektivt vid läsning (Pickering 2006b: 12). När det 
gäller tester av enbart fonologiskt korttidsminne så visar de att vissa av de svaga 
läsarna klarar dessa sämre, men de övergripande funktionerna spelar större roll. 

Under en inlärningsfas, t.ex. vid avkodning i början av läsutvecklingen, 
involveras de övergripande funktionerna, och när läsningen automatiserats krävs inte 
lika mycket av arbetsminnet längre (Taube 2007: 40; Klingberg 2007: 77). Effektiv 
avkodning beror bl.a. på hur bra man klarar att bearbeta och lagra samtidigt. Detta 
styrs av den centrala exekutiva funktionen (de Jong 2006: 46). Hur det går med 
läsningen påverkas alltså av hur arbetsminnesresurserna hanteras. Förmågan att 
fokusera på och koppla till relevant information inverkar. De övergripande 
funktionernas effektivitet är således betydelsefulla vid sidan av lagringskapaciteten. 
Detta gäller även för läsförståelse, då de övergripande funktionerna är särskilt 
avgörande eftersom läsförståelse aldrig kan automatiseras.  

 Att kunna fokusera på relevant information och att hitta representationer i 
långtidsminnet är nödvändigt för att kunna välja mest effektiv lässtrategi (Pickering 
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2006b: 21). Forskning visar att dåliga läsare har problem med koppling och urval. 
Problemen behöver inte bero på bristande förkunskaper utan kan orsakas av 
svårigheter att aktivera dem (Höien & Lundberg 1999: 162). 

 Forskning visar att bristande ordförråd och förförståelse kan bero på dåligt 
arbetsminne (Cain 2006: 75 ff.; Höien & Lundberg 1999: 148–154). Vid svårigheter 
att koppla till långtidsminnet och med urvalsfunktionen när det gäller verbal 
information hjälper det inte sådana läsare i lika stor utsträckning som andra att utöka 
ordförrådet och bli bättre på att förstå texter genom läsning. Det blir svårt att plocka 
ord ur långtidsminnet och nå läsflyt, svårt att dra slutsatser av en texts sammanhang 
och att förstå nya ord i en text utifrån sammanhanget.  

Läsundervisning ur ett arbetsminnesperspektiv 

Gathercole och Alloway (2006: 226–236) förordar att undervisningen i kompense-
rande syfte bör innefatta få enheter, vara enkel, tydlig och repetitiv. Så lite belastning 
som möjligt bör läggas på arbetsminnet. Ett sätt att förenkla är att utgå från större 
enheter än fonem i läsinlärningen. Detta gör att det blir färre enheter att hålla i 
korttidsminnet för varje enskilt ord. Myrberg (2007: 35) konstaterar dock att på det 
stora hela blir det många fler enheter att hålla reda på med detta tillvägagångssätt. 
Han tror inte att det är en strategi som håller i längden, utan att en kombination med 
fonemläsning är nödvändigt. 

 En direkt undervisning i hur man bearbetar en text för att förstå den kan 
påverka läsförståelsen och arbetsminnet. För att barnet ska kunna utöka ordförrådet 
genom läsning måste man reflektera kring texten. Ömsesidig påverkan framhålls. De 
färdigheter som behövs för att utveckla läsförståelse kräver ett effektivt arbetsminne 
men utvecklar också arbetsminnet (Cain 2006: 86). 

 Klingberg (2007: 95–118) talar dock för medveten träning av arbetsminnets 
övergripande funktioner för att få överspridning på andra uppgifter. Han poängterar, 
med sin forskning som underlag, vikten av kontinuerlig, riktad, intensiv träning på 
gränsen till maxkapacitet. 

Olesens (2005: 29–40) och Westerbergs (2004: 68) forskning om hur 
arbetsminnet utvecklas visar att träning av en korttidsminnesfunktion genom uppgifter 
som kräver lagring och bearbetning samtidigt ger överspridning på den andra 
korttidsminnesfunktionen. Även förmågan att hålla kvar och plocka fram relevant 
information involveras och påverkas i sådana uppgifter, vilket har relevans i 
läsprocessen. Olesens studier visar också att stimulans av flera korttidsminnes-
funktioner samtidigt ger ökad effekt på den centrala exekutiva funktionen och de 
uppgifter som styrs av den (2005: 29–40).
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Metod 

För att undersöka pedagogers medvetenhet om arbetsminnets roll i läsutvecklings-
processen, hur de uppmärksammar och urskiljer arbetsminnesfaktorer i läs-
utvecklingsprocessen samt hur undervisningen utformas med hänsyn till arbets-
minnesrelaterade problem har jag gjort kvalitativa intervjuer med sex pedagoger, 
varav två är verksamma som speciallärare. Jag har valt att inrikta mig på pedagoger i 
skolår F–3, eftersom min undersökning är kopplad till läsutvecklingsprocessen, samt 
två speciallärare, eftersom arbetsminnesrelaterade läsproblem ofta innebär involvering 
av specialresurser.  

Resultat och diskussion 

Arbetsminnet i läsutvecklingsprocessen 

Fonologiskt korttidsminne, förmågan att lagra och bearbeta samtidigt och kopplingen 
till långtidsminnet samt kvalitén på representationer av ljuden i långtidsminnet 
inverkar när den fonologiska medvetenheten utvecklas, enligt den forskning jag tagit 
del av. Fonologisk medvetenhet, fonologiskt korttidsminne och förmågan att få tag på 
relevant information är beroende av hur tydliga representationer man har i 
långtidsminnet. Dyslektiker har särskilt svårt med kopplingen till långtidsminnet och 
har ofta svaga representationer av talade ord, säger bl.a. de Jong (2006: 44 ff.). Dessa 
problem är det inga pedagoger i min undersökning som tar upp; dock 
uppmärksammar en pedagog oförmåga att minnas språkljud.  

När det gäller avkodning ser samtliga pedagoger en koppling till arbetsminnet 
och kan precisera denna till förmågan att bearbeta och lagra information samtidigt. En 
pedagog poängterar även betydelsen av att fokusera på relevant information och att 
koppla till långtidsminnet, dvs. att hitta representationer i långtidsminnet och att 
kunna välja mest effektiv lässtrategi. Hon förklarar att om man har en representation 
av ordet eller en grafem–fonem koppling i långtidsminnet genom att man repeterat 
tillräckligt så kan man ju plocka direkt därifrån och använda den ortografiska 
lässtrategin. Denna pedagog anknyter till den centrala exekutiva funktionen och till 
episodisk buffert, vilket stöds av de Jong (2006: 46 ff.) och Pickering (2006b: 21). 
Fungerar den centrala exekutiva funktionen dåligt kan man stanna kvar i ljudande 
bokstav för bokstav och når inte läsflyt. Så kan det också bli om inte kopplingen till 
långtidsminnet fungerar. de Jong (2006: 44) och Pickering (2006a: 262) visar att 
dåliga läsare har problem med dessa funktioner. Val av strategi och koppling till 
långtidsminnet samt tydliga representationer i långtidsminnet är viktiga i läsprocessen 
enligt den bild som ges av forskningen som jag redogjort för. 
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Min undersökning visar att de flesta ser dålig läsförståelse som en direkt följd av 
avkodningsproblem. Problem trots läsflyt anses bero på bristande stimulans, ordförråd 
och förförståelse. Forskning visar dock att bristande ordförråd och förförståelse kan 
bero på dåligt arbetsminne (Cain 2006: 75 ff.; Höien & Lundberg 1999: 148–154).

Tre pedagoger ser betydelsen av koncentration och uppmärksamhet men 
uppfattar inte dessa förmågor som arbetsminnesstyrda, grundläggande kognitiva 
funktioner. De ses som beteenden som kan inverka på läsprocessen. Endast en 
pedagog, verksam som speciallärare, kan tänka sig att fokuseringsförmåga, 
koncentration och förmåga att koppla de ingående arbetsminnesfunktionerna till 
varandra och långtidsminnet är arbetsminnesstyrda och utgör en förutsättning för att 
läsningen ska fungera.  

När det gäller det visuella korttidsminnet som flera pedagoger har tänkt på i 
samband med språklig medvetenhet och avkodning, så visar den forskning som jag 
har tagit del av att det är sällan som den orsakar några problem i läsutvecklingen 
(Pickering 2006a: 262; Swanson 2006: 75 f.). Är det en visuell uppgift som kräver 
lagring och bearbetning samtidigt eller en uppgift där en verbal repetitionsstrategi 
fungerar bäst ser det annorlunda ut. Då är det ju funktionen som står för fokusering, 
samordning och urval som involveras och denna kan svaga läsare ofta ha problem 
med.  

Att upptäcka och urskilja arbetsminnesproblem 

När det gäller hur pedagogerna upptäcker problemen så har följande svårigheter 
kommit fram: 

• att minnas helheten av en uppgift  
• att urskilja detaljer (auditivt eller visuellt) 
• att följa flerstegsinstruktioner 
• att minnas ljud- och bildsekvenser 
• att känna igen bokstäver 
• att ljuda 
• att avkoda 
• att läsa och förstå 

Problemen visar sig som isolerade eller generella svårigheter.  
 Många pedagoger menar att de upptäcker problemen genom att observera 
elevens läsning och genom den helhetsbild de skapat sig av eleven. Några konstaterar 
att de bara känner att arbetsminnet är involverat och tar inte reda på vilka funktioner 
det gäller. De redogör också för tester som ger indikationer på om arbetsminnes-
problem föreligger. Dock finns det i varierande grad en osäkerhet när det gäller vilka 
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arbetsminnesfunktioner som testen visar effektiviteten hos och vilken påverkan dessa 
funktioner har på läsutvecklingen. Detta borde påverka förmågan att använda sig av 
testresultaten för att underlätta för eleven eller träna upp det som brister. 

 Pedagogerna ser vilka problem eleven uppvisar men inte på vilket sätt de är 
kopplade till arbetsminnet. I allmänhet tar de inte reda på vilken del av arbetsminnet 
som brister och riktar inte åtgärderna mot någon specifik arbetsminnesfunktion. I 
specialundervisningen försöker man urskilja om det handlar om auditiva eller visuella 
minnesproblem. Däremot verkar man inte ha uppmärksammat arbetsminnets 
övergripande funktioner och vad de står för i sammanhanget. 

Läsundervisning ur ett arbetsminnesperspektiv 

Resultatet visar på två sätt att kompensera ett bristande arbetsminne. Att minska 
belastningen på arbetsminnet genom förenkling och färre enheter är ett sätt. Att 
engagera alternativa kanaler, skapa kopplingar till långtidsminnet och långtids-
representationer är ett annat sätt, som även stärker arbetsminnet. Detta sker dels 
genom att flera sinnen engageras, dels genom repetition. Arbetsminnet kan även 
förbättras genom ökad komplexitet. 

 De flesta pedagoger i min studie använder sig av minnesstöd i undervisningen. 
Gathercole och Alloway (2006: 226–236) tar upp minnesstöd som en väsentlig 
kompensatorisk åtgärd i den allmänna undervisningen, som rimligtvis borde innefatta 
läsundervisning. Flera pedagoger förespråkar struktur och tydlighet, samt förenkling, 
vilket stöds av forskning (Gathercole & Alloway 2006: 226–236).  

 Ett sätt att förenkla och minska belastningen som några pedagoger tar upp är 
att utgå från större enheter än fonem i läsinlärningen. Myrberg (2007: 35) menar dock 
att även fonemläsning krävs parallellt, vilket pedagogerna också verkar inse. Isolerad 
färdighetsträning är också ett sätt att träna som innebär en mindre belastning för 
arbetsminnet. 

 Om man sitter bredvid och fungerar som minnesstöd för barnet blir det lättare 
att lyckas. Man kan ställa frågor om det som lästs och hjälpa barnet med hur det ska 
hantera läsningen, t.ex. genom att reflektera kring vad som gör att det fungerar ibland. 
En av de intervjuade pedagogerna talar om att hjälpa barnet att utveckla en inre 
studieteknik, en annan talar om att hjälpa eleverna att skapa kopplingar. Det handlar, 
som Cain förordar (2006: 86), om att direkt visa effektiva strategier och reflektera 
kring texten. 

Några pedagoger menar att lässvårigheter kan orsakas av brist på stimulans och 
stöd. De frågar sig däremot inte varför vissa barn kan behöva mer direkta anvisningar 
än andra. En anledning kan vara svagheter i arbetsminnets funktioner, exempelvis 
kopplingen till långtidsminnet och urvalsfunktionen.  
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För att kunna hjälpa barnet att självständigt välja lämpliga strategier även i 
andra situationer och vid andra uppgifter än där de fått en direkt undervisning tror jag, 
med stöd av Klingberg (2007: 95–115), att medveten träning av arbetsminnets 
centrala exekutiva funktion också behövs. Den ökade förmågan på detta område 
öppnar upp för ett effektivt lärande, som jag ser det. Detta är ingenting som 
respondenterna hade någon kännedom om eller anknöt till.  

 Klingberg poängterar riktade insatser, samt att det är viktigt att skilja ut vad 
eleven har för problem i grunden. Flera pedagoger visar i sina beskrivningar att de 
praktiserar kontinuerlig intensiv lästräning, till viss del i samstämmighet med 
Klingbergs forskning om arbetsminnesutveckling (2007: 118). Träningen kan gälla 
både avkodning, läsflyt och läsförståelse, men ingen poängterar nivåanpassning på 
gränsen till maxkapacitet som en förutsättning för utveckling. 

 Man kan hjälpa eleven med att skapa kopplingar genom att finnas till hands 
och vägleda och genom att repetera och återberätta. Ett sätt att arbeta som flera 
pedagoger i min undersökning tog upp var att engagera flera sinnen. En pedagog med 
specialkompetens nämner vikten av att ha flera processer igång samtidigt. Träning i 
att uppmärksamma detaljer både visuellt och auditivt är också en metod som mina 
informanter säger sig använda.  

 Olesens (2005: 29–40 ) och Westerbergs (2004: 68) forskning om hur arbets-
minnet utvecklas och hur överspridning sker mellan de olika minnesfunktionerna talar 
för att man lär sig bättre genom att använda flera sinnen. Förutom att den centrala 
exekutiva funktionen som har stor betydelse i läsning tränas får man fler 
representationer av tidigare erfarenheter i långtidsminnet att koppla till. Samtidigt 
visar forskning att problem med arbetsminnet kompenseras genom förenklade 
uppgifter (Gathercole & Alloway 2006: 226–236).  

En pedagog framhåller att det kan bli för mycket för vissa barn med 
multisensorisk stimulering. Ett multisensoriskt förhållningssätt innebär också en 
belastning för arbetsminnet. Antagligen är multisensorisk stimulering bra ur 
arbetsminnessynpunkt för att stärka den centrala exekutiva funktionen och skapa 
långtidsrepresentationer för den episodiska bufferten att koppla till. Man får prova sig 
fram med varje barn, vilket flera respondenter påpekar. En del barn kan behöva stöd 
från flera kanaler samtidigt medan andra behöver bearbeta informationen på ett sätt åt 
gången. Att successivt bygga på med ökad komplexitet, en sak i taget, anpassat efter 
varje barn, tror jag är det mest optimala. Några pedagoger nämner att de arbetar på 
detta sätt.  

 Pedagogerna föreslår återberättande som en metod att arbeta med läst text, 
vilket stämmer överens med Gathercole och Alloway (2006: 226–236) samt 
Klingberg (2007: 118) som förordar repetition. Återberättande tränar arbetsminnet då 
det handlar om att lagra och bearbeta informationen, välja ut vad som är relevant att 
redogöra för och vad som kan utelämnas. Att träna läsförståelse är att träna 
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arbetsminnet, visar Cain (2006: 86). Så skulle det även kunna vara när det gäller 
annan språkstimulans, att arbetsminnet påverkar de språkliga färdigheterna och 
utvecklas av dem. Olesen (2005: 29–40) visar att när förmågan att styra sin 
uppmärksamhet och bearbeta information förbättras så utvecklas arbetsminnet. En 
pedagog tar upp minnesträning med rim, ramsor och högläsning i syfte att läsningen 
ska bli bättre. Vikten av att höra språket hela tiden poängteras. Denna pedagog 
betonar särskilt att språket är nyckeln till minnet. Språklig stimulans är naturligtvis 
bra för läsutvecklingen. Den utvecklar förmågan att resonera och skapar en 
långtidsminnesbas för språkliga representationer. Dock säger forskning kring 
arbetsminnets roll i läsprocessen inte mycket om detta.  

Att bygga upp en förförståelse anser också flera pedagoger vara viktigt, och 
detta betonar även Cain (2006: 86). Detta ser jag som minnesstöd och hjälp med att 
skapa representation i långtidsminnet och att koppla till befintliga representationer. 
Barnet vägleds i att använda sina arbetsminnesresurser effektivt och man försöker 
begränsa belastningen på korttidsminnet. 

 Klingberg (2007: 95) poängterar att träning av specifika uppgifter innebär 
träning av specifika färdigheter. Det är därför viktigt att känna till arbetsminnets 
betydelse i läsprocessen: att veta vad som ska tränas och hur, så att uppgiften stämmer 
överens med avsikten med den. Om problemet ligger i uppdatering av information 
från långtidsminnnet så borde uppdateringen tränas. Grundar sig problemet på 
långsam ordåtkomst går träningen ut på att öka hastigheten för denna. Man tränar helt 
enkelt de specifika aspekter som är problemet. En pedagog säger att det mesta kan 
tränas om man är medveten om vad man gör.  

 Två pedagoger menar att arbetsminnet kan vara grunden till läsproblemen om 
eleven trots stimulans inte utvecklas. Uttalandet antyder att ett arbetsminnesperspektiv 
intas som en sista utväg och att stimulansen är felriktad p.g.a. att man inte har 
arbetsminnesbegreppen klara för sig. Ståndpunkten anknyter även till den statistik 
som Myrberg (2007: 32) anför, nämligen att 1 % av eleverna har kvarstående problem 
trots insatser. Träning av fonologisk medvetenhet är inte tillräckligt. Dessa elever har 
enligt Myrberg (2007: 32) även problem med fonologiskt minne och ordåtkomst, som 
jag ser som relaterat till arbetsminnet. Ordåtkomst borde handla om förmågan att 
koppla till långtidsminnet och kvalitén på de representationer som finns där och att 
kunna styra så att man får tag på den information som behövs. Fonologiskt minne, 
som jag ser det, handlar det om hur samtliga minnesfunktioner fungerar när det gäller 
att hantera språkliga uppgifter. 

 Kanske kan träning av fonologiskt minne och episodisk buffert ge effekt? På 
något sätt bör generella funktioner ingå (den centrala exekutiva funktionen) eftersom 
det är från dem överspridning utgår, enligt exempelvis Klingberg (2007: 95–115). 
Flera pedagoger uttrycker dock att de enbart arbetar kompensatoriskt och att de saknar 
möjligheter på grund av tid och kunskap om hur man stärker arbetsminnet.  
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Slutsats 

Resultatet visar på en tendens att ju noggrannare beskrivningar av läsprocessen som 
ges och ju tydligare pedagogerna motiverar sina ståndpunkter, desto mer specificerat 
beskrivs arbetsminnets involvering. Resultatet tyder även på att en säkrare hantering 
av begrepp och bättre förståelse av vad arbetsminnesfunktionerna innebär skapar 
bättre förutsättningar att medvetet koppla funktionerna och deras uppgifter till 
läsprocessen. 

 Samtliga pedagoger är överens om att förmågan att lagra och bearbeta 
information samtidigt är avgörande vid avkodning, och några ser också denna 
förmåga som viktig för läsförståelse. Endast hälften ser den direkta betydelsen av 
arbetsminnet för läsförståelsen och enbart en av dessa motiverar sin ståndpunkt 
utförligt. Forskning visar dock att de övergripande arbetsminnesfunktionerna är 
särskilt betydelsefulla i läsförståelse.  

 Min undersökning visar att medvetenheten är låg om att förmågan att rikta sin 
uppmärksamhet är ett arbetsminnesstyrt redskap i läsprocessen, liksom förmågan att 
koppla ihop information från skilda korttidsminnesfunktioner och till långtidsminnet. 
Detta borde inverka på möjligheterna att upptäcka, urskilja och rikta insatser mot 
problem med dessa funktioner vid lässvårigheter. 

 Den kompensatoriska undervisning som bedrivs stöds och ges en vetenskaplig 
grund med hjälp av tidigare forskning. Denna undervisning skapar kopplingar till 
långtidsminnet och representationer i långtidsminnet genom repetition och multi-
sensorisk stimulans samt minskar belastningen på arbetsminnet genom förenkling och 
färre enheter. Det är dock inte tydligt om samtliga pedagoger vet att det är detta som 
åstadkoms med det de gör. Träningen innefattar bl.a. repetition, ökad belastning och 
komplexitet. För att kunna utveckla arbetsminnet i läsfrämjande syfte behövs tid, 
fördjupade kunskaper och ytterligare forskningsresultat. 
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Läsa texten eller ”verkligheten”? 

Ingrid Mossberg Schüllerqvist 

Det är ont om litteraturdidaktisk lärarforskning och särskilt ont är det om studier som 
gäller grundskolan.1 I min avhandling Läsa texten eller ”verkligheten” problema-
tiseras och diskuteras åtta lärares litteraturundervisning och mål för litteraturläsningen 
i grundskolans senare år (Mossberg Schüllerqvist 2008). Titeln refererar till ett 
spänningsfält inom litteraturundervisning som pekar på att olika målsättningar 
genererar olika former av läsförståelse av fiktionslitteratur. Fiktionstexter utgör ingen 
enhetlig grupp idag och flera läsargrupper uppfattar fiktion som utsagor om 
verkligheten. De läser texten faktivt. Fantasy uppfattas ofta som en tydlig form av 
fiktion, men frågan är hur läsare hanterar texter som Gömda och Pojken som kallades

Det, som utger sig för att vara baserade på sanna historier. Det finns många exempel 
på fiktionsformer som överskrider gränsen mellan fiktion och fakta och som inbjuder 
till faktionsläsning. Detta gäller även medietexter: Robinson är regisserad och klippt, 
likaså Big Brother. Diskussionerna om litteraturundervisning bör ta fasta på dessa 
svårigheter att hantera text. Framförallt gäller det undervisning för oerfarna läsare. 

                                           

1 Exempel på sådan forskning är Ågren (1996), Molloy (2002) och Ewald (2007). 
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Tolkningsgemenskaper för fiktiv och faktiv läsning 

Receptionsforskaren Wolfgang Iser (1980) menar att den litterära texten erbjuder en 
mångtydig förståelse och att något i texten inbjuder läsaren till en litterär, fiktiv 
läsning. Men många elever och lärarstudenter uppfattar fiktiva texter som om de vore 
sanna och tror att verkligheten faktiskt återges (Årheim 2007). De läser sådana texter 
faktivt. Detta något, som Iser talar om, är uppenbarligen inte tillräckligt tydligt eller 
också saknas något i inramningen av läsningen av fiktiva texter. Den amerikanske 
receptionsteoretikern Stanley Fish (1980) menar att tolkningsgemenskaper för 
fiktionsläsning måste upprättas för att läsare ska kunna uppfatta text som fiktiv och 
inte faktiv. Tolkningsgemenskaper innebär att någon, t.ex. en lärare, artikulerar ramar 
för läsningen och berättar på vilket sätt texten ska förstås. Med detta menas inte att det 
finns en riktig läsning av texten utan att man som läsare bör vara uppmärksam på att 
texten kan ha många betydelser.  

 Fish (1980) menar att mening upprättas i mötet med den litterära texten i 
läsningen hos reella läsare. Han anser, i motsats till Iser (1980), att texten inte 
innehåller några anvisningar om hur den kan tolkas. Min egen uppfattning om texter 
ligger närmare Isers, men de erfarenheter jag gjort som litteraturlärare för oerfarna 
läsare medför att min undervisningspraxis närmar sig tankarna hos Fish. Oerfarna 
läsare behöver uppmärksammas på textens berättande element och fiktivitet för att de 
ska kunna arbeta med en fiktiv läsart.  

 Tidigare litteraturdidaktisk forskning har i Sverige starkt dominerats av forskare 
från Pedagogiska gruppen (se t.ex. Gun Malmgren 1992, Lars-Göran Malmgren 1996 
och Jan Thavenius 1982; 1991). De har introducerat ett erfarenhetspedagogiskt arbets-
sätt när det gäller litterär text och läsning. I ett sådant sätt att arbeta med litterära 
texter utgår man från att elever ska känna igen sina egna erfarenheter i de texter de 
möter och att litteraturläsningen har ett emancipatoriskt syfte. Med det senare avses 
att läsningen ska inbjuda till diskussioner om samhället och möjliga förändrings-
processer. Ett sådant arbetssätt inriktas i mindre grad mot den litterära textens 
särskilda meningserbjudande och gestaltningsformer. Örjan Torell (2002) och Stig 
Bäckman (2002) har invänt mot ensidigheten i detta sätt att arbeta med litteratur, 
eftersom det inte fokuserar på textförståelse utan inriktas mot livsförståelse. Tanken 
att litteraturläsning erbjuder människan kunskaper om livet och människan har också 
rötter i bildningstraditioner (Liedman 1997). En mycket viktig fråga i undervisnings-
sammanhang blir vilka tolkningsgemenskaper som synliggörs för eleverna, och 
således om de ska läsa texten eller verkligheten.  
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Att forska om lärares praxis: talet om ämneskonstruktioner 

I mitt sätt att se på lärare och deras arbete utgår jag från att lärare är aktiva subjekt 
som väljer innehåll och former för sin undervisning i förhållande till olika möjliga 
påverkansfaktorer i en socialisationsprocess. För detta synsätt har jag använt mig av 
två olika sociologer, Giddens (1999) och Guillory (1993), som diskuterar kulturell 
socialisation. Inom socialisationsforskningen problematiseras individers förhållande 
till olika grupper. I min egen undersökning har jag fokuserat på olika grupper som 
talar om varför och hur läsare bör läsa skönlitteratur. Lärares planering och tankar om 
undervisning har tidigare förts till området Teacher thinking (Arfwedsson 1993). Idag 
menar forskningen att vi undersöker talet om ämnesreception, planering och 
undervisning i socialisationsprocesser (Somers & Gibson 1996). Tänkandet kan 
forskaren däremot inte komma åt. En fråga som styrt min studie är hur talet om 
litteraturläsning artikuleras hos lärare och hos andra grupper som behandlar 
litteraturläsning. En annan fråga som ställts är vad lärare i svenska förhåller sig till när 
de väljer och utformar sina tolkningsgemenskaper för litteraturundervisning. En tredje 
är hur man som forskare undersöker och beskriver praxis. 

 I allmändidaktisk och pedagogisk forskning om lärare utgör socialisations-
forskning ett viktigt område (se t.ex. Arfwedsson 1994; Fransson & Morberg 2001; 
Rhöse 2003). De påverkansfaktorer man undersökt är elever, styrdokument och den 
lokala skolkultur som finns på den skola där lärare arbetar. En allmändidaktisk 
forskning uppehåller sig också kring frågor om styrning av undervisning och hur 
lärare på olika sätt agerar i förhållande till styrande strukturer. En dimension som 
saknas i denna forskning om socialisationsprocesser är förhållandet till de kunskaper 
och den ämnesuppfattning lärare har efter sin akademiska utbildning i olika ämnen 
(Shulman 1986). 

 I litteratursociologisk forskning ses svensklärare som deltagare i en litterär 
värderingsprocess (Furuland 1996; Furuland & Svedjedal 1997; Svedjedal 2002). 
Med stöd av dessa forskare menar jag att lärare i svenska ingår i ett samhälleligt 
samtal om hur vi ser på litteraturläsning. Jag menar vidare att lärare i svenska utför 
liknande uppgifter som en kritiker men i en annan kontext. Lärare introducerar verk 
för elever, berättar om villkoren för hur texten blir till, ger faktakunskaper om 
författare och visar olika sätt som en litterär text kan läsas på via uppgifter och samtal. 
Kritiker i dagspress och tidskrifter stödjer sig ofta på litteraturteorier när de placerar 
in verk i ett sammanhang och diskuterar hur de kan förstås (Yrlid 1987; Forser 2002). 
Lärare, däremot, har andra mottagare för sin kritikerfunktion och de behöver även 
relatera sin verksamhet mot den fostrande dimension som skolan inrymmer. 
Barnlitterär forskning hanterar ett liknande dilemma (se Rhedin 1992; Nikolajeva 
2004; Westin 2005). 
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 Det finns idag många teoretiska ansatser för att analysera och förstå litterär 
fiktionstext (se t.ex. Rivkin & Ryan 2004). I universitetsämnet Litteraturvetenskap 
ingår också litteraturhistoria och debatter om historieskrivning och kritik, men 
texttolkning och textanalys ska användas på ett annat sätt i grundskolan än i 
akademins forskningsämne. Elever i grundskolan är inte så erfarna läsare som de som 
finns inom akademin. Min undersökning hade en ämnesdidaktisk utgångspunkt: jag 
ville veta hur svensklärare väljer stoff och utformar sin undervisning i relation till de 
elever de har, sin syn på ämnet, sin syn på ämnets roll i skola och samhälle och hur de 
legitimerar sina val. Utgångspunkterna för ovan nämnda områden har jag hämtat från 
Svein Sjøbergs problematiseringar av ämnesdidaktik (Sjøberg 2000, 2001). Sigmund 
Ongstad (2004a; 2004b) menar att ämnesförståelse och ämnesutformning kan 
beskrivas som en omstillingsprocess där mottagaren är i centrum. Ämneskunskaperna 
är möjliga att transformera i olika tidsperioder med olika ekonomiska, sociala och 
kulturella villkor. Han beskriver det som att ämneskunskaperna utsätts för 
omstillingselementer i en process där lärare till slut utformar sin ämneskonstruktion. 
Denna form av förändringsprocess kan ske under hela yrkeslivet. Ämnet och 
ämnesutformningen ses som dynamisk. Detta synsätt har jag använt mig av i 
tolkningen av lärarintervjuerna. Lärarnas målsättningar för undervisning kan därmed 
grundas på flera olika gruppers tal om litteraturläsning. 

 Lärarnas eget tal om litteraturläsning och litteraturundervisning så som det 
framkom i intervjuerna har jag analyserat tillsammans med fyra andra gruppers tal om 
litteratur under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet. Rösterna utgörs av 
kursplaner för svenskämnet i grundskolan (Lpo), Tidskrift för litteraturvetenskap

(TfL) och Svensklärarföreningens årsskrift (SLÅ). Lgr 80 finns med tillsammans med 
kommentarmaterialet Läsa från 1988. Mina intervjuer med svensklärarna, åtta 
stycken, gjordes 2001–2002 och det offentliga samtal om litteraturläsning som jag 
undersökt artikulerades innan och under den tid då intervjuerna gjordes.  

Att forska om tal om litteraturläsning och praxis – kategorier 
för beskrivningar 

I forskning krävs kategorier för att visa på skillnader, likheter och/eller särskilda 
problemområden. Lars-Göran Malmgren från Pedagogiska gruppen delade in 
svenskämnet i tre kategorier: Svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne, Svenska 

som färdighetsämne och Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne (L-G Malmgren 
1996). Dessa tre kategorier förbinds med olika metoder: den första med förmedling, 
den andra med träning av enskilda moment och den tredje med samtal. Elevers 
erfarenheter och ett emancipatoriskt perspektiv styr utformningen av samtalen som 
hör till den tredje kategorin. Dessa tre kategorier har dominerat svensk 
litteraturdidaktisk forskning under en längre tid. De baseras på en engelsk diskussion 
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om debatter om litteraturundervisning och på studier av svenska läroböcker (L-G 
Malmgren 1996). De har alltså inte en empirisk grund i lärares arbete. I en omläsning 
av lärarporträtt i tidigare forskning fann jag att variationerna i praxis, i lärarnas svar, 
inte till fullo kunde hänföras till svenskämnets tre kategorier. Lärarporträtten fanns i 
tre avhandlingar (G. Malmgren 1992; Elmfeldt 1997; Molloy 2002). 

 I min egen forskning önskade jag bryta upp förbindelserna mellan stoff och 
metoder och har därför konstruerat tre nya kategorier för mål med litteratur-
undervisning: inom litteratur, genom litteratur och kombinationsstrategier. Dessa tre 
utgör också tre tolkningsgemenskaper för litteraturläsning. Kategorin inom litteratur

täcker målsättningar som innebär att undervisningen riktas mot kunskapsområdet 
litteraturvetenskap inom grundskolan. Man läser litteraturhistoria, får kunskaper i 
narratologi och andra teoretiska perspektiv och man arbetar med analys utifrån de 
kunskaper eleverna har. Genom litteratur har som mål att litteraturläsningen i första 
hand ska generera livskunskaper och livsförståelse. Med hjälp av litteraturläsningen 
diskuteras t.ex. hur demokrati och genus kan förstås i det egna livet och i samhället. 
När man arbetar med tolkningsgemenskapen genom litteratur är undervisningen 
mindre fokuserad på den litterära texten och dess fiktivitet. Man arbetar med en faktiv 
läsart.  

 Från genomgången av tidigare forskning och mina intervjuer med lärare hade 
jag sett att en tredje kategori kunde behövas för att inte reducera de variationer kring 
målsättningar som lärarna gav uttryck för. Därför har jag introducerat Elaine 
Showalters (2003) litteraturdidaktiska utformning av det brittiska didaktiska 
perspektiv som på engelska benämns complexity. Denna ansats, som påbörjades inom 
historieämnet (se t.ex. Booth & Hyland 2000), prövade att överbrygga konflikterna 
mellan externa och interna målsättningar för undervisning. Med externa mål avsågs 
att ämnet t.ex. skulle generera medborgarkunskaper, främja jämställdhet och 
demokratiförståelse. Ämnet ses här som ett redskap för att främja dessa lärandemål. 
Interna lärandemål innebär att ämnets teorier, metoder och innehåll ses som det 
viktiga för undervisning. Inom litteraturvetenskap finns, enligt Showalter, också en 
konflikt mellan dessa målsättningar för undervisning. Med complexity avses att man 
strävar efter att nå både interna och externa mål. Jag använder mig av en svensk 
översättning av complexity, nämligen kombinationsstrategier. De tre kategorierna 
genom litteratur, inom litteratur och kombinationsstrategier har jag applicerat på de 
fyra gruppers tal om litteratur som ingår i undersökningen.  

Lärarnas tal om litteratur  

I min undersökning intervjuade jag sammanlagt åtta lärare från tre olika skolor (nedan 
kallade Skola 1, Skola 2 och Skola 3) (Mossberg Schüllerqvist 2008). Minst två lärare 
från varje skola deltog. Alla svensklärarna som ingick i studien talade om 
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litteraturläsning och litteraturundervisning på ett sådant sätt att det kunde 
kategoriseras som kombinationsstrategier. De åtta lärarna lade dock olika tonvikt på 
dimensionerna inom denna kategori i sitt tal om undervisning. Ibland fokuserade de 
på det som lärare i vardagslag kallar för att läsa mellan raderna inom litteratur. Utifrån 
Torell (2002) kan man säga att de fokuserade på att lära eleverna litterär kompetens 
och få dem att se den litterära textens mångfaldiga meningserbjudande. För en av 
lärarna på Skola 1 hade den inriktningen fått större betydelse på senare tid, liksom 
litteraturhistoria. Båda lärarna på den här skolan använde också de litterära texterna 
för att diskutera genus, rasism, vardagsliv osv. På de andra två skolorna fanns 
liknande skillnader mellan lärarnas sätt att använda texter (Mossberg Schüllerqvist 
2008). Gemensamt för alla lärarna är att eleverna och deras läsförståelse är en viktig 
dimension i deras tal om sin undervisning. 

 De åtta lärarna arbetade alla med att utveckla elevernas värderingsargument 
kring det de läste. Man kan säga att de explicit utvecklade kritikerfunktionen i 
klassrummet. Två av lärarna på Skola 2 menade att det var viktigt att deras egna 
värderingar inte synliggjordes i klassrummet, i alla fall inte i början av 
diskussionerna. Den tredje läraren från samma skola valde däremot att vara mycket 
tydlig med vad hon ansåg.  

I generell lärarforskning används ofta begreppet lokal skolkultur för att diskutera 
hur lärare socialiseras i förhållande till kollegor. I mina intervjuer med de åtta 
svensklärarna såg jag att lärarna ofta enades om några grundläggande 
överenskommelser men att de hade ett stort tolkningsutrymme i förhållande till 
varandra när de talade om sin undervisning. Med stöd av Giddens (1999) kan man 
säga att lokal skolkultur kan problematiseras utifrån materiella faktorer som 
bokinköp, via rutiner, via lärares syn på ämnet och utifrån ämnesförändringar. 
Strukturer och aktörer påverkar varandra ömsesidigt. Sex av lärarna som var tämligen 
erfarna talade mycket om förändringar i ämnesuppfattningar och undervisningspraxis. 
De två lärare som var mer oerfarna relaterade sina ämnesuppfattningar till de 
kunskaper som de tillägnat sig under lärarutbildningen och till feministisk teori. 
Innehållet i de lokala skolkulturerna varierade på individnivå. 

Varje intervjufråga behandlade föreställningar om den ideala undervisningen 
såväl som den faktiska. Man kan säga att jag eftersträvade två olika tal om 
litteraturläsningens målsättningar. Lärarna på Skola 1 och 2 ville i en ideal värld ha 
tillgång till fler skönlitterära texter att läsa gemensamt. De ville också ha fler 
litteratursamtal. Här var den mest oerfarna läraren mest engagerad. På Skola 3, som 
har större ekonomiska resurser, var detta redan realiserat.  

En av frågorna behandlade vilka mål som var särskilt viktiga vid slutet av år 9. I 
tolkningen av lärarnas svar fann jag något mycket intressant. Här synliggjordes en 
annan tids- och rumsdimension för målsättningarna. Lärarna förlade svaret till efter att 
eleverna slutat grundskolan. Under hela intervjun hade vi talat om vikten av 
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läsförståelse inom skolans ram och lärarna hade givit konkreta exempel och diskuterat 
olika former av svårigheter som var förknippade med att utveckla komplex 
läsförståelse. Men som svar på min fråga om mål för år 9 sa flera av lärarna att de 
ville att eleverna skulle ha läslust, att de skulle kunna välja texter i förhållande till sina 
behov och att de genom läsningen av fiktionstexter skulle kunna förstå andra 
människor. 

Styrdokumentens tal om litteraturundervisning 

Styrdokumenten utgör en annan grupps tal om litteratur, nämligen den politiska nivån. 
I Lgr 80 styrdes undervisningen genom stadieangivelser och explicita anvisningar för 
stoff och metoder. I kommentarmaterialen följdes detta upp. I Läsa (Skolöverstyrelsen 
1988) framfördes tankar om att undervisningen ska utgå från elevernas egna 
erfarenheter. De som via exemplen får sina erfarenheter bekräftade är de vars 
föräldrar har arbetaryrken. Det finns starka skrivningar om att skolans 
svenskundervisning ska utmana masskultur och medier.  

 Hartman, Lundgren och Hartman (2004) diskuterar hur Lpo 94 utgör en 
utmaning av styrningen av skolan, eftersom denna läroplan, i motsats till tidigare, 
förutsätter en lokal uttolkning. John Goodlad (1979) och Bjørg Brandtsæg Gundem 
(1988; 1997) visar hur tolkningningsprocesser kan förstås från en samhällelig nivå till 
en lokal nivå. Tolkning av läroplans- och kursplanetexterna sker på varje nivå. I Lpo 
94 finns inte stoffangivelser och inte heller några anvisningar om metoder. Det har 
framförts kritik mot att kursplanerna är svårtolkade (Bäckman 2002; Molloy 2002; 
Thavenius 1995) och kritikerna menar att texterna borde uttrycka målen mer explicit. 
Molloy och Thavenius förordar en linje när det gäller innehållet och Bäckman en 
annan. Jag menar att det krävs en avancerad diskussion av mål och betygskriterier på 
en lokal tolkningsnivå. För att kunna tolka målbeskrivningar och betygskriterier 
behöver lärarna använda sig av sina akademiska kunskaper från lärarutbildningen. 
Talet om målsättningar för litteraturundervisningen blir annars svårgenomträngligt. 
Det andra uppnåendemålet för år 9, ”kunna läsa, reflektera över och sätta in i ett 
sammanhang några skönlitterära verk och författarskap med betydelse för människors 
sätt att leva och tänka”, är möjligt att tolka via de tre tolkningsgemenskaperna 
beroende på var man lägger tyngdpunkten (Mossberg Schüllerqvist 2008: 142).

 Presentationen i kursplanerna för svenskämnet av ämnets innehåll och karaktär 
präglas av kategorin genom litteratur (Skolverket 1994, 1996, 2000). Eleverna ska via 
litteraturläsningen lära känna människor från andra tider och andra förhållanden. 
Sådana skrivningar kan legitimera att skönlitteratur läses faktivt. Men i 
betygskriterierna för VG (Skolverket 1996) och för MVG (Skolverket 2000) finns 
skrivningar som möjliggör att undervisningen kan riktas mot kategorin inom 
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litteratur. Det finns också möjligheter att man som lärare vid betygsättningen kan 
utgå från minst två olika kategorier av svenskämnet, ett för G och ett för MVG. 

 Skolverket reviderar och gör tillägg till kursplanerna efter hand. Bl. a. har man 
gjort förändringar 1996 och 2000. I versionen från 2000 av svenskämnets kursplan för 
grundskolan har ett vidgat textbegrepp införts. Ett sådant fanns redan 1994 i Lpf 94 
(Skolverket 1994). Sett över en period av 20 år, från 1980 till 2000, har talet om 
litteraturläsning och litteraturundervisning förändrats fyra gånger. Jag menar att 
införandet av ett vidgat textbegrepp och de skrivningar som åtföljer detta inskränker 
på den metodfrihet som anges i läroplanerna från 1994. Dessutom bygger ett vidgat 
textbegrepp på en bestämd textfilosofi och innebär därmed ytterligare styrning av 
stoffurval i skolan. Införandet av en ny filosofisk kontext för litteraturundervisningen 
borde medföra fortbildning av lärarna. De åtta lärare på tre skolor som jag intervjuade 
hade inte fått någon fortbildning om detta. 

Svensklärarföreningens tal om litteratur 

Svensklärarföreningens årsskrift, SLÅ, utgör ytterligare en aktörsgrupp i talet om 
varför och hur vi läser litteratur. Hur ser då modersmålslärarföreningens 
artikelförfattare på målsättningar för litteraturundervisningen? Genomgående är att 
under tidsperioden 1990–2003 menar huvuddelen av redaktörer och artikelförfattare 
att litteraturläsningens varför och hur-frågor ska besvaras via kategorin genom 

litteratur. Det akademiska ämnet litteraturvetenskap presenteras i årsskriften 1995, 
Myter och motiv, och här kan kategorin inom litteratur appliceras på flertalet artiklar. 
Trots detta diskuterar förordet endast de artiklar som har någon anknytning till 
kategorin genom litteratur.  

Talet om litteraturstudier i Tidskrift för litteraturvetenskap  

I Tidskrift för litteraturvetenskap, TfL, diskuteras och debatteras forskningsämnet 
litteraturvetenskap. Under 1990–2002 pågick en intensiv debatt om feministisk 
forskning, om hur litteraturhistorien utifrån globala, regionala och feministiska 
perspektiv kan skrivas, hur ämnet kan utvecklas i framtiden osv. Företrädare för det 
akademiska ämnet involveras i en mångfacetterad debatt om ämnesförändring, 
omstilling. Med få undantag under 1990-talet saknas en orientering mot mottagare 
utanför akademin i talet om litteraturvetenskap. I TfL diskuterar forskare enbart 
forskningsämnet. Mot slutet av 1990-talet utbryter en tankeväckande polemik om 
introduktionslitteratur till ämnet. Debatten har ett tydligt mottagarperspektiv. Två 
aktörer diskuterar hur man på bästa sätt presenterar litteraturvetenskap för nybörjare 
på universitetet och vilka krav man vill ställa på studenterna. Man kan sammanfatta 
mottagarperspektiven i att en av aktörerna utgår från reella studenter och den andra 
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från önskade studenter. Runt millennieskiftet återfinns några artiklar om 
litteraturdidaktik, medan receptionsteoretiska perspektiv i stort sett inte återfinns alls. 
Här finns en avgörande skillnad mellan de perspektiv som diskuteras i TfL och de 
som återfinns hos litteraturdidaktiker, som oftast utgår från receptionsteorier i sina 
diskussioner om undervisning. Inte oväntat karakteriseras TfL av kategorin inom 

litteratur. Kategorin genom litteratur och dess emancipatoriska målsättningar kan 
skönjas i de artiklar som behandlar feministisk forskning samt diskussioner om den 
etiska vändningen. Typiskt för dessa artiklar är att de utgår från litteraturvetenskaplig 
metodologi. Några få inlägg problematiserar faktiva läsningar av fiktionstext 
(Furuland 1996; Tyrberg 2001). 

Ämnesdidaktiska konklusioner  

Lärarnas tal om sin litteraturundervisning kan kategoriseras som kombinations-

strategier. De röster som befinner sig längre från klassrummets praxis placeras istället 
i kategorierna inom och genom litteratur. I ett bredare perspektiv kan samtalet om 
litteraturläsning och litteraturundervisning karakteriseras som bestående av 
monologer. Dessutom saknas det arenor för brytpunkter mellan olika ämnes-
uppfattningar. I likhet med Brink & Nilsson (2006) saknar jag också diskussioner av 
förbindelser mellan skolämne, lärarutbildningsämne och forskningsämne.  

 Den brittiska ansatsen complexity har bidragit till att jag har kunnat beskriva 
kombinationer av målsättningar som lärare ger utryck för i praxis. De väljer inte en 
målsättning utan flera. Ongstads begrepp omstilling och omstillingselementer har varit 
användbara för att beskriva förändringar i lärares ämneskonstruktioner och orsaker till 
dessa förändringar. De lärare jag intervjuat var djupt engagerade i sin syn på och 
undervisning i ämnet. En viktig slutsats som man kan dra av min studie är att 
ämnesdidaktisk forskning om skola och lärarutbildning bör öka, eftersom den 
generella lärarforskningen negligerar ämnesaspekter. Det saknas därmed viktiga 
kunskaper om ämnesdimensioner i undervisningen.  

 Lärarintervjuerna visade också att ämnesfortbildning och ämneskonferenser 
förde en tynande tillvaro på Skola 1 och 2. På Skola 3 fanns däremot ämnes-
konferensen kvar tillsammans med arbetslagskonferensen. Lärarna hade där möjlighet 
att behandla alla dimensioner av sitt arbete tillsammans med kollegor. Det finns ändå 
fog för att undra om Shulmans fråga om vart ämnet tog vägen även gäller i Sverige 
(se Shulman 1986).  

 I kursplanerna för svenskämnet presenteras ämnets karaktär och innehåll som 
om det vore oföränderligt. Denna essentiella ämnesbeskrivning motsägs av den 
intensiva debatten om forskningsämnets förändring. Är det då skolämnet som inte 
förändras? Nej, det kan man inte säga. Läser man de olika kursplanerna i ett historiskt 
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perspektiv framträder ämnesförändringar även här. Men perspektivet problematiseras 
inte i kursplanetexterna.  

 Som nämnts ovan visar min studie att det finns en spänning mellan brödtextens 
ämnesbeskrivning i kursplanerna och de kompetenser som uttrycks i betygskriterierna 
för de högre betygen. Detta lägger ett stort ansvar på lärarnas tolkning av 
styrdokumenten. Deras undervisningsansats med det som jag kallar kombinations-

strategier talar för att de kan kombinera styrdokumentens motstridiga mål. Brister i 
fortbildning talar för att det kan uppkomma tolkningssvårigheter när nya teoretiska 
kunskapsfält förs in i styrtexterna. 

 I kommentarmaterialet Läsa fanns skrivningar om att ungdomsskolan inte skulle 
utbilda litteraturvetare (Skolöverstyrelsen 1988). Torell (2002) och Bäckman (2002) 
visar i sina undersökningar att svenska lärarstudenter var skickliga på att tala om livet 
i förhållande till den text de läste, men att de inte gav uttryck för att de såg hur texten 
var berättad eller att den var tolkningsbar på flera olika sätt. Showalter (2003) menar 
att läsning av realistiska romaner särskilt kan problematisera den faktionsinriktade 
läsning som även hennes engelska studenter gav uttryck för. Resultaten av min 
undersökning innehåller starka indikationer på att lärare har en mycket viktig uppgift i 
att artikulera tolkningsgemenskaper för litterär läsning. De olika målsättningarna inom 

litteratur, genom litteratur och kombinationsstrategier lägger olika fokus på hur vi 
läser och förstår skönlitteratur. Men hur kommuniceras dessa sätt att uppfatta 
fiktionstext till eleverna? Idag talar man ofta om att elever har brister i komplex 
läsförmåga. Ett möjligt sätt att utveckla elevers läsförståelse är att visa hur olika 
lässtrategier generar olika former av läsförståelse. Eftersom de allra flesta ungdomar 
går i grundskolan är detta den plats där de kan möta olika former för förståelse av 
fiktionstexter. En praxisnära forskning som utgår från kombinationsstrategier kan 
bidra till utvecklade diskussioner om vilka effekter olika undervisningsansatser kan 
få.  
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Att skapa identitet genom 
svenskämnets läsning 

Fyra flickors möten med fiktionstext 

Kristin Henriksson 

När svenskämnets syfte presenteras i kursplanens inledning kan man bland annat läsa 
följande: ”Utbildningen i svenska syftar till att hos eleverna stärka den personliga och 
kulturella identiteten” (Skolverket 2008). Vidare menar man att identiteten uttrycks i 
mötet med språk, litteratur och bildmedier och att detta möte har som syfte att bidra 
till personlig utveckling och mognad. I kursplanen kan man också läsa att texter som 
eleverna ska få möjlighet att uppleva i svenskan ska väcka lust och utmana åsikter. 

Med avstamp i kursplanen för svenska på gymnasiet har jag undersökt på vilket 
sätt de fiktionstexter som eleverna möter i undervisningen främjar identitets-
skapande. När jag använder begreppet identitet i texten utgår jag ifrån att identitet inte 
är någonting medfött utan någonting som ungdomar formar och utvecklar i interaktion 
med andra i omgivningen. Denna uppfattning finner även stöd hos Ziehe (1993: 36 f.). 
Han menar att det i dagens samhälle pågår en frigörelse från gamla traditioner och 
normer. Genom denna sociokulturella frigörelse upplevs inte identitet som någonting 
som ungdomar ärver från tidigare generationer och som sedan påverkar dem resten av 
livet. Idag, menar Ziehe, kan ungdomar omformulera, ompröva och förändra sin egen 
identitet. Ungdomar i dagens samhälle kan exempelvis genom det breda utbudet av 
massmedier ta del av och uppleva många olika livsstilar. Vidare menar han att unga 



Att skapa identitet genom svenskämnets läsning 

40 

därigenom är tvungna att göra val. De måste välja något, men de måste samtidigt välja 
bort någonting annat. I den här artikeln undersöker jag om, och i så fall hur, arbetet 
med tre fiktionstexter i ämnet Svenska bidrar till att stärka elevernas identitet, 
speciellt i fråga om genus. Jag vill med utgångspunkt i elevernas olika erfarenheter 
och upplevelser av dessa texter undersöka om undervisningen bidrar till att uppfylla 
kursplanens mål. 

Mina huvudsakliga frågeställningar är: 
• På vilket sätt bidrar svenskämnets läsning till att stärka elevernas identitet? 
• På vilket sätt bidrar undervisningen om och med fiktionstext till att belysa 

olika perspektiv på genus? 

Genus och identitet 

Lars-Christer Hydén (2003: 332) hävdar att identitet handlar om 

hur vi beskriver oss själva och andra personer så att vi blir igenkännbara, inte bara som 
individer utan också som ett speciellt slags kulturella och sociala varelser. Det handlar 
alltså inte endast om vilka vi är, utan också vad vi är.  

I denna kontext väljer jag att lyfta fram genuskonstruktionen som en del av 
identitetsskapandet då det är aktuellt i den här undersökningen. Hirdman (2001) 
refererar till den teori som vill förklara genus som någonting föränderligt, någonting 
konstruerat i en social och kulturell kontext som inte ska förväxlas med begreppet 
kön. Enligt denna teori hänvisar begreppet kön mer till en biologisk förutsättning 
förbunden med uppdelningen man – kvinna i fasta former. Genusbegreppet är inte 
någonting som begränsar sig till kroppen utan genomsyrar allt: hur vi tänker om 
manligt och kvinnligt, om politik, arbete och andra situationer i vårt vardagliga liv 
(Hirdman 2001: 14–16). Med begreppet genus avser jag fortsättningsvis, i enlighet 
med denna teori, någonting som skapas och omskapas utifrån ett sammanhang där en 
viss samhällsstruktur för tillfället råder.  

Väsentligt i min undersökning blir också den tidigare forskning som gjorts 
gällande läsning i relation till genus och identitet. Ulfgard (2002) undersöker i sin 
avhandling tjugo 15–16-åriga flickors fritidsläsning under två års tid. Flickorna 
kommer från skilda och varierande bakgrundsmiljöer från olika delar av landet. 
Ulfgard menar att det är tydligt hur viktigt det är för flickorna att söka starka 
förebilder i sin läsning och hur läsningen bidrar till identitetsutveckling och fyller en 
funktion i deras konstruerande av genus. I diskussionerna kring de texter som 
flickorna läst har de ofta lyft fram frågor rörande ”dåligt självförtroende”, ”att inte 
våga vara sig själv” och ”att se ut på fel sätt”. Dessa frågor återkommer hos 
karaktärerna i texterna men även i deras egna liv. Undersökningen visar att detta är ett 
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fenomen som är djupt förankrat inom flickorna själva och i de texter som de väljer att 
läsa. Genom att diskutera dessa texter, menar Ulfgard, markerar de även sin identitet 
och självständighet utifrån sina egna livsfrågor, men deras ”projekt” hindras ibland av 
strukturer av olika slag. 

En annan forskare som knyter an till genus i sin forskning är Molloy (2003). Hon 
skriver i en artikel att pojkars motstånd och avståndstagande till läsning av 
skönlitteratur handlar om att läsning och mycket av svenskämnets innehåll 
representerar någonting som anses kvinnligt (Molloy 2003: 119). Att läsa och leva sig 
in i karaktärernas känslor och syn på omvärlden och att skriva loggbok, som Molloy 
menar kan uppfattas som dagboksskrivande, förknippas med kvinnlighet. Hon menar 
att pojkars motstånd mot svenskämnets aktiviteter kanske mera är ett motstånd mot 
det som anses kvinnligt än till själva ämnesinnehållet. I sin artikel exemplifierar 
Molloy även, med hjälp av två elever, hur icke-stereotypa könsrollskaraktärer i 
litteraturen väcker motstånd hos eleverna. Detta grundar sig i den föreställning som 
läsaren redan har med sig in i texten och på så sätt påverkar läsarens mottagande av 
textinnehållet. Karaktärer som representeras av flickor i litteraturen förväntas 
framställas som passiva, både när det gäller initiativ och sexualitet. Om eleverna läser 
texter som inte motsvarar förväntningarna så uppstår ett motstånd. Hos flickorna, 
enligt Molloy (2003: 122–126), benämns icke-könsstereotypa flickor i litteraturen 
exempelvis som ”känslokalla”, medan pojkarnas kommentarer mer går i stil med att 
texten är orealistisk för att ”hon kan för mycket.” Detta är föreställningar som 
eleverna bär med sig om sig själva och sin omgivning. Liksom många andra menar 
Molloy (2003: 122–126) att text inte är könsneutral, och den förståelsen måste finnas 
hos svensklärare i deras val av texter. När flickor och pojkar själva väljer texter är det 
ofta utifrån ett ”verklighetsbaserat innehåll”. Eleverna vill diskutera ämnen som ligger 
nära dem själva och de funderingar som de bär på just då. 

Fyra flickors möten med text  

Min undersökning grundar sig på intervjuer, insamlat textmaterial och observation av 
fyra flickor på ett yrkesförberedande program på gymnasiet. Mitt huvudsakliga urval 
av informanter gjordes utifrån ett på förhand insamlat textmaterial om boken Jenny 

(Gardell 2006). Skolan som jag gjorde min undersökning på är ett idrottsgymnasium 
på en mindre ort i Mellansverige. På skolan finns 12 av de 17 nationella programmen 
representerade och flera av programmen innehåller idrottsinriktningar. Mina 
informanter Emma, Isabelle, Freja och Amanda går alla i samma klass.1 Som läsare 
beskriver flickorna sig lite olika och deras textrepertoarer innehåller en blandning av 
texttyper. Emma menar att ”om jag fastnar för en bok kan jag läsa skitlänge.” En bra 

                                           

1 Alla namnen är fingerade. 
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bok definierar hon som ”spännande” och ”verklighetsbaserad”, men den ska också 
vara ”gripande” och ”hemsk”. Hon nämner ett flertal typografiska texter som 
behandlar vardagsnära händelser och grymma livsöden. 

Isabelle säger att hon periodvis läser mycket, och för henne är en bra fiktionstext 
”verklighetsbaserad”. Den ska helst handla om personer i hennes egen ålder. Hon 
menar samtidigt att texten ska vara lättläst och hänvisar till språklig repertoar. Det hon 
söker är ”någonting som berör och som man blir påverkad av.” Isabelle menar att hon 
föredrar böcker som riktar sig till ungdomar. Freja däremot säger att hon inte tycker 
särskilt mycket om att läsa. Hon läser ändå ibland, och på frågan om vilka böcker hon 
gillar svarar hon att ”verklighetsbaserade är bra.” Hon tar bestämt avstånd från action- 
och äventyrsgenrer och anser att ”de bara skjuter och … nää jag gillar det inte.” 
Amanda säger att hon läser många olika genrer, ”gärna deckare”, förtydligar hon. 
Även Amanda nämner att hon uppskattar verklighetsbaserade böcker. I de exempel på 
texter som Amanda nämner kommenterar hon gärna de kvinnliga karaktärerna och 
hon reagerar starkt om kvinnorna inte uppträder könsstereotypt eller motsvarar en 
traditionell och förutsägbar könsroll. Amanda gillar skräck och thriller men avvisar 
romantik: ”Jag gillar inte tråkiga kärleksfilmer där man vet precis vad som ska 
hända.” Vidare anser hon att inte heller fantasy är en genre som tilltalar henne. Som 
unga kvinnliga läsare stämmer flickorna således väl in på Molloys beskrivning ovan 
när det gäller preferensen för verklighetsbasering och innehåll som berör. 

Mötet med de valfria texterna i undervisningen 

Eleverna har under terminen läst en valfri roman och sedan skrivit en recension av 
boken. Emma valde Populärmusik från Vittula (Niemi 2000). Det var dock en text 
som hon inte uppskattade. ”Den var annorlunda på något sätt”, kommenterar hon och 
tillägger: ”Jag tyckte inte om den bara, jag fastnade inte för den.” Boken innehåller 
drömfrekvenser, utspelar sig på sjuttiotalet i Norrland och huvudkaraktärerna är två 
unga pojkar. ”Den var lite svår att hänga med i ibland”, skriver hon och syftar på 
hoppen mellan fantasi och verklighet i texten. Hon tycker även att boken bitvis var 
rolig och att hon stundtals kände igen sig i huvudkaraktärerna. ”Alla har ju gjort något 
bus i sin uppväxt”, menar hon. Emma avslutar sin skrivuppgift med att fundera över 
och ifrågasätta om bokens innehåll är realistiskt. Hon är tveksam till om boken 
verkligen skildrar författarens barndom som den utger sig för att göra. Emma visar på 
så sätt att textens verklighetsförankring har ett värde för hennes läsupplevelse.  

Isabelle har valt att läsa Linas kvällsbok (Hamberg 2003). Boken klassificeras 
som ”ungdomsbok” och handlar om en 15-årig flicka och hennes vardagsliv. Boken är 
skriven i dagboksform och tar upp frågor och funderingar om relationer, sexualitet, 
genus och identitet, ämnen som Isabelle menar berör och som hon finner intressanta i 
sitt eget liv. När Isabelle ska berätta vad boken handlar om kommenterar hon 
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huvudpersonen: ”Hon tvingar sig själv att göra saker och så … som hon egentligen 
inte vill”, noterar hon. Hon resonerar en stund om textens innehåll och fortsätter: ”Om 
jag var i den situationen som Lina var i i boken så skulle jag göra som Lina och säga 
ifrån, fast jag tycker att Lina väntade lite väl länge, jag skulle försöka säga ifrån 
tidigare.” Isabelle funderar omkring budskapet och menar att det handlar om att inte 
följa strömmen och påverkas för mycket av vad andra tycker. Hon menar att boken tar 
upp mycket som flickor funderar över och problem som är vanliga, och detta leder till 
självreflexion när hon jämför sig med bokens huvudperson.  

Frejas valfria roman är deckaren Se dig inte om (Fossum 2005). ”Jag valde den 
för den verkade spännande”, skriver hon. Berättelsen handlar om en ung kvinna som 
mördas, och läsaren får successivt under läsningen reda på mer om offrets bakgrund 
och livsstil. Boken representerar således spänning och innehåller verklighetsnära 
miljö- och personbeskrivningar. Den fiktiva karaktären är en flicka i Frejas egen 
ålder. Freja skriver i sin text om en händelse ur boken då ett barn har dött. ”Jag har 
själv gillat att vara barnvakt och jag kan inte ens föreställa mig hur det skulle kännas.” 
Hon fortsätter: ”Om en person som står mig nära skulle dö på ett sådant hemskt vis 
skulle jag ha reagerat på samma sätt.” Freja har därmed dragit en parallell mellan den 
fiktiva karaktären och sin egen person. Liksom Isabelle gör Freja jämförelser mellan 
den fiktiva karaktären och sin egen person. 

Amandas valfria roman är Älskade Poona (Fossum 2003). Boken har en manlig 
huvudperson och handlingen utspelar sig huvudsakligen på en mindre ort i Norge. 
Personporträtten är detaljerade och texten behåller en spänning genom berättelsen. 
Amanda skriver i sin text att hon berörs mycket av huvudpersonen och menar att ”jag 
själv skulle inte klara av alla händelser lika bra som Gunder gjorde.” Hon fortsätter: 
”Jag skulle bryta ihop totalt om detta hände mig, jag skulle inte ha kunnat ’hålla 
masken’ och bete mig som om ingenting hade hänt” och syftar på att huvudpersonens 
fru mördats. Återigen ser vi hur karaktärers känslor och handlingar fungerar som 
exempel att mäta sig mot och spegla sig själv i, ”vad vi är” som Hydén definierar 
identitet (Hydén 2003: 332). Det är också tydligt att ingen av flickorna känner till 
något annat sätt att förstå en litterär texts mening och syfte än i termer av karaktär – 
handling – motiv, eller vet något om på vilket sätt en text kan sägas representera eller 
presentera verkligheten. 

Mötet med de gemensamma texterna i undervisningen 

Romanen Jenny

Under höstterminen har eleverna läst boken Jenny av Jonas Gardell. Boken handlar 
om huvudkaraktären Juha som efter tjugofem år söker upp tidigare klasskompisar för 
att få reda på mer om när en av flickorna i klassen, Jenny, utsattes för ett övergrepp på 
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en avslutningsfest. Boken är en fristående roman i en trilogi och behandlar ämnen 
som vänskap, utanförskap, skuld och ånger. Bokens berättarröst utgörs främst av den 
manliga huvudpersonen, med undantag för det inledande partiet då rösten utgörs av en 
allvetande berättare. Boken inleds med en kort historia: 

Två tomater gick på en väg. 
Så kom en bil och körde över den ena tomaten. 
Då sa den andra tomaten: Kom Ketchup, så går vi! 

Flickorna nämner alla att de inledningsvis tyckte att texten var märklig. I deras texter 
om boken tolkar de dock att ”tomaterna” utgörs av huvudpersonerna Jenny och Juha. 
Emma skriver att bilen som gör ketchup av den ena tomaten ”var pojkarna i klassen”, 
medan Freja, Isabelle och Amanda menar att bilen symboliserar hela klassen. Alla har 
dock tydligen uppfattat att texten på något vis handlar om makt och sårbarhet. 

Flickornas uppfattning av karaktären Juha skiljer sig också åt. Emma, Freja och 
Isabelle uppfattar att han sviker och lämnar Jenny. Emma skriver: ”Att inte se att ens 
vän blir förstörd på det sättet kan jag inte förstå […] som om han inte såg att hon hade 
blivit mosad.” Freja skriver: ”Juha bara lämnar Jenny fast han vet att någonting har 
hänt.” Amanda är av en annan uppfattning: ”Hon skulle nog ligga kvar där på vägen 
helt platt om inte Juha fanns och stöttade henne”, menar hon. Flickornas engagemang 
kretsar således här kring frågan om Juha har eller saknar empatiförmåga och hur detta 
uttrycks. 

Det som gjort starkast intryck på flickorna under läsningen och som har berört 
dem mest är den brutala beskrivningen av ett övergrepp på flickan i texten. Freja 
skriver: ”När jag läste den här boken blev jag ledsen – att något så hemskt kan 
hända.” Isabelle kommenterar: ”Jag tyckte den var hemsk – att man kunde göra så 
mot någon i samma klass liksom.” Amanda skriver i sin text: ”Det är många känslor 
som väcks när man läser denna bok – man blir arg på klasskamraterna som gör så mot 
en oskyldig person.” Jag uppfattar att Amanda i detta sammanhang kommenterar 
boken i sin helhet och inte specifikt våldtäktsscenen. Emma kommenterar texten 
genom att ställa en rad frågor: ”Varför gjorde dom så?”, ”Varför sa inte Jenny något?” 
och ”Hur kunde Juha inte se det?”.  

Freja och Amanda kommenterar händelsen genom att hänvisa till sin medkänsla 
med flickan i hennes utsatthet. Isabelle menar i sin kommentar att hennes intryck av 
händelsen förstärks av att det är en person som förövarna känner. Emmas 
frågeställningar visar att hon vill söka svar och förklaringar till vad som hänt. Hennes 
förhållningssätt till textens brutala händelsebeskrivning är svårtolkad. Till skillnad 
från de andra flickornas kommentarer som visar på en direkt känslomässig 
identifikation så engagerar sig Emma genom att ställa frågor om mänskliga 
handlingar och motiv. 
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Jag frågar flickorna om de tror att deras upplevelse av texten sett annorlunda ut 
om flickan i boken varit en pojke istället. Emma funderar en kort stund och säger 
sedan: ”Jag skulle nog ha reagerat värre på det faktiskt.” Hon tillägger: ”Det händer ju 
tjejer varje dag så.” Hon fortsätter: ”Min kompis har blivit våldtagen … jag vet hur 
det är liksom, men med en kille … det skulle ju vara så annorlunda.” Isabelle dröjer 
med svaret på frågan och menar att en flicka blir mer utnyttjad. Hon förklarar också 
att hon har svårt att föreställa sig att en pojke skulle kunna bli våldtagen på samma 
sätt som i boken. Amanda har en annan uppfattning än Emma. På min fråga svarar 
hon att det troligtvis inte skulle bli lika synd om honom och att boken på så sätt skulle 
få en helt annan innebörd. Flickornas kommentarer har en tydlig genusaspekt. Deras 
samlade kommentarer visar på könsbundna föreställningar som eleverna bär med sig 
in i texten och som påverkar deras mottagande av innehållet. Emma och Amanda 
presenterar två motsatta uppfattningar men visar även på en gemensam föreställning 
om pojkar och män. Deras gemensamma utgångspunkt i resonemanget är att pojkar 
och män möts som jämlikar, ett antagande som även Isabelle uttrycker. Att föreställa 
sig att en pojke skulle kunna bli lika utnyttjad som en flicka i en liknande situation är 
därmed orealistiskt såsom de uppfattar verkligheten. 

Jag frågar eleverna hur de tror att berättelsen sett ut om Jenny själv berättat sin 
historia. Emma tror inte att den hade sett så annorlunda ut. Hon tycker att boken 
påverkas på ett positivt sätt av att det är en pojke som berättar en flickas historia. ”Det 
visar att han bryr sig” är hennes kommentar. Isabelle däremot är övertygad om att 
berättelsen hade varit annorlunda eftersom läsaren då skulle få reda på mer. Freja har 
en liknande uppfattning och menar att ”då skulle ju hon berätta hur allt hände.” 
Amanda instämmer och menar att läsaren då skulle ha fått se allt ur Jennys perspektiv. 
Isabelle, Freja och Amandas kommentarer visar att de efterfrågar ett kvinnligt 
berättarperspektiv och att de anser att det skulle vara till fördel för deras upplevelse av 
texten.  

Novellen ”Att döda ett barn” 

Eleverna har under ett lektionstillfälle diskuterat Stig Dagermans novell ”Att döda ett 
barn”. I den inledande diskussionen sitter mina informanter i en egen grupp som jag 
observerar. Novellen skildrar ett kort ögonblick när ett barn skickas över vägen för att 
hämta socker i ett grannhus. Barnet blir påkört av en bil och dör. Eleverna får som 
uppgift att jämföra novellen med en tidningsnotis som behandlar samma ämne. I 
tidningsnotisen får läsaren reda på barnets kön, namn och ålder, var olyckan ägt rum 
samt att föraren av bilen färdades i hög hastighet.

Flickorna börjar med att kommentera de två textformerna. Freja inleder efter 
påtryckning av Emma: ”Jag tycker att novellen är hemskare eftersom man får veta 
mer, om föräldrarna och så.” Amanda menar att tidningsnotisen är alltför faktabaserad 
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och att ”man känner mer för dom i novellen.” Emma fyller i: ”Ja i novellen får man ju 
reda på mer vad de kände liksom, notisen är så okänslig, den reagerar man inte så 
mycket på.” Efter en stunds fundering ger sig även Isabelle in i diskussionen och 
menar att det ”är mer skuld på” personerna i novellen och att den därför påverkar 
läsaren mer. Flickorna är därmed eniga om att trots att notisen delger läsaren mer 
faktaorienterad information och avslöjar mer om vem barnet var så är det novellen 
som påverkat dem mest. Man kan därmed säga att deras förmåga att bygga 
föreställningsvärldar och söka identifikation med karaktärerna eventuellt förenklas 
genom att personerna i novellen omnämns som ”mannen som ska döda ett barn” eller 
”mannen som ska förlora sitt barn”. De har i detta exempel lättare att leva sig in i de 
fiktiva karaktärerna eftersom deras identitet inte avslöjas; beteckningarna är 
allmängiltiga och specifika på samma gång. 

Flickorna resonerar om textens budskap och de olika personerna i berättelsen. 
”Tänk vilket dåligt samvete mamman ska ha”, menar Isabelle. ”Jag lägger skulden på 
mamman” säger Emma och fördömer att hon lät sitt barn gå över vägen på egen hand. 
Amanda anser att ”mamman hade nog dåligt samvete för att hon inte hade något 
socker hemma.” Alla eleverna väljer således att kommentera den kvinnliga karaktären 
även om deras reception uttrycks på olika sätt. Medan Emma fokuserar på vem som 
bär skulden och ansvaret för det som hänt väljer Isabelle och Amanda att uttrycka 
sympatier och medkänsla för den kvinnliga föräldern. Ingen av flickorna väljer att 
kommentera att barnets pappa också ingår i handlingen. Budskapet, menar Isabelle, är 
att ”man inte ska köra för fort”, medan Frejas förslag är att man som mamma inte ska 
lämna sitt barn. Kommentarerna pekar på att deras läsning i hög grad styrs av och 
bekräftar deras genusföreställningar istället för att ifrågasätta dessa. 

Identitet och genus i mötet med fiktionstext 

Mycket av Emmas identitetsskapande genom läsning handlar om att ifrågasätta 
karaktärernas agerande, handlingar och beteende i de fiktionstexter hon möter. För 
Emma blir identitetsbygget i första hand ett moraliskt ställningstagande och 
identitetsskapande genom motbilder. Detta kan man tolka som att hon på så sätt 
markerar och formar sin identitet utifrån vad hon själv inte skulle göra i liknande 
situationer. Hon ställer ofta frågor om huruvida innehållet är trovärdigt, och det 
framgår av hennes kommentarer att det har ett värde för Emma att texten har 
verklighetsförankring. För Isabelle är det viktigt att känna samhörighet med 
karaktärerna hon möter i texterna. Hennes identitetsskapande genom läsning handlar 
om att kunna identifiera sig med karaktärerna. Detta, menar Ulfgard (2002), har en 
betydande funktion i konstruerandet av genus. Vidare handlar Isabelles identitets-
bygge om att hon markerar sin självständighet och identitet utifrån sina egna 
livsfrågor i relation till de fiktiva karaktärernas. Isabelle anser att det är viktigt att 
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texter är ”verklighetsbaserade”, men det verkar ändå inte vara ett avgörande kriterium 
i hennes val av texter. Verklighetsförankringen kan därför tolkas som en benämning 
på texter som uppfattas som trovärdiga i relation till hennes egen verklighet snarare än 
självbiografiska. 

När Isabelle möter undervisningens texter gör hon det utifrån denna bakgrund. I 
hennes reception av novellen uttrycker hon identifikation med den kvinnliga 
föräldern. Isabelle menar att mamman bör ha dåligt samvete och känna skuld för 
barnets död. Att Isabelle enbart kommenterar den kvinnliga karaktären är ingen 
slump. Det är med den personen hon känner samhörighet. Att hon inte nämner barnets 
pappa i sammanhanget visar också på en bestämd och genusstyrd föreställning om 
vem som bär huvudansvaret för ett barn. Man kan säga att undervisningen möjliggör 
för Isabelle att söka identifikation i sina textmöten. Däremot vill jag hävda att 
undervisningen inte hjälper Isabelle att utveckla och ifrågasätta sina bestämda 
uppfattningar om genus. Isabelle visar, exempelvis i sin kommentar om huruvida 
pojkar kan bli våldtagna, att hennes genusuppfattning påverkar hennes upplevelse av 
boken. I det hänseendet skulle undervisningen, genom att lyfta olika perspektiv på 
genus, kunna bidra till att vidga Isabelles genusuppfattning. För Freja blir 
identitetsskapandet ett sökande efter fiktiva förebilder. Freja uttrycker att hon vill få 
en fördjupad förståelse för karaktärernas känslor, och liksom Isabelle jämför hon hur 
hon själv skulle ha gjort och upplevt händelser i texten. Texterna som Freja möter i 
undervisningen uppmuntrar henne att stärka identiteten genom att det är texter som 
känslomässigt engagerar henne och som ger henne tillgång till fiktiva förebilder. 
Liksom Freja söker Amanda förebilder i sina textmöten. Hennes reception av texter 
och karaktärer visar att hon enkelt kan växla mellan liv och text. Amanda är en 
omsorgsfull läsare och visar stundtals förmåga att läsa texter i sin helhet och tolkar 
även händelser och personer på ett djupare plan. Undervisningen möjliggör ett 
identitetsbygge för Amanda genom att texter som hon uppskattar återfinns i 
svenskämnet. Amanda, liksom de andra flickorna, förstår de fiktiva personernas liv i 
förhållande till sitt eget.  

Min undersökning visar att fiktionstexter som eleverna får tillgång till i 
undervisningen väcker känslomässigt engagemang och skapar förutsättningar för att 
stärka identiteten. Man kan därmed säga att undervisningen överensstämmer med 
kursplanens mål. Identitetsbygget tar sig dock uttryck på olika sätt. För eleverna 
handlar det både om att söka förebilder och motbilder bland de fiktiva karaktärerna. 
Det är också av stort värde för eleverna att de texter de möter har verklighets-
förankring och skildrar vardagsnära händelser. De kan då koppla texternas innehåll till 
sitt eget liv. Samtidigt som undervisningen bidrar till att stärka elevernas identitet 
genom läsningen så finns det brister i hur den bidrar till att belysa olika perspektiv på 
genus. Eleverna uttrycker vid ett flertal tillfällen att deras genuspräglade synsätt 
påverkar läsningen och deras upplevelse av karaktärer och innehåll. Att utmana 
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elevernas föreställningar genom att lyfta in genusperspektivet i arbetet med texterna 
skulle därmed bereda väg för en undervisning som än mer bidrar till att skapa, stärka 
och bygga identitet. I en sådan undervisning skulle de få möjlighet att omvärdera och 
utveckla sin läsning utifrån många olika perspektiv. 
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Svenne och Amal 

Skönlitterära utgångspunkter för etiska samtal i skolan 

Maria Frederiksen 

Skolan i Sverige har ett särskilt uppdrag att fostra till tolerans och kulturell mångfald. 
Läroplanen för de frivilliga skolformerna fastslår följande: 

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och 
aktiva insatser.  
 Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de 
värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan är en social och kulturell mötesplats, 
som har både möjlighet och skyldighet att stärka denna förmåga hos alla som arbetar 
där.      (Lpf 94 s. 3, Skolans värdegrund) 

Ordvalet ”måste” ovan visar hur viktigt det är att arbeta mot främlingsfientlighet och 
intolerans i skolan. Skolan har en skyldighet att grundlägga ett synsätt hos eleverna 
där rasistiska tankebanor är oacceptabla. Vidare skrivs det att det etiska perspektivet 
ska behandlas i olika ämnen för att främja elevernas förmåga till egna ställnings-
taganden (Lpf 94, Gemensamma uppgifter för de frivilliga skolformerna). Det är 
alltså viktigt att i skolan arbeta kontinuerligt med värdegrund och etiska frågor. Varje 
skolämne har sina egna angreppspunkter. I svenska torde litteraturläsning vara ett sätt 
att skapa inlevelse och tolerans samt utgöra en utgångspunkt för etiska samtal. I 
föreliggande artikel presenteras en analys av romanerna Svenne av Per Nilsson och 



Svenne och Amal 

50 

Ser mitt huvud tjockt ut i den här? av Randa Abdel-Fattah, där fokus ligger på hur 
dessa romaner tar upp främlingsfientlighet och fördomar. Romanernas lämplighet för 
att behandla etiska frågor i skolsammanhang diskuteras också. 

Det etiska perspektivet i svenskundervisningen 

En av skolans huvuduppgifter, enligt läroplanen, är att ha ett etiskt perspektiv i 
undervisningen av olika ämnen och därigenom ge eleverna en god grund för 
personliga ställningstaganden (Lpf 94 s. 5). I kursplanen för svenska A står det att 
eleven ska kunna tillgodogöra sig det väsentliga i en text som är av vikt för eleven 
själv och för eleven som samhällsmedborgare (Skolverket 2008: Läroplan i svenska 
A). Detta borde motivera en svenskundervisning där läsning och diskussion av texter 
med etiska frågor ingår. 

En av utgångspunkterna för min undersökning är att läsning av skönlitteratur är 
bra för att öva upp läsarens inlevelseförmåga. I Lpf 94 står att ”skolan skall främja 
förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” (Lpf 94 s. 5). Skönlitteratur 
skulle därför kunna fungera som ett slags läromedel när det gäller förståelse för andra 
människor och inlevelse med dem. 

Tomas Böhm (1993) beskriver i boken Inte som vi! hur man kan arbeta mot 
fördomar i skolan. Berättelser där elever delar med sig av sina livsöden är bra 
eftersom åhörarna blir mer känslomässigt berörda av personliga berättelser. Det blir 
svårare att värja sig mot innehållet i en sådan berättelse. Böhm menar också att det är 
bra att gynna utvecklingen av elevernas inre värld, särskilt för de elever där 
fördomarna redan fått fäste. Det är bättre att skapa gemenskap kring till exempel en 
berättelse än att fastna i argumentation och diskussioner där fördomarna befästs 
(Böhm 1993: 191 f.). Som komplement till kunskap och argumentation borde man 
med berättelsers hjälp också kunna påverka eleverna känslomässigt.  

I Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa pekar Louise M. 
Rosenblatt (2002) på skillnaden i att läsa ett skönlitterärt verk som upplevelse och att 
läsa en faktatext. Den senare läsningen går ut på att läsaren väljer ut och tar med sig 
någon typ av information ur texten. En faktatext kan ju också sammanfattas utan att 
dess syfte går förlorat. Denna typ av läsning kallar Rosenblatt för efferent läsning. Om 
läsaren däremot gör vad Rosenblatt kallar för en estetisk läsning, vilket skönlitteratur 
kräver, så måste den genomleva texten. De förnimmelser, känslor, föreställningar och 
idéer som byggs upp under läsningen blir intressanta i en sådan läsning. Den estetiska 
läsningen är individuell. Det är inte intressant att låta någon återberätta, till exempel, 
en dikt. Den måste upplevas (Rosenblatt 2002: 41). Enligt Böhms och Rosenblatts 
resonemang skulle estetisk läsning av skönlitterära texter i skolan kunna bidra till att 
motverka fördomar.  
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Även Lars Lindström (1996) pekar på skönlitteraturens positiva verkan som 
utgångspunkt för etiska samtal och ställningstaganden. I artikeln ”Berättarens roll för 
elevers livsorientering” skriver han om moraliska diskussioner utifrån skönlitterära 
texter. Lindström beskriver hur han menar att berättelser påverkar elever: 

En berättelse inbjuder […] till dialog med läsaren, som måste utnyttja sina personliga 
erfarenheter för att tolka och förstå dess innebörd. Texten kan […] ställa läsarens 
livserfarenhet i ny belysning. (Lindström 1996: 52)

Samtal om texter är viktiga enligt Lindström, och han listar några kriterier som han 
menar är nödvändiga för att texten ska vara lämplig i ett samtal om etik och moral. 
Några kriterier är att texten ska vara tankeväckande och innehållet ska vara 
tolkningsbart. Det ska finnas mer att säga om innehållet än att man håller med eller tar 
avstånd. Texten ska ta upp frågor som rör deltagarna i diskussionen och som man kan 
ta ställning till på mer än ett sätt. Vidare skiljer Lindström på öppna och slutna texter. 
En öppen text har inget facit utan är tolkningsbar. Det finns mycket för läsaren att 
tolka, diskutera och ta ställning till i en sådan text. I en sluten text däremot är den 
moraliska problematiken löst och det finns inte mycket kvar för läsaren att lägga till 
eller förbryllas av. En sluten text, menar Lindström, är mindre lämplig för 
diskussioner, men han påpekar också att det ofta är sättet på vilket man tar upp en text 
som avgör om den är lämplig eller inte (Lindström 1996: 53 ff.). 

Två romaner om främlingsfientlighet och fördomar 

Jag har valt ut två romaner som borde kunna vara en bra grund för diskussion om 
värdegrundsfrågor som fördomar och främlingsfientlighet. Skönlitteratur kan spela på 
elevernas känslor och göra dem engagerade. Fördomar är något som lärare ständigt 
möter och därför är det viktigt att ha ett genomtänkt sätt att förhålla sig till dem och 
arbeta med dem. Litteratur som berör sådana frågor ger ett sätt att föra fram 
problemen till diskussion och möta elevernas frågor. 

Romanerna som jag valt att analysera är båda skrivna under 2000-talet och 
vänder sig till unga läsare, men de skiljer sig en del åt. Svenne utspelar sig i Sverige 
med en ung man i huvudrollen. Boken Ser mitt huvud tjockt ut i den här? har en 
kvinnlig huvudrollsinnehavare och utspelar sig i Australien.1 Båda romanerna tar upp 
fördomar, främlingsfientlighet och rasism men från två olika synvinklar. I Svenne

tillhör huvudrollsinnehavaren de onda i boken, alltså de som står för förtryck av 
invandrare. Den andra boken följer istället en av de utsatta, en ung kvinnlig muslim 
som bär slöja. Men ond är inte alltid ond och god är inte alltid god, vilket båda 
romanerna problematiserar.  

                                           

1 I analysen används en svensk översättning av romanen. 
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Det är inte bara huvudpersonerna som står för olika saker utan även författarna. 
Svenne är skriven av Per Nilsson, en svensk man. Randa Abdel-Fattah som skrivit Ser 

mitt huvud tjockt ut i den här? har däremot ett komplicerat ursprung som egyptisk-
palestinier bosatt i Australien. Hon har själv stött på många av de fördomar som hon 
skriver om då hon, liksom huvudpersonen i romanen, är invandrare i ett land med en 
annan dominerande religion än sin egen.2 Ser mitt huvud tjockt ut i den här?

behandlar alltså en annan västerländsk tradition än den svenska som det skrivs om i 
Svenne. Författarnas olika ursprung och förhållande till sina hemländer ger olika 
infallsvinklar till den litteratur de skrivit. Båda böckerna vänder sig till ungdomar, och 
huvudpersonerna är själva unga.  

Min analys av böckerna, som tar hjälp av de narratologiska verktyg som 
presenteras av Maria Nikolajeva i Barnbokens byggklossar (2004) samt av Anne 
Heith i Texter – medier – kontexter (2006), syftar till att visa hur de två romanerna 
behandlar frågor om fördomar och främlingsfientlighet på olika sätt och hur de kan 
användas i klassrummet för att öva upp elevers förmåga till ställningstaganden. 

Svenne – en (o)möjlig berättelse 

I Per Nilssons roman Svenne heter huvudpersonen Fredrik Svensson men alla kallar 
honom Svenne. När berättelsen börjar sitter Svenne ensam i en stuga i skogen. Han 
håller sig gömd och påstår sig vara den mest eftersökta personen i Sverige. Svenne 
har med sig en dator tillhörande Nils Dackeman, och genom att leta efter dokument i 
datorn och tänka tillbaka på det han varit med om berättar han sin historia. Svennes 
berättelse består av tillbakablickar, vilka tar sin början när han är sjutton år. Efter en 
tragisk olycka avlider Svennes pappa. Mamman dog när Svenne föddes. Av olika 
anledningar dras Svenne in i det nystartade partiet Rättvist Sverige som leds av Nils 
Dackeman. Svenne blir senare partisekreterare. Partiet växer sig starkt och får höga 
opinionssiffror. Allt som sägs i partiprogrammet är politiskt korrekt, det vill säga det 
finns ingen öppen främlingsfientlighet. Dackeman påpekar också vid flera tillfällen att 
han inte är rasist. Partiet fungerar som ett missnöjesparti. Det får dock en mängd 
anhängare som uppfattat partiet som rasistiskt. Under namnet SV utför de en rad 
aktioner, som att misshandla invandrare och rycka slöjan av muslimska kvinnor. 
Denna grupp växer och skapar en orolig situation i hela Sverige. Situationen blir mer 
och mer kaotisk, och historien kulminerar då Dackemans hustru Sonya blir mördad 
under ett direktsänt tv-framträdande. Svenne får skulden för dåd som utförts av andra 
i hans namn och tvingas fly till stugan där ramberättelsen utspelas. I romanen berättar 
han sin historia för att, som han säger, sanningen ska komma fram. 

                                           

2 Författarpresentation av Randa Abdel-Fattah, Bonnier Carlsen förlag. Tillgänglig på 
http://www.bonniercarlsen.se/Upphovsman/Forfattarpresentationssida/?PersonId=23373. 
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Svennes trovärdighet som berättare 

En fråga som är av stor betydelse i Svenne är om berättaren är pålitlig eller inte. 
Berättandet i romanen är personligt, vilket gör att man som läsare är beredd att tro på 
Svennes berättelse. Det finns dock ställen i boken där man får anledning att tveka. 
Ibland skriver Svenne att han inte är säker på att han kommer ihåg allt. ”Nu måste jag 
försöka komma ihåg vad som hände den där tiden fram till jul” (s. 152). Sådana 
signaler undergräver hans trovärdighet och hans tidigare bedyrande att han kommer 
att berätta allt: ”Nej, jag kommer inte att ljuga, jag ska berätta sanningen. Som jag 
minns den” (s. 5). På sätt och vis kan man säga att Svenne skyddar sig själv här. För 
vem kan påstå att han ljuger när han berättar sin sanning? Svenne har berättat att han 
är den enda som finns kvar och kan berätta. De andra två som vet finns inte kvar (s. 
3). På detta vis dras uppmärksamhet till sanning som problem och hur verkligheten 
kan konstrueras subjektivt med dolda motiv. Signalerna i texten som tyder på att 
berättaren inte är att lita på ställer krav på läsarens förmåga att förhålla sig till det 
sagda. Detta är en vanlig teknik i fiktion för att medvetandegöra läsaren om en 
frågeställning.  

En annan strategi är att manipulera läsarens position som åhörare. Under 
berättelsens gång vänder sig Svenne flera gånger direkt till ett ”du” som för läsaren är 
en person som är okänd till långt fram i romanen (s. 22, 50, 119). Att mottagaren av 
berättelsen är ett ospecifierat ”du” skapar en illusion av en verklig kommunikations-
situation. Enligt Heith (2006: 195 f.) skapar denna berättarteknik en illusion av 
intimitet mellan berättaren och mottagaren. Läsaren tror sig alltså först vara den 
tilltalade vilket skapar empati och en ”vi”-situation, som radikalt förändras när det 
uppenbaras att ”du” är en flicka som besöker Svenne i hans stuga vid 
partihögkvarteret (s. 197). Flickan står och väntar på Svenne ute i kylan. Någonting 
får Svenne att släppa in henne och lyssna till vad hon har att säga. Flickan är muslim 
och berättar för Svenne om sin situation i det främlingsfientliga land som Svenne varit 
med och skapat. Svennes berättelse är subjektiv och partisk. Han berättar för att ”du” 
ska förstå varför han blev inblandad och han vill få henne att förstå att han är 
oskyldig. Heith (2006: 189 f.) menar att det är intressant att titta på berättarens 
känslomässiga engagemang i berättelsen för att analysera dennes pålitlighet. Ur den 
synvinkeln sett kan läsaren inte lita på att Svennes berättelse är sann. Ur en annan 
synvinkel tvingas läsaren nu inta ”den andres” position och identifiera sig med offret. 

Bortförklaringar till rasism, våld och fördomar  

Eftersom boken är skriven i jagform och läsaren får se allt som händer ur Svennes 
synvinkel är det lätt att känna empati med huvudpersonen. Svenne berättar att det är 
ett slags försvarstal han håller men att sanningen kan vara hans livförsäkring (s. 4). 
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Frågan är om Svenne var rasist eller inte. Svenne anser själv att han aldrig var rasist. 
Han beskriver vad som, enligt honom, definierar en rasist: 

En rasist är någon som tror att det i grunden innerst inne är skillnad mellan svartingar 
och vitingar och rödingar och gulingar och bruningar. Och att några i grunden innerst 
inne är värda mer än några andra. (s.15) 

Sedan säger han att om man med rasist menar pojkar från landet som har vissa frisyrer 
och vissa kläder, lyssnar på musik som handlar om Karl den tolfte eller vikingar och 
som bråkar med kommunister, punkare och djurrättsaktivister så är han det. Till det 
yttre skulle han alltså uppfattas som en rasist, men han menar ändå att han inte är det. 
Han förklarar detta påstående med att han i grunden tycker att alla människor är lika 
mycket värda. Det blir upp till läsaren att avgöra om Svenne var rasist eller inte. Beror 
det på vad som syns utåt eller på vad som finns inuti? Det komplicerade etikbegreppet 
problematiseras här och på andra sätt, särskilt etik som dygd (vad människan bör 
vara), konsekvens (vad handlingen leder till) och pliktetik (handlingen är rätt eller fel 
beroende på om den är förenlig med de plikter man anser finns).  

Det finns ställen i romanen där läsaren får små glimtar av en annan person än 
den oskyldiga som Svenne utger sig för att vara. Under den första tiden då Svenne 
arbetar åt Dackeman beter sig Sonya, Dackemans hustru, på ett underligt sätt mot 
honom. När de möts hälsar hon knappt och hon har ett undvikande sätt mot Svenne. 
Svenne tänker då: ”Negerfitta. Okej. Förlåt. Men det var ordet jag tänkte” (s. 51). 
Spontant tänker alltså Svenne ord som uppfattas som rasistiska, men han är också 
medveten om det och ber därför sin mottagare om ursäkt. Eftersom tanken kommer så 
spontant kan man ändå som läsare tolka det som att det inte är helt främmande för 
Svenne att använda sig av liknande ordval även om han är medveten om hur det 
uppfattas. Här problematiseras åter skillnaden mellan ”inuti” och ”utanpå”. I detta 
exempel rör det förhållandet mellan det medvetna och det omedvetna eller invanda i 
det att Svenne är politisk korrekt och medveten om konsekvenser men ändå bryter 
dygdetiken och ”är” rasistisk. 

Under en presskonferens anklagar en journalist Svenne för att ha varit dömd för 
misshandel. Han tvingas då erkänna att det är sant och berätta vad som hände (s. 90 
f.). Svenne menar att hans kompis Danne hamnade i bråk med ett gäng och att han var 
tvungen att hjälpa honom. Enligt Svenne var det enda han gjorde att slå till en av 
killarna. Svenne förklarar också att han inte tycker att det är samma sak som att slå 
ihjäl någon med slagträ eller att sticka kniven i någon utan anledning. Svenne 
rättfärdigar alltså våld om det sker i rätt syfte. Hans eget våld var för att skydda en 
kompis och var därför inte fel. På samma sätt rättfärdigar han en händelse då hans 
pappa använt våld för att hindra ett stöldförsök. I berättelsen framkommer det också 
att Svenne varit inblandad i flera misshandelsfall. Dessa beskriver han som 
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”fyllegrejer bara” (s. 91). På så sätt visar han sin åsikt att våld kan vara rätt om målet 
är det rätta; sitt eget våld kan han alltid förklara med hänvisning till sin egen pliktetik. 

Svenne menar att han inte visste vad som pågick i partiet Rättvist Sverige och 
vad politiken skulle få för följder. Bland annat säger han: ”Om jag inte rest till 
Stockholm, […] så hade inget hänt. […] Då satt jag inte här, då var jag inte den mest 
jagade personen i landet” (s. 18). Enligt Svennes resonemang har han inte gjort något 
fel, han är bara ett offer för omständigheterna. Svenne menar alltså att eftersom han 
inte gjorde något så är han inte skyldig. Moralen blir att man endast är skyldig till det 
man gör. Att veta men inte göra innebär i så fall att man är oskyldig. Under 
Dackemans sista tal på torget i Malmö säger han: ”Jag ska berätta vad ondska är. Att 
veta och ingenting göra – det är ondska” (s. 241). Det talar emot hur Svenne handlar i 
romanen. Enligt vad Svenne berättar så vet han inte så mycket om Dackemans planer. 
Läsaren vet inte heller mycket eftersom man bara deltar i det som Svenne ser. Något 
som Svenne vet är dock att partiets politik utlöser en rad händelser i Sverige där 
invandrare behandlas illa. Enligt den etiska konsekventialismen är detta exempel på 
omoral eftersom endast handlingens konsekvenser är relevanta. 

Ser mitt huvud tjockt ut i den här? 

I Ser mitt huvud tjockt ut i den här? av Randa Abdel-Fattah är det etiska perspektivet, 
dvs. frågan om diskrimineringshandlingar, underordnat syftet att beskriva hur 
diskriminerade hanterar sin situation. Huvudpersonen Amal är 16 år och går i High 
School. Familjen består av Amal och hennes föräldrar, och de bor i ett typiskt 
medelklassvillaområde i Melbourne. Familjen är muslimer, och det är svårigheten 
med att vara troende muslim samtidigt som man bor i ett så kallat kristet land som tas 
upp i romanen. Amal har uppfostrats till att vara en trygg person som tillåts fatta egna 
beslut och hon är fri att ha den tro hon vill. På sommaren innan sista terminen i High 
School tar hon beslutet att börja bära huvudduk. Hon går i en privatskola där det finns 
strikta regler och traditioner att rätta sig efter, men med hjälp av föräldrarna lyckas 
hon övertyga rektorn att få använda slöjan i skolan. Romanen handlar om Amals 
vardag där hon så gott som dagligen utsätts för omgivningens fördomar och 
diskriminering på grund av att hon bär slöja. Relationerna till andra personer i 
berättelsen står också i fokus, framförallt till vännerna, men också till familjen och 
släktingar. 

Adam – ett bollplank för Amals upplevelser 

När Amal tar beslutet att bära slöja i skolan är det framförallt hur en person ska 
reagera som hon är orolig för, nämligen Adam: ”Jag kan inte somna. Vad ska Adam 
säga? […] Han kommer att skratta” (s. 21). Adam är en pojke i Amals klass, och att 
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Amal är förälskad i honom förstår läsaren ganska snabbt: ”Jag har alltså varit officiellt 
kär sedan den 24 maj” (s. 49). När hon kommer till skolan i slöja är Adam avvaktande 
till en början, vilket Amal tycker är jobbigt. Adam skruvar på sig och verkar besvärad 
(s. 48). När några dagar gått och Adam vant sig vid Amals nya utseende fungerar han 
istället som ett bollplank för henne. Adam ifrågasätter och Amal får möjlighet att 
formulera sitt ställningstagande. 

En annan funktion Adam har i romanen är att belysa Amals syn på den islamska 
religionen. I skolan har Amal fått ett eget litet rum där hon kan be. På väg dit möter 
hon Adam. Mötet utmynnar i en diskussion om tro, och samtidigt som Amal förklarar 
hur det fungerar för Adam får läsaren ta del av förklaringarna (s. 146 ff.). Han ställer 
enkla frågor om hur henness tro fungerar. Frågorna både ställs och besvaras på ett 
ungdomligt och vardagligt språk, och samtalen blir som en slags utbildning för 
läsaren. Samtalen med Adam berör ofta fördomar som Amal stöter på, men det är 
också hans fördomar som besvaras genom hennes förklaringar. 

Leila – visar hur muslimer kan leva 

En sidohandling i romanen handlar om Amals kompis Leila. Leila kommer från en 
familj med en mer strikt islamsk tro än Amal. Hon bär slöja, och föräldrarna är mest 
intresserade av att hon ska bli gift, trots att hon har högsta betyg i alla ämnen och 
drömmer om att bli advokat (s. 24). Det är Leila Amal först kontaktar för att diskutera 
sitt beslut om att börja bära slöja. För Leila är slöjbärandet en självklarhet och hon 
menar att Amal gör helt rätt. Leila fungerar i romanen som en representant för hur 
omgivningen många gånger tror att det fungerar i muslimska familjer. Leilas problem 
är sådana som många karaktärer i romanen tror att Amal också kämpar med. I Leilas 
familj är det föräldrarna som styr, och hon har regler om att till exempel inte få vara 
ute på kvällarna (s. 258). Amals synvinkel på Leilas situation får funktionen att visa 
på olikheterna i hur en muslimsk familj kan leva. 

Morbror Joe – förnekar sitt ursprung  

Amals släktingar är också invandrare i Australien men har gått in för att bli så 
anpassade som möjligt till det australiensiska samhället. Joe och hans fru Mandy är 
egentligen döpta till de muslimska namnen Ismail och Aysha. Enligt Amal har de helt 
övergett den arabiska kulturen och har bland annat bytt namn och blekt håret (s. 103). 
Joe reagerar häftigt på Amals slöja och anklagar föräldrarna för att ha tvingat på 
henne den. Hans synsätt är att det bästa är att glömma att man är muslim och 
assimilera sig så mycket som möjligt till det västerländska samhället (s. 109). Amal 
funderar över Joes synpunkter och menar att hon ibland är frestad att göra som han: 
”Ett ryck i säkerhetsnålen bara, så faller slöjan av och jag ser ut som en 
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australiensare” (s. 110). Men samtidigt är hon fortfarande övertygad om att hon har 
gjort det rätta. Hon funderar till och med på om det är trots, ilska eller stolthet mot 
Joes syn som gör henne mer motiverad. Joes familj fungerar som en total motsats till 
Leilas familj och ger Amal fler synvinklar på den muslimska traditionen i det 
västerländska samhället.  

Synsätten som förs fram genom Leilas och Joes sätt att leva får lägre status än 
Amals i romanen. Det är bara Amals tankar läsaren får följa och bilden av hennes 
åsikter blir mer fördjupad. Läsaren är mer benägen att hålla med Amal och tycka att 
hon gör det rätta när hennes syn på saken blir så mycket mer nyanserad och förklarad. 
Karaktärerna kan ses som representanter för en viss typ av människor. Eftersom deras 
funktion i romanen blir att förstärka Amals åsikter är det lätt att förutse hur de ska 
handla och vad de ska tycka i olika situationer. I Barnbokens byggklossar anknyter 
Nikolajeva (2004: 110) till E.M. Forsters begrepp platta karaktärer. Det är karaktärer 
som inte är fullt utvecklade i texten och som ofta bara har en egenskap. Adam, Leila 
och Joe tycks vara platta karaktärer enligt det som framkommit i analysen. De kan 
också sägas vara stereotyper eftersom deras endimensionella karaktärsdrag 
representerar en viss typ av människor: Adam – en helt vanlig tonårskille, Leila – den 
förtryckta muslimska dottern och Joe – invandraren som förnekar sig själv för att 
passa in i samhället. I detta sammanhang kan ett samtal ledas in i hur det stereotypa 
fungerar för att befästa fördomar i verkligheten. 

Avslutande diskussion 

Svenne utgör en bra grund för etiska diskussioner. Romanen är utan tvekan 
tankeväckande och innehåller en mängd idéer som kräver eftertänksamhet av läsaren. 
Lindström (1996) diskuterar öppna och slutna texter. Min analys pekar på att Svenne i 
högsta grad är en öppen text. Romanen innehåller inget facit på vad läsaren ska tycka, 
utan det är upp till varje läsare att ta ställning till de problem texten presenterar. I en 
sluten text är problematiken löst och det finns inte mycket kvar för läsaren att fundera 
på. Ser mitt huvud tjockt ut i den här? tenderar att vara en sluten text. Här är det mer 
underförstått i texten vad läsaren ska tycka och vem man ska hålla med. Enligt 
Lindström (1996) är slutna texter mindre användbara i diskussioner än öppna. 

Jag menar att en kritisk läsning av Svenne är nödvändig i skolsammanhang. Om 
man intar ett kritiskt förhållningssätt till Svennes agerande måste man ifrågasätta det 
han gör. Är man oskyldig bara för att man inte gör något? Det faktum att Svenne inte 
säger rakt ut om han ångrar sig eller inte ger också texten en ny dimension. Utan en 
kritisk granskning av romanen riskerar man att anamma en moral som går ut på att 
man kan vara passiv deltagare utan att anses som skyldig. Bara man har förklaringar 
till sina handlingar så är de acceptabla. Genom en kritisk läsning av Svenne tvingas 
läsaren istället tänka efter vad som är rätt och fel och pröva sin egna moraliska 
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hållning. Lindström (1996) kommenterar också detta: en bra text för moraliska 
diskussioner tar upp väsentliga frågor som man kan ta ställning till på mer än ett sätt. 
Det kan vara viktigt att diskutera författarens intentioner med texten. Är det meningen 
att läsaren ska hålla med Svenne? I Svenne använder sig författaren av intertextualitet 
som teknik. Det innebär anspelningar av olika slag. En sådan är att Nils Dackeman 
har tagit sitt namn efter Nils Dacke (s. 27). Han beskriver själv vem Nils Dacke var 
för Svenne: en upprorsmakare som kungen fick kalla in tyska trupper för att besegra. 
En annan anspelning som görs i Svenne är när Dackeman säger att han sett mörkrets 
hjärta (s. 263). Mörkrets hjärta är titeln på en roman av Joseph Conrad, vilken ofta 
har tolkats som att den handlar om människors moral. De intertextuella sambanden i 
Svenne kan ge texten nya dimensioner och vara ett bra underlag för diskussioner om 
hur romanen ska tolkas. Vem var egentligen Nils Dacke? Många elever har troligen 
en positiv uppfattning om denna man som ledde småfolkets kamp. Innebär det att man 
ska uppfatta Nils Dackeman som en god person? Man kan också diskutera moralen i 
Svenne utifrån moralen i Mörkrets hjärta. En person som läst Mörkrets hjärta skulle 
kanske vid läsningen av Svenne välja en annan tolkning av romanen än en som inte 
känner till Conrads verk. Intertextualiteten i Svenne gör texten utmanande och 
intressant att diskutera.  

Budskapet i Ser mitt huvud tjockt ut i den här? är tydligt: Amal har inte gjort 
något fel i moralisk mening utan drabbas, helt oskyldig, av omgivningens 
diskriminering. De stereotypa karaktärerna som är Amals motspelare i romanen har 
funktionen att lyfta fram muslimers problem genom att låta Amal uppleva dem. 
Upplägget att som i romanen tydligt beskriva allt som sker och sägs vid de tillfällen 
som återberättas ger litet utrymme för läsarens egna tolkningar och funderingar. 
Under ledning av en skicklig pedagog skulle dock romanen ändå kunna vara ett bra 
underlag för problematiserande samtal. Texten presenterar ett antal ämnen som är 
angelägna att diskutera i klassrummet. Ett exempel är hur morbror Joe och hans fru 
har hanterat sin anpassning till det västerländska samhället. Eleverna skulle kunna 
diskutera om det är rätt av Joe att totalt förneka sitt ursprung för att, som han tror, 
lättare bli accepterad i samhället. Leilas situation skulle också kunna diskuteras. Kan 
eleverna förstå varför hennes föräldrar gör som de gör? Jämförelser med hur Amals 
familj hanterar kulturkrockarna kan vara intressanta: Vem hanterar situationen bäst 
och bäst i vilken mening? Lindström (1996) påpekar att sättet man använder texten på 
avgör för vilken diskussion den är lämplig. Med rätt bearbetning och ett genomtänkt 
arbetssätt skulle Ser mitt huvud tjockt ut i den här? kunna bli lika intressant att 
diskutera som Svenne och på så sätt få liknande användningsområden som en mer 
öppen text. 

När man läser och diskuterar texter i skolan menar jag att det är det viktigt att 
eleverna har klart för sig varför man gör det. I svenskundervisningen anser jag att man 
bör eftersträva en estetisk läsning av litteraturen enligt Rosenblatts (2002) definition. 
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Detta innebär att man fokuserar på att genomleva texten och uppmärksamma de 
känslor, föreställningar och förnimmelser som byggs upp under läsningen. Om man i 
en undervisningssituation använder sig av romanerna Svenne och Ser mitt huvud 

tjockt ut i den här? är det extra viktigt att man gör tydligt vilken typ av läsning man 
vill att eleverna ska göra. Läsningen av romanerna som utgångspunkt för en 
diskussion om fördomar och främlingsfientlighet innebär inte att eleverna ska läsa 
texterna som faktatexter om detta tema. Det gäller att man som lärare gör tydligt att en 
läsning som den Rosenblatt (2002) kallar efferent inte är intressant. I en moralisk 
diskussion är det inte intressant att leta fakta i texter för att bekämpa fördomar. Risken 
är att fördomarna cementeras istället. Det viktiga i en sådan diskussion är 
människosynen och etiken.  

Både Svenne och Ser mitt huvud tjockt ut i den här? har visat sig kunna vara bra 
att arbeta med i skolan. De kräver dock olika typer av bearbetning. En diskussion där 
romanerna jämförs med varandra kan bli intressant. Romanerna visar främlings-
fientlighet och fördomar från två olika håll, dels från en som antas bära på åsikterna, 
dels från en som utsätts för dem. Ser mitt huvud tjockt ut i den här? tar tydligare 
avstånd från främlingsfientligheten än Svenne. Amal beskrivs som en helt vanlig 
tonårsflicka som råkar illa ut enbart för att hon bär slöja. Svenne målar upp en mer 
komplex bild där gränserna mellan att vara skyldig och oskyldig är suddiga. Vid en 
diskussion om de båda verken kan de olika synvinklarna diskuteras. Båda verken 
skapar förståelse för den situation huvudpersonen hamnar i. Egentligen borde Amal 
och Svenne vara ganska lika. De är i samma ålder, men fördomar och främlings-
fientlighet gör att de representerar två motpoler i samhället. 
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Tvåspråkighet i praktiken  

Organisation av den tvåspråkiga utbildningen i en 
mellansvensk integrationskommun 

Ann-Sofie Bjärkeblad 

När kommuner i Sverige tecknar avtal med Migrationsverket om att vara 
mottagningskommun för flyktingar åtar de sig därmed ansvar för att dessa på bästa 
sätt integreras i samhället. Ett viktigt inslag i det arbetet är språkutbildning, som ju får 
betecknas som en förutsättning för en lyckad integration. Frågan är i vilken grad 
kommuner har beredskap för och kunskap om att tillgodose detta behov av utbildning. 
Syftet med denna undersökning är att kartlägga hur den tvåspråkiga utbildningen 
organiserats i en mellansvensk kommun gällande såväl förskola, grund- och 
gymnasieförberedande skola som vuxenutbildning inför och efter starten av 
mottagande av flyktingar med permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd. Vidare är 
syftet att undersöka vilka planer som finns för den närmaste framtiden och hur den 
tvåspråkiga utbildningen fungerar i praktiken. 

Den mellansvenska kommun där jag gjorde min studie har sedan man blev 
mottagningskommun för flyktingar, den 1 januari 2004, tagit emot 142 kvotflyktingar 
(61 barn, 81 vuxna) och flyktingar som fått sina uppehållstillstånd efter asylansökan i 
Sverige. I juni 2008 fanns inom integrationsprogrammet 64 personer (26 barn, 38 
vuxna). Avtalet med Migrationsverket innebär ett mottagande om maximalt 40 
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flyktingar per år. Kommunen har ca 4600 invånare spridda på en stor yta. Övrig 
invandring till kommunen sker främst från Holland, men även från andra länder. 

Tvåspråkighet 

Begreppet tvåspråkighet avser personer som är tvåspråkiga, och som alltså förutom 
modersmålet behärskar ytterligare ett språk. Begreppet flerspråkighet avser att 
samhället är flerspråkigt. När man säger att Sverige är flerspråkigt betyder det således 
att svenska inte är det enda språk som talas som modersmål. Flerspråkighet är ett 
begrepp som alltmer används i olika sammanhang, inte minst inom undervisnings-
sektorn, men exempelvis också inom forskningsområden som är nära knutna till 
forskning i svenska som andraspråk, såsom sociologi. Hemspråk är ett begrepp som 
användes fram till juli 1997 då det i förordningar byttes ut till modersmål.  

I Sverige har den forskning som är mest tillgänglig och som berört 
organisatoriska frågor handlat om organisationen av utbildning i stora kommuner eller 
invandrartäta förorter. Rapporten Organisation, lärande och elevsamarbete i skolor 

med språklig och kulturell mångfald (Axelsson m.fl. 2001) inleds med en artikel som 
tar upp olika organisations- och undervisningsmodeller i USA gällande barns 
språkutveckling och diskuterar vilka organisationsformer som är möjliga här i 
Sverige. Axelsson m.fl. (2001) menar att skolförändring måste initieras på alla nivåer 
i samhället och i skolan: 

Behovet av personligt engagemang hos lärare för tvåspråkiga elever är sannolikt större 
än för majoritetselever eftersom samhälls- och skolsystemet ofta är uppbyggt för 
majoriteten. Skolledningens stödjande roll är oundgänglig, men skolledningen måste 
också tillhöra den progressiva förtruppen när det gäller adekvat fortbildning och 
kontinuerlig kompetensutveckling av personalen. Personal som arbetar med 
tvåspråkiga elever och deras familjer behöver vara väl insatta i hur tvåspråkighet, 
tvärkulturella erfarenheter och sociala processer påverkar kunskapsinhämtande och 
språkutveckling hos tvåspråkiga elever. (Axelsson m.fl. 2001: 47)  

Vidare menar författarna att läraren har en central roll där läraren i svenska som 
andraspråk behöver ett djupt teoretiskt och didaktiskt kunnande i ämnet och där också 
kunskap om ämnesinlärning på ett andraspråk liksom kännedom om elevernas 
ursprungskulturer ingår. För klass- och ämneslärare som undervisar tvåspråkiga elever 
menar Axelsson m.fl. (2001: 48) att kunskap om andraspråksinlärning och hur man lär 
på ett andraspråk samt hur kulturer påverkar lärande och beteende behövs. 

I sin avhandling i sociologi tar Bunar (2001) upp hur de sociala och ideologiska 
förändringarna i samhället påverkar utsatta storstadsområden avseende bl.a. skola. 
Förutom detta belyser han även vilka strategier eleverna använder för att handskas 
med segregationens konsekvenser. En viktig aspekt på utbildningssystemet är enligt 
Bunar att det ”är ett [sic] av de viktigaste institutionerna i medborgarskapets sociala 
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dimension och används som instrument både för utjämning och för upprätthållande av 
de sociala skillnaderna” (Bunar 2001: 256). 

En av de förorter som tas upp i studien är Rinkeby. Där gjordes en insats för att 
bryta segregationen bl.a. genom att ett språkinstitut inrättades för att skapa ett 
kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan praktiker och forskare. Man 
utarbetade ett lokalt integrationspolitiskt program, ”Integrationsprogram för 
Rinkeby”, och satte upp lokala mål och riktlinjer för skolverksamheten. En punkt i 
programmet var att upprätta individuella utvecklingsplaner för varje barn inom 
förskola och skola (Bunar 2001: 110). Ett styrdokument, ”Värdegrund för förskola 
och skola i Rinkeby”, används för att uppnå en helhetssyn på barnet under förskole- 
och skolåldern och stärka ledning och medarbetare. Dess pedagogiska filosofi präglas 
av ett interkulturellt synsätt, helhetssyn och elevdemokrati. Tolv lärare inom en enhet 
följer eleven under hela grundskolan, från det första till det nionde skolåret. Under 
tiden utvecklas en ömsesidig förtroenderelation med hemmet samt en kontinuerlig 
dialog med eleven (Bunar 2001: 113 f.). 

Historiskt sett har synen på svenska som andraspråk och svenska för invandrare i 
ett utbildningspolitiskt perspektiv präglats av hur det ekonomiska läget i landet sett ut. 
Politiker har ofta inte tagit forskningen om tvåspråkighet på allvar utan har fattat sina 
beslut på andra grunder. Omsvängning i direktiv från sittande regeringar har varit mer 
avhängig av hur arbetsmarknaden och den politik man vill föra ser ut än 
forskningsresultat avseende tvåspråkighet. Samtidigt har det funnits och finns ännu 
idag en motstridighet i styrdokument från det statliga Skolverket och temporära 
politiska beslut om tvåspråkighet. Främst kan man se detta när det handlar om 
huruvida det är viktigt att människor ska ha rätt till ett språk, något som gör att de kan 
ta tillvara sina rättigheter, och om människor ska kunna känna till sina skyldigheter 
för att bli fullvärdiga medborgare. Styrdokumenten tar hänsyn till individens 
språkutveckling medan politiska beslut kan omkullkasta styrdokumentens intentioner 
(Hyltenstam & Tuomela 1996; Tingbjörn 2004).

Vikten av utbildning är som störst då arbetsmarknaden är överhettad. När man ser 
till beslut om utbildning kan man luras att tro att det är forskningsresultaten inom 
språkforskning som ständigt ändras medan det i realiteten är konjunkturen som gör 
det. Svängningarna mellan de olika synsätt som råder i modersmålsfrågan är ett 
tydligt exempel som Hyltenstam (2004: 187) träffande beskriver, och ”glöm-inte-
svenskan-perioden” är än så länge förhärskande i landet, även om man på 
Myndigheten för skolutveckling under en längre tid arbetat med modersmålsfrågor 
och stöd till den verksamheten. Rapporten Flera språk – fler möjligheter (Skolverket 
2002) gjordes för att stärka den sedan början av 1990-talet kraftigt minskade 
modersmålsundervisningen. Den understryker kraven på skolledning och 
verksamheter vad gäller kvalitetsutveckling och att kommunala tjänstemän och 
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beslutsfattare måste bli införstådda med nyttan av modersmålsundervisningen 
(Skolverket 2002: 13 f.). 

Svenska som främmandespråk uppstod som ämne på 1960-talet då 
arbetskraftsinvandringen markant ökade. Innan dess hade behovet av ett sådant ämne 
inte varit stort och det var nästan bara studerande vid utländska universitet som 
önskade lära sig svenska. Forskare och lärarutbildare insåg redan under tidigt 1970-tal 
att en annan form av utbildning för lärare behövdes eftersom språkundervisningen var 
en annan än den inom främmande språk. Det tog mycket lång tid innan ämnet som 
sådant accepterades som undervisningsämne samt att utbildningen av lärare i ämnet 
fick en legitimitet inom utbildningsväsendet. År 1982 började man använda 
beteckningen svenska som andraspråk i enlighet med den internationella 
terminologin. Svenska som andraspråk blev ett eget ämne i grundskollärar-
utbildningen 1987, både för 1–7-lärare och 4–9-lärare. Det dröjde till juli 1995 innan 
ämnet svenska som andraspråk blev ett eget ämne på grundskolan. Samma år blev det 
gymnasiala ämnet svenska som andraspråk behörighetsgivande för högre studier. 

Ämnet modersmål, som tidigare kallades hemspråk, har även det sin födelse 
som ämne i början av 1960-talet. År 1962 kunde elever i finskspråkiga kommuner 
välja finska som tillvalsämne i skolår 7 och 8, och 1966 började kommunerna få 
statsbidrag till stödundervisning för utländska och statslösa elever samt för svenska 
barn som gått i utländska skolor. Stödundervisningen innebar undervisning i svenska 
som främmande språk och studiehandledning på elevens hemspråk. Alla elever fick 
möjlighet att få undervisning på sitt hemspråk från 1968, men det var frivilligt för 
kommunerna att anordna sådan undervisning. Hemspråksreformen trädde i kraft i juli 
1977, och i och med detta var kommunerna skyldiga att anordna hemspråks-
undervisning och studiehandledning på hemspråket. Undervisningen skulle ges i alla 
skolformer. Hemspråk uppträder som ett eget ämne i läroplanssammanhang först i Lgr 
80 (Skolöverstyrelsen 1980–1986).  

Den ekonomiska nedgången i början av 1990-talet medförde att modersmåls-
undervisningen stramades åt. År 1991 ändrades bestämmelserna så att kommunerna 
var skyldiga att anordna hemspråksundervisning då det fanns minst fem elever i 
undervisningsgruppen. Efter det att Skolverket 1991 blev den övergripande 
myndigheten för verksamheten men kommunerna fick bestämma över det kommunala 
bidraget som inte öronmärktes har kommunerna alltså själva avgjort vilka resurser 
man lägger på hemspråksundervisning eller modersmål.  

Styrdokumenten för tvåspråkig utbildning består av läroplanerna för de olika 
skolformerna (Lpfö 98, Lpo 94, Lpf 94; Utbildningsdepartementet 1998, 1994) samt 
Förordningen om svenskundervisning för invandrare. Vid sidan av dessa finns 
kursplaner för svenska som andraspråk, modersmålsundervisning och svenska för 

vuxna invandrare. 
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Undersökningen 

I denna undersökning har jag intervjuat nyckelpersoner inom organisationen och delat 
ut enkäter till dem som utför utbildningen, dvs. lärare. I enkäterna finns stort utrymme 
för egna reflektioner som frågorna inbjuder till. Jag valde att göra intervjuer med 
tjänstemän och arbetsledare för utbildningarna. Frågorna som ställdes är något olika 
beroende på den intervjuades funktion och verksamhet. Förfrågan om intervju gjordes 
även till den lärare i svenska som andraspråk på internationella skolan1 som arbetat 
där längst tid, och som också är en slags nyckelfigur för arbetet inom grundskolan 
samt till kommunalrådet i kommunen. Ingen av dessa deltog. 

Enkäter något anpassade efter verksamhet distribuerades på olika sätt till lärare 
inom förskola,2 förskoleklass och fritidshem, grundskola, IVIK och sfi. 
Förskoleavdelningarna besvarade enkäterna tillsammans avdelningsvis och 
deltagandet var hundraprocentigt. På internationella skolan besvarade man också 
enkäterna tillsammans. Besvarandet av enkäterna var även hundraprocentigt på IVIK 
och sfi. På grundskolan, internationella skolan borträknad, var det få som besvarade 
enkäterna. Endast tio av cirka 40 lärare i skolår 4–9 deltog i enkätundersökningen och 
inte någon av lärarna i förskoleklasserna, fritidshemmen eller skolår 1–3. Till de 
senare verksamheterna lämnades via rektor ett tjugotal enkäter. 

Tjänstemän och arbetsledare 

Inför mottagandet av flyktingar till kommunen gjordes inte några direkta 
förberedelser avseende utbildningen. Chefen för Extern service, där integrations-
ansvaret ligger, som var med i arbetet då kommunen tillfrågades om att bli 
mottagningskommun, säger att man diskuterade förutsättningar och vad det skulle 
innebära i stort, men att eventuella problem rörande utbildningen skulle tas om hand 
allteftersom de uppstod. Det ekonomiska bidrag som följer flyktingarna gav goda 
förutsättningar. Initialt diskuterades därför inte utbildningsfrågor på förvaltningsnivå 
mer än att man genom skolchefen fått signaler om att det fanns förutsättningar att ta 
emot barn och vuxna i skolan. Man var heller inte insatt i huruvida det fanns 
ämneskompetens bland lärarna inom den tvåspråkiga utbildningen. På frågan 
huruvida kunskap om svenska som ett andraspråk borde genomsyra hela 
skolverksamheten och övriga aktörer inom integrationen menar chefen att det borde 
vara så. Kunskap om invandring och om vad migrationsprocessen innebär och 
förståelse för människors situation, bakgrund och om de olika kulturerna behöver alla 
som jobbar med invandring ha, menar hon. Samtidigt menar hon att det behövs 

                                           

1 Beteckningen på grundskolans enhet som bedriver verksamhet i svenska som andraspråk. 
2 Den öppna förskolan i kommunen ingick ej i undersökningen. 
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kompetens om hur man arbetar för att individerna ska kunna anpassa sig till vår kultur 
utan att förlora sin egen. Inom Extern service arbetar man efter den politiskt initierade 
nationella och lokala arbetslinjen och där är syftet att de vuxna ska ut i ordinärt arbete 
så fort som möjligt för att bli självförsörjande och att barn och ungdomar ska ut i 
ordinarie undervisning. Kunskap om grunden till detta, vad det innebär att nå de 
målen och vilka tidsperspektiv som är rimliga anser chefen sig inte ha utan menar att 
skolan har bättre kännedom om detta.  

Nuvarande verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen (IFO) menar att 
kommunen sedan tidigare har bra mottagningsrutiner och berättar att man inom 
grundskolan inte märkte någon större skillnad initialt under 2004, dels p.g.a. att 
inströmningen inte var så hög under första året, dels för att man redan hade 
asylsökande barn på skolan och även fortsatt ta emot dem. Hon anser att det är viktigt 
att människor från samma språkgrupper kommer till kommunen, dvs. att inte 
spridningen blir för stor om det är möjligt. En av anledningarna är att det går att 
arbeta med större grupper och samordna resurser. I samband med detta diskuterar hon 
modersmålsundervisning och betonar att det är viktigt att rekrytera lämpliga lärare i 
ämnet, vilket kan vara svårt inom vissa språk. Under våren har en förfrågan hos 
barn/ungdomar och deras föräldrar gjorts angående intresse för modersmåls-
undervisning. Hon ser att det inom förskolan kan handla om en ambulerande lärare då 
underlaget trots allt inte är så stort. Inom grundskolan, där det finns fler barn, kan de 
välja modersmål som språkval, elevens val eller utanför timplanelagd tid. I 
behörighetsfrågan för lärare i svenska som andraspråk menar hon att det är viktigt att 
ta tillvara den kompetens man har inom kommunen bland lärare med behörig 
lärarexamen, men att man vid nyrekrytering ser till att rätt behörighet finns. Att 
undervisa i svenska som andraspråk handlar om att man har rätt personlighet då det är 
ett mycket speciellt arbete där man får möta så mycket. Det är viktigt att man arbetar 
med individuella planer och att flexibiliteten är hög. Vad gäller kunskap om 
migration, integration och andraspråksinlärning menar verksamhetschefen att den 
behövs för alla lärare oavsett ämne. Lärare har dock valt sina ämnen utifrån intresse 
och har kanske inte motivation för andraspråksinlärning. Det är viktigt med förståelse 
och kunskap och en osäkerhet i hanteringen och bemötandet av andraspråksinlärare 
kan avhjälpas genom att lärarna får handledning. Hon menar att handledning inom 
läraryrket inte används i den utsträckning det kunde göras och drar paralleller till 
andra yrken där det är vanligt.  

På frågan om hur andraspråksperspektiv tas upp i olika fora där 
verksamhetschefen ingår berättar hon att familjenämndens medlemmar är mycket 
intresserade och lyhörda för den verksamhet som bedrivs och att deras möten alltid är 
långa och fyllda av diskussioner. Hon menar att förståelsen för verksamhetens behov 
är stor och att man tror sig veta att verksamheten som bedrivs är bra. På de 
ledningsmöten som förekommer inom skolan, ett större och ett mindre, ingår numera 
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alla skolformer. Detta ger ett helhetsperspektiv även om t.ex. grundskolan som är en 
stor verksamhet tar stor del av tiden. Modersmålsdiskussionerna är ett exempel på ett 
område där ledningsgruppen måste ha en samsyn.  

Då kommunen blev integrationskommun 2004 arbetade nuvarande barnomsorgs-
chefen i kommunen i en biträdande funktion. Hon minns att man frågade om hur 
många barn befintlig verksamhet kunde ta emot och att det diskuterades om en budget 
med vilken verksamheten kunde klaras. Man visste dock inte inom barnomsorgen så 
mycket om vilket tidsperspektiv det var frågan om. Erfarenhet och annan beredskap 
togs från kommunens håll för given eftersom det fanns erfarenhet av arbete med 
flyktingar sedan tidigare. Aspekter på tvåspråkighet och hur denna skulle tas tillvara 
eller liknande frågor tror hon inte att man från politiskt håll hade i tankarna. Förut 
fanns tankar om att möta barnen på deras modersmål och detta var en lokal politisk 
ambition. När de ekonomiska förutsättningarna förändrades ser hon det som att 
”gamla” intentioner kanske glömdes. Personalens medvetenhet om betydelsen av 
modersmålet och dess utveckling är dock god på förskolorna även om verktygen inte 
finns. Modersmålsverksamheten planeras och genomförs med alla barn, t.ex. vid 
sagoläsning, sång och ramsor så att man inte ”går undan”. Alla barn oavsett vilket 
modersmål de har får vara med då. Modersmålsläraren ska ingå i den vanliga 
verksamheten, t.ex. på utflykt i skogen. Organisatoriskt sett ligger alltså modersmålet 
inom ”skoldagen”, vilket är naturligt.  

Rektor för förskoleklasser, fritidshem, internationella skolan samt skolår 1–3 är 
även rektor för en skola som ligger utanför tätorten och som har skolår 1–6. I januari 
2004 arbetade han som lärare på högstadiet och var inte involverad på något speciellt 
sätt i några förberedelser. Personalen ställdes mer inför konkreta fattade beslut. Rent 
organisatoriskt ser han att det enda alternativ till hur man idag använder kompetensen 
i svenska som andraspråk – som en resursenhet utanför andra arbetslag – är att 
resurserna finns som stöd och hjälp i klassrummen. Men då måste man skilja mellan 
asylsökande barn och flyktingbarn eftersom asylsökande barn inte har hemklasser på 
samma kontinuerliga sätt. För övrigt anser rektorn att organisationen är bra som den 
är frånsett att samarbetet kunde vara bättre. Eftersom Internationella skolan är 
placerad utanför själva skolområdet ser många antagligen internationella skolan som 
en egen skolform och kanske har benämningen ”internationella skolan” på resursen i 
svenska som andraspråk bidragit till detta och gjort att den inte integrerats med övrig 
undervisning. Man arbetar på att samarbetet ska bli bättre. Ett resursteam bestående 
av skolsköterska, kurator och specialpedagog ansvarar numera för mottagande och 
överlämnande av barnen då de kommer och när de ska slussas vidare.  

Generellt sett tror rektorn inte att kunskapen om andraspråksinlärning är så god. 
Intresse för kompetensutveckling bland lärarna ute i ”vanliga” klasser har inte visats. 
Han tror att många tycker att det kan vara besvärligt att få barn med annat modersmål 
än svenska i klasserna och menar att mer språk- och kulturkompetens behövs då 
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tvåspråkiga barn blir alltmer vanligt i klasserna. Angående modersmålsundervisning 
för invandrarbarn menar rektorn att detta slarvats bort men att man genom att det nu 
aktualiserats är på gång och att det faktiska behovet har undersökts. Enligt planerna 
skall modersmålsundervisningen i förskoleklass och på tidigare år ligga utanför annan 
schemalagd tid. I stort sett ser han att man kan tillgodose de behov som finns av 
tvåspråkig utbildning men påpekar att verksamheten är under uppbyggnad.  

Rektor för skolåren 4–9 anser att antalet barn inte har betydelse resursmässigt 
utan det är varje barns behov som är avgörande. Många av de barn som kommer idag 
kommer från svåra förhållanden, och de behov av stöd som finns kommer att kvarstå 
långt efter att statens integrationspengar tagit slut. Detta, menar han, är en viktig 
aspekt för kommunens politiker att tänka på. Han framhåller att det finns en skillnad 
mellan förskolans verksamhet och den verksamhet som följer med stigande ålder. På 
förskolan följer språkutvecklingen vardagen och är konkret. På högstadiet handlar det 
mycket om ämnesteori, och där är situationen mer kravfylld och pressande. 
Textmassan blir större och stoffet svårare rent språkligt sett. Han menar att detta 
skapar svårigheter i undervisningen av elever med annat modersmål än svenska. 
Säkert skulle även modersmålslärare kunna vara en god resurs ute i klasserna. Det är 
en brist att man i skolan inte har lärare i svenska som andraspråk som stöd ute i 
klasserna där det behövs.  

När det gäller frågor om organisationen menar rektorn att det optimala vore att 
ha all specialpedagogisk undervisning och undervisning i svenska som andraspråk i 
klasserna i stället för separat, men han understryker samtidigt att det genom 
åldersspridningen av barnen och den till omfånget förhållandevis lilla verksamheten 
är resurskrävande. Särskilt menar rektorn att ämnen som är naturorienterande och 
samhällsorienterande skulle behöva extra resurser. Mycket av det gnissel som finns i 
den praktiska verksamheten av den tvåspråkiga utbildningen skulle kunna minska om 
all personal rymdes under samma tak. Informationen mellan internationella skolan 
och skolan med årskurs 4–9 fungerar inte alltid fullt ut och han får ibland påminna om 
att internationella skolan tillhör grundskolan och att alla har ansvar för alla elever på 
grundskolan. Det skulle också behövas mer kunskap om hur man bemöter 
invandrarelever och det finns intresse för detta. En ny kompetens krävs för att kunna 
hantera situationer i klasserna. Diskussionen om modersmålsundervisning har inte 
tidigare under åren sedan den 1 januari 2004 haft någon hög prioritet därför att 
kommunikationen mellan föräldrar och skola inte varit så bra och inga signaler från 
föräldrar om behov av modersmålsundervisning har kommit. Avslutningsvis menar 
rektorn att många skolledare generellt sett har bristande kunskaper om tvåspråkig 
utbildning och att detta är ett eftersatt område.  

Rektor för komvux och IV-programmet, där sfi och IVIK-verksamheten också 
ingår, tror att intentionen med att bli flyktingmottagningskommun var en handling i 
solidaritet men att man var blåögd både från politiskt håll och från själva 
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utbildningsverksamheten för vilka konsekvenserna skulle bli. Han tror inte heller att 
det gjordes någon inventering av kompetensen i andraspråksinlärning och att man inte 
hade något helhetsgrepp om tvåspråkiga aspekter. Själv hade han heller ingen 
kunskap i dessa frågor men har speciellt sedan han började som rektor för sfi-
verksamheten betydligt ökat sina kunskaper. Undervisningssättet måste anpassas till 
det man möter och i ett andraspråksperspektiv är det viktigt att förstå att begrepp och 
begreppsvärld kan skilja sig mycket åt mellan olika kulturer och språk. Personal som 
möter människor med andra modersmål måste ha kännedom om att abstrakta och 
idiomatiska uttryck är svåra att lära sig. Modersmålsundervisning har aktualiserats 
och initierats från sfi-verksamheten, och är på god väg nu efter en trög start. 
Samarbetet mellan grundskola och IV/IVIK fungerar dock bra när det gäller 
överlämnande från den senare delen av grundskolan, men sämre fungerar samarbetet 
mellan internationella skolan och IVIK. Det finns ingen öppenhet och inga spontana 
smidiga kontakter mellan verksamheterna. Resursteamet har fått en större roll än 
tidigare för att ta hand om överlämnande. Organisatoriskt skulle kanske 
utbildningsverksamheten må bra av att studera hur man organiserar tvåspråkiga 
utbildningsverksamheter i andra kommuner. Överlag anser rektorn också att all 
personal inom utbildningen i kommunen skulle få viss utbildning inom svenska som 
andraspråk för att medvetandegöras om viktiga aspekter. 

Personal i verksamheten  

Majoriteten av den svarande personalen inom förskolan har varit mycket positivt 
inställda till att någon efterfrågat deras syn på verksamheten och hur den fungerar. 
Överlag gjordes det inte några speciella förberedelser innan mottagningen av 
flyktingar påbörjades. På ett par avdelningar uttrycker man att man fick kort 
information innan men på de flesta avdelningar fick man inte någon speciell 
information alls. I vissa fall gjorde man inte några förberedelser överhuvudtaget.  

Personalen upplever att de behöver mer baskompetens för att tillgodose de behov 
som finns och att de vill ha bakgrundskunskap om barnen. Baskompetens menar de 
skulle ligga i lärarutbildningen eller ges som fortbildning. Det pedagogiska arbetet 
påverkas då man inte känner till något om barnens traditioner, matvanor och 
kulturyttringar och man måste vara extra tydlig och lyhörd gentemot både barnen och 
föräldrarna i både talspråk och kroppsspråk. Då man arbetar språkinriktat med alla 
barn menar man att det vore relevant att känna till något om barnens språkbruk och 
om vilka begreppsvärldar de har. Det kan vara svårt att veta om man nått fram då man 
inte vet hur modersmålet är utvecklat och om barnet har talsvårigheter eller dylikt. 
Modersmålsundervisning vore önskvärt. Eftersom det är viktigt att föräldrarna känner 
sig trygga i kommunikationen med personalen, vore det bra att använda tolkhjälp 
samt att viktig information översattes till föräldrarnas språk. Bara någon enstaka 
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avdelning har då och då använt tolkhjälp vid föräldrasamtal. Dessa menar att det 
underlättat och bidragit till att samtalet blivit mycket bättre.  

Liksom pedagogerna på förskolan saknar man på internationella skolan utförlig 
information om elevernas utbildningsmässiga, sociala, kulturella och språkliga 
bakgrund. Man saknar även uppgifter om vilka upplevelser de varit med om i 
hemlandet och om vilken förkunskap de har om Sverige. Kompetens som ger 
förståelse för och insyn i elevernas inlärning samt känslomässiga tillstånd är viktig, 
och borde tillägnas genom utbildning men även genom praktik och erfarenhet. Man 
understryker att det är viktigt att alla som arbetar med tvåspråkiga barn har en 
grundläggande kunskap om andraspråksinlärning och kulturell och språklig bakgrund. 
I arbetslaget diskuterar man tvåspråkiga frågor och modersmål; med andra förs 
däremot ingen sådan diskussion. Det finns inget samarbete med andra lärare i svenska 
som andraspråk. Samarbetet med övriga lärare på grundskolan fungerar både bra och 
mindre bra. Vissa lärare tar större eget ansvar för eleverna medan andra lägger över 
ansvaret på lärarna på internationella skolan. Det är svårt att tillgodose de behov som 
finns i arbetet med svenska som andraspråk eftersom undervisningsgrupperna är stora. 
Det optimala vore att det fanns modersmålslärare som man kunde ha ett nära 
samarbete med och att resurserna vore större. 

Endast en av lärarna i skolår 4–6 besvarade undersökningens frågor, och ingen 
undervisande lärare från förskoleklass, fritidshem och upp till skolår 3 deltog i 
undersökningen. Läraren i skolår 4–6 arbetar som klasslärare men undervisar inte i 
några övningsämnen, och det är i dessa de flesta tvåspråkiga barn börjar då de slussas 
in i klassen. Något läraren pekar på är önskan om ordentligt överlämnande från 
internationella skolan eftersom det finns en osäkerhet om vad eleverna kan och vilka 
kriterier man går efter i kunskapsbedömningen. Kompetensmässigt önskar läraren 
kunskap om vad eleverna flytt från. En optimal tvåspråkig utbildning vore att som 
undervisande lärare ha kunskap om andraspråksinlärning och att klasskamraterna 
skulle få information om kulturer och religioner som deras klasskamrater har som 
bakgrund för att få förståelse så att en ömsesidig respekt kunde byggas upp.  

Av de andra lärarna menar ett par att det inte är så stor påverkan på det 
pedagogiska upplägget med andraspråkselever i klassen, medan en lärare som 
undervisar i matematik och naturorienterande ämnen samt en annan undervisande i 
svenska menar att enstaka ord och centrala begrepp samt djupförståelse kan vara svårt 
för eleverna. Det kan uppstå missförstånd och undervisningen måste individualiseras 
mer. Flera av lärarna menar att det behövs mer kunskap om elevernas kulturer för att 
tillgodose de behov som finns. En annan önskar mer tid och mindre storlekar på 
undervisningsgrupperna. Någon lärare anser att det eventuellt finns behov av en 
assisterande lärare i svenska som andraspråk eller i modersmålet i klasserna, och 
tolkhjälp vid utvecklingssamtal är önskvärt. En svensklärare menar att det finns behov 
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av att hitta nya vägar och få djupare kunskap kring pedagogiska problem, exempelvis 
under gemensamma studiedagar eller genom individuell kompetensutveckling.  

I fråga om samarbete mellan klass- och ämneslärare och internationella skolan 
uttrycker en lärare att den upplever vattentäta skott mellan enheterna. För en optimal 
tvåspråkig utbildning föreslås allt från att det behövs mer svenska på internationella 
skolan innan eleverna går ut i klasserna till att det finns tolk alternativt annan resurs 
ute i klasserna. Någon anser att det behövs mycket hjälp initialt med svenska som 
andraspråk från internationella skolan och successiv överflyttning ut i klasserna som 
ska ske ganska snabbt då det är viktigt för integrationen så att eleverna inte blir 
isolerade. Möjligheten att kunna välja modersmål som språkval på högstadiet och 
koncentrera sig på färre språk anser en av lärarna vara viktigt. Mer tid för diskussion 
och samtal i små grupper samt möjlighet till praktiska moment där bild och ord 
tillsammans kan verka och där eleverna får mer inblickar i det svenska samhället är en 
annan vision. 

Den lärare som har undervisat mest på IVIK de två senaste åren undervisade 
tidigare på internationella skolan då kommunen blev flyktingmottagningskommun. 
Han undervisar eleverna i svenska, engelska, matematik och samhällsorienterande 
ämnen. Problematiken då eleverna har annat modersmål än svenska visar sig främst i 
problem- och texttal i matematiken, där begrepp och djupare ordförståelse krävs och 
motsvarande gäller även i engelska och de samhällsorienterande ämnena. När 
eleverna studerar andra ämnen än svenska får de dubbla ämnen eftersom svenskan är 
undervisningsspråket, något som det är viktigt att beakta. Behov finns av fortbildning 
och generöst med undervisningstid samtidigt som det skulle vara bra med 
modersmålslärare vid vissa tillfällen för att tillgodose en bra utbildning. Då läraren 
arbetade vid internationella skolan tidigare kan han berätta att informationen och 
förberedelserna inför mottagandet av flyktingbarn inte var bra. Ingen resurs-
förstärkning gavs, och några av barnen fick vänta flera månader på att få börja studera 
då lokal- och personalresurser saknades. Processen för att förstärka verksamheten 
drog ut på tiden, och han jämför med barnens föräldrar som fick påbörja sin 
utbildning på sfi flera månader före sina barn. 

På undervisningen i svenska för invandrare, sfi, anser man det viktigt med 
kompetens om andraspråksinlärning och förståelse för migrationsprocessen. 
Pedagogiska diskussioner förs dagligen, men på arbetsplatsträffar kan tidsbrist ibland 
upplevas då man inte hinner diskutera färdigt. Man uttrycker att all personal inom 
skolan i kommunen skulle behöva mer kompetens om andraspråksinlärning, 
exempelvis genom studiedagar med någon bra föreläsare. På sfi-verksamheten anser 
man sig kunna tillgodose många av de behov som finns men menar att undervisning 
på modersmålet behövs både för de som har ingen eller lite studiebakgrund och 
initialt för alla i undervisningen. Modersmålslärare kan fungera som en brygga mellan 
eleverna och sfi-lärarna och det svenska språket.  
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Sammanfattande reflexioner 

Beslutande politiker och tjänstemän i den mellansvenska integrationskommunen som 
var involverade i att kommunen skulle börja ta emot flyktingar från den 1 januari 
2004 diskuterade inte hur utbildningen av flyktingarna skulle organiseras och 
anordnas. Detta överlämnade man till anordnarna av utbildningen, vilket fick 
konsekvenser för hur den tvåspråkiga utbildningen i praktiken utformades.  

Eftersom varken chefer eller rektorer eller personalen i verksamheterna var 
involverade i diskussioner innan några beslut togs, vidtogs heller inga åtgärder, 
planeringar eller direkta förberedelser. Inom ledningen för utbildningen ansåg man sig 
vara förberedd på mottagandet med de resurser och den kompetens som fanns, men 
man gjorde ingen inventering av vilken kompetens som fanns och reflekterade inte 
över vad som skulle behövas för att kvalitetsmässigt möta behoven. Planering för att 
erbjuda modersmålsundervisning har inte funnits förrän på senare tid. Ett 
professionellt perspektiv på tvåspråkig utbildning, där hänsyn till styrdokument och 
dokumenterad erfarenhet togs, fanns inte.  

I undersökningen framgår att man inte fick tillräcklig information eller möjlighet 
att förbereda sig inom någon av skolformerna. Denna upplevelse av brist på 
information, förberedelse och resursfördelning kvarstår fortfarande och man har inte 
hittat samarbetsformer som fungerar. Då rektorer och chefer inte påtalat vikten av att 
följa och ständigt aktualisera läroplaners och kursplaners riktlinjer och mål, har man 
från det hållet heller inte haft någon kvalitetskontroll som uppmanat till förändringar i 
arbetssätt som bättre skulle möta de faktiska behoven. I praktiken finns det således 
flera problem såsom kunskapsbrister om migration, integration och andraspråks-
inlärning, brist på helhetssyn på eleverna, där samarbete mellan lärare är en 
förutsättning, och samarbetssvårigheter. 

Den praktiska utformningen av utbildningen har hängt på vad lärarna inom 
verksamheterna gjort den till. Bristen på ett helhetsgrepp från ansvariga och ledande 
personer har gjort att det inte skickats några signaler till lärare om hur verksamheten 
ska organiseras och vad som är viktigt ur ett tvåspråkigt perspektiv. Utformningen har 
därför blivit godtycklig och avhängig lärarens egna intressen och insikter. Andelen 
lärare med utbildning inom svenska som andraspråk är låg i kommunen, samtidigt 
som det är inom undervisningen i svenska som andraspråk som verktygen funnits. 

Bristen på kompetens om andraspråksinlärning och migration hos en majoritet 
av ansvariga och lärare parallellt med ett otydligt ledarskap gentemot lärare inom 
organisationen har förstärkt bristen på samarbete. Det har heller inte framgått att 
någon kvalitativ utvärdering gjorts av denna verksamhet. Både Lpfö 98 och Lpo 94 
tar upp vikten av samarbete mellan förskola, förskoleklass, fritidshem och skola, 
vilket kräver ett tydligt ledarskap i en verksamhet som står i ständig förändring. 
Kvaliteten på utbildningen måste stå främst och åtgärder vidtas för att nå mål och 
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riktlinjer inom läroplaner och olika kursplaner. Myndigheten för skolutvecklings 
slutrapport Nationell strategi för utbildning av nyanlända barn och ungdomar (2008) 
är ytterligare ett dokument som understryker vikten av samarbete mellan 
modersmålslärare/studiehandledare, klasslärare/ämneslärare och lärare i svenska som 
andraspråk. Man hävdar t.o.m. att samarbetet har en avgörande betydelse för 
utbildningen. 

Viktiga aspekter av tvåspråkig utbildning, såsom alfabetisering på det egna 
språket och modersmålsundervisning, har inte funnits eller planerats i verksamheten 
mer än att diskussioner förts bland lärare inom svenska som andraspråk och sfi. Först 
det senaste året har tankar om detta kommit högre upp i organisationen, till rektorer 
och verksamhetschef, men någon verksamhet har inte påbörjats än. Än så länge finns 
endast en modell av tvåspråkig utbildning, och det är modellen ”svensk klass” med 
undervisningsspråk på svenska i hemklassen och svenska som andraspråk utanför den. 
Den tredje delen, modersmålsundervisning, finns inte. Diskussionerna som fördes av 
IFO:s verksamhetschef och rektorer för grundskolan gick ut på att modersmåls-
undervisningen skulle ligga utanför annan schemalagd verksamhet eller finnas som 
språkval eller elevens val i den mån detta fanns. För analfabeter i sfi-undervisningen 
erbjuds inte heller modersmålsundervisning, vilken skulle förkorta och underlätta 
erövrandet av det svenska språket samt främja individernas identitetsuppfattning. 

Inom förskolan kan man inte leva upp till läroplanens mål, som understryker 
modersmålets betydelse för andraspråket och identitetsutvecklingen. Lärarna upplever 
brist på information, förberedelse och resurser och har inte verktyg för att bemöta 
barnens behov. De känner att de inte når fram till föräldrar med information och vice 
versa, vilket går mot de riktlinjer läroplanen har. Man upplever att det behövs mer 
kompetens om migration och integration samt andraspråksperspektiv. Även inom 
grundskolans skolår 4–9 finns de som instämmer i förskolepersonalens upplevelser. 
Behoven stämmer väl överens med det som Axelsson m.fl. (2001: 48) betonar 
angående organisation och lärande.  

Valet att på grundskolan ha en fristående resursenhet för ett ämne, svenska som 
andraspråk, vars kursplan kräver att lärare i flera olika ämnen samarbetar med 
varandra och har gemensamma mål för elevernas individuella utvecklingsplaner, är 
svår att förstå. När man dessutom väljer att benämna den med ”Internationella skolan” 
som om den vore en egen skolverksamhet utanför den övriga blir det olyckligt, för att 
inte tala om dess placering utanför själva skolområdet. Detta ger signaler till alla 
inblandade, både rektorer, lärare, elever och deras föräldrar, att verksamheten inte 
faller in under den ”vanliga” skolverksamheten. Den ökar känslan hos lärare inom 
internationella skolan att stå utanför och gör att lärare inom annan verksamhet också 
ser den som en resurs där eleverna ska bli ”färdiga” i sin språkutveckling innan de 
fullt ut kan ingå i all undervisning ute i klasserna. För eleverna kan det bli en trygghet 
att tillhöra internationella skolan, men det kan även vara en belastning. Motsvarande 
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kan säkert upplevas av föräldrar. Segregation, om än i vällovligt syfte, försvårar 
integration. 
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Indianer, erövring och slaveri 

Representerad historiesyn i svenska och colombianska 
läroböcker 

Robert Aman 

Under min tid som gymnasiestudent diskuterades den latinamerikanska historien 
knapphändigt under historietimmen. Det var först i samband med undervisningen om 
renässansen som regionen ens inkluderades i världshistorien. I centrum för 
undervisningen stod ständigt de vetenskapliga uppfinningar som möjliggjorde 
långseglingar och nytänkandet om att världen var rund och att det därmed var 
genomförbart att runda den. Fokus i det didaktiska materialet låg på Christoffer 
Columbus och dennes upplevelser till havs och hans möte med den ”nya världen”, 
vars rikedomar blev fundamentala för det ekonomiska välståndet i Europa under 
renässansen.  

 I liten utsträckning omnämndes urinvånarna och det fruktansvärda öde de gick 
till mötes. Det som gick att läsa om dessa etniska grupper berörde framför allt hur 
”conquistadorerna” – erövrarna Francisco Pizarro och Hernán Cortés – lyckades 
besegra inka- respektive aztekriket. Däremot saknades information om vad som hände 
med indianerna efter det att deras imperier erövrats och krossats.  

När jag studerade latinamerikansk historia på universitetsnivå förmedlades en 
helt annan bild av händelseförloppet. Eduardo Galeano presenterar i sin bok, 
Latinamerikas öppna ådror, uppgifter om att Latinamerikas ursprungsbefolkning 
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uppgick till 90 miljoner innan européerna anlände, ett tal som reducerats till 3,5 
miljoner endast 150 år senare på grund av sjukdomar, exploatering och slaveri. 
Samme författare citerar historikern Gonzalo Fernández de Ovideo när denne under 
sina upplevelser i Latinamerika på 1500-talet noterade att ”många av dem 
[indianerna] tog gift för att inte arbeta, medan andra försökte strypa sig med sina egna 
händer” (Galeano 2003: 31–51). Detta gjordes för att undslippa grymheterna som 
slaveriet innebar. Det är oroväckande att Latinamerika inte får mer utrymme i 
läromedlen eftersom det innebär att eleverna lämnar gymnasiet utan tillräckliga 
kunskaper för att kunna skapa sig en egen uppfattning om berört ämne. Dessutom 
cementeras den eurocentrism i historiesynen hos eleverna som innebär att 
Latinamerika endast berörs i sin kontakt med Europa. Detta missförhållande 
tydliggörs av att Latinamerika inte brukar vara en del av världshistorien förrän år 
1492, som om detta år vore kontinentens födelseår och som om ingenting hade hänt 
där innan spanjorernas ankomst. Vi kan se det i uppfattningen om att det var 
Columbus som ”upptäckte” en ”ny kontinent” när han i verkligheten fann något som 
alltid legat där (Castaño 2006: 3). Detta rimmar illa med kursplanen för 
gymnasieämnet Historia A, där det fastslås att eleverna, efter avslutad kurs, skall ha 
kunskaper i global historia, samt kunna göra jämförelser mellan aktuella fenomen och 
deras historiska ursprung. Dessutom bör eleverna ha kännedom om hur olika 
historiesyn kan påverka bilden utav en händelse och dess förlopp (Skolverket 2007). 

 Om Latinamerikas historia således endast inkluderas i världshistorien i sin 
kontakt med Europa och representeras ur ett eurocentriskt perspektiv i våra 
läroböcker, hur ser då representationen ut av samma historiska händelser i ett av 
regionens egna länder? Den frågan har jag för avsikt att kortfattat besvara i denna 
artikel, där jag jämfört svenska historieläroböcker för gymnasiet med deras 
colombianska motsvarighet för att undersöka hur urinvånarna och deras kultur, den 
spanska erövringen och slaveriet representeras i de båda länderna. Detta är gjort med 
intentionen att utifrån framkommen kunskap kunna fastslå om representationen är 
likvärdig eller skiljer sig åt, och därmed kunna konstatera vilka kunskaper de båda 
ländernas elever rimligen kommer ha med sig efter avslutade gymnasiala studier. 

Material 

De svenska läroböcker som ingår i studien är Alla tiders historia A (Almgren & 
Löwgren 2004) och Epos Historia A (Sandberg & Molin 2003). Från Colombia 
används Ciencias Sociales 6 (Galindo m.fl. 2007), Civilización 7 (Montenegro 
González & Feo Basto 1995) och Contextos sociales 7 (Tanácas & Sacive Puyana 
2004).1 De båda ländernas skolböcker är avsedda för stadiet innan universitetsstudier. 

                                           

1 Alla översättningar från spanskan är artikelförfattarens. 
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En reservation måste här göras då det colombianska utbildningssystemet har en annan 
karaktär än det svenska då gymnasiala studier inte är utbrett, utan majoriteten av 
eleverna som önskar studera vid ett universitet påbörjar dessa studier direkt efter att 
ha avslutat bachillerato, vilket kan likställas ungefärligen med vad som i Sverige 
kallas högstadiet. I historieämnet studeras alltid inhemsk historia först, innan man 
läser om andra världsdelar. Med andra ord måste man beakta att åldrarna skiljer sig åt 
mellan de colombianska och svenska eleverna som är målgrupper för de 
historieböcker som jämförs i den här studien. Ett viktigt syfte blir därmed att kunna 
fastslå vilka kunskaper eleverna rimligen har med sig när högre studier påbörjas. 

Identitet och minne i Latinamerika 

I Sverige finns en bild av hur vi identifierar oss som svenskar, vilket då blir en del av 
vår identitet. Även om vi inte har samma identitet på individnivå, skulle vi rimligen 
kunna komma överens angående specifika punkter, t.ex. de som är del av vår 
gemensamma identitet beträffande frågor som traditioner, uttryck och normer. Det är 
rimligt att anta att samma resonemang kan appliceras på andra nationer, såväl i 
Europa som på andra kontinenter. På denna punkt skiljer sig dock Latinamerika från 
normen då befolkningens identitet är en produkt av kolonisationen. Med andra ord är 
latinamerikanernas identitet konstruerad av andra, eftersom Latinamerika inte 
existerade som fenomen före spanjorernas ankomst. Befolkningen är en smältdegel av 
indianer, européer, afrikaner, amerikaner osv., vilket gör identitetskonstruktionen till 
en komplicerad process. Mångfalden gör att det inom regionen inte enbart finns ett 
Latinamerika utan många (Díaz 2004: 47). Detta har föranlett problemet att 
latinamerikanerna alltid vill vara som de andra, aldrig som sig själva (Galeano 1992: 
115 ff.). Med ”de andra” avses människor av annat etniskt ursprung eller annan 
nationalitet, eftersom att ”vara indian, eller indianättling, svart eller ha ett mörkt 
skinn, i allmänhet innebär för de latinamerikanska länderna att vara mindre värd” 
(Díaz 2004: 20). Díaz menar vidare att latinamerikanen systematiskt har förnekat att 
den indianska eller svarta komponenten är en del av hegemonin hos de som influerat 
deras identitet. Det beundransvärda är inte att vara latinamerikan, utan vit, europé 
eller nordamerikan (Díaz 2004: 40). 

I det följande kommer tre områden som är beskrivna i de olika historieböckerna 
att analyseras och jämföras, nämligen urinvånarna och deras kultur, erövringen samt 
slaveriet. Varje avsnitt börjar med en inledande beskrivning baserad på facklitteratur, 
följt av en beskrivning av hur området är representerat i svenska respektive 
colombianska läroböcker och avslutningsvis görs en jämförande analys av 
framställningarna. 
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Urinvånarna och deras kultur 

Hur urinvånarna och deras kultur representeras i olika historieböcker är sammanlänkat 
med hur man ser på andra människor. Ett typexempel är oförmågan att kunna se en 
människa av annan nationalitet som sin jämlike på grund av dennes annorlunda 
kultur, språk och traditioner. Redan de första spanjorerna som var i kontakt med 
indianerna refererade i sina dokumentationer alltid till objekt som arkitektur, 
produkter eller tyger. Synsättet kan likställas med en nutida turist som beundrar 
arkitekturen, konsten och hantverket hos urinvånarna på varje kontinent i världen utan 
att för den sakens skull ha latenta önskningar om att få ingå i deras kultur eller dela 
sitt liv med dem (Todorov 1987: 84). Det rör sig snarare om en beundran som, istället 
för att radera avståndet mellan oss och dem, fortsätter att visa den. Innebörden är att 
indianerna inte ses som subjekt eller anses vara jämställda med dem som utgör 
normen för subjektet, dvs. spanjorerna. I detta sammanhang positioneras urinvånarna 
någonstans mellan subjekt och objekt, det vill säga ett levande objekt halvvägs mellan 
hur spanjorerna såg på sig själva och sin identitet (Todorov 1987: 139 ff.). 

Representationen av urinvånarna och deras kultur i svenska 
historieläroböcker  

I Epos Historia är det endast aztekerna och inkaindianerna av kontinentens urinvånare 
som representeras. Indianerna ges ett utrymme i form av ett stycke för att upplysa 
läsaren om vilken typ av kulturer som européerna mötte vid sin ankomst.  

På fastlandet fanns flera högtstående kulturer och välorganiserade riken. De viktigaste 
av dem var Aztekriket i Mexiko och Inkariket med centrum i Peru. Grunden för bägge 
kulturerna var den höga avkastningen som jordbruket gav. Indianerna odlade majs och i 
Peru även potatis. Majs och potatis, som inte fanns i den gamla världen, ger mycket 
goda skördar med ganska lite arbete, och jorden behövde inte plöjas. Men indianerna 
kände inte till järnet utan hade bara redskap av sten och trä. De använde inte hjulet, och 
de hade inte några stora husdjur att rida på eller använda som dragdjur. Inkafolket hade 
dessutom inte heller någon skrift. (Sandberg & Molin 1996: 135) 

Alla tiders historia omnämner även mayaindianerna genom att informera om att söder 
om Rio Grande fanns tre stora indiansamhällen med en befolkning som troligen 
uppgick till 30 miljoner, medan det i norr endast bodde en halv miljon urinvånare, och 
dessa hade ingen högstående kultur (Almgren & Löwgren 2004: 81). 

Det märkliga med dessa folk var, att de hade väl utvecklade samhällen, där konst och 
vetenskap stod på en hög nivå. Däremot hade den tekniska utvecklingen inte hunnit så 
långt. Genom observationer av himlakropparnas rörelser konstruerade mayafolket en 
kalender, som var mera exakt än den julianska, som européerna använde i början av 
1500-talet. Indianfolkens teknik befann sig på stenålderstadiet. De hade ännu inte lärt 
sig framställa järn och kunde därför inte tillverka så effektiva vapen. De kände inte 
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heller till hjulet. Det var dessa folk som spanjorerna stötte på och besegrade i början av 
1500-talet. (Almgren & Löwgren 2004: 80).  

Representationen av urinvånarna och deras kultur i colombianska 
historieläroböcker  

De colombianska historieläroböckerna innehåller mer information om var och en av 
urinvånarna och deras kultur än de svenska. Alla informerar om de tre stora 
folkslagen aztekerna, inkaindianderna och mayaindianerna, men även om inhemska 
grupper som befolkade det område som idag utgör Colombia. I Civilización 

informeras det om att mayaindianerna nådde en hög kulturell nivå, vilket bevisas av 
såväl fantastisk arkitektur och väggmålningar som litterära och vetenskapliga verk. 
Dessutom deklareras att de var experter inom kosmologi och astronomi och att de 
utifrån dessa kunskaper hade utformat en kalender som var mer korrekt än den 
julianska.  

Adeln ansågs vara släkt med Gud och från dess medlemmar valdes militära ledare inför 
krig. I befolkningsskiktet kom handelsmännen under adeln, och efter dem hantverkare 
och bönder. Längst ner befann sig slavarna, som ofta offrades till gudarna. 
  (Montenegro & Feo 1993: 136). 

Om aztekerna berättas att deras ekonomi byggde på jordbruket och att deras största 
kulturella verk var arkitekturen, skulpturer och väggmålningar. ”Staten styrdes av ett 
religiöst system och högst uppe i denna sammansättning befann sig ledaren, kallad 
Tlacatecuhtli, hos vilken den civila, religiösa och militära makten var koncentrerad” 
(Montenegro & Feo 1993:144 f.). Även inkaindianerna omnämns, dock i mindre 
omfattning. I texten sägs det att de levde i ett hierarkiskt samhälle samt att de trodde 
ledaren fått sin makt av solguden och att denna makt var ärftlig (Montenegro & Feo 
1993: 148 f.). 

I Ciencias sociales tilldelas de tre stora folkslagen en sida var. Om 
mayaindianerna kan man läsa att majoriteten av dem bodde på landsbygden och 
ägnade sig åt jordbruk och hantverksarbete. Det står även att ”bland ursprungs-
befolkningarna var det endast mayaindianerna som hade ett skriftspråk som kunde 
representera talspråket troget. De skrev på tempelväggar och föremål” (Galindo & 
Neira 2007: 162). Aztekernas politiska och sociala system förklaras samt att såväl de 
som mayaindianerna blidkade gudarna med levande människooffer. Om 
inkaindianerna nämns att mannen i familjen ansvarade för jordbruket och 
hantverksarbetet samt att denne hade det ekonomiska ansvaret och var den enda med 
politiska rättigheter. Kvinnans ansvarsområde var koncentrerat till uppgifterna i 
hushållet (Galindo & Neira 2007: 162–172).  

Contextos sociales berättar att mayaindianerna var experter inom områdena 
matematik och astronomi och observerade himlen från höga pyramider som de 
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konstruerat (Tanácas & Sacive 2004: 134). Läroboken presenterar deras gudar och 
indikerar att ”till deras ära dansade man, spelade rituella bollspel och offrade 
människor” (Tanácas & Sacive 2004: 134). Representationen av aztek- och inka-
indianerna sker på ett liknande sätt, där texten förklarar hur samhället är uppbyggt, 
vilka sociala klasser som existerade och hur deras religiösa åskådningar ser ut.  

Inkan betraktades som son till solen och var därmed såväl ett övernaturligt väsen som 
en medlare mellan gudarnas värld och de levandes. Inom det ekonomiska området 
organiserade inkan befolkningen för att skaffa sig resurser och förverkliga offentliga 
byggnationer. Inom politiken skapade han allianser och förklarade krig. (Tanácas & 
Sacive 2004: 215) 

Om inkakulturen förmedlas att inkaindianerna inte kände till skrivkonsten men var 
experter inom andra områden som keramik, vävning och arkitektur: ”De konstruerade 
monumentala palats som karakteriserades av sin enkelhet och bärkraft. De använda 
ämnena var oftast sten och soltorkad lersten” (Tanácas & Sacive 2004: 215).  

Analys 

Ingen av de svenska läroböckerna ger urinvånarna något större utrymme, och Epos 

Historia omnämner inte ens mayafolket. Inte heller specificeras några utvecklings-
perioder, och läsaren ges inte chansen att bli införstådd med skillnader i utvecklingen 
mellan de olika folkslagen då alla representeras som om de vore likadana. Utifrån 
denna aspekt är de colombianska böckerna bättre, då de gör skillnad på de olika 
befolkningsgrupperna för att visa att de inte är en enhet och man specificerar 
dessutom olika historiska perioder.  

Två av de tre colombianska böckerna omnämner att aztekerna och mayafolket 
offrade människor utan att för den sakens skull ge en djupare förklaring till 
anledningarna bakom aktionen. Därmed lämnas det till läsaren att dra egna slutsatser 
om varför de gjorde det, och detta kan ge en illusion av att de var vildar eller mycket 
primitiva. Detta görs utan någon närmare beskrivning av tidsepoken då denna 
religiösa sed praktiserades och utan att det tas upp att det inte fanns samma normer 
och regler då som i dagens Europa eller Latinamerika.

Det är här inte min avsikt att försvara aztekerna eller mayaindianernas 
handlingar, men en lärobok måste vara så objektiv som möjligt i sin representation 
och därmed väcks frågan: Varför representeras just dessa händelser men inte andra 
med dagens mått mätt oacceptabla handlingar utförda av andra samhällen innan de 
kristnades? Med detta resonemang visas vikten av att tydliggöra ur vilken synvinkel 
vi studerar urinvånarna och därefter klarlägga varför de gjorde på detta sätt och med 
vilka motiv. I detta fall är det exempelvis fundamentalt att förklara att inte alla 
folkslag i Latinamerika var kannibaler eller offrade människor, utan tvärtom, att 
majoriteten inte var det. 
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En likhet mellan de svenska och de colombianska böckerna finner vi i sättet att 
representera ämnesområdena inom vilka urinvånarna förfogade över stora kunskaper. 
Här nämner alla böckerna konst och vetenskap. Ytterligare en likhet är att böckerna 
också betonar vissa saker urinvånarna inte använde eller kände till, något som ibland 
är en omotiverad handling och därmed bör kritiseras. Ett exempel är påpekandet att
indianerna inte använde sig av större djur som draghjälp eller för att rida på, när i 
själva verket varken hästen, åsnan, kon eller kamelen existerade på den amerikanska 
kontinenten. Vilket djur skulle de ha kunnat använda sig av? Sådana konstateranden 
ger läsaren endast intrycket av att urinvånarna inte var tillräckligt intelligenta för att 
inse att man kunde rida på större djur eller använda dem i jordbruket.  

När jämförelser görs beträffande vad den ene har eller saknar sker det via ett 
specifikt perspektiv, i detta fall ett europeiskt. Båda ländernas böcker intar 
perspektivet att betrakta urinvånaren och indianen som ”den andre” och urskiljer 
därför skillnader i jämförelse med det europeiska som norm. Slutsatsen vi rimligen 
kan dra är att vår beundran för indianerna är begränsad till deras kunskaper inom 
arkitektur, vetenskap och konst. Med andra ord reduceras urinvånarna till levande 
objekt eller produktproducenter.  

Erövringen 

Komplikationen med att representera den spanska erövringen beror på avsaknaden av 
texter ur ett indianskt perspektiv. Det är ett känt faktum att vinnaren skriver historien, 
något som är uppenbart i detta fall. De existerande texter som är skrivna av indianer 
har alla författats i efterhand och därmed rimligen lidit av en spansk påverkan. Vad 
gäller t.ex. aztekerna finns det inga texter som kan ge oss tillräcklig information om 
deras kollektiva medvetande, där orsakerna till deras nederlag kan finnas, än mindre 
presentera det utifrån deras perspektiv.  

 Dessa aspekter tas inte i beaktande av historiker när erövringen representeras. 
Snarare sker det rakt motsatta, då rollen som den aktive uteslutande ges till 
spanjorerna i denna process, vilket ger dem en överlägsen ställning då det framställs 
som om de vore huvudrollsinnehavarna i denna situation. Européerna är också de 
enda som agerar då de söker uppnå sina mål, medan indianerna endast är intresserade 
av att bibehålla status quo och därigenom nöjer sig med att endast reagera (Todorov 
1987: 119). Återigen återkommer vi till problematiken med representationen av 
erövringen, vilken är att erkänna urinvånarna som jämställda med européerna och 
acceptera sätten de kan skilja sig från oss på. Istället för detta finns en risk för 
eurocentrism i förklaringarna till den spanska segern (Artieda 2005: 490). 
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Representationen av erövringen i svenska historieläroböcker  

Alla tiders historia beskriver erövringen i ett stycke, och erövringarna av aztek- och 
inkarikena är de enda som omnämns. 

Ofta togs de spanska erövrarna emot med vänskap och vördnad. Många indianer trodde 
till en början att de hade att göra med gudar, som måste hållas på gott humör. Alltför 
sent insåg de att främlingarna var människor med ovanligt onda avsikter. Begäret efter 
rikedom drev inkräktarna till de grymmaste av handlingar och mest svekfulla 
handlingar. Det har sagts att de letade efter guld som bökande grisar. De mest omtalade 
av de s.k. conquistadorerna – erövrarna – var Cortez och Pizarro. Med en styrka på 700 
man erövrade Cortez aztekernas rike år 1519 och med 150 och några kanoner intog 
Pizarro inkariket år 1531. (Almgren & Löwgren 2004: 80) 

I Epos Historia nämns endast Cortés erövring av aztekriket och Pizarros av 
inkariket. Erövringen av aztekriket beskrivs på följande sätt: 

När spanjorerna på Kuba fick höra talas om aztekernas rike skickades en expedition 
iväg under ledning av Hernán Cortés. På våren 1519 seglade han över till fastlandet 
med 500 soldater och 16 hästar. Spanjorerna mötte inget motstånd utan mottogs 
tvärtom med gåvor av aztekerna som länge trodde att de var gudar. Inkräktarna nådde 
fram till Tenochtitlán, som var en storstad med minst 300 000 invånare. De tillfångatog 
svekfullt aztekernas härskare och ställde till med ett blodbad vid en religiös fest. 
Invånarna vände sig då mot dem, och spanjorerna flydde. Efter några månader återkom 
Cortés med förstärkningar. Spanjorerna belägrade Tenochtitlán med hjälp av aztekernas 
inhemska fiender och intog den efter hårda strider. Cortés beslöt att jämna hela staden 
med marken och bygga en ny huvudstad ovanpå ruinerna, dagens Mexico City. 
(Sandberg & Molin 2003: 136 f.) 

Erövringen av inkaimperiet beskrivs på liknande sätt: 

Vid 1530-talets början gav sig äventyraren Francisco Pizarro iväg på en expedition i 
spetsen för bara 150 man. Då hade ett inbördeskrig just avslutats efter fem års strider. 
Spanjorerna inbjöd inkan till underhandlingar, men tillfångatog honom svekfullt. Med 
härskaren i inkräktarnas våld förlamades motståndet. Sedan spanjorerna fått en massa 
guld dödades inkan, och då fanns ingen ledning kvar i landet. Det stora inkariket kunde 
besättas av spanjorerna. (Sandberg & Molin 2003: 136 f.) 

I slutet av kapitlet ges en analys där författaren ger sin syn på händelseförloppet. 

Både Inkariket och Aztekriket besegrades förvånansvärt enkelt av de fåtaliga 
spanjorerna. Européerna hade visserligen skjutvapen, men dessa var inte särskilt många 
eller effektiva. De viktigaste vapnen var istället svärd och lans. Hästarna skrämde 
indianerna, men varken Cortés eller Pizarro hade något större antal med sig. (Sandberg 
& Molin 2003: 136 f.) 
 

Samma författare frågar sig om indianerna kanske trodde att spanjorerna var gudar 
och undrar om det var en chock för dem att möta en ny kultur. Man sammanfattar 
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genom att säga att ”det visade sig att stora imperier var lättare att besegra än små 
stammar” (Sandberg & Molin 2003: 136 f.). 

Representationen av erövringen i colombianska historieläroböcker  

I boken Ciencias sociales representeras erövringen av kontinenten kortfattat, där mest 
utrymme ges till erövringen av aztek- och inkariket.  

1519 landsteg [Cortés] i den Mexikanska golfen i täten för en expedition och grundade 
staden Veracruz. Därefter inledde man kontakt med aztekerna som på ett fredligt sätt 
ledde dem till Tenochtitlán, imperiets huvudstad, där de mottogs av härskaren 
Moctezuma. Cortés tog Moctezuma tillfånga, men var tvungen att ge sig iväg för att 
strida mot en armé ditskickad av spanjoren Diego Velásquez. I hans frånvaro gjorde 
aztekerna uppror och under händelserna dog Moctezuma. Vid sin återkomst ställdes 
Cortés återigen mot dem och besegrades denna gång i vad som kallas Noche triste 
[Trista natten]. Längre fram rustade han [Cortés] upp sina styrkor och skapade nya 
allianser med stater som förtrycktes av aztekerna som tlaxcaltecas. Med en stor armé av 
spanjorer och indianer avgick Cortés med segern efter slaget vid Otumba. Aztekrikets 
fall öppnade vägen för spanjorerna att ta full kontroll över Centralamerika mellan 
1522–1526. (Galindo & Neira 2007: 110) 

Pizarros erövringståg återges på liknande sätt som Cortés: 

Efter att ha fått nyheter om ett rikt imperium beläget ovanpå bergskedjan Anderna, 
lämnade Francisco Pizarro Panama och tog sikte mot inkariket. Efter flera 
misslyckanden nådde han staden Cajamarca 1532. Då befann sig imperiet mitt uppe i 
ett inbördeskrig mellan bröderna Atahualpa och Huascar, som slogs om makten, vilket 
underlättade spanjorernas seger. Utöver detta riggade Pizarro en fälla och tog till fånga 
Atahualpa, som hade triumferat i striderna mot sin bror. Trots att Pizarro fått stora 
kvantiteter guld så avrättade han Atahualpa 1533. Senare grundade han Lima som blev 
Perus huvudstad. (Galindo & Neira 2007: 110) 
 

I Contextos sociales beskrivs erövringarna under ledning av Cortés respektive Pizarro, 
och i slutet av kapitlet ges några förklaringar till deras triumfer. Erövringen av 
aztekriket kommer först: 

 

Cortés och hans mannar togs emot i Tenochtitlán av aztekkungen, Moctezuma. Denne 
välkomnade dem med att ställa staden och sitt palats till deras förfogande. Snart togs 
Moctezuma tillfånga och Cortés påbörjade en belägring av staden. Inför aztekernas 
motstånd tvingades spanjorerna att fly från staden under vad som kom att kallas 
”Noche triste”. Men de återvände snart med förstärkningar och besegrade indianerna 
definitivt 1521. Ifrån Tenochtitlán skickade Cortés ut sina ställföreträdare för att erövra 
resten av aztekriket. (Tanácas & Sacive 2004: 147) 
 

Erövringen av inkariket redovisas på följande sätt:
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Pizarro och hans lilla trupp av spanjorer erövrade inkariket under ett pågående 
inbördeskrig. Pizarro, som mötte kungen i staden Cajamarca, bestämde sig för att ta 
honom till fånga för att be om en lösensumma som bestod av ett rum helt fyllt med 
guld och silver. Trots att de fick vad de hade efterfrågat så beordrade Pizarro att 
Atahualpa skulle avrättas och inledde underkuvandet av inkaterritorierna. För att 
åstadkomma detta styrde han mot Cuzco i sällskap av bybor som inkafolket besegrat. 
1531 belägrades staden och därifrån spred sig erövringståget till resten av riket. 
(Tanácas & Sacive 2004: 137) 

Under rubriken ”Orsaker till en enkel erövring” i slutet av kapitlet ges några 
förklaringar till varför spanjorerna lyckades besegra indianerna. Segern berodde på 
spanjorernas tekniska överlägsenhet då de var utrustade med eldvapen, hästar och 
hundar. Andra orsaker var interna konflikter i indiansamhällena, deras övertygelse att 
spanjorerna var gudar och den sociala och kulturella krocken som berodde på att de 
tidigare aldrig sett vita personer. Den viktigaste faktorn anses dock, enligt författarna, 
vara den mikrobiologiska, eftersom spanjorerna hade med sig sjukdomar som var 
totalt okända för indianerna. Även en simpel sjukdom som influensa kunde vara 
dödlig för dem (Tanácas & Sacive 2004: 139). 

 Om erövringen konstaterar författarna till Civilización att det förekom våld och 
grymheter från erövrarnas sida utan att för den sakens skull ”förneka deras mod och 
uthållighet att ge sig in i okända geografiska miljöer och möta män i överlägset antal” 
(Montenegro & Feo, 1995: 202). Texten fortsätter med att förklara varför indianerna 
till en början reagerade med förvåning och rädsla och varför konfrontationen och 
motståndet kom senare. ”De förlorade på grund av sin vapenunderlägsenhet: lansar, 
pilbågar och stenar, och de stred i stort sett nakna mot män skyddade av rustningar 
och skydd och som bar svärd, hillebarder och eldvapen” (Tanácas & Sacive 2004: 202 
f.). Dessutom konstaterar man att ”det inte användes många hästar i erövringen, men 
eftersom de var okända för indianerna så räckte de till för att förmå dem att tappa 
fokus. Samma sak med de hundar som användes för att jaga dem” (Tanácas & Sacive 
2004: 202). 

 Erövringen av det som skulle komma att bli Mexico omnämns i korthet genom 
konstaterandet att Cortés endast hade 700 man till sitt förfogande, av vilka många dog 
i striderna. Men han fick förstärkningar: ”Aztekernas motstånd försvagades när 
erövrarna förstörde akvedukten och en epidemi av smittkoppor spred sig” (Tanácas & 
Sacive 2004: 204).  

 Francisco Pizarros erövringståg beskrivs på följande sätt: 

1531 lämnade en expedition Panama med riktning mot den peruanska kusten utan att 
förutse territoriets utbredning, fiendens organisation och faktumet att de till sitt 
förfogande endast hade en tredjedel i antal mannar och vapen av vad Cortés hade haft 
till att början med. […] Inkafolkets förvirring underlättade spanjorernas intåg i Cuzco 
där Pizarro, genom att manipulera och dominera befolkningen, lyckades få en av 
Huáscan krönt till konung. (Tanácas & Sacive 2004: 202). 
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Analys 

Vad beträffar beskrivningarna av erövringen finner vi att det uteslutande är Pizarro 
och Cortés som ges utrymme i de båda ländernas historieläroböcker. Mellan de 
svenska böckerna existerar knappt någon skillnad i skildringen av det som hände. 
Noterbart är sättet att omnämna de begränsade resurserna som både Cortés och 
Pizarro hade till sitt förfogande, något som ger intrycket av att expeditionerna var 
strategiska och taktiska triumfer för conquistadorerna. Epos Historia fortsätter den 
utstakade vägen när orsakerna till den spanska segern skall förklaras. Det klargörs att 
spanjorerna hade eldvapen och hästar, vilket gav stora fördelar vid strid, men 
poängteras samtidigt att varken Pizarro eller Cortés hade tagit med sig speciellt många 
av någondera. Istället ges en annan möjlig förklaring i det att indianerna misstog 
inkräktarna för gudar, vilket lämnar läsaren med intrycket av att detta var den primära 
orsaken till den spanska segern. Följaktligen har indianerna sin tro och sitt 
psykologiska tillstånd att skylla på för förlusten.  

I allmänhet kan vi se att erövringen ges lite utrymme också i de colombianska 
läroböckerna, även om viss information är mer utförlig i dessa. Exempelvis är 
specifika händelser av betydelse namngivna och beskrivna, som Noche triste. Utöver 
det finns likheter mellan representationen i de båda ländernas böcker, då även de 
colombianska böckerna fokuserar på conquistadorernas begränsade resurser, fördelen 
med användandet av djur som var okända för indianerna och deras tekniska 
överlägsenhet.  

Vi kan konstatera att det sätt som erövringen representeras på i svenska och 
colombianska historieböcker inte skiljer sig beträffande sättet att se på urinvånarna 
och deras kultur. Vi ser det i förklaringarna till deras förlust, där de återigen görs 
utifrån vad indianerna hade och inte hade, vad de kände till och vad som var okänt: 
allt sett utifrån den andres perspektiv, där alla jämförelser sker med europeiska 
resurser och kunskaper. Därmed kan vi fastslå ett europeiskt perspektiv i 
förklaringarna till den spanska segern. 

Slaveriet 

Slaveriet i Latinamerika blev möjligt eftersom européerna såg den andre som 
underlägsen, som objekt istället för subjekt. Spanjorerna var segrarna och bestämde 
därmed spelreglerna, vilket föranledde att indianerna hade två underlägsna positioner 
att välja mellan: Ge upp frivilligt och bli tjänare eller tvingas genom våld att reduceras 
till slavar.  

Om man någon gång i ett fall med precision kan applicera begreppet folkmord så är det 
i detta. Enligt min mening är det ett rekord, inte bara i relativa termer (en decimering 
med 90 % eller mer), utan även i absoluta, eftersom vi talar om en befolkning som 
beräknas till 70 miljoner människor. Ingen av de stora massakrerna under 1900-talet 
kan jämföra sig med detta blodbad. (Todorov 1987: 144) 
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Det är ett känt faktum att fler indianer dog på grund av sjukdomar än på grund av 
slaveri, vilket Todorov (1987) finner intressant. Denne föreslår tre orsaker till 
reduceringen av den indianska befolkningen: 

1. Genom direkt mord, under krig eller i fredstid. Antal drabbade är svårberäknat, dock 
relativt lågt. Direkt orsak till reduceringen av den indianska befolkningen. 
2. Som en konsekvens av dålig behandling. Antalet drabbade beräknas högt. (Delvis) 
orsak, mindre direkt. 
3. Genom sjukdomar på grund av ”mikrobiologisk krock”. Drabbade majoriteten av 
befolkningen. Diffust eller indirekt ansvar. (Todorov 1987) 

Todorov (1987) kritiserar sättet som utplåningen av urinvånarna representeras på, då 
läromedelsförfattarna sällan gör kopplingar mellan de olika nivåerna. Exempelvis 
hävdar många författare att majoriteten av urinvånarna dog av sjukdomar, utan att 
sammankoppla detta med slaveriet och det tunga arbete som det innebar. Därmed var 
indianernas immunförsvar mindre resistent mot sjukdomar eftersom de var fysiskt 
utmattade. 

Representationen av slaveriet i svenska historieläroböcker 

I Alla tiders historia kan vi läsa om slaveriet att efter erövringen tvingades indianerna 
att arbeta på plantager och i gruvor. Det understryks att många av urinvånarna dog av 
sjukdomar som syfilis och mässlingen. Effekterna av dessa sjukdomar beskrivs på 
följande sätt: 

Det visade sig efter hand att indianerna inte tålde det hårda arbetet. Deras antal 
reducerades också till följd av att de hade dålig motståndskraft mot de sjukdomar som 
erövrarna förde med sig. På 1600-talet återstod endast en tiondel av den ursprungliga 
folkmängden. För att klara arbetskraftsproblemet började man införa slavar från Afrika. 
(Almgren & Löwgren 2004: 81) 
 

I Epos Historia berörs i ytterst liten omfattning de effekter som spanjorerna hade på 
det indianska samhället, än mindre slaveriet. Texten pekar på de ödesdigra 
konsekvenser sjukdomarna som européerna förde med sig hade då indianerna saknade 
motståndskraft mot dessa.  

Européerna hade med sig sjukdomar som Amerika aldrig upplevt. Indianerna saknade 
motståndskraft mot de mikroorganismer som människorna i den Gamla världen levt 
med i tusentals år. Därför fick sjukdomar som smittkoppor, mässlingen och röda hund 
katastrofala följder. (Sandberg & Molin 2003: 138) 

Ett tillägg görs om att det inte endast var sjukdomarnas härjningar som bar ansvaret 
för befolkningsreduceringen utan även européernas framfart med slavarbete och 
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tvångsförflyttningar, eftersom det sistnämnda slog sönder byar och hindrade den 
normala återväxten (Sandberg & Molin 2003: 138 f.).  

Representationen av slaveriet i colombianska historieläroböcker 

Contextos sociales ger inte mycket utrymme till information om slaveriet utan 
erbjuder endast läsaren några rader: 

För gruvutvinningen organiserade spanjorerna ett system av påtvingat arbete. Grunden 
för detta var årligt användande av indianerna som arbetskraft i gruvorna. ”Catequil” i 
Mexico och, framför allt ”Gruvan” i Peru var platser där indianer som bodde i 
närliggande områden tvingades arbeta i skift i utbyte mot betalning. (Tanácas & Sacive 
2004: 144) 
 

I texten påtalas också att den spanska närvaron i första hand var en mikrobiologisk 
krock för indianerna. Spanjorerna hade varit utsatta för dessa sjukdomar under sekler 
och var därmed immuna. 

För de amerikanska indianerna däremot var dessa sjukdomar helt okända. Till och med 
en så pass simpel sjukdom som influensa kunde vara dödlig för dem. Andra sjukdomar 
som mässling, röda hund, tyfus och lunginflammation var dödliga för den indianska 
befolkningen som utsattes för smittan. (Tanácas & Sacive 2004: 139) 
 

Civilización ger slaveriet mer utrymme och påpekar att ”trots att det var avlönat så var 
jobbet påtvingat. Och skiften förlängdes på ett olagligt sätt för att inkassera skatt och 
skulder som gruvarbetarna gjorde sig skyldiga till” (Montenegro & Feo 1995: 227). 
Det sägs att slavarna som importerades från Afrika behandlades som om de vore en 
handelsvara men att de i de spanska kolonierna kunde be om byte av herre vid dålig 
behandling eller köpa sin frihet. Dessutom visade de både mer uthållighet och 
erfarenhet i gruvorna. Därtill tar man upp den mikrobiologiska ”krocken” för 
indianerna, där det konstateras att den berodde på sjukdomarna som européerna förde 
med sig (Tanácas & Sacive 2004: 228). 

Inte heller Ciencias sociales presenterar mycket information angående slaveriet. 
Man fastslår att 300 000 afrikaner transporterades till Latinamerika av spanjorer och 
portugiser mellan åren 1550–1640. ”Ankomsten av slavar till Amerika accepterades 
av kronan [den spanska] som ett sätt att minska exploateringen av indianerna och 
kompensera det stora antalet döda” (Galindo & Neira, 2007: 115). Det påpekas att 
indianerna tvingades betala erövrarna med jordbruksprodukter eller metaller för den 
undervisning de fick i kristen tro. ”Grupper av indianer skickades för att under några 
månader utföra massivt arbete i gruvor eller på storgods, i regioner långt ifrån deras 
hemvist” (Galindo & Neira, 2007: 114). Reduceringen av indianbefolkningen genom 
sjukdomar beskrivs på följande sätt: ”Indianerna hade inget immunförsvar för att 
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kunna stå emot virus och baciller som precis kommit från Europa, såsom influensa, 
lunginflammation, röda hund, smittkoppor och vattenkoppor” (Galindo & Neira 2007: 
115). 

Analys 

Beträffande hur slaveriet representeras finner vi likheter mellan de colombianska och 
svenska läroböckerna. Ingen erbjuder läsarna mycket information i berört ämne. Till 
exempel undviks ordet slaveri i samröre med indianerna i Alla tiders historia A. Det 
är ett fenomen synligt även i de tre colombianska läroböckerna inkluderade i denna 
studie. I fallet med urinvånarna kallas det obligatoriskt arbete, tvingat arbete eller 
utnyttjande som arbetskraft, medan termen slaveri reserveras för människorna som 
hämtades från Afrika och denna typ av kommers. Alla dessa benämningar används i 
samma betydelse efter våra kriterier, det vill säga slaveri, även om det konstateras i de 
colombianska texterna att indianerna utförde jobbet i utbyte mot betalning. 

Alla böcker signalerar de horribla konsekvenser som sjukdomarna skulle få på 
det indianska samhället, men de gör det på olika sätt. Av de svenska böckerna nämner 
Epos Historia att majoriteten av indianerna dog av sjukdomar men att även slaveriet 
hade en roll i befolkningsreduceringen, medan Alla tiders historia understryker att 
sjukdomarna som var dödliga för indianerna kom från Afrika, som malaria och gula 
febern. Den senare boken nämner även syfilis och mässlingen utan att ange deras 
ursprung. Istället ges en förklaring om att indianerna dog på grund av att de saknade 
immunförsvar mot sjukdomarna européerna förde med sig. Dock kan vi inte i någon 
av böckerna finna att en koppling görs mellan det hårda arbetet/slaveriet och den 
minskade resistensen mot sjukdomarna. Återvänder vi till de punkter Todorov 
presenterar finner vi att ansvaret för morden är mindre direkt när det skett på grund av 
dålig behandling, och diffust eller indirekt när det handlar om hur många som dog på 
grund av sjukdomar. Med andra ord undviks det att ge någon ett direkt ansvar för det 
inträffade, det vill säga skulden för det som skett.  

Slutsatser 

I de tre undersökta områdena kan vi konstatera att det finns ett eurocentriskt 
perspektiv i representationen av den latinamerikanska historien i de båda ländernas 
läroböcker. Fenomenet är mest synligt i fallet med indianerna och deras kultur, och 
samma perspektiv är synligt i fallet med erövringen. I båda dessa fall kan vi 
konstatera att indianerna inte fullt ut betraktas som subjekt, utan istället för det som 
Todorov kallar för levande objekt eller objektproducerande subjekt. Med andra ord är 
det endast de kulturella produkter indianerna producerat som beundras i texterna.  
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 Fenomenet är även synligt i fallet med erövringen, där förklaringarna till 
indianernas nederlag är gjorda utifrån perspektivet att läsarna är vi, det vill säga 
européerna, medan indianerna är de andra. Det är ett framträdande drag i 
representationen av vad indianerna hade och inte hade, kände till och inte kände till, 
använde och inte använde. Dessa jämförelser är gjorda utifrån ett europeiskt 
perspektiv där urinvånarnas avsaknader står i jämförelse med vad europén hade. 

 I representationen av slaveriet finner vi att orsaker och samband inte 
sammankopplas. Främsta exemplet på det är att kopplingen inte görs mellan den 
inhumana arbetsbördan som slaveriet innebar och försämringen av immunförsvaret, 
vilket föranledde reduceringen av den inhemska befolkningen genom sjukdomar. 

 Vi har redan konstaterat att den latinamerikanska historien representeras utifrån 
ett europeiskt perspektiv i såväl Sverige som i Colombia. Därmed visar denna studie 
att det latinamerikanska identitetsproblemet fortfarande existerar i läroböcker i 
historia, där texterna förnekar den indianska komponenten och identifierar sig med 
”den andre”, det vill säga personen som koloniserade kontinenten: europén. 
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Extramural input 

9th graders’ exposure to English outside the classroom 

Pia Sundqvist 

It seems to be an indisputable fact that children in Sweden are exposed to a great deal 
of English in their spare time (Berns, de Bot & Hasebrink 2007: 32–33; Oscarsson & 
Apelgren 2005: 80–81; Skolverket 2004a: 47–49). It is a common belief that this 
exposure affects students’ knowledge of English. After all, if children whose first 
language is Swedish spend hours playing video games in English or watching sub-
titled English films and sitcoms, for example, it seems reasonable to assume that their 
English language skills are influenced in one way or another (cf. e.g. Crystal 2001: 
237; Sylvén 2006: 225). Strangely enough, not a great deal of research has focussed 
on students’ exposure to English outside the classroom and its potential effects on 
students’ proficiency. I believe this lack of research is a problem and this is one of the 
reasons why I investigate and discuss the topic in my thesis (Sundqvist, 
forthcoming).1 I have chosen to call the linguistic input that students come in contact 
with outside the classroom extramural input. The purpose of the present paper is to 
present some preliminary findings on exposure to extramural input (henceforth EEI) 
and its effects on students’ English or, to be more specific, its effects on students’ oral 
proficiency in English. 

                                           

1 The main aim of the thesis is to see whether extramural input has an effect on students’ oral 
proficiency in English. 
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Background  

In spring 2003, there was a national evaluation of the compulsory Swedish school, 
year 9. The evaluation was initiated by the government and carried out by the 
National Agency for Education. The main purpose was to provide an overall picture 
of goal attainment (goal attainment by subject and general goal attainment). In total, 
approximately 7,000 pupils, their parents, 1,688 teachers, and 120 schools 
participated in the study. Sixteen subjects were covered, including English. The pupils 
filled out questionnaires, which, for instance, included questions about EEI, and they 
were also tested in each subject (Skolverket 2004b: 8, 27). Speaking in English was 
excluded from the testing procedure; instead the grades from the speaking part of the 
national test were collected (Oscarsson & Apelgren 2005: 30). The national 
evaluation includes separate reports for each subject. The English subject report 
relates information about students’ exposure to English outside the classroom and 
points to the fact that 9th graders are indeed frequent users of English outside school 
(Oscarsson & Apelgren 2005: 87). The high level of English EEI among 9th graders in 
Sweden is confirmed in another report, Engelska i åtta europeiska länder2 (Skolverket 
2004a: 62). The evaluation of English as a school subject in 2003 together with the 
report on English in eight European countries agree, on the whole, when it comes to 
9th graders’ subject knowledge and their spare time exposure to English.  

However, some results presented in these sources regarding students’ final 
grades in English and spare time habits are contradictory. One source, the eight-
countries report, says that students who leave school without a grade or with the 
lowest grade (Pass) have much more English EEI in comparison to the more 
successful students, i.e., those with the grades Pass with distinction or Pass with 
special distinction (Skolverket 2004a: 62). In other words, low achievers apparently 
spend more time watching TV, playing video games, surfing the Internet, and 
listening to music, for instance, than high achievers. However, the other source – the 
national evaluation – states the opposite: students who are not awarded a final grade 
in English have very little English EEI (Oscarsson & Apelgren 2005: 71): 

Instead, if we focus on the group of students who failed to get a final grade [in 
English], we find that they do not use English to the same extent in their daily lives, i.e. 
outside of school, as do students who were awarded a final grade. [my translation] 

Even though the former report is smaller (1,500 students) than the latter (7,000 
students), the contradictory results about the amount of English EEI and awarded 
grades merit further investigation. 

                                           

2 English in eight European countries (my translation). 
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The national evaluation is a comprehensive study and a few other results are of 
interest to mention in connection with my own study. First of all, English is clearly a 
popular subject which the students are interested in. Moreover, they realize the 
necessity/importance of knowing English in today’s society (Oscarson & Apelgren 
2005: 42–43). In relation to English EEI, it can be noted that more boys (70%) than 
girls (35%) play video games in English (Oscarsson & Apelgren 2005: 68).3 In 
contrast, twice as many girls as boys state that they write letters in English. There are 
also some minor gender differences in the scores on the different tests included in the 
national evaluation. Not surprisingly, girls score significantly better than boys on 
reading comprehension, mirroring results on reading comprehension in Swedish 
(Skolverket 2007: 28). The most important measuring unit, however, is the final grade 
in English. Here also, girls do better than boys (Oscarsson & Apelgren 2005: 69). 

As was stated in the introduction, I am interested in students’ oral proficiency in 
English. When we speak of learners’ proficiency in a foreign language, it is probably 
learners’ general language proficiency that comes to mind. This general concept of 
language proficiency is defined as “the degree of skill with which a person can use a 
language, such as how well a person can read, write, speak, or understand language” 
in the Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics (2002: 
292). A similar definition is given by Taylor (1988: 164–166). Taylor points out that 
proficiency incorporates what learners know (i.e. their competence) and their abilities 
to use their knowledge in actual communication. All in all, proficiency is seen as a 
dynamic concept, closely linked to process and function. Oral proficiency, then, can 
be described as the degree of skill with which a learner can speak and use English in 
actual communication with an interlocutor. Despite a definition such as this, the 
concept of oral proficiency is still vague. This vagueness is probably due to the 
multicomponential nature of the concept itself. Oral proficiency involves several 
aspects, such as vocabulary, pronunciation, intonation, prosody, fluency, grammar, 
and interactional skills, to mention only some (cf. e.g. Brown 2004: 71). 

In 9th grade, teachers have an opportunity to rate their students’ oral proficiency 
in the speaking part of the national test of English. Written guidelines are provided 
and teachers are also guided by sample productions and commentaries included in the 
test materials.4 The national test is a proficiency test aiming to measure students’ 
communicative ability (Erickson & Börjesson 2001: 257f). There are several types of 
speaking that may be elicited in tests, such as intensive speaking (e.g. read-aloud 
tasks), responsive speaking (e.g. giving instructions and directions), interactive 

                                           

3 In general, boys play more video games than girls. This fact is confirmed in several studies, see for 
example Linderoth & Bennerstedt (2007: 22), Medierådet (2006: 39), and Svensson (2008: 133). 
4 The national test of English consists of three parts, each with a different focus: (a) oral interaction 
and production, (b) receptive skills, and (c) written production. The test has been mandatory in 9th

grade since 1998 (Erickson & Börjesson 2001: 256). 
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speaking (e.g. interviews, role-play, discussions and conversations), and extensive 
speaking (e.g. oral presentations, picture-cued story-telling) (Brown 2004: 141f). The 
national test of English typically comprises interactive speaking tasks and aims, as 
already pointed out, to test proficiency. Such tests generally test global competence in 
a language and they are almost always summative (Brown 2004: 44). A summative 
assessment aims to measure (or summarize) what a student has learned and it 
typically occurs at the end of a course.5

Oral proficiency can be assessed in many ways. For instance, in the national test 
of English (9th grade) used in Sweden, teachers assess their students’ oral proficiency 
guided by grading criteria and graded samples of student speech provided by the test 
constructors. It is also possible to measure oral proficiency in traditional test settings 
by filling in various types of assessment schemes, again with the help of grading 
descriptors or criteria (cf. Council of Europe 2001: 73–82; Hasselgren 1996b: 35–37). 
Such schemes may also be applied to continuous formative long-term assessment in 
class (cf. Brown 2004: 13). 

Material and methods  

The data on which this paper is based were collected as part of my thesis (Sundqvist, 
forthcoming). It is a longitudinal study carried out in 9th grade and all data were 
collected during one school year (2006–2007). Initially there were 80 informants in 
four classes at three different schools but for various reasons six of them dropped out 
during the time of the study. This means that 74 informants completed all parts of the 
study. 

Data for EEI were collected with the help of a one-week language diary. The 
diary was distributed twice; the first time in order to measure one week of EEI during 
the fall semester and the second time to measure a week in spring. The diary reveals 
information on students’ exposure to extramural input not only in English but also in 
Swedish and any other language (or languages) that the students might come in 
contact with.6 For each language, students were encouraged to carefully fill in the 
time spent on each of the following eight different EEI categories: reading books, 
reading newspapers/magazines, watching TV, watching films, surfing the Internet, 
playing video games,7 listening to music, and “other activity”. One page from a 
student diary with information on English EEI is shown in Appendix 1. Using a 

                                           

5 Formative assessment, on the other hand, aims to help students in their learning process. The goal of 
formative assessment is to evaluate students’ learning outcomes on several occasions during their 
process of “forming” competencies and skills (Brown 2004: 6). 
6 The language diary is in Swedish. 69 students handed in two diaries each and 11 students handed in 
one diary each. For students who handed in two diaries, average figures are used in the analyses. 
7 As suggested by Gee (2003: 1–3), the term video games is adopted to cover both games played on 
video game consoles (e.g. Playstation, Nintendo, and Xbox) and those played on computers. 
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language diary as the measuring tool undoubtedly involves a certain margin of error. 
Memory is unreliable, so it is difficult for students to remember exactly what they 
were exposed to and for how long. When writing about their exposure, students, 
therefore, were bound to make estimates. Most of these estimates are probably very 
close to what indeed happened, but some might be less accurate. Additional data 
about EEI in English, Swedish, and other languages were collected via a questionnaire 
during the first week of school. 

Speech was collected on five different occasions between September and May 
and five different tests were used to elicit data (see Figure 1). The students were set 
up in random dyads in all tests.8 The internal drop-out rate was 7.5% (i.e. 6 
informants). 

 

Figure 1. An overview of the speaking tests included in the study. 

All five speaking tests are interactive. Tests 1, 3, and 5 are very similar since they are 
all national tests of English. They are also fairly equal in length (10–15 minutes).9

Test 1 is called “Life today” (from 2004) and test 3 “TV life” (from 1998). Tests 1 
and 3 are open sources available at Göteborg University.10 Test 5, called “The world 
around us”, was given in 2007, and it was the national test for the year when the data 

                                           

8 In Test 5 some changes were made by the teachers in the dyad set-up due to the fact that this was the 
students’ mandatory national test.  
9 Average recording time per test was 10 min 20 s (Test 1), 10 min 33 s (Test 3), and 15 min 6 s (Test 
5). 
10 http://www.ped.gu.se/sol/nafs/ep9ex.htm
  



Extramural input 

100 

were collected.11 The test takers were encouraged to speak English all the time and to 
interact with each other. Moreover, they had a minute or two of planning time before 
each test started. In general, English teachers consider the national test helpful in 
assessing students’ performances and needs (Erickson & Börjesson 2001: 262). Tests 
2 and 4 are different from the other three tests, and also from each other. Test 2 was 
developed in Norway within the EVA project (Hasselgren 1996a). It is about twice as 
long (average recording time: 22 min. 25 s.) as the Swedish tests and much more 
structured, covering four types of speaking: intensive, responsive, interactive, and 
extensive. Again, the students had a short time of planning before each part of the test 
began. Test 4 was a short speech (extensive speaking) followed by a discussion 
(interactive speaking) and the only test where the students were free to choose the 
topic themselves. Furthermore, the students had plenty of time for planning since the 
instructions (oral and written) about the task were given with one week’s notice. 

Video recordings were used for Tests 1–4, where I was the test instructor, 
whereas only audio recordings were used for Test 5 where the students’ English 
teacher was the instructor.12 A total of 199 recordings of tests were collected which 
make up 45.6 hours of speech data in total.  

The recordings were burned on DVDs and distributed to four external raters (all 
experienced English teachers), who assessed all student performances in three, four, 
or five tests (see Table 1).  

Table 1. Assessment totals (number of students) for the four raters (NNS=non-native speaker of 
English; NS=native speaker of English).  

          Rater 

Test 

1 

NNS 

2 

NNS 

3 

NS 

4 

NS 

Total 

1 79 79 79  237 

2 77  76 77 230 

3 76 76  76 228 

4 74  74 75 223 

5 75 73 74  222 

Total 381 228 303 228 1140 

For their assessment, the raters were provided with a set of written instructions, 
almost identical to the ones described in Hasselgren (1996b). They were also 
equipped with one form (a performance profile scheme) per student. It includes ten 
grading criteria (a–j) and the rater selects the descriptors that best describe the 

                                           

11 Permission was obtained from the National Agency of Education to include Test 5 in the study.  
12 Audio recordings (with a portable voice recorder) were also used in Tests 1–4 as a back-up. Test 5 
was the students’ national test and, usually, only audio recordings are used then. 
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speaker’s production. That is, the rater’s choice of descriptor is made by checking one 
out of five boxes (see Figure 2). 

In the test generally, 

g) the language structures and vocabulary were 
appropriate and fully understandable, without many errors 

on the whole understandable, despite errors and gaps 

so full of errors and gaps that the message was not easily understood 

Figure 2. Criterion (g) from the performance profile scheme. 

The performance profile scheme is similar in content to the one used in Hasselgren 
(1996b) but slightly altered in its layout.13 Guided by these instructions and the 
scheme, the raters worked independently while assessing the students. Each student 
performance was awarded a factorial grade on each of the two criteria message and 

fluency and structures and vocabulary, where 1 was the lowest grade and 6 was the 
highest one. The raters were then asked to decide on a final global grade (1–6) for the 
performance, where the global grade is a grade for the overall performance on the test. 
The general principle is that it should be the grade which best reflects the placings on 
the two grading criteria. The raters were instructed to weigh message and fluency

more heavily than structures and vocabulary in cases where they vacillated between 
two grades. The global grade can, thus, be viewed as a grade for oral proficiency and I 
will therefore use the term oral proficiency grade (OP-grade) henceforth.  

Finally, in addition to the data that have already been accounted for, data from 
two written vocabulary tests (one per semester) were also collected, as were the 
students’ final grades from 9th grade.14 All data were encoded into and analyzed with 
the statistical analysis software SPSS (ver. 15.0).

Results and discussion 

Students’ comments in the diaries and informal discussions with both teachers and 
students led me to the conclusion that the vast majority of the students took the 
assignment of filling in their language diaries seriously. They seemed to give 
information to the best of their ability.  

With the help of data from these language diaries, a list of the students’ total 
English EEI – based on mean hours of exposure per week – appears (see Table 2). 

                                           

13 Angela Hasselgren gave me permission to use her materials for my dissertation study, for which I 
am very grateful. 
14 I also conducted semi-structured interviews with eight students (two per class). 



Extramural input 

102 

Table 2 shows that music comes in first place, followed by video games and TV. 
Reading is the least popular activity with books and newspapers/magazines ranking 
the lowest. There is, however, huge individual variation within the categories, which 
is illustrated in Table 3. Here, figures for the extreme students are given. The 
“Never”-column shows the percentage of students who in fact have no exposure to 
English (cf. column “Minimum” in Table 2) and the “Highest”-column shows the 
hours of the student with the most hours of English EEI per week.  

Table 2. Total English EEI category “top list” (mean hours per week). 

Rank Category N 
Mean 

(~hours/week) 
Minimum 

(~hours/week) 
Maximum 

(~hours/week) STD
1 Music 80 6.58 0 41 7.9 
2 Video games 80 3.95 0 40 7.3 
3 TV 80 3.71 0 25 3.8 
4 Films 80 2.85 0 14 2.3 
5 Internet 80 0.70 0 6 1.3 
6 Other 80 0.33 0 12 1.4 
7 Books 80 0.20 0 6 0.7 
8 Newspapers/Magazines 80 0.02 0 1 0.1 

Table 3. Two extreme types of students: Students with no exposure (“Never”) compared with the 
student with the most exposure (“Highest”). 

English EEI category “Never” 
(Percentage of students with 0 

hours /week) 

“Highest”  
(Number of hours for student 

with most exposure) 
Music 5 % 41 
Video games 44 % 40 
TV 8 % 25 
Films 6 % 14 
Internet 49 % 6 
Other  78 % 12 
Books 76 % 6 
Newspapers/Magazines 91 % 1 

Music is the English EEI category with the highest mean number of hours of exposure 
per week and it therefore comes as no surprise that almost all students listen to music; 
only 5% state that they never listen to music. The figure is similar to the one for films, 
which is apparently also a very popular category. Furthermore, Table 3 reveals that 
there are students who spend the equivalence of a fulltime working week listening to 
music or playing video games. We all recognize typical “extreme music students”; 
they tend to wear their earphones almost all the time. One reason why the extreme 
video game-playing student reaches high values of English EEI is that he (and it is 
almost always a he) takes part in so-called daily raids with his guild in the popular 
online game World of Warcraft (WoW), a “Massively Multiplayer Online Role-
Playing Game” (MMORPG) (see e.g. Linderoth & Bennerstedt 2007: 9). Normally a 
raid begins in the late afternoon (i.e. after school) and it lasts approximately three 
hours. The playing time is often increased during the weekend. The typical WoW-
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player is well described in Linderoth & Bennerstedt (2007). The second most popular 
game with the boys is Counter-Strike (online, multi-player, strategic shooting game), 
whereas girls play, for example, the Sims (off-line, single player, strategic life-
simulation game) and Burnout-3 (off-line, single- and multi-player, high-speed racing 
game). Question 15 b) from the questionnaire asks specifically about habits regarding 
playing video games. The results for boys and girls are almost a mirror-image of each 
other, as is shown in Figure 3. The results echo those of other sources (cf. e.g. 
Medierådet 2006: 39ff; Sylvén 2004: 226). 

 

15. b) 6. Jag använder dator till att spela dataspel

Aldrig eller nästan 
aldrig

Någon eller några 
gånger per månad

Någon eller några 
gånger per vecka

Dagligen

Pe
rc

en
t

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

Girl
Boy

Gender

 

Figure 3. Percentage of boys and girls who use computers for playing video games (daily; once or a 
few times per week; once or a few times per month; never or almost never). 

 

It is worth noting that as many as 44% of the students never play video games (see 
Table 3). Likewise, almost half (49%) of the students never surf on the Internet in 
English, which might come as a surprise. What the diaries reveal is that this is true of 
English EEI; for Swedish EEI, however, as many as 88% state that they surf the 
Internet.  

As was shown in Table 2, reading is an unpopular category of English EEI since 
both measured “reading categories” (books and newspapers/magazines respectively) 
in fact end up at the bottom of the list. However, it is worth noting that almost one out 
of four students has spent enough time reading an English book to consider it worth 
while mentioning in the diary (cf. Table 3). As is clear from Table 3, reading 
newspapers or magazines is even rarer than reading books, and it is likely that socio-
economic factors are of importance here, but that remains to be examined. 

The category of ‘other’ English EEI is interesting to study since the students here 
have to list what they do. The following are some examples of students’ ‘other’ 
English EEI activities: chatting, talking on the phone to friends in other countries, 
talking via Skype to co-players while playing games online, writing comments on a 



Extramural input 

104 

video game discussion forum, and writing essays (“first I drafted a 4-page essay on 
the computer and then I wrote the final version by hand”, as one student comments 
[my translation]). 

In the language diaries, in addition to English and Swedish EEI, the students 
were also encouraged to note exposure to other languages. I was surprised at the high 
number of other languages that the students actually came into contact with. Naturally 
some students commented on the exposure to modern languages that they study (i.e. 
French, German, Spanish), but there were also comments on exposure to as many as 
twelve other languages: Albanian, Arabic, Danish, Estonian, Finnish, Italian, 
Japanese, Kurdish, Norwegian, Serbo-Croatian, Swahili, and Thai. Some of this 
exposure has to do with contacts with relatives but there are also several examples of 
exposure to foreign languages out of what seems to be pure joy or keen interest. For 
instance, there are students who try to pick up foreign language vocabulary from their 
immigrant friends. Moreover, they listen to songs in different foreign languages and 
they watch Japanese films. And one girl notes that she finds Arabic hard to learn on 
her own: “Tried reading in Arabic – it wouldn’t work” [my translation].  

The data on Other language(s) EEI reveal that there are many teenagers who 
apparently have an interest in languages and often they seem driven by what appears 
to be an integrative motive, to use Gardner’s terminology (cf. Dörnyei 2001: 49f). 
That is, they are motivated to learn the L2 because of positive feelings toward the 
community that speaks that language; it is language learning for personal growth or 
cultural enrichment (Lightbown & Spada 2006: 64). According to the national 
evaluation, English is highly valued among students in general, but the results of my 
study indicate that it is not the only language that students value.  

Having analyzed students’ total English EEI, I have learned that it is a rather 
complex phenomenon. A mere look at a histogram of the variable reveals some of the 
complexity (see Figure 4). As can be seen, the total English EEI variable is not 
normally distributed. There are more students gathered towards the left on the x-axis 
(relatively low exposure) in comparison to those towards the right (relatively high 
exposure). The mean hours of English EEI per week is 18.4 among the 80 students. 
Note that there are several students who have very little exposure to English in their 
spare time. The general picture, as described in the introduction, is not the full picture. 
There are children in Sweden today who are not exposed to English at all outside of 
school, or at least they do not seem to pay attention to it. It needs to be pointed out 
that the opposite is also the case. There are children who more or less live in an ESL 
environment and who are exposed to English up to more than 50 hours a week.  
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Figure 4. Total English EEI (hours/week) versus number of students. 

The median for the total EEI for all students is 15.9 hours per week, i.e. it is lower 
than the mean. The median may be used as a cut point to create two groups of 
students: (1) students with exposure below the median and (2) students with exposure 
above the median. As was mentioned in the background, 74 students completed all 
five speaking tests. Using the median as a cut point among these 74 students leaves 35 
students in group (1) and 39 in group (2). The mean OP-grade for group (1) is 3.09 
and the mean OP-grade for group (2) is 3.57. That is, the group with lower total 
English EEI has a lower mean OP-grade than the group with the higher total English 
EEI. An independent sample t-test shows that there is a significant difference between 
the groups (t = 2.437, 2-tailed, .017). That is, the difference between the groups is not 
due to chance.  

There are other ways to learn more from the collected data. For instance, in order 
to see whether the total English EEI has any relationship with the students’ OP-
grades, correlation analyses can be used. A Spearman correlation analysis reveals that 
there is a significant correlation between the two variables ‘Total English EEI’ and 
‘OP-grade’ (.307**, Spearman, 2-tailed). Again, the significance reveals that the 
correlation is not due to chance. Apparently, there are findings in the data that point to 
the fact that English EEI indeed has an effect on students’ oral proficiency. 

It is interesting to examine if the external raters and the regular English teachers 
share the same opinion about the students’ English. For instance, I wanted to know if 
the external raters’ OP-grades (which are normally distributed) correlate with the 
students’ final grades in English, awarded by their own teachers. And, indeed, there is 
a very strong correlation between the students’ OP-grades and their English grades 
(.792**, Pearson, 2-tailed). Evidently the OP-grades awarded to the students by the 
external raters agree very well with the English teachers’ opinions of their students’ 
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level of English. I was not particularly surprised to learn this because an earlier 
comparison between the OP-grades on the one hand, and the teachers’ awarded grades 
on the speaking part of the national test on the other, also agreed very well (.806**, 
Pearson, 2-tailed). In sum, the external raters and the students’ English teachers are in 
agreement regarding the level of English the students produce. 

Of the 74 students who completed all five speaking tests, 34 were boys and 40 
were girls. The whole sample has a mean OP-grade of 3.35. Using gender as a cut 
point to create two groups reveals that the mean OP-grade of the boys was 3.21 
whereas that of the girls was 3.47. Thus, there was a difference between the groups. 
However, the difference is not significant (t = -1.295).  

Finally, it might be interesting to compare the level of English of my sample in 
relation to the statistical population, i.e. all 9th graders in Sweden. Such a comparison 
is provided in Figure 5. As Figure 5 shows, there are no great differences between the 
sample and Sweden, but a comment on those who stand out is still called for. For 
instance, in regard to students who fail to receive a grade (“ännu ej G”), Figure 5 
shows that only 1% in the sample failed to get a grade in comparison to around 6% in 
Sweden. That is, relatively speaking, the students in the sample are more successful 
than students generally in Sweden. The grades for Pass (G) are, as shown in Figure 5, 
at similar levels. For the two higher grades (VG, MVG), however, we see 
discrepancies between the sample and the whole population. These discrepancies 
more or less even out when considering both grades together, so the differences 
identified here are fairly insignificant. In sum, the final grades of English in my 
sample and in Sweden are very similar, but with relatively more students failing to 
receive a grade in Sweden.  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

G/Pass VG/Pass with distinction MVG/Pass with special
distinction

Ännu ej G/No grade

Final grade, English

P
er

ce
nt

 (
%

)

My sample

Sweden

 

Figure 5. Final English grades, my sample and Sweden.15

                                           

15 Sweden-statistics for 2007 from http://siris.skolverket.se
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Conclusion 

The present paper attempts to establish what impact English EEI has on students’ 
spoken English. In my sample, there is a positive correlation (.307**, Spearman, 2-
tailed) between students’ amount of English EEI and their levels of oral proficiency. 
However, time alone (as presented through the variable ‘Total English EEI’) is a very 
rough measuring unit. In addition to that, the variable is not normally distributed, 
which puts special demands on future statistical analyses. Furthermore, the measuring 
tool (the language diary) involves a certain margin of error. Nevertheless, despite the 
potentially problematic issues related to the total English EEI variable and the 
measuring tool itself, the results are indeed interesting, especially since statistical 
significance is reached between exposure and learning outcomes. 
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Spoken English in the L2 classroom 

A study of Swedish pupils’ attitudes to speaking 
English in school 

Lovisa Sköld 

Being able to use spoken language is of great importance to pupils when 
communicating with others in a second language, not only in teaching and learning 
environments but also outside the classroom. Pupils should be able to “speak in a well 
structured way” and “develop their ability to take part in conversations, discussions 
and negotiations and express with subtlety their own views and consider those of 
others” (Skolverket 2007/08). Spoken language not only reflects the speaker’s social 
and cultural background, but it is also a part of the speaker’s identity. In our society, 
people are often judged by their way of speaking, which means that whoever utters 
something is vulnerable (Trudgill, 2000: 2).  

 In today’s English classroom, pupils seem to speak more in their mother tongue 
than in English. Yet, in order to develop their spoken proficiency in English, pupils 
ought to take every opportunity to practise this skill, for example when discussing 
everyday topics such as relationships or plans for the weekend with each other. Many 
teachers attempt to provide pupils with such opportunities in the second language 
(L2)1 classroom. However, many pupils do not seem to make use of them. In how far 

                                           

1 Second language will henceforth be referred to as L2.  



Spoken English in the L2 classroom 

110 

can this reluctance to use the L2 in spoken interaction be related to pupils’ attitudes 
and their level of oral proficiency? Finding out more about this may help improve the 
teaching of spoken English in the classroom. In my study, I investigated pupils’ 
attitudes towards spoken English and towards speaking in front of their peers, 
focusing on motivation, anxiety, and code switching, and attempted to find out how 
these attitudes are related to their oral communication in the classroom and their 
communicative behaviour in performing different oral tasks. 

Background 

Most pupils are interested in learning to speak a foreign language, and they 
understand the importance of being able to communicate with people from other 
countries, for example when travelling or for their future professions (Ur 1996: 120). 
This skill has become increasingly important in today’s global society, where English 
as a lingua franca plays a key role (see e.g. Crystal: 2003). 

Communication and motivation 

“Willingness to communicate” (WTC) is a model developed for L2 by MacIntyre & 
Charos (1996; referred to in Yashima 2002: 54).2 It was further elaborated by 
McIntyre et al. in an article from 1998, where they point out that WTC attempts to 
describe, explain and predict communication in an L2. Their definition of WTC is “a 
readiness to enter into discourse at a particular time with a specific person or persons, 
using a L2” (McIntyre et. al. 1998: 547). Yashima (2002: 58) discusses the 
relationship between what he calls “international posture” (by which is meant pupils’ 
attitudes to other nations and cultures), L2 proficiency and motivation. His 
assumptions are that international posture influences the level of motivation, which in 
its turn affects the willingness to communicate. Furthermore, L2 proficiency affects 
communication confidence. It is important that classroom activities do not lower 
students’ confidence in communicating. Two of the teachers interviewed by Fisher & 
Larkin (2008: 7) mentioned that they felt children should not be put under pressure 
when talking, as that might affect their self-confidence negatively.  

 Motivation is also influenced by the pupil’s perceived proficiency level. If the 
pupil believes he or she is capable of communicating in a given situation, a 
willingness to interact arises. However, if the pupil does not believe himself or herself 
capable of communicating in that particular situation, he or she will not be motivated 
to speak (Cetinkaya 2005: 18). Pupils’ WTC has a positive influence on their ability 
to learn the L2. If they have a high WTC, they are more likely to use L2 outside the 

                                           

2 MacIntyre, P. D. & Charos, C. 1996. Personality, attitudes, and affect as predictors of second 
language communication. Journal of Language and Social Psychology 15: 3–26. 
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classroom. This leads to more learning opportunities resulting in more practice in 
using the L2 in authentic situations (Kang 2005: 278). 

Anxiety 

Psychological factors also have an impact on the learning of an L2. Anxiety, “an 
abnormal and overwhelming sense of apprehension and fear often marked by 
physiological signs” (Merriam-Webster [online]) has been shown to affect the 
learning process of the L2. Horwitz, Horwitz & Cope (1986),3 cited in Cetinkaya 
(2005: 28), found three different types of anxiety: anxiety about communication as 
such, anxiety about tests, and anxiety about negative assessment. There is also anxiety 
about not having enough L2 knowledge to express oneself in the foreign language 
(Cetinkaya 2005: 29). Therefore, pupils’ achievements are related to their level of 
anxiety, which means that if their anxiety is strong, this might result in a lower degree 
of proficiency. Both anxiety and the student’s perceived competence affect the WTC. 
Extroverted persons seem to be less anxious than introverted persons due to their 
feeling more competent and having higher self-confidence (Cetinkaya 2005: 19). 
Consequently, their performance is often better than anxious pupils’ performance 
(Cetinkaya 2005: 31). Anxiety also varies depending on the level of the task. If the 
task is fairly simple, anxiety will affect oral production positively. However, if the 
task is more difficult, anxiety will instead affect the pupils’ production negatively 
(Cetinkaya 2005: 27). 

Attitudes 

Attitudes towards spoken English are also essential factors in performance. If there is 
a willingness to learn the L2, for example if the student wants to be able to 
communicate with others, this attitude becomes an incentive that enhances the pupil’s 
chances of succeeding in oral communication (Yashima 2002: 56). Therefore, the 
wish to learn the L2 together with positive attitudes towards learning a language both 
affect motivation (Cetinkaya 2005: 35). Attitudes towards the L2 are also affected by 
the student’s previous experiences and actual contact with people who speak the 
language. If the student’s experiences of using the language have been positive, the 
speaker is less anxious than if the experiences of speaking have been negative 
(Cetinkaya 2005: 29). Here contact with the language becomes an important 
motivator. If there is no association with the L2, for example through contact with 

                                           

3 Horwitz, E. K., Horwitz, M. B. & Cope, J. 1986. Foreign language classroom anxiety. The 
Modern Language Journal 70: 125–132. 
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native speakers, the motivation level will not increase as much as for students who 
communicate regularly with speakers of the L2.  

 The teacher’s attitude also has an important effect on the pupils. If the pupils’ 
talk does not correspond to the teacher’s idea of spoken language, their oral 
production may be unfavourably judged (Fisher & Larkin 2008: 14).  

Code switching 

Code switching is when speakers switch from one language to another. This 
phenomenon is particularly common in areas where two or more languages co-exist, 
for example in certain areas of the United States (Han Shung 2006: 294). It is not 
necessarily the case that the topic of the conversation switches when code switching 
occurs (Poplack 2001: 2062). The reason for choosing one language instead of 
another can be to show group belonging or ethnicity (Grosjean 1982: 128). It can also 
be a way of extending one’s vocabulary use when words are missing (Adendorff 
1996: 394), which may be the case in the classroom when pupils do not know enough 
words to communicate easily. In addition, it can be a way of showing solidarity with 
the listener, a way of showing social bonds (Adendorff 1996: 394).  

 Particularly in adolescent communication, code switching into English can be 
associated with social status. Preisler did a study which demonstrated that Danish 
teenagers frequently codeswitch into English as a marker of affiliation with popular 
culture (Preisler 2003: 109–126, 159). Code switching may be both spontaneous and 
subconscious even though the speaker has a choice of language (Adendorff 1996: 
389). Still, the switch often occurs at a place in the speech where the languages have a 
similar structure, and the result is utterances which are grammatically correct 
(Poplack 2001: 2063).  

 Code switching must not be confused with the use of loan words. The main 
difference between code switching and using loan words is that loan words take on 
the structure of the recipient language, for example in pronunciation and syntax, and 
become common in the language, whereas in the case of code switching this does not 
happen (Poplack 2001: 2064). 

Methods 

In order to investigate spoken English in the classroom and student attitudes towards 
speaking, three types of data were collected. To investigate the actual speaking 
situation in the classroom, altogether four lessons in two different classes were video 
recorded, and to examine pupils’ attitudes a questionnaire was designed and 
distributed to the same students that had been recorded. Furthermore, the English 
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teacher of the two classes was interviewed in order to get her views on spoken 
English in the classroom.  

Participants 

Pupils 

The pupils who took part in the study were all in upper secondary school. One class 
was in the first year (the A course; here referred to as group A), and the other in the 
second year (the B course; group B) of the social science programme. These two 
groups were chosen because they had the same teacher and because I had been there 
as a teacher trainee. The fact that I already knew the students facilitated the collection 
of data. I also wanted to make sure students from more than one class and from 
different levels were included in the study in order to be able to make comparisons. In 
group A, 10 boys and 15 girls answered the questionnaire, and in group B, 9 boys and 
17 girls filled in the questionnaire. All the material was collected anonymously. Only 
class and gender were indicated on the questionnaire, to see whether any differences 
could be attributed to gender and language level. 

The teacher 

The two classes had the same teacher, which made it possible to ensure that any 
differences found between the two classes were not due to the teacher. The interview 
with the teacher aimed at capturing the teacher’s view of spoken English in the 
classroom, to see whether spoken English was prioritised in her classroom or not.  

Data 

Video data 

Two lessons for each class were recorded. The duration of the filming in group A was 
approximately 70 and 60 minutes respectively (see Table 1). The lessons in group B 
were approximately 60 minutes long, but only 30 minutes were recorded since the 
class watched a film during the first half of the first lesson. During the second lesson, 
the pupils went to the library at the end of the lesson, where it was not possible to film 
them.  

 

Table 1. Minutes recorded in each group. 
 Lesson 1 Lesson 2 Totals 

Group A       73,5       58,0  131,5 

Group B       33,0       29,5    62,5 
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The fact that the length of the recordings differs between the classes may have 
affected the results. For example, the amount of code switching could have been 
different in the two classes. Therefore, I decided not to look at the amount of code 
switching but only at what different types of code switching occurred. However, I 
judged that the shorter recordings of the B course were representative of the situation 
in the classroom, since the lessons followed the patterns I had observed during my 
student teaching in that particular class earlier. 

 Some of the pupils were self-conscious about being filmed, but after a few 
minutes, they forgot the camera and behaved as if it was an ordinary lesson. They 
were not at all shy and talked in the usual way, often switching between English and 
in Swedish. 

Questionnaire 

The questionnaire was in Swedish and the pupils answered in Swedish in order to 
avoid misunderstandings of the questions or incomplete answers due to lack of 
English knowledge. The questionnaire was designed to map out pupils’ attitudes to 
spoken English in the classroom, motivation factors, and anxiety. It was distributed a 
week after the filming was finished in order to avoid any influence of the 
questionnaire, i.e. awareness of the topic of the study, on the recordings. 

Teacher interview 

The interview was conducted in Swedish in order to make it as natural as possible 
since it took place between two native speakers of Swedish. The interview was 
recorded in order to provide the investigator with the opportunity to go over the 
comments several times. The questions were designed to establish the teacher’s 
opinions of spoken English in the classroom and to see whether spoken 
communication was prioritised or not.  

Analysis and results 

The results and analyses of the three sets of data are presented separately below. 
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Questionnaire

Motivation 

As Figures 1 and 2 show, the pupils in both groups found speaking and understanding 
English to be the most important skills to acquire. Writing and reading were not 
considered as important as being able to speak English and understanding it. 
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Figure 1. What pupils believe are the most important English skills, Group A. 
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Figure 2. What pupils believe are the most important English skills, Group B. 
 

A majority of the pupils maintained that English is important to know when abroad, 
where they are more likely to speak than to read or write English. The pupils also said 
that in order to be able to communicate, it is important both to understand what is 
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being said and to be able to reply. In addition, they believed that speaking and 
understanding English would be very useful for them in the future, since English 
plays an important role in today’s society. There were no significant differences 
between the sexes. A slightly larger number of girls than boys in group A believed it 
was important both to understand spoken English and to be able to speak, while in 
group B more boys than girls marked this alternative. However, the results clearly 
indicate that both groups believed that speaking English is a very important language 
skill. 

 Another important aspect of the English classes is what pupils feel that they 
need to or would like to practise. Both the skills which the pupils consider to be the 
most important skills and their awareness of their own development can function as 
motivators. As can be seen in Table 2, most pupils in group A said that they needed 
and/or wanted to practise spoken English as well as pronunciation, which also has to 
do with oral production. Practising reading was not considered to be very important. 
Whereas the boys in group A did not consider either writing in English or English 
grammar important, 7 out of 15 girls recognised the need to practise these skills. Four 
students in group A marked “other”, where they mentioned vocabulary practice as 
important for their language development.  

 

Table 2. What pupils would like to and/or need to practise more. The percentage is shown in brackets 
and number of pupils in digits. 
Group A Understanding 

spoken English

Speaking  

English

Reading  

English text

Writing in 

English 

English 

Grammar 

English 

Pronunciation

Other 

Boys  3 (30%)   4 (40%)   1 (10%)  1 (10%)   0 (0%)   5 (50%)   1 (10%) 

Girls  3 (20%) 10 (87%)   4 (27%)  7 (47%)   7 (47%)   4 (27%)   3 (20%) 

Totals  6 (24%) 14 (56%)   5 (20%)  7 (47%)   7 (28%)   9 (36%)   4 (16%)

Group B        

Boys  1 (11%)   3 (33%)   1 (11%)  2 (22%)   3 (33%)   1 (11%)    0 (0%) 
Girls  3 (18%)   6 (35%)   5 (29%)  8 (47%) 11 (65%)   5 (29%)    0 (0%) 

Totals  4 (15%)   9 (35%)   6 (23%) 10 (38%) 14 (54%)   6 (23%)    0 (0%)

The results for group B were similar, even though the percentage of students who 
indicated that speaking and pronunciation were important to practise was lower than 
in group A. The alternative that the fewest pupils marked in group B was 
“understanding spoken English”. The reason why so few marked it was that they felt 
that they are already good at this. 

 The types of tasks that motivate pupils to work during the English lessons are 
speaking exercises, for example explaining words to each other. From the answers to 
the questionnaire, it is possible to say that the pupils in both groups wanted variation, 
both in terms of types of tasks and areas in which different skills were practised. They 
also pointed out that working more freely without the teacher deciding exactly how to 
work made them more interested in the subject. Apart from these aspects, they wanted 
to practise spoken English for longer periods of time in order to be able to get used to 
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speaking the target language. The pupils also seemed to like working together in small 
groups, especially when speaking. For example, they said they preferred discussing 
various topics with only a few friends instead of with the whole class. In addition, 
humour and laughter resulting from, for example, playing games or solving 
crosswords puzzles seemed to be vital ingredients in a successful lesson. Here, there 
was no significant difference between the sexes or the classes.  

 Even though some tasks that motivate the pupils are used in practising spoken 
English, group B did not seem to be motivated to speak English in the classroom, as 
revealed by the questionnaire. Instead, I noticed from the video films that the pupils 
tried to make as little effort as possible, which meant that most of the speaking was in 
Swedish.  

 Tasks designed to increase practice in speaking English include, for example, 
discussions of a text or a film in small groups. The pupils also explain the meaning of 
English words to each other. Another strategy used in class that was mentioned in the 
questionnaire by students in group B is the teacher asking questions and pupils 
answering. However, the answers are usually both in English and in Swedish, and the 
pupils indicated in their answers that they would like the teacher to force them to 
speak more English. If everyone spoke English during the lessons, the pupils who 
normally speak English would not stand out. The pupils in group B suggested that one 
solution would be to introduce a rule saying that as soon as they step over the 
threshold of the classroom, only English can be used. The pupils also mentioned that 
they do not practise speaking much, but when they do, they often discuss topics 
chosen by the teacher in small groups or pairs. The topic was also brought up as a way 
of making the pupils speak more. The students said that they prefer to talk about their 
hobbies, plans for the weekend and other topics they themselves choose, as opposed 
to topics initiated by the teacher.  

Anxiety 

Speaking in front of others has frequently been associated with anxiety in previous 
research. For example, when having to answer questions in front of the whole class, 
pupils are often hesitant to say anything. Therefore, some pupils suggested that it 
would be better if many pupils spoke during the lessons instead of only a few. 
However, anxiety as such did not seem to be a general problem in the two groups. The 
pupils were asked to indicate their level of anxiety on a five point scale, where 5 
meant “very anxious” and 1 “not anxious at all” when it comes to speaking in front of 
the whole class. Average results for group A on this question was 3.2 and for group B 
3.5. The level of anxiety appeared to be related to the size of the group. In the smaller 
group, there is less anxiety. There was a difference in the reported level of anxiety 
between the boys in group B and the rest of the pupils. These boys did not seem to 
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suffer from anxiety when speaking in front of the whole class, as reflected in their low 
average of 2.1. 

 Those who said that it made them nervous or uncomfortable to speak in front of 
others said that the reason was a feeling that they did not know enough English. 
Another factor that made the pupils anxious was the fact that their teacher, who needs 
to grade their oral performance, as well as their friends might judge them. Therefore, 
they want to do their best, which makes them nervous. 

Video data 

One of my research questions was how much English was spoken in the classroom. 
With a total of about three hours of recordings, I did not have enough data to quantify 
my results, and instead identified utterances where the students code-switched, i.e., 
changed from English to Swedish in the middle of a sentence or vice versa. 

Code switching  

The pupils used different types of code switching. The most common instance was to 
start with a short utterance in Swedish and then switch into English. Some examples 
are: 

“Den är svår…but…” 

“Jaha, like the card game?” 

 

Sometimes the pupils started in English instead, and then switched into Swedish: 

“Bad habits…eeeeee…dåliga vanor.” 

 

Even though it was obvious that some pupils in both classes tried to use English as 
much as possible, many of them tended to switch into Swedish when they became 
engaged in a topic and felt a need to express their thoughts quickly, for example when 
explaining words: 

 

Pupil 1: “This animal jumps very much.” 
Pupil 2: “A kangaroo?” 
Pupil 1: “Ja!”  

“It’s a mix by hockey. Du springer såhära.” 
 

Another example of code-switching was the following:  

 

“Det kunde du väl ha sagt från början! It could come up kunde du ha sagt då!” 
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“Kolla inte då! If you are…” 

Here, the pupils seemed to opt for the path of least resistance and choose Swedish 
over English. The first language is more naturally and quickly produced and the 
students do not have to consider sentence structure or word choice. Another example 
of code switching is when the English word is apparently lacking in the pupil’s 
vocabulary:  

”Let’s check his bankutdrag.”  

Teacher interview 

The teacher identified three components of a lesson that she felt were the most 
important. Firstly, it is important to have an aim, both with the lesson and with the 
tasks. Secondly, the pupils have to be aware of the aim in order for both pupils and 
teacher to be able to work towards the same goal. Thirdly, there has to be a 
connection to the overall goals described in the course plan. She also believes that the 
most important aspect of English classes is that pupils should learn how to continue to 
develop their knowledge of English, and not solely aim at passing the course. Many 
students will pursue further studies after graduating from upper secondary school. 
Therefore she believes that the most important aspect of English teaching is to teach 
the pupils to read books, since they are able to develop their language in many 
different ways through reading, for example, their knowledge of grammar and 
vocabulary. The teacher does not believe that speaking English is a problem for 
pupils. They can easily develop this skill on their own, which is not the case with 
reading if the habit is not already there. However, spoken English is an important part 
of a lesson. Moreover, pupils should practise in small groups, since many pupils have 
difficulties speaking in front of a large group.  

 As has been mentioned before, the pupils do not think that they practise 
speaking often enough. However, the teacher has a different opinion. One reason for 
this is that the class frequently does not understand what a speaking exercise is. For 
example, discussing the homework is not seen as a speaking task, while a debate is 
clearly interpreted as one. Another problem is that pupils do not make use of the 
opportunities given by the teacher. Instead, they often revert to Swedish during 
speaking activities. 

 The teacher believes that she does not need to motivate the pupils much to make 
them understand that they need to practise their spoken English. They are usually 
aware of this anyway. Still, many pupils do not want to speak out of embarrassment. 
Some pupils refuse to speak in front of the whole class. They feel insecure and 
inhibited. The teacher also mentions that one task that pupils seem to enjoy is 
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explaining words to each other in English. As far as she is able to judge, this makes 
them speak more English than other tasks. 

Conclusion  

As previous research has shown (e.g. Yashima 2002; Cetinkaya 2005; Fisher & 
Larkin 2008), many different factors affect pupils’ oral communication in the 
classroom. In this study, I investigated pupils’ attitudes to spoken English in the 
classroom and the effects these attitudes have on their oral production. The overall 
finding of this study is that the amount of spoken English pupils use is affected by a 
number of things: the group, the teacher’s views on the importance of certain 
activities, the planning of the lesson, and the type of oral tasks assigned. These 
findings are consistent with previous research.  

 Motivation is vital, and pupils can become more motivated to work if the tasks 
are attractive. In addition, if they can be made aware of different situations where they 
will need their English skills, they might be more motivated to practise both spoken 
and written proficiency. They obviously believe that spoken English will be useful for 
them to know in the future. Since the pupils reported that they believed spoken 
English to be highly useful for them later on, one could assume that this would lead 
them to take every opportunity to practise this skill. However, since some of them 
experience anxiety about speaking in front of their peers, they will not, in effect, have 
equal opportunities to practise their speaking skills, which earlier studies have also 
shown. Therefore, it is important to create a comfortable classroom environment 
where the pupils can laugh about their mistakes instead of being ashamed of their 
occasionally halting speech. Since these factors as well as attitudes, anxiety and 
motivation affect pupils’ willingness to communicate, they will determine how much 
English the pupils are likely to use in the classroom. For that reason, students’ 
willingness to communicate is necessary for teachers to keep in mind.  

Code switching in both groups resulted in pupils using less spoken English. One 
reason for switching to their native language can be attributed to laziness, something 
which earlier studies have also shown. 
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IT i språkundervisningen i teori och 
praktik 

Solveig Granath & Maria Estling Vannestål 

De teknologiska framsteg som gjorts under de senaste decennierna har radikalt 
förändrat hela vår värld. Mer och mer av det som behövs för att få vårt dagliga liv att 
fungera sköter vi på elektronisk väg; vi hittar telefonnummer, betalar räkningar, bokar 
resor och kommunicerar i tal eller skrift. De nya medierna har blivit en del av vårt 
vardagsliv, och vi begränsas lätt i vår verksamhet om datorn eller mobiltelefonen inte 
fungerar. Men hur ser situationen ut om vi går in i ett språkklassrum? De möjligheter 
som de digitala medierna ger dagens språklärare är i det närmaste obegränsade. Via 
nätet har man tillgång till ett mycket stort material, både skrivet och talat, och man får 
enkelt och utan kostnader tag i texter av alla tänkbara slag, från offentliga dokument 
skrivna på ett mycket formellt språk till bloggar och chattsidor med informella och 
talspråksliknande register. Aldrig förr har det varit så enkelt att ta in världen i 
språkklassrummet och låta eleverna använda sig av autentiskt1 och aktuellt material 
och delta i verkliga kommunikationssituationer, t.ex. genom chattande och deltagande 
i diskussionsforum. Trots – eller kanske delvis som en följd av – denna oerhörda 
rikedom på material, verkar inte särskilt mycket ha förändrats i språkundervisningen i 
och med införandet av datorer. Forskning visar att modern teknik varken har påverkat 
innehållet i eller formerna för språkundervisningen i den utsträckning som man 

                                           

1 Med autentiskt material menar vi här material som inte framställts i undervisningssyfte. 
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kanske skulle kunna förvänta sig (jfr t.ex. Bax 2003; Skolverket 2006; Granath m. fl. 
2007, Estling Vannestål & Maricic, kommande).  

När man diskuterar användningen av datorer och andra digitala medier i skolan 
används omväxlande förkortningen IT och IKT. IT står för informationsteknologi/ 

teknik, medan IKT står för informations- och kommunikationsteknologi (eller -teknik). 
Genom att använda sig av termen IKT vill man poängtera att datorn inte bara används 
för att överföra information från en sändare till en mottagare utan att en mycket viktig 
aspekt av IT-användningen är just kommunikation. På senare tid har en del forskare 
förespråkat IT som en samlingsterm som i sig inbegriper IKT (se t.ex. Dunkels, 2007; 
Svensson, 2008), bl.a. för att IT är en förkortning som de flesta känner till och vet vad 
den betyder, medan IKT inte vunnit lika stor utbredning. Här kommer vi att använda 
termen IT genomgående men vill poängtera att vi anser just de kommunikativa 
aspekterna av mediet vara viktiga. 

Syftet med vår artikel är såväl att beskriva nuläget inom området IT i 
språkundervisningen som att diskutera vad man kan göra för att utnyttja tekniken på 
ett sätt som stimulerar elever till förbättrade språkkunskaper och en ökad allmän 
digital kompetens. Artikeln inleds med en generell diskussion om vad som händer när 
ny teknik (som IT) introduceras i skolan. Därefter följer en översikt av hur IT används 
i språkundervisningen idag, vilka vinster som finns att göra om man lär sig att utnyttja 
informationsteknikens möjligheter och vad det kan vara som hindrar att datorer och 
internet används som ett lika naturligt inslag i språkundervisningen som t.ex. 
skönlitteratur och film. Följande två avsnitt handlar om datoranvändning i 
språkklassrummet i relation till olika teorier om lärande och vad vi idag vet om hur 
man tillägnar sig ett främmande språk. Eftersom det är omöjligt att veta hur snabbt 
digitala medier kommer att förändras och också vilka möjligheter som kommer att 
öppna sig i framtiden, är kanske det viktigaste för dagens språklärare att ha redskap 
för att testa och utvärdera olika applikationer av mediet. I det avslutande avsnittet 
presenterar vi några tankar kring hur man som lärare hittar, väljer och använder 
lämpligt digitalt material samt hur man utvärderar nyttan av olika sätt att använda 
datorer och internet i språkundervisningen.  

Materialet som artikeln bygger på är, förutom sekundärkällor, flera egna 
undersökningar. Vi beskriver dels två enkätundersökningar om språklärares 
användning av datorn i undervisningen (Granath m.fl. 2007; Estling Vannestål & 
Maricic, kommande), dels erfarenheter från ett projekt där lärare alltifrån 
grundskolans tidigare år till gymnasiet har testat olika former av IT i sin engelsk-
undervisning och där ett antal lärare har intervjuats om sina erfarenheter (Estling 
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Vannestål & Maricic, kommande).2 Vi refererar även till två projekt där vi själva 
testat användningen av språkdatabaser (s.k. korpusar) i engelskundervisning på 
universitetsnivå (Estling Vannestål & Lindquist, 2007; Granath, under tryckning). 
Eftersom vi båda arbetar med engelska finns det ett visst fokus på detta språk i 
artikeln, bl.a. vad gäller forskningsresultat och presentation av webbsidor, men det 
mesta är även applicerbart på undervisning i andra främmande språk.  

Det måste betonas att vi som språklärare idag inte har valet att avstå från att 
använda digitala medier i språkundervisningen. Enligt skolans styrdokument skall 
skolan bidra till att vidga elevernas digitala kompetens; läroplanen (Lpo 94) anger att 
eleverna efter nio år skall kunna ”använda informationsteknik som ett verktyg för 
kunskapssökande och lärande” (Skolverket, 1994). Hur vi väljer att använda oss av 
dessa medier är däremot något som varje enskild lärare måste ta ställning till. Genom 
att basera sina beslut på genomtänkta pedagogiska överväganden kan man som lärare 
på ett bättre sätt utnyttja den kapacitet som står till buds och också stimulera eleverna 
till ett mer varierat och förhoppningsvis mer lustfyllt lärande av det främmande 
språket. 

IT-användning i skolan  

Efter datorns mer allmänna introduktion i skolan från 1980-talet och framåt har 
förväntningarna varit stora att detta skulle innebära att undervisningsmetoderna 
radikalt förändrades. Man förutspådde tidigt att datorn skulle stödja elevernas lärande 
genom att nya pedagogiska metoder utvecklades, och att dessa skulle leda till bättre 
och mer kreativa lärprocesser (se t.ex. Jedeskog 2005; SOU 1994:118). Det fanns 
också förväntningar på att IT skulle leda till högre effektivitet på flera plan: dels 
skulle eleverna lära sig mer, bättre och snabbare samtidigt som de blev mer autonoma, 
dels skulle lärarna kunna ta ansvar för fler elever samtidigt. Utvärderingar och studier 
som gjorts av IT-användningen i skolan visar generellt att dessa mål inte nåtts och att 
datorer fortfarande framförallt används för informationssökning och ordbehandling 
(Jedeskog 2005). Det mesta tyder på att en utvidgad och mer varierad användning av 
IT i undervisningen är en långsam process. Kirsten Drotner och Larry Cuban har 
schematiskt försökt visa strategier vid förändring.3 De inkluderar fem stadier i sin 
skiss: 

ny företeelse � oro � tillfällig lösning � acceptans � gott exempel 

                                           

2 När vi skriver om lärares erfarenheter och tankar är det alltså dessa undersökningar vi syftar på, och 
vi kommer i de flesta fall inte att ge referenser i resten av texten. Se även www.iktiengelska.blogg.se   
och Estling Vannestål, kommande. 
3 Föreläsning med Elza Dunkels, Karlstads universitet 2007-11-29. 
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Alla individer går inte nödvändigtvis igenom alla stadier när en teknisk innovation 
introduceras: vissa tar genvägar och går kanske direkt från den nya företeelsen till det 
goda exemplet; andra går från den nya företeelsen till acceptans. För många är dock 
förändring förbundet med oro, och det tar tid innan man helt och fullt anpassar sig till 
den nya situationen.  

En modell för hur innovationer sprids går tillbaka till Rogers (se t.ex. Rogers 
1995). Bax (2003) diskuterar denna modell i relation till språklärare och presenterar 
den som sju olika steg som språkläraren går igenom från introduktion till fullständig 
integrering av det nya hjälpmedlet i undervisningen. Översiktligt kan dessa steg 
representeras av tre olika stadier. I introduktionsstadiet, när tekniken är ny, är den ofta 
tekniskt komplicerad och inte speciellt användarvänlig. De lärare som brukar tekniken 
på det här stadiet kallar man med en engelsk term early adopters. Stadiet förknippas 
också i regel med fantasifulla föreställningar om hur tekniken kommer att kunna ta 
över viktiga funktioner i lärandeprocessen och sålunda underlätta lärarrollen. I nästa 
steg har tekniken blivit mera spridd och fler testar den men kan behöva en del hjälp 
och stöd för att få den att fungera. I det tredje och sista stadiet, när det tekniska 
hjälpmedlet blivit en del av vardagen, har bruket integrerats i den egna verksamheten 
och man tänker inte längre på det som något som kräver speciella förmågor att 
använda. 

När det gäller datorer har många av dagens lärare upplevt alla tre stadierna. De 
flesta av våra elever har däremot gått direkt in i det tredje stadiet – de är uppväxta 
med datorer och har varit omgivna av dem hela sitt liv. Prensky (2001) hävdar att 
dagens elever är ”digital natives”, medan lärarna är ”digital immigrants”, och att detta 
innebär att lärargenerationen alltid kommer att tala språket ”med brytning”, medan 
ungdomarna har språket med sig från barnsben. Prensky hävdar till och med att 
datorer radikalt har förändrat barns och ungdomars sätt att tänka och att deras förmåga 
att hantera information skiljer sig avsevärt från tidigare generationers. Han anför som 
exempel att de unga är vana att konfronteras med mycket information på kort tid; 
vidare arbetar de gärna med parallella processer och flera uppgifter samtidigt. För 
dem är det naturligt att texter ledsagas av grafik och bilder, och eftersom datortexter 
innehåller hyperlänkar är deras sätt att läsa texter annorlunda – de gör ”utflykter” till 
andra texter under tiden som de läser och riskerar att hamna så långt från den 
ursprungliga texten att de inte hittar tillbaka. Datorinteraktion som sådan ger i många 
fall ungdomarna omedelbar återkoppling, och en hel del – speciellt pojkar – är mycket 
skickliga på olika spel.4 Att eleverna kommer till skolan med denna bakgrund är 
givetvis inget man kan bortse från som lärare; däremot kan det vara värdefullt att 
fundera på hur man kan ta till vara dessa förmågor i klassrummet och möta eleverna 
på deras egen arena.  

                                           

4 Se Sundqvist, den här volymen s. 102 f. 
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Hur använder dagens lärare IT i språkundervisningen? 

Om vi går vidare och fokuserar på språkundervisningen, ser vi att datorn även här 
fortfarande framförallt används som ordbehandlare och för informationssökning. De 
många andra möjligheter som tekniken erbjuder, t.ex. kommunikation på målspråket 
(se vidare nedan), utnyttjas däremot i relativt begränsad omfattning (Lund 2003; 
Granath m.fl. 2007; Estling Vannestål & Maricic, kommande). I Skolverkets rapport 
Läromedlens roll i undervisningen (2006) redogörs för lärares användning av olika 
läromedel i engelska i år 5 och 9. Två av de tjugofyra typer av läromedel som ingick i 
studien var datorbaserade, nämligen Internet och Dataprogram. Av de tillfrågade 
lärarna angav 24 % i år 5 och 43 % i år 9 att de använder Internet åtminstone en gång 
i månaden. Motsvarande siffror för Dataprogram var 20 % för lärare i år 5 och 15 % i 
år 9. Det klart dominerande läromedlet är böcker; flertalet lärare angav att de 
använder läroböcker ”i princip varje lektion” (Skolverket 2006: 71). Internet används 
huvudsakligen för informationssökning: ”lärare som nämner att de använder sig av 
internet gör det på samma sätt som de använder sig av ett bibliotek: för att låta 
eleverna söka information och arbeta med projekt” (Skolverket 2006: 77). Beträffande 
rubriken Dataprogram finns inga kommentarer om vilken användning man avser i 
rapporten. Sannolikt rör det sig till stor del om språkträningsprogram. Detta angav 
många i våra egna enkätundersökningar både som svar på frågan vad de använder 
datorn till i undervisningen och vad de anser fungerar särskilt bra när det gäller 
användningen av IT. 

 Våra två enkätundersökningar (Granath m.fl. 2007 och Estling Vannestål & 
Maricic, kommande) hade för avsikt att fånga upp en bredare grupp av lärare än 
målgruppen i Skolverkets rapport (2006) för att få en mer modifierad bild av hur ofta 
och på vilket sätt språklärare idag använder sig av datorn i undervisningen. Således 
gick den ena av våra enkäter (Granath m.fl. 2007) ut till språklärare på alla stadier, 
medan den andra (Estling Vannestål & Maricic, kommande) riktade sig till 
engelsklärare i grundskolans senare år och på gymnasiet. Andelen registrerade svar 
var ungefär densamma i bägge undersökningarna: den första enkäten besvarades av 
73 av totalt 150 informanter; för den andra var motsvarande siffror 120 av 250. 
Bortfallet är således något över hälften, vilket givetvis kan ha påverkat resultaten. 
T.ex. är det möjligt att lärare som avstod från att fylla i frågeformuläret var de som 
var minst intresserade av frågan och som kanske av den anledningen mera sällan 
använder sig av IT i undervisningen (se nedan). 

 I den första undersökningen (Granath m.fl. 2007) var majoriteten av 
informanterna lärare i svenska och engelska, men enkäten besvarades också av lärare i 
tyska, franska, spanska, kinesiska, latin och svenska som andraspråk. Litet mindre än 
hälften (45 %) var lärare på grundskolans senare år, ca 40 % var gymnasielärare och 
resterande 15 % var tidigarelärare eller undervisade i annan skolform. I den andra 
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undersökningen (Estling Vannestål & Maricic, kommande) undervisade alla i 
engelska, 57 % på grundskolan och 43 % på gymnasiet. En väsentlig skillnad mellan 
våra undersökningar och Skolverkets rapport (2006) är således att en stor del av våra 
informanter undervisade på gymnasiet. 

När det gällde datoranvändning som sådan, angav 13 % (Granath m.fl. 2007) 
respektive 7 % (Estling Vannestål & Maricic, kommande) att de inte använder sig av 
datorn över huvud taget i undervisningen. I den första undersökningen svarade 17 % 
att de använder datorn varje dag, 27 % att de använder sig av datorn varje vecka och 
27 % någon gång per månad. Resten (16 %) angav att de använder sig av datorn mera 
sporadiskt, men i varje fall någon gång per termin. I den andra undersökningen 
svarade 11 % att de använder datorn dagligen, 29 % varje vecka, 21 % varje månad 
och 32 % några gånger per termin. I jämförelse med siffrorna i Skolverkets rapport 
(2006) verkar det alltså som om lärarna i vår undersökning använder sig mycket mer 
av datorn som hjälpmedel i undervisningen; runt 40 % av lärarna i bägge 
undersökningarna använder datorn regelbundet, dvs. varje vecka. Eftersom vi i 
resultaten inte skilde mellan lärare i grundskolan och på gymnasiet, går det inte att 
avgöra om denna högre datoranvändning kan tillskrivas ett mer utbrett bruk av datorn 
i språkundervisningen på gymnasiet. Vidare var som sagt svarsfrekvensen låg och det 
är möjligt att lärare som avstod från att fylla i frågeformuläret var de som var minst 
intresserade av frågan och som kanske av den anledningen mera sällan använder sig 
av IT i undervisningen. Det är också möjligt att de lärare som besvarade Skolverkets 
enkät tolkade ”Dataprogram” enbart som mjukvara som används för ord- och 
grammatikträning, och att deras siffror alltså inte täcker i vilken utsträckning program 
används för t.ex. ordbehandling och presentationer.

De klart dominerande användningssätten av datorn bland våra respondenter var 
för ordbehandling och informationssökning. Många angav att de använder 
webbaserade lexikon, ofta i samband med projektarbeten. Grammatik- och vokabulär-
övningar var också vanligt förekommande bland svaren. Ett antal nämnde även att 
eleverna använder datorn när de gör presentationer inför klassen. Några använder 
internet för att träna förståelsen av talat och skrivet språk genom att t.ex. lyssna på 
eller läsa nyheter från olika delar av världen. Ett fåtal utnyttjar datorn till annat, såsom 
att kommunicera med elever i andra länder via e-post, chatt eller videokonferens, 
spela dataspel på engelska eller skapa digitala fotoberättelser och filmer. 
Sammanfattningsvis kan vi således konstatera att det mesta av det som idag görs 
elektroniskt i språkklassrummen är samma saker som man tidigare gjorde utan 
tekniska redskap: man slår upp ord i elektroniska ordböcker, letar fakta på nätet, 
skriver (alternativt renskriver) texter och använder sig av datorn vid muntliga 
presentationer. Däremot använder man sig i mycket ringa utsträckning av datorn som 
ett sätt att få till stånd kommunikation på målspråket eller för att skapa en multimedial 
produkt.  
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Möjligheter och hinder 

Som vi påpekar ovan är det inte längre fråga om huruvida vi ska använda datorer i 
skolan eller inte, men det kan ändå vara bra att fundera närmare på vilka möjligheter 
och problem som användningen av datorer och internet kan medföra. IT är ett verktyg 
som om det används på ett genomtänkt sätt kan ge många pedagogiska vinster, som 
ligger helt i linje med skolans undervisningsmål. I våra intervjuer nämner språklärare 
framför allt möjligheten att skapa variation i undervisningen jämfört med att i 
huvudsak använda ett läromedelspaket. Detta kan, menar lärarna, leda till ökad 
motivation hos eleverna, och därmed bättre förutsättningar för lärande. En lärare som 
börjat använda IT i sin undervisning i de tidigare åren uttrycker sig så här i en 
kursutvärdering: 

Personligen så vågar jag numera utgå från läroplanen i engelska för att utforma min 
undervisning istället för att vara en slav under läromedlet.

I anslutning till kommentarerna om variation och att inte styras helt av läromedlet 
framhålls också möjligheten till individanpassning vad gäller såväl lärstilar som olika 
språkliga nivåer. Den här typen av individualisering kan vara svårare att åstadkomma 
om man enbart använder sig av lärobok. Datorer och internet gör det möjligt att hitta 
material och verktyg som ger stöd för elever som har svårt att lära sig engelska, såsom 
övningar på rätt nivå och kompensatoriska hjälpmedel som talsyntes och 
översättningspenna.5 På samma sätt kan man lättare hitta utmaningar för avancerade 
elever, t.ex. i form av svårare texter och övningar.  

Ytterligare en fördel med IT, som vi redan varit inne på, är den konkreta 
kopplingen till en språklig verklighet som gör att man lätt kan ta in världen i 
klassrummet. Detta kan t.ex. ske genom användning av autentiskt skrivet och talat 
material, såsom nyheter, eller genom att man skapar tillfällen till kommunikation på 
målspråket. Att läsa autentiska texter eller kommunicera ”på riktigt” kan leda till en 
känsla av mening och sammanhang hos eleverna och därmed öka motivationen. 
Internet skapar också möjligheter att skriva för en potentiellt vidare publik och inte 
bara för läraren. Lärare brukar vittna om att eleverna lägger ner mer tid och energi på 
sina skriftliga arbeten när de skriver dem på datorn, såväl vad gäller innehåll som 
språk och layout, i synnerhet om de vet att någon mer än bara läraren ska läsa det som 
de har skrivit. 

                                           

5 Talsyntes innebär att datorn med hjälp av en artificiell röst läser upp text för eleven. En 
översättningspenna förs över en text och scannar in ord som man får översättning till i pennans 
display.  
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Vad beror det då på att utvecklingen mot en integrering av IT som ett naturligt 
inslag i språkundervisningen verkar gå så förhållandevis långsamt? Ett hinder som 
lärare själva ofta framför är datorutrustningen på många skolor: för få, för gamla eller 
dåligt fungerande datorer och ibland alltför långsam support. En av de enkätstudier 
som vi refererat till ovan (Estling Vannestål & Maricic, kommande) visade t.ex. att 
dålig tillgång till datorer var det som lärarna upplevde som det största hindret för IT-
användning i engelskundervisningen. Ett annat viktigt hinder är lärarna själva: rädsla 
för att lämna läroboken och tappa kontrollen över undervisningen, dålig tilltro till den 
egna kunskapen om datorer och brist på kunskap om vad man kan använda datorerna 
till. Något som vi kanske inte tänker på i första hand, men som många lärare 
beskriver, är brister i elevernas egna datorkunskaper. Även om eleverna med Prenskys 
term är ”digital natives” är det viktigt att komma ihåg att alla inte är duktiga på 
datorer och att det i många fall handlar om mycket partiella kompetenser (jfr t.ex. 
Chaib & Tebelius 2004). Man är kanske expert på att spela vissa dataspel eller att 
chatta med flera kompisar samtidigt. Däremot saknar många elever grundläggande 
kunskaper i ordbehandling, e-posthantering och informationssökning. Andra problem 
kan vara att många internetaktiviteter kräver goda allmänna läskunskaper och ofta 
också goda kunskaper i språket, vare sig det är engelska eller andra språk. Autentiska 
texter är ju inte anpassade till elevernas nivå. Ett annat problem är att eleverna gärna 
ägnar sig åt annat i datasalen än de aktiviteter som läraren har planerat. 

Ytterligare ett hinder finns i mediet som sådant, eftersom det finns en risk att 
materialet som man med datorns hjälp kommer åt inte bearbetas i någon större 
utsträckning. Sociokulturella teorier, med utgångspunkt i Vygotsky (1978), ser 
kunskap som något som i hög grad konstrueras kollektivt och ägs gemensamt. 
Forskning visar att sådana processer i varje fall till en del verkar ha motverkats 
snarare än understötts av datorns användning i klassrummet. Således säger Jedeskog 
(2002: 9) att individualiseringen i de IT-projekt som hon varit med och utvärderat till 
stor del ”handlar (…) om isolering, vilket leder till att dialog med andra elever och 
lärare för att bearbeta erfarenheter och skapa förståelse riskerar att försummas.” Både 
arbetssätten och tekniken leder till att klassen splittras (Jedeskog 2002: 79), och 
lärarens funktion blir kontrollerande och ”fixande”, dvs. läraren håller reda på var

olika elever befinner sig och hjälper till med praktiska problem ”istället för att 
tillsammans med elever ägna tid åt mer tankekrävande resonemang” (Jedeskog 2002: 
68 f.). Att individualisering ofta likställs med enskilt arbete visar också Nilsson 
(2004). Hans undersökning om elevers s.k. forskning visar att när högstadieelever 
ägnar sig åt informationssökning, blir resultatet ofta en text som nära följer förlagan 
(Nilsson 2004: 94 f.). Någon gemensam bearbetning av det insamlade materialet 
förekommer knappast, detta trots att den ursprungliga tanken med ett undersökande 
arbetssätt var att eleverna skulle ”bygga kunskap” utifrån sina egna intressen (Nilsson 
2004: 166 f.). Riskerna med denna sorts individualisering betonas av Rebenius (2004: 
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173). Hennes studier av ”autonomi” i dagens språkklassrum visar att tyngdpunkten 
ligger på att enskilda elever skall planera, genomföra och utvärdera sitt eget arbete. 
Interaktion mellan eleverna å ena sidan och mellan eleverna och läraren å den andra 
intar inte någon framträdande plats, och ”learner autonomy” som det tar sig uttryck 
här relateras över huvud taget inte till några teorier om lärande. 

Vid sidan av de problem som presenteras ovan skulle en anledning till det 
förhållandevis låga utnyttjandet av olika datorapplikationer kunna vara att lärarna i 
allmänhet är dåligt insatta i hur de pedagogiska vinsterna förhåller sig till olika typer 
av IT-användning i språkklassrummet. Det saknas också empiriska undersökningar av 
jämförande slag, även om det finns ett relativt stort antal studier av enstaka former för 
datorstött lärande (se t.ex. Hanna & de Nooy 2003; Fotos & Browne 2004; Chambers 
m.fl. 2004; Estling Vannestål & Lindquist 2007; Svensson 2008; Granath under 
tryckning). I nästa avsnitt skall vi översiktligt redogöra för hur olika typer av IT-
baserat lärande förhåller sig till några viktiga teorier om hur man lär sig språk. 

IT och teorier om hur man lär sig språk 

Användningen av datorer i undervisningen sträcker sig faktiskt ända tillbaka till 1960-
talet, även om det var först på 1980-talet som datoranvändningen började få litet 
större genomslag.6 I litteratur om användning av datorer i just språkundervisningen 
använder man sig av diverse akronymer och förkortningar. Vanligast är CALL 
(Computer Assisted Language Learning), men man kan även stöta på WELL (Web-
Enhanced Language Learning) och NBLT (Network-Based Language Teaching).7

CALL förknippas ofta med en användning av datorn som hjälpmedel i olika typer av 
övningar där datorn vet svaret (det som nedan diskuteras under rubriken IT som 

automat), men från slutet av 1990-talet har begreppets innebörd vidgats, så att det 
med Levys ord står för ”the search for and study of applications of the computer in 
language teaching and learning” (Levy 1997: 1). 

De teorier som ligger bakom olika sätt att använda datorn i språkundervisningen 
från 1970-talet och framåt följer nära de paradigmskiften som man kan iaktta vad 
gäller allmänna teorier om hur man lär sig språk under 1900-talet (beskrivet t.ex. i 
Bax 2003 och Lund 2003). I språkdidaktisk litteratur presenteras ofta dessa paradigm 
dels som att senare paradigm ersätter tidigare, dels som att nyare paradigm är 
överlägsna de äldre. Vad vi finner i praktiken är att dessa olika paradigm idag 
existerar sida vid sida i större eller mindre grad.

                                           

6 För en kort historik om datorn i språkundervisningen, se Davies, G., Computer Assisted Language 
Learning, tillgänglig på http://users.ecs.soton.ac.uk/kpd/guide/guide03.html
7 Warschauer & Kern (2000: 1) definierar NBLT som ”language teaching that involves the use of 
computers connected to one another in either local or global networks” och tillägger att detta är ”a 
new and different side of CALL, where human-to-human communication is the focus.” 
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Den tidigaste användningen av datorn i undervisningen byggde på 
behavioristiska teorier så som de kommer till uttryck t.ex. i Skinner (1968), som 
använde begrepp som instrumentell betingning. Det här är en mekanistisk 
inlärningsmetod där datorn fungerar som den outtröttliga maskinen som ger inläraren 
omedelbar förstärkning när rätt svar produceras. Framför allt med tanke på att det som 
tränas ofta är enstaka ord och strukturer anses sådana övningar reflektera den idag så 
kritiserade översättningsmetoden. Inte desto mindre finns det idag en utbredd 
användning av denna typ av övningar. 

På 1980-talet fick en sådan datoriserad mekanistisk undervisning mycket kritik 
(se t.ex. Papert 1993), vilket medförde att konstruktivistiska och kognitiva teorier, 
baserade på Piagets och Bruners filosofi om lärande, i början av 1990-talet kom i 
fokus för IT-baserat lärande. I dessa teorier ses inte kunskap som något som existerar 
à priori utan som något som aktivt konstrueras. Genom en process där mening skapas, 
förändras förståelsen, vilket leder till lärande. Inom detta paradigm befinner sig 
problem- eller uppgiftsbaserat arbete samt, ofta i anslutning till detta, användningen 
av olika hjälpmedel som datorn ställer till inlärarens förfogande, såsom nätbaserade 
ordböcker, ordbehandlingsprogram och presentationsprogram. Man anlägger vanligt-
vis ett mer holistiskt perspektiv på lärandet, och kreativa aspekter av språkträningen 
ses här som centrala. 

Ett tredje paradigm bygger på sociokulturella teorier med utgångspunkt i 
Vygotsky (1978), utvecklade i en mer konkret klassrumskontext av t.ex. Dysthe 
(1996). Inom detta paradigm ser man kunskap som något som konstrueras 
tillsammans med andra. För att kunskap skall kunna utvecklas är interaktion 
nödvändigt och för att kunna tillägna sig en kommunikativ färdighet i språket måste 
den som lär sig det få tillfälle att använda språket tillsammans med andra. IT-
applikationer som stödjer den här typen av lärande är t.ex. olika typer av nätbaserad 
kommunikation. 

Ibland talar man om två olika perspektiv i lärandesammanhang: instruktionism 

och konstruktivism. Instruktionism betonar lärarens roll i lärandesituationen; ”läraren” 
kan också stå för datorn, eftersom det här lärandeperspektivet utgår från att man 
börjar med en översikt/genomgång av t.ex. språkregler, följt av övningar där man 
direkt kan säga om svaret är rätt eller fel. Instruktionism syftar således på 
lärsituationer som är färdighetsinriktade och där produkten snarare än processen 
fokuseras. Konstruktivism, å andra sidan, betonar den lärandes roll mer än lärarens, 
lägger tonvikten på processen mer än produkten och fokuserar mindre på formen och 
mer på innebörden i en språklig handling. Figur 1 illustrerar hur olika lärandemål 
relaterar till olika teorier om hur man lär sig språk och olika undervisningsmetoder. 
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Figur 1. Schematiskt förhållande mellan olika lärandevariabler, lärandemål och undervisnings-
metoder (baserat på Reeder m.fl. 2004: 273). 

I anslutning till distinktionen mellan instruktionism och konstruktivism kan man 
också diskutera en annan dikotomi: deduktivt respektive induktivt lärande (Gollin, 
1998). Den vanligaste formen för t.ex. grammatikundervisning i främmande språk har 
traditionellt varit den rent deduktiva, där läraren eller en lärobok har presenterat en 
grammatisk regel varpå eleverna har gjort övningar, ofta i form av flervalsfrågor eller 
luckor att fylla i. Barn som lär sig förstaspråk lär sig det å andra sidan på ett induktivt 
sätt, genom att de hör språket talas och utifrån det tillägnar sig språkliga mönster. I 
språkundervisningen skulle ett induktivt lärande kunna vara att eleven eller studenten 
får studera en mängd autentiska exempel och utifrån dessa själv dra slutsatser om 
grammatiska regler. Den här tekniken kan också kallas guided discovery, eftersom 
eleverna/studenterna får viss vägledning av läraren både vad gäller frågeställning, 
metod och material (Gollin 1998).  

I språkklassrummet dominerar deduktiva metoder stort. Vi har i flera projekt 
testat ett induktivt arbetssätt med hjälp av s.k. korpusar, alltså stora databaser med 
autentisk text, men vår erfarenhet visar att även många språkstudenter på 
universitetsnivå – den grupp som projekten involverade – har svårt med denna 
induktiva metod, eftersom man är så van vid att få grammatiska regler presenterade 
utan att behöva formulera dem själv (se Estling Vannestål & Lindquist 2007; Granath 
under tryckning). Samtidigt ligger det här arbetssättet klart i linje med problembaserat 
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lärande, och en mer utbredd användning av induktivt lärande skulle kunna göra elever 
mer benägna att ”utforska” språket. 

Olika sätt att använda IT i språkundervisningen 

Svensson (2008) diskuterar fyra olika sätt att använda IT i språkundervisningen: som 
automat, som verktyg, som arena och som medium. Här kommer vi inte närmare att 
gå in på datorn som medium, vilket har att göra med arkivering och distribution av 
information, t.ex. att man som lärare använder sig av e-post i kontakten med eleverna 
eller att utbildningen i sig är nätbaserad och att klassrummet sålunda är virtuellt. De 
övriga tre användningssätten är däremot särskilt intressanta ur ett språkdidaktiskt 
perspektiv, eftersom de speglar olika sätt att använda IT, samtidigt som de 
representerar de tre olika paradigm som skisserades ovan. Vi ska nu titta närmare på 
några olika former för IT-användning som hör hemma under de olika paradigmen. 

IT som automat  

Det första användningsområdet, IT som automat, speglar behavioristiska och 
strukturalistiska teorier om hur man lär sig språk. Här är svaren på förhand givna (det 
finns en klar skillnad mellan ”rätt” och ”fel”) och det handlar vanligtvis om att träna 
på enstaka ord och fraser eller specifika grammatiska strukturer, ofta utan att de sätts 
in i en vidare kontext. Skillnaden mellan att göra ”fylleriövningar” av det här slaget i 
en övningsbok och att göra dem på nätet består framför allt i att man kan få omedelbar 
feedback. Ofta ser också övningarna lite annorlunda ut än i böckerna, med hjälp av 
färg, (ibland rörliga) bilder och/eller ljud. Det rör sig alltså till en del om den gamla 
typen av drillövningar som vidareutvecklats för att passa den nya teknologin. Den här 
typen av övningar omtalas ofta bland språkdidaktiska forskare i negativa termer, 
eftersom dessa idéer anses strida mot teorier som handlar om problembaserat lärande, 
elevaktiva arbetssätt, eget utforskande och livslångt lärande. Nyare forskning visar 
dock att det här sättet att arbeta kan vara effektivt när det gäller att lära sig nya ord; 
empiriska studier visar också att det inte är en självklarhet att ord som man lär sig i 
listform snabbt försvinner ur minnet (Nakata 2008: 4). Lärare som deltog i våra 
undersökningar påpekar också att elever ofta uppskattar den här typen av övningar, 
inte minst p.g.a. den omedelbara återkoppling som arbetssättet ger och som man 
sällan kan få av läraren.  

Kritiken mot den här typen av program är förvisso inte helt obefogad. Det finns 
gott om språkövningar både på nätet och på de CD-ROM-skivor som idag ofta följer 
med språkläroböcker som förstärker myten att man kan lära sig språk enbart genom 
att arbeta med en komponent i taget (språkljud, glosor, grammatik) utan att dessa sätts 
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in i något sammanhang. Webbsidor som Glosboken, Språkträna och Glosor.eu,8 till 
exempel, liknar tidigare decenniers glosbok av papper, där det främmande språkets 
ord skrevs i vänsterspalten, översättningen skrevs i högerspalten, och sedan kunde 
man förhöra sig själv genom att täcka över orden på ett av språken. En skillnad är 
dock att datorn sorterar bort ord som man har klarat av, och fortsätter att träna ord 
som man inte kan. Dessa program är ofta mycket populära bland eleverna. En fördel 
som lärare pekar på (förutom det faktum att man får omedelbar feedback) är just att 
man övar med hjälp av ett medium som många elever är hemmastadda med, nämligen 
datorn. Programmen ger även eleverna möjlighet att lägga upp egna gloslistor, t.ex. i 
anslutning till ett tematiskt arbete, och att öva så många gånger de vill, även hemma. 
Vissa program gör det också möjligt att öva på orden på olika sätt, t.ex. genom att 
spela memory eller ”hänga gubben”, vilket eventuellt kan underlätta för elever med 
olika lärstilar.  

Andra exempel på webbaserad språkträning där datorn ”vet svaret” (förutom 
grammatik- och ordkunskapsövningar) är läs- och hörförståelseövningar i anslutning 
till lästa texter eller ljudfiler man har lyssnat på (se t.ex. Randall’s ESL Cyber 

Listening Lab och Focus English9 för några exempel på engelska övningar). Även här 
handlar det ofta om flervalsfrågor eller lucktexter, men här tränas ändå språket i ett 
sammanhang. 

Vi kan också konstatera att det idag finns mycket mer sofistikerade 
språkprogram än de drillövningsprogram som var de enda man hade tillgång till på 
1960- och 1970-talen. T.ex. börjar det nu komma intelligenta program som kan hålla 
reda på vad användarna kan och vad de behöver träna mera på, där språkträningen 
sker i ett meningsfullt sammanhang, och där det t.o.m. finns mjukvara som kan 
identifiera elevens fel och korrigera dem. Chappelle (1998: 31) ger följande exempel, 
där ”Advisor” är datorn: 

Här är det inte fråga om att träna lösryckta ord och fraser, utan det är kommunikation 
så som den skulle kunna te sig i en miljö där bara det främmande språket finns att 
tillgå. Fördelen med just den här typen av automatiserade övningar är att datorn kan 

                                           

8 http://www.glosboken.se/; http://www.spraktrana.se; http://www.glosor.eu  
9 http://www.esl-lab.com/; http://www.focusenglish.com

Advisor: Have you decided what you’d like to take in the fall? 
Learner: I like Anthropology. 
Advisor: You would like to take Anthropology? 
Learner: Yes, I like Anthropology. 
Advisor: You should use the expression “would like” to indicate “want.” 
Learner: Oh, yes, I would like Anthropology. 
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peka på felaktigheter och få eleven att korrigera sitt sätt att uttrycka sig. I en autentisk 
kommunikationssituation kan det orsaka förlägenhet att påpeka språkliga 
felaktigheter. I sådana situationer gäller det mer att förmedla innebörder, vilket man 
ofta kan göra även om språket som sådant är bristfälligt. Verklighetens ”Advisor” 
skulle säkert nöja sig med frasen I like Anthropology, eftersom eleven har lyckats 
klargöra vilket ämne han/hon skulle vilja läsa. 

IT som verktyg  

Det andra användningsområdet, IT som verktyg, har sin teoretiska utgångspunkt i 
kognitiva och konstruktivistiska teorier, med Papert (t.ex. 1993) som centralfigur. 
Papert vänder sig mot ett mekanistiskt användande av datorn och förespråkar 
elevaktiva arbetssätt, där eleverna utnyttjar datorns alla möjligheter på ett kreativt sätt. 
Till skillnad från IT som automat, där datorn är styrande, är det alltså i IT som verktyg

ofta eleven och/eller läraren som bestämmer hur och till vad datorn skall brukas. Det 
kan t.ex. handla om informationssökning med hjälp av datorn, något som man förstås 
gör inom många fler skolämnen än bara de främmande språken.  

Ett problem med att använda internet för informationssökning är att elever ofta 
skickas iväg till en datasal med relativt ostrukturerade instruktioner, vilket lätt leder 
till ett planlöst surfande (jfr. Johansson 2007). Man kan som lärare gärna ge elever 
förslag på användbara webbsidor som man själv har testat, t.ex. genom att lägga upp 
dem på skolans hemsida eller lärplattform, om man har en sådan, eller skicka dem till 
eleverna via e-post. Av de lärare vi har intervjuat är det många som pekar på fördelen 
med detta arbetssätt – att låta elever hämta fakta i stället för att leta fakta, i synnerhet 
på lägre stadier. Sedan ingår det naturligtvis som en del i utbildningen att lära sig 
informationssökning, men man ska nog inte ta för givet att detta är ett område som 
alla elever behärskar, och i språkämnena kanske det inte heller är det primära målet – 
i alla fall inte alltid.  

En annan svårighet som har med informationssökning att göra är att somliga 
elever har svårt att bearbeta texter från internet och i stället plagierar. Ibland är 
problemet kanske att källtexterna är för svåra rent språkligt, och även här kan det då 
vara en fördel om man som lärare har möjlighet att föreslå webbsidor med ett språk 
som ligger på en rimlig nivå, texter som utmanar eleven men ändå inte är för svåra, 
d.v.s. i+1 med Krashens ”input hypothesis”10 (beskriven i t.ex. Brown 2006). Lundahl 
(kommande) beskriver också hur man som lärare kan förebygga plagiat genom att 
träna eleverna i att jobba utifrån frågeställningar som: 

                                           

10 I i+1 står i för den nivå eleverna befinner sig på och 1 för den något högre nivå som är optimal 
för lärande.
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1. Vad jag redan visste om ämnet. 
2. Varför jag valde ämnet och vad jag hoppas lära mig.
3. Sökandet efter kunskap. 
4. Vad jag tog reda på och lärde mig. 

En variant på informationssökning som blivit populär är s.k. webquests, en sorts 
strukturerad problemlösning med hjälp av internetsidor (se t.ex. Dudeney 2007, 
Svensson 2008).11 Ett exempel från sajten QuestGarden går ut på att eleverna 
analyserar sina matvanor och planerar måltider för tre dagar utifrån amerikanska 
dietisters riktlinjer. Ett annat exempel från samma webbsida handlar om att lära sig 
mer om indianer samtidigt som man integrerar bl.a. matte, historia, geografi och 
miljöfrågor och redovisar i form av en tidning.12

Förutom webbaserade uppslagsverk, där man kan hämta information, finns det 
på nätet gott om material från myndigheter, organisationer, museer och liknande, för 
att inte tala om alla nätbaserade former av media (tidningar och tidskrifter,13 radio och 
TV) som producerar dagsfärska nyheter och mycket annat. På många webbsidor finns 
det inte bara skriftligt material utan även ljud- eller videoinspelningar att lyssna/titta 
på eller ladda ner. T.ex. kan man komma åt dokumentärer från radiokanaler som BBC 
i Storbritannien och NPR i USA. Lärare pekar på fördelen med att använda autentiskt 
ljudmaterial från internet i stället för tillrättalagda hörförståelseövningar, alltså sådana 
som producerats i anslutning till ett läromedel, för att förbereda eleverna på en 
språklig verklighet utanför klassrummet. Det kan också vara ett sätt att träna sig på att 
lyssna på olika dialekter. Allt fler lärare upptäcker You Tube14 och den stora mängd 
filmer av olika slag (musikvideor, reklamfilmer, språkundervisningsmaterial m.m. på 
olika språk) som man kan hitta här. Det finns också myndigheter, organisationer, 
tidningar, tidskrifter, TV-kanaler osv. som erbjuder pedagogiskt material som inte är 
skapat för just språkträning, men som mycket väl kan användas för detta ändamål, 
inte minst om man integrerar språkämnet med andra, t.ex. samhälls- eller natur-
orienterande, ämnen. Några exempel på webbsidor som erbjuder bl.a. pedagogiska 
spel och andra aktiviteter är BBC Learning, National Geographic Kids, Time for Kids, 
Nasa, FN:s Cyberschoolbus (som även finns på bl.a. franska och spanska) och 
Nobelprisorganisationen.15  

                                           

11 Se t.ex. http://webquest.org/index.php, http://questgarden.com och http://www.lquest.net/ för mer 
information och exempel på webquests. 
12 http://questgarden.com/61/81/9/080310085244/; http://questgarden.com/47/43/8/070302181258/
13 För länkar till tidningar och tidskrifter på en mängd olika språk och från olika delar av världen se 
Kiosken (http://www.esperanto.se/kiosken/en) 
14 http://www.youtube.com
15 http://www.bbc.co.uk/learning/; http://kids.nationalgeographic.com/; 
http://www.nasa.gov/audience/forstudents/index.html; http://www.timeforkids.com/TFK/; 
http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/; http://nobelprize.org/educational_games/
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IT som verktyg innefattar som nämnts att man använder datorn för olika sorters 
skapande aktiviteter. Som undersökningarna visat är en av de vanligaste formerna för 
IT-användning i språkundervisningen ordbehandling, vilket bl.a. möjliggör ett 
processinriktat skrivande. I anslutning till skrivandet kan man, liksom vid textläsning, 
använda sig av ordböcker på internet. Några exempel på sådana är Tyda, Longman,
Norstedts, Merriam Webster och Onelook för engelska, Fransk-svenskt lexikon, Le 

Dictionnaire och Lexilogos för franska, Lexin, Diccionarios och Diccionario de la 

lengua española för spanska samt Svensk-tysk ordbok och Duden-Suche för tyska.16

Vid sidan av ordbehandling med program som Word finns det också många 
andra sätt att använda datorn för kreativa aktiviteter. Eleverna kan t.ex. skapa digitala 
fotoberättelser med text, inspelat ljud och musik med hjälp av ett mycket enkelt 
gratisprogram (Photo Story).17 Eftersom man själv bestämmer mängden text och 
inspelat ljud kan programmet användas för att skapa alltifrån enkla presentationer, 
t.ex. för att berätta om sin familj, vänner och hobbies eller för att dokumentera en 
utflykt eller ett studiebesök med klassen, till att göra avancerade projektredovisningar. 
Detta verktyg passar alltså alla nivåer (och alla språk), från personer med mycket 
begränsade språkkunskaper till avancerade elever. Lärare som använt programmet 
med sina elever har positiva erfarenheter, även med elever som tycker engelska är 
svårt och elever med talängslan som inte vågar prata inför klassen. Eleverna kan 
också använda presentationsprogrammet PowerPoint för redovisningar. Detta 
program kräver dock mer instruktioner för att man skall lära sig hantera det än Photo 

Story. 
Andra sätt att skapa med hjälp av datorn är att skriva bloggar om sig själv18 eller 

på specifika teman (t.ex. en läsjournal19 då man läser en roman på det främmande 
språket), att bygga upp en enkel webbplats som skapas och redigeras gemensamt (en 
s.k. wiki),20 att göra en skoltidning på nätet21 eller kanske till och med att producera 
en film på det främmande språket att lägga ut på You Tube.  

                                           

16 Engelska: http://www.tyda.se; http://www.ldoceonline.com/; http://www.norstedtsord.se/; 
http://www.merriam-webster.com/; http://www.onelook.com; Franska: 
http://www.azoria.com/lexikon/indexsw.shtml, http://www.le-dictionnaire.com/, 
http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm; Spanska:
http://lexin2.nada.kth.se/sve-spa.html, http://www.diccionarios.com/, http://buscon.rae.es/draeI/; 
Tyska: http://www.duden-suche.de/
17 http://www.microsoft.com/windowsxp/using/digitalphotography/photostory/default.mspx
18 Se t.ex. https://www.blogger.com/start
19 Se t.ex. Lundahl (kommande).  
20 Se t.ex. http://www.multimedia.skolverket.se/Kurser/Publicera/Upptack-Wikispaces/
21 Se t.ex. http://www.edu.fi/magazinefactory/  
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IT som arena 

Det tredje och sista användningssättet som vi skall diskutera här, IT som arena, kan 
relateras till sociokulturella och sociokognitiva teorier som ser språket som en 
kombination av sociala och kognitiva fenomen, och där målet är att göra inlärarna 
delaktiga i olika ”literate communities” (Kern & Warschauer 2000). I detta tredje 
användningssätt står alltså kommunikation, interaktion och ofta även kulturmöten i 
fokus (se t.ex. Hanna & de Nooy 2003).  

Ett exempel på nätbaserad kommunikation som kan användas i skolan är 
brevvänner via e-post (s.k. e-pals eller keypals). Ibland väljer läraren att låta elever 
skriva tillsammans till en hel klass eller åtminstone i grupp för att undvika att vissa 
elever inte får svar från sina brevvänner. Somliga lärare låter också eleverna – sedan 
de har knutit kontakt med andra elever via e-post – diskutera i realtid via något 
chattprogram (t.ex. Windows Live Messenger), internetbaserad telefoni (t.ex. Skype) 
eller liknande.  

Det finns numera välorganiserade former för skolsamarbete som involverar olika 
former av kommunikation. Ett sådant exempel är eTwinning, organiserat inom 
Comeniusprogrammet från Europeiska kommissionen.22 Här kan man hitta samarbets-
partners i ett annat land och använda sig av ett färdigt s.k. projektkit om man inte 
själva vill hitta på ett projekt att samarbeta kring. Den svenska delen av 
organisationen hjälper till om det behövs.  

Elever som har ganska goda kunskaper i språket kan också prova på att delta i 
diskussionsforum på nätet. Det finns många sådana där olika intressen (t.ex. en viss 
hundras, sport eller musikgrupp) står i fokus. Dagstidningar, radio- och TV-kanaler 
har också ofta egna diskussionsforum där man kan dryfta aktuella händelser. 
Överhuvudtaget kan detta att närma sig nätbaserad kommunikation utifrån ett 
intressant ämne innebära att förutsättningarna för en lyckad kommunikation är bättre 
än om enda målet är att man skall träna sig i att använda språket (jfr. Hanna & de 
Nooy 2003).  

Vid sidan av kommunikation i autentiska sammanhang via datorbaserade arenor 
skulle man till området IT som arena även kunna räkna muntlig klassrumsinteraktion 
mellan elever i en klass där man använder sig av material från internet som 
utgångspunkt för diskussioner, debatter, rollspel eller liknande.23 Här kan det vara 
antingen innehållet eller språket – men ofta bådadera – som är i fokus för elevernas 
interaktion.  

                                           

22 http://www.programkontoret.se/etwinning
23 Se t.ex. http://www.esldiscussions.com/  
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Idéer kring val och utvärdering 

Den ena av våra två enkätundersökningar (Granath m.fl. 2007) visar tydligt att många 
lärare inte funderat närmare på hur IT-användningen relaterar sig till vad vi idag vet 
om hur man lär sig språk. Detta framkom framför allt när vi frågade om vilka 
kunskaper lärarna hade om IT i förhållande till olika teorier om hur man lär sig språk. 
Här angav en hel del av lärarna att de gått någon form av kurs för att lära sig IT; dock 
tyder kommentarerna på att det man framför allt lärt sig under dessa kurser var att 
använda olika program snarare än att reflektera över på vilket sätt olika applikationer 
kan stödja lärandet i det egna ämnet. Andra lärare nämnde att de var helt självlärda; 
ytterligare andra påpekade att detta inte var något som ingått i deras lärarutbildning, 
ibland med tillägget att man därför saknade stöd för hur man integrerar IT i sin egen 
undervisning. Det man kan konstatera är att den tekniska utvecklingen gått så snabbt 
att pedagogiken i många fall inte hängt med – och att den förhoppning som man hyste 
när mediet var ungt, nämligen att bättre och mer kreativa lärprocesser skulle uppstå 
nästan per automatik, inte gått i uppfyllelse. Lärare som deltagit i fortbildningskurser 
om hur man använder IT i just språkundervisningen beskriver däremot hur 
fortbildningen vidgat vyerna och fått dem att arbeta med IT i sitt ämne på ett mer 
strukturerat och genomtänkt sätt. 

Diana Laurillard24 diskuterar hur tekniken kan komma att påverka lärandet i 
framtiden och förutspår att den kan understödja aktiva, interaktiva, anpassade, 
individualiserade och kollaborativa lärprocesser. Det finns inget som tyder på att 
tekniken inte kommer att fortsätta att utvecklas, vilket innebär att det framöver blir än 
viktigare att det finns en insikt hos lärarna om olika lärprocesser. Lärarna måste hela 
tiden vara innovativa och testa de nya möjligheter som står till buds. För att detta skall 
kunna ske krävs, enligt Laurillard, följande: 

• Stöd för hur man utvecklar sin undervisning 
• Möjligheter att bygga på erfarenheter som andra gjort 
• Möjligheter att experimentera och bygga vidare på de erfarenheter man själv 

gör 
• Möjligheter att verbalisera och dela med sig av sina erfarenheter till andra 

Eftersom teknologin befinner sig i ständig utveckling, måste man som lärare vara 
inställd på att själv experimentera med och utvärdera IT-användningen. Hur gör man 
det, utan att drunkna i allt det material som står till ens förfogande?  

En viktig generell fråga som man kan ställa sig inledningsvis är hur man som 
lärare (i alla ämnen, inte bara språk) ser till att arbetet faktiskt leder till 

                                           

24 http://www.wun.ac.uk/elearning/seminars/seminars/seminar_four/laurillard.ppt#281
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kunskapsutveckling och inte stannar vid insamling av data som sedan inte bearbetas 
på något sätt. En annan nog så viktig fråga för språkläraren är hur man får eleverna att 
se mönstren i språket. Här gäller det att inte bara skapa den automat som var 
behaviorismens mål, utan det är viktigt att eleverna får insikter som de kan använda 
sig av i andra språksituationer. Gärdenfors (2001) diskuterar denna typ av kunskap 
mer allmänt: 

Det finns mönster på alla nivåer – från konkreta till extremt abstrakta. Men den stora 
fördelen med att se ett mönster är att man kan tillämpa det på nya problemställningar. 
En elev som har förstått ett samband kan inte bara svara på frågor som hämtas direkt ur 
läromaterialet utan kan använda det i nya typer av uppgifter. Ju djupare förståelse, 
desto mer kan man generalisera sin kunskap. En elev som har förstått är också mycket 
bättre på att förklara ett kunskapsområde för andra. Med andra ord, den som har förstått 
kan undervisa. 

Att hitta och använda lämpligt material 

Som lärare måste man vara beredd att kritiskt granska det material man använder sig 
av. Det gäller såväl sådant som man hämtar från nätet som det digitala material som 
ofta följer med som ett komplement till ett läromedel och andra kommersiella 
program. Hur säker kan man vara på att detta material är pedagogiskt utprovat, och 
hur kan man veta att det inte bara är samma gamla läromedel fast i ny förpackning? 
Susser och Robb (2004: 287) talar om det senare som ”shovelware”, vilket syftar på 
material som bara ”skyfflats” från ett medium till ett annat utan att utnyttja det nya 
mediets möjligheter. De citerar Fraser (1999), som föreslår att man kan testa om något 
är ”shovelware” genom att använda sig av ”flytta-tillbaka-testet”. Om materialet lika 
gärna kan användas i pappersversion har producenterna inte utnyttjat den potential 
som finns i det nya mediet.  

Motsatsen till ”shovelware” är Web-centric material; på svenska skulle vi 
kanske kunna kalla det för nätanpassat material. Graden av hur väl digitaliserat 
material utnyttjar de möjligheter som står till buds varierar. Susser och Robb (2004: 
287) sammanfattar det som att ”the Web-centricness of a site is the extent to which it 
breaks free from the traditional learning experience and becomes transparent to the 
principles of the Web.” Författarna nämner i en fotnot att det inte råder konsensus om 
detta idag; det finns pedagoger som inte ser något problem med att läroböckerna 
digitaliseras som de är. Som lärare är det dock bra att fråga sig vilka vinster man gör 
genom att använda IT-baserat material. I de intervjuer som vi gjort med lärare som 
deltagit i fortbildningsinsatser av olika slag beskrev samtliga lärare en situation där en 
stor majoritet av eleverna varit mycket positiva till användningen av datorer i 
språkundervisningen. Andra lärare som vi talat med och som inte deltagit i den här 
typen av fortbildning har nämnt att det finns tecken på att en del elever idag känner en 
mättnad när det gäller att arbeta vid datorn. Som alltid är det variation som gäller; 
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använder man samma medium hela tiden går säkert en del av de positiva aspekterna 
förlorade. Men man skulle kunna misstänka att mycket handlar om hur datorerna 
används: om de fungerar som ett naturligt inslag i undervisningen och om eleverna 
och lärarna är på det klara med syftet med användningen.  

Innan man som språklärare börjar leta och använda sig av IT-baserat material är 
det alltså viktigt att man klargör för sig vilket mål man har med aktiviteten, vilken 
nivå språket skall ligga på, och vad man förväntar sig att resultatet skall bli. Det finns 
idag ganska gott om nätbaserade resurser som kan fungera som ett stöd med t.ex. tips 
på användbara webbsidor25 eller hjälp med att komma igång med användandet av 
olika datorprogram.26 Några andra råd som lärare själva har delat med sig av under 
intervjuer är:  

• Att undvika ”planlöst surfande” efter information bland eleverna och hellre 
använda sig av välförberedda aktiviteter 

• Att i förväg ha gått igenom webbsidor eller program som ska användas i 
undervisningen så att man själv vet vad det är eleverna kommer att möta 

• Att alltid ha back-up – någon alternativ aktivitet i bakfickan – om tekniken inte 
skulle fungera 

• Att inte bara ha tydliga mål med aktiviteten utan också tydliga instruktioner för 
arbetet, gärna presenterade med hjälp av en storbildsprojektor om möjligt, för 
att arbetet ska fungera bra 

• Att våga testa och inte vara så rädd för att tappa den kontroll som man kanske 
känner att man har när man arbetar uteslutande med ett läromedel 

• Att om man är ovan börja i liten skala och prova någon liten aktivitet och 
sedan gå vidare till nya områden 

• Att diskutera med kollegor och byta tips, idéer och erfarenheter med varandra, 
t.ex. bygga upp en gemensam länkbank på skolans hemsida som alla lärare och 
elever har tillgång till  

Vi skulle också vilja lägga till att det är viktigt att se på begreppet ”IT i 
språkundervisningen” utifrån ett brett perspektiv. Det måste inte bara handla om att 
elever sitter och arbetar vid datorerna utan kan också innebära att man t.ex. använder 
sig av internet som inspirationskälla för vanliga klassrumsaktiviteter eller att eleverna 
får hemuppgifter som omfattar IT-användning. På det viset kan man hitta vägar att 
utnyttja möjligheterna med internet även i skolor där datortillgången inte är optimal.  

                                           

25 Se t.ex. Franska hemsidan (http://www.franskahemsidan.net/) som ger webbtips för lärare i franska 
och Språklänkportalen (http://www.spraklankportalen.se) som ger webbtips för engelskundervisning 
och även innehåller recensioner av dessa skrivna av verksamma lärare.  
26 Se t.ex. PIM-utbildningen (Praktisk IT- och mediekompetens) på 
http://www.pim.skolutveckling.se/
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Att utvärdera elevernas lärande 

I princip finns det två sätt att utvärdera en aktivitet. Det ena är att man tar reda på 
elevernas attityder till aktiviteten och vad de själva anser att de har lärt sig av den. En 
sådan utvärdering kan göras skriftligt eller muntligt, eller både och. Den kan också 
antingen göras kontinuerligt (t.ex. genom att eleverna skriver i en loggbok eller på en 
blogg) eller som avslutning på t.ex. ett projektarbete eller båda delar. Det andra sättet 
är att man som lärare försöker att empiriskt fastställa vad eleverna lärt sig, t.ex. 
genom att följa processen och/eller bedöma produkten. Om man använder sig av en 
webbaserad lärplattform27 eller interaktiva skrivtavlor28 kan processen i sig 
dokumenteras, och läraren kan få en uppfattning om hur eleverna utvecklat sina 
kunskaper under aktivitetens gång. Idag är det också ganska vanligt att eleverna 
samlar och reflekterar över det de har producerat i en portfolio, i en pärm eller i 
elektronisk form. Fördelen med en elektronisk portfolio är att inte bara elevernas 
skrivna texter utan även annat material (t.ex. inspelade ljudfiler och digitala 
fotoberättelser) kan sparas och därmed kan såväl den muntliga som den skriftliga 
utvecklingen utvärderas.  

Att mötas och samarbeta på nätet 

Ovan har vi diskuterat på vilka sätt som datorn kan stödja och motivera eleverna att 
utveckla sin kompetens i att använda det främmande språket. En annan funktion som 
också förtjänar att nämnas är nätet som mötesplats för lärare och elever. För lärare 
finns bl.a. sajten Lektion.se, där lärare kan lägga ut material, diskutera pedagogiska 
spörsmål, kommentera andras material och redogöra för hur väl olika arbetssätt slagit 
ut i klassrummet. Här finns ett forum där man kan möta lärare i det egna ämnet även 
om man är ensam om att undervisa i ett ämne på en skola – en situation som inte är 
ovanlig för språklärare idag. Själva processen och tankeutbytet kan bidra till att man 
fortsätter att utveckla sin pedagogiska insikt i vad det betyder att lära sig språk. Man 
måste dock vara medveten om att det lektionsmaterial som läggs ut här är producerat 
av lärarna själva och inte alltid håller hög kvalitet. Det finns också internationella 
webbsidor med olika forum för språklärare, för engelsklärare t.ex. TEFL.Net29 och 

                                           

27 Några exempel på sådana lärplattformar är Blackboard (http://www.blackboard.com/us/index.bbb),
First Class (http://www.firstclass.com/), Fronter (http://fronter.se/se/) och Moodle 
(http://moodle.org/). 
28 En interaktiv skrivtavla omfattar en dator, en projektor, ett trådlöst nätverk och en whiteboardtavla, 
där man inte behöver använda tangentbordet utan klickar direkt på tavlan. Man kan också skriva på 
vanligt sätt med digitala pennor med skillnaden att det man har skrivit kan sparas och plockas fram 
igen (se t.ex. edu stockholm, Interaktiva skrivtavlor på väg in i klassrummet. Tillgänglig på 
http://www.edu.stockholm.se/templates/MTPage____3232.aspx  
29 http://www.tefl.net/forums/
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Dave’s ESL Café,30 varav den senare bland mycket annat har en underavdelning som 
fokuserar just på användning av IT i språkundervisningen.  

För elever finns t.ex. Pluggakuten,31 där elever kan gå in och be andra elever om 
hjälp i olika ämnen. Även om frågorna i forumen för engelska och andra språk ofta 
rör hur man översätter enstaka ord och fraser från ett språk till ett annat (oktober 
2008), finns det här utrymme för diskussioner där elever tillsammans kan skapa 
kunskaper i och om språk. Precis som för lärare finns det internationella sajter med 
diskussionsforum som är avsedda just för ungdomar som läser språk. Dave’s ESL 

Cafe32 och English Club har sådana forum, där man förutom att prata om språk också 
kan diskutera andra ämnen med andra ungdomar som lär sig engelska. Sådana här 
virtuella mötesplatser kan sätta igång lärprocesser genom att man i interaktion med 
andra kan få den kunskap som man för tillfället efterfrågar. I detta sammanhang är 
Vygotskijs teorier om ’the Zone of Proximal Development’ (ZPD) relevanta. Den 
definition av ZPD som ges i Vygotsky (1978: 86) lyder som följer: 

It is the distance between the actual development level as determined by 
independent problem solving and the level of potential development as 
determined through problem solving under adult guidance or in collaboration 
with more capable peers. 

Själva processen att aktivt söka kunskap genom att ställa frågor om det man är osäker 
på leder ofta till att kunskapen blir djupare, eftersom det inte bara är fråga om att 
reproducera mönster utan även att få insikt i hur språket fungerar. Den här typen av 
interaktion ligger som grund för en studie av Lamy och Goodfellow (1999). 
Undersökningsgruppen var deltagare i en nätbaserad kurs där målet var att man skulle 
utöka sitt franska ordförråd. I korthet gick undersökningen ut på att testa hur 
inlärarnas diskussioner om språkliga frågor, som författarna kallar för ”reflective 
conversations”, kan stödja lärandet. Visserligen var studien relativt liten (totalt 26 
studenter i tre olika grupper), men resultaten tyder ändå på att elever som kan 
reflektera över språket i dialog med andra kan dra stora fördelar av detta i sitt eget 
lärande. 

Avslutning 

Att datorer och internet även i framtiden kommer att ha en central plats i våra liv är 
nog inget som någon egentligen betvivlar, och f.d. kommunikationsministern Ines 
Uusmans uttalande i Svenska Dagbladet 1996 om att internet skulle bli en övergående 
trend känns avlägset. Oavsett vår inställning till teknik är det vår uppgift som lärare 

                                           

30 http://forums.eslcafe.com/teacher/
31 http://www.pluggakuten.se
32 http://forums.eslcafe.com/student/
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att förbereda våra elever för verkligheten, där datorn redan idag är ett naturligt inslag 
och blir det i allt högre grad för varje år som går. Vi behöver alltså egentligen inte 
längre fundera på om vi ska använda IT i undervisningen, utan i stället på hur vi kan 
dra nytta av datorn, bl.a. som ett hjälpmedel, en källa till inspiration och en arena för 
kommunikation. Det finns inget som säger att man lär sig språk bättre bara för att man 
använder datorer i undervisningen, även om många lärare säger att eleverna ofta gillar 
det mesta man gör på datorn, just för att det är ett verktyg som hör till deras värld. Om 
datorn blir ett bra redskap beror till stor del på vad man gör med den. Arbetet vid 
datorn måste precis som med allt annat kännas meningsfullt och vara en del av ett 
sammanhang. Att ibland använda IT som en automat behöver inte vara fel, men vi bör 
inte stanna där utan även våga utforska de möjligheter som ges då man använder IT 
som verktyg och arena. Här behövs fortbildning, samarbete och en ständigt pågående 
diskussion som inbegriper aktuell forskning.  

Slutligen kanske någon frågar sig om vi ska sluta med allt annat som vi brukar 
syssla med i språkklassrummet, som att använda penna och papper, läsa tryckta 
böcker och se på film, och i stället bara jobba vid datorerna. Så är det naturligtvis inte. 
Däremot kan man förmoda att datorn snart är ett lika naturligt redskap i engelsk-
undervisningen som allt annat som vi använder idag. Bax (2003: 23) hävdar t.ex. att 
det är först den dag vi slutar använda akronymer som CALL för att referera till 
datorstött lärande som bruket av detta verktyg har normaliserats – det som visar detta, 
enligt honom, är att vi inte har akronymer som PALL (Pen Assisted Language 
Learning) eller BALL (Book Assisted Language Learning) för att referera till andra 
undervisningsverktyg. För många lärare har bruket av datorn i språkklassrummet 
redan normaliserats, medan det för andra definitivt inte är så. Kanske kan denna text 
inspirera en och annan lärare till att komma en liten bit på väg.  
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Europa runt på 80 dagar 

June Miliander 

Europa runt på 80 dagar är resultatet av ett EU-projekt, Europe Ensemble, ett 
Lingua-2-projekt som pågått under åren 2005–2008. Bakgrunden till projektet är att 
man i de allra flesta länder i Europa har problem med att ungdomar inte gärna lär sig 
något främmande språk utöver engelska. I Storbritannien har man svårt att intressera 
ungdomar för att lära sig något främmande språk alls. Att lära sig ett främmande 
språk ger inte bara kunskaper i språket utan också många kulturella erfarenheter som 
blir värdefulla både på det personliga planet och professionellt. Att kunna använda 
ytterligare språk än sitt modersmål förväntas bidra till större rörlighet i Europa och 
världen samt till interkulturell förståelse. Detta är något som Europarådet har arbetat 
för ända sedan sin tillblivelse 1948 (Skolverket 2001).  

Syftet med projektet Europa runt på 80 dagar har varit att skapa ett 
inlärningsmaterial som ska stimulera ungdomar i Europa att lära sig språk och ge dem 
upplevelser av andra länder och kulturer. Språkligt motsvarar materialet nivåerna A1, 
A2 och B1 i Europarådets Common European Framework of References for Modern 

Languages (Council of Europe, 2001). De språkliga kompetenserna beskrivs där i sex 
nivåer från A1, som är nybörjarnivå, till C2, som motsvarar en infödd talares 
kompetens (Skolverket 2001). B1 motsvarar ungefär steg fyra, dvs. de kunskaper som 
svenska elever förväntas nå i engelska i slutet av grundskolan och i B-språken i år två 
på gymnasieskolan. Förhoppningen är att man ska kunna stimulera främst ungdomar i 
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åldrarna 12–16 år både att lära sig mer av de språk som de redan har träffat på och 
också att prova på nya språk. 

Representanter från åtta länder har arbetat med att framställa ett studiematerial på 
åtta olika språk. Projektledningen har funnits i Nantes, Frankrike. Ansvarig för 
projektet är Françoise Robert som är redaktör vid CRDP (Centre Régional de la 
Recherche Pédagogique) i Pays de la Loire. Som pedagogisk expert har Françoise 
Robert haft Catherine Hillman, professor emerita i främmandespråksdidaktik. 
Projektet har pågått sedan 2005 och avslutades under 2008. Med jämna mellanrum 
har projektledningen framträtt i Bryssel och redovisat hur projektet har framskridit. År 
2006 fick projektet EU-utmärkelsen European Label för väl utfört arbete. 

De åtta länder som har deltagit i projektet är: 
• Österrike, Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz. Ansvarig för 

tyska: Pia Häusler 
• Spanien, CPI O Cruce, Cerceda, A Coruña. Ansvarig för spanska: Milagros 

Trigo Miranda 
• Frankrike, CRDP de Bretagne, Rennes. Ansvarig för franska: Yves Picard 
• Italien, Universita degli Studi di Parma, Centro Linguistico di Ateneo. 

Ansvarig för italienska: Daniela Forapani 
• Portugal, Escola Superior de Educaçau de Santarém. Ansvarig för portugisiska: 

Josette Frois 
• Rumänien, Universtatea Babeş-Bolyai, cluj-Napoca. Ansvarig för rumänska: 

Victoria Moldovan 
• Storbritannien, University of Leeds. Ansvarig för engelska: Bob Adamson. 
• Sverige, Karlstads universitet. Ansvarig för svenska: June Miliander1

Som tidigare nämnts är syftet med projektet att stimulera ungdomar i Europa att lära 
sig fler språk. Materialet är uppbyggt på ett sådant sätt att det förser ungdomar med 
rikliga tillfällen både att fördjupa sina tidigare förvärvade språkkunskaper och att 
upptäcka nya språk. Materialet ska ge inte bara språkliga utan framförallt kulturella 
upplevelser av de språk och länder som ingår i projektet. En viktig aspekt är också att 
ge information om den Europeiska unionen.  

Målgrupper för materialet är främst ungdomar i åldrarna 11–16 år, men 
materialet kan användas också av unga och även äldre invandrare i de olika 
språkområdena. Vidare kan det också vara till hjälp för alla som vill upptäcka eller 

                                           

1 Vi är fyra personer som har arbetat med att få fram texter och övningar i det svenska materialet: 
Susanne Duek, Elisabet Härenstam, Solveig Nilsson Lindberg och June Miliander. Vi har haft god 
hjälp av studenter och kollegor med att läsa in texter till CD:n och i det material som ligger på 
nätet. 
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återupptäcka ett eller flera av de språk som ingår i projektet. Eftersom de olika 
delarna i materialet förmedlar framförallt en kulturell dimension kan det vara av 
intresse också för blivande turister i de aktuella språkområdena. 

Materialet består av två delar: en gratis websida (www.europensemble.eu) 
samt åtta pedagogiska handböcker, en för varje språk.2 Texterna på webben och i 
handböckerna bygger på sex teman där tre är gemensamma för båda delarna:  

• vardagsliv  
• högtider 
• Europa 

Övriga tre teman har valts fritt av författarna. Det innebär att de övriga temana 
varierar från land till land och också att de kan vara olika på webben och i handboken. 

Material på webben 

Materialet på webben består av fyra delar: tematiskt ordnade texter med ljud och 
interaktiva övningar på nivåerna A1, A2 och B1, texter om den Europeiska unionen, 
104 vykort som illustrerar företeelser från de åtta länderna samt en ”talande” ordbok 
där man kan få översättning och uttal av alla de ord som förekommer på nivå A1. Här 
kan eleven gå mellan de olika språken och upptäcka vad enskilda ord heter på de åtta 
språken och hur orden uttalas. 

Nivå A1 

Ingången till materialet är en karta över Europa. De som tänker påbörja sin resa måste 
först skaffa sig ett pass, skriva in sina personliga uppgifter (verkliga eller påhittade) 
och bestämma sig för vilket land/språkområde de vill besöka. När man har valt land, 
anländer man med flyg till landet och möts av en jämnårig person därifrån. Eftersom 
materialet är avsett för yngre tonåringar är personerna i 13–15-årsåldern. Nivå A1 
visar gemensamma och identiska situationer på alla språken. Till situationerna 
kommer man genom att klicka på resväskan, en av de ikoner som finns på sidan efter 
att man loggat in och valt land. Resväskan innehåller 13 föremål, som representerar 
följande ämnesområden: Ankomst, Familj, Bostad, Måltider, Vänskap, Visa vägen, 
Besök, Hälsa (besök på apoteket), Vädret, Tid, Nöjen, Shopping och Skola. Tanken är 
att dessa situationer ska ge resenärerna möjlighet att lära sig så mycket av landets 
språk att de kan ta sig fram hjälpligt på målspråket när de besöker landet. Till varje 

                                           

2 Samtliga handböcker säljs i Sverige av Karlstad University Press. Beställningsblankett finns på 
förlagets hemsida. Länk till projektets webbplats finns också på Karlstads universitets hemsida för 
lärarutbildning, http://www.kau.se/corral/intra.lasso?page_id=2451
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situation finns tre olika språkliga aktiviteter. De är interaktiva och består av olika 
övningar. Varje avsnitt avslutas med ett litet test. När som helst kan man gå tillbaka 
till resväskan och välja ett nytt avsnitt eller välja ett nytt språk.  

Den europeiska flaggan används som symbol för dokument som hör ihop med de 
olika ämnesområdena. Dessa rör olika delar av de överenskommelser som finns 
mellan länderna i Europa och gäller allt från resor mellan länderna till hälsovård, mat 
och skolsystem. Texterna finns på alla åtta språken.  

Till vart och ett av de tretton avsnitten inom Nivå A1 finns en text om 
överenskommelser inom den Europeiska Unionen. Exemplen nedan är hämtade från 
avsnitten Vänskap och Väder. 

U5 - Vänskap 

Vänorter tillåter invånare i två eller fler städer att träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter, information och 

idéer; det ger också tillfälle att resa i Europa och upptäcka andra kulturer. 

Sedan 1989 har Europeiska Unionen stöttat sådana vänorter: mer än 11 000 städer har redan fått ekonomiskt 

stöd för detta ändamål.  

U9 - Väder 

Att hantera klimatförändringar 

Under de senaste fem åren har värmerekordet slagits två gånger. Uppvärmningen av planeten verkar påverka 

årstiderna. 

När Europa värms upp, blir vissa regioner, särskilt de i norr, fuktigare medan andra t.ex. Medelhavsområdet blir 

torrare. 

Många floder svämmade över sina bräddar år 2002 och gav de största översvämningar man någonsin sett i 

Europa. De orsakade avsevärda skador. En särskilt varm och fuktig sommar ledde till att Elbe och Donau 

svämmade över och i södra Frankrike föll hälften av årsnederbörden på en enda dag. 

För att motverka dessa katastrofer ger EU bidrag till forskning om system som bättre kan hjälpa till att förutse 

översvämningar. 

Till varje text finns vykort med en kort text, ett från varje land. Det innebär att det 
finns totalt 104 vykort som relaterar till de 13 styckena. Varje text på vykorten är 
översatt till de åtta språken. Vissa ord i texterna är understrukna. Dessa ord finns i 
ordlistan, och med ett enkelt klick kan man lyssna på hur ordet uttalas. En boksymbol 
är kopplad till en ljudordbok där den studerande får lyssna på de ord som förekommer 
i texterna. 
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Nivå A2 och B1 

När den första nivån på webben är avklarad är också det första gemensamma temat, 
Vardagsliv, färdigt. Det återstår fem teman, av vilka Högtider och Europa som 
tidigare nämnts är gemensamma för alla språken. De återstående tre har de ansvariga 
för varje språk kunnat välja fritt efter sina egna förutsättningar. För Sveriges del har vi 
valt Fritid, Djur och natur och Nobel. Varje ämnesområde har texter på bägge 
nivåerna, alltså A2 och B1. Varje temaområde inleds med en bild, ett kort bildspel 
eller en kort video. Texterna kan man lyssna på samtidigt som man läser texten på 
skärmen. Till texterna hör aktiviteter som är interaktiva. Det kan gälla att lyssna och 
välja motsvarande ord, sätta ord i rätt ordning, placera ord på rätt ställe i texten osv. 
När högtalarsymbolen visas kan man också läsa in sina ord för att kontrollera sitt uttal 
av ord och fraser och jämföra med modellen. Varje stycke avslutas med ett litet 
självtest där man kan se hur väl man har lyckats lära sig delar av innehållet. I sitt pass 
kan man sedan registrera sina framsteg. 

Handboken 

Handboken är avsedd att användas av lärare eller studieledare i klass eller i 
studiecirkel. Den innehåller sex stycken med varierande antal lektioner på nivåerna 
A1, A2 och B1. Till boken hör en CD med inlästa texter, bilder och kopierings-
underlag för användning i klass. De tre teman som är gemensamma i det webbaserade 
materialet återkommer här: Vardagsliv, Högtider och Europa. Som nämnts ovan har 
varje land valt egna områden för de fria temaområdena (4–6), och det är stor variation 
i innehållet i de olika böckerna. Det är inte heller alltid som dessa teman är exakt 
desamma som på webben. Nedan finns en översikt över de tre fria ämnesområdena 
från sex av de åtta språk som ingår: 

Spanien    Frankrike 
¿Qué quires ser? (Vad vill du bli?)  La mer (Havet)
El mar (Havet)   L’environment (Miljön) 
Los medios de communicación  Les métiers et le travail (Yrken och arbete) 
(Kommunikationsmedel) 

Italien    Österrike 
Il prano è servito (Lunchen är serverad)  Freizeit (Fritid) 
Moda: che passione! (Mode: vilken passion!) Land, Leute, Literatur (Land, folk, litteratur) 
La ”Dolce Vita” (Det ”ljuva livet”) Deutsch hat viele Gesichter (Tyska har många 

ansikten) 

Storbritannien   Sverige 
Sports and Games   Ung idag 
Multicultural Britain   Djur och natur 
Heroes and Legends   Vetenskap och uppfinningar 
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Vi kan se att det kulturella inslaget är starkt för de olika länderna. Varje nivå 
innehåller tre till sex kapitel. Varje kapitel har en kort inledning som beskriver 
innehållet och det material som behövs för arbetet såsom exempelvis karta, 
uppslagsbok eller CD-spelare. I det följande har jag valt att visa exempel från den 
engelska bokens första kapitel. 

Introduktion till Nivå 1 i den engelska boken New Horizons for Languages: 

SCHOOL LIFE: A DAY IN THE LIFE OF A TEENAGER 
The students are introduced to a teenage girl, Cathy and her pen friend Thomas. Thomas 
learns about daily life in the UK from Cathy, including her interests and school life. 

Stycket innehåller sex lektioner och läraren behöver en CD-spelare och ordböcker. En 
text eller en dialog finns i varje kapitel, därefter en lista över grammatiska moment, en 
ordlista, en momentförteckning som talar om vad eleven förväntas lära sig av stycket 
samt pedagogiska råd till läraren. I stycket om School life ingår exempelvis följande 
aktiviteter: 

GRAMMAR 
• Simple present tense 
• 3rd person -s

VOCABULARY 
• Music, movies, television, books, heroes, fashion 

TASKS 
• Read information from a website 
• Complete a website 
• Use colloquial expressions 

De pedagogiska råden TEACHING POINTERS är mycket detaljerade och ger 
instruktioner till de olika momenten och aktiviteterna. I stycket Cathy’s website

beskrivs sju olika moment som läraren kan använda i sin undervisning. 
Det finns också ett antal övningar och aktiviteter till varje text där eleven får 

tillfälle att bearbeta innehållet i den inledande texten. Övningarna inbjuder till 
varierade arbetsformer från arbete i helklass till individuellt arbete, parövningar och 
arbete i grupp. Övningarna och aktiviteterna är konstruerade så att de motsvarar olika 
svårighetsgrader och intressen. Det finns bl.a. övningar på vokabulär och fraser, 
arbete med tablåer och enkäter samt planeringar av olika slag. Ofta inbjuds eleverna 
att presentera sina resultat och göra jämförelser. Varje stycke avslutas med ett 
självtest på innehållet och en självvärdering där användarna individuellt får ta 
ställning till vad de nu kan göra på språket efter att ha arbetat med texterna och 
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övningarna: What I have learned, what I can do. I stycket om Cathy’s website ser 
självtestet ut så här:  

SKILLS TEST 
• Interview a friend about his/her interests and school subjects. Use this information to 

create a website about your friend. 

Där finns också en uppmaning till eleven att själv bedöma om han/hon klarat av de 
moment som angavs i början av stycket. Till elevernas förfogande finns också ett 
formulär där de kan följa sin egen utveckling och se hur språkkunskaperna 
framskrider: 

ASSESSING THE LANGUAGE LEARNING PROCESS 
Now I can 

• use colloquial expressions 
• write and order from a menu 
• plan homework tasks 
• use a bilingual dictionary 

Som avslutning på varje kapitel finns ett moment ATT GÅ VIDARE med hänvisningar 
till projektets egen hemsida, webadresser eller förslag på vidare arbete eller läsning: 

TAKING THINGS FURTHER 
• In pairs talk about how you plan your homework tasks. Draw up your own homework 

timetable. 

Styckena har ingen inbördes ordning, vilket innebär att man kan arbeta med dem i den 
ordning man själv väljer. Varje stycke innehåller texter och övningar på de olika 
nivåerna A1, A2 och B1. Alla texter är inte inlästa. De texter som finns inlästa på 
CD:n är markerade i boken. 

Ett stycke ur varje bok har validerats i ett eller ett par andra länder. I Sverige 
har lärare i skolor, på Komvux och Folkuniversitetet varit med och fått uttala sig om 
materialet. Därefter har vissa justeringar gjorts i de stycken som har granskats med 
nya direktiv för fortsättningen utifrån de synpunkter som kommit fram. När detta 
skrivs har vi ännu inte hunnit få reaktioner på om och hur böckerna används ute i 
skolor och i studiegrupper. Vi vet alltså inte om materialet fungerar så som vi har 
avsett. Frågorna är många: Är detta ett bra kompletteringsmaterial för språklärande? 
Ger de olika böckerna inspiration till vidare studier och till att besöka målspråks-
länderna? Lär sig eleverna av arbetet med materialet? Lär de sig något om den 
Europeiska unionen? Vad är det eleverna tar till sig? Kan det svenska materialet 
fungera i undervisningen i t.ex. Svenska för invandrare och Svenska som andraspråk? 
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Böckerna innehåller mycket få grammatiska övningar. Ett av våra direktiv var 
att minska ner på just detta, eftersom man ansåg att det redan finns många läroböcker 
i språk som innehåller mycket grammatik och språkliga övningar men lite av kultur 
och europakunskap. Avsikten med vårt material var att skapa ett kompletterande 
material för självstudier och för arbete med enskilda elever och grupper. 
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Robert Aman, f. 1982, har en magisterexamen i historia och tog lärarexamen för 
gymnasiet med inriktning historia och spanska i juni 2008. Han har även studerat 
vid universiteten i Barcelona och Bucaramanga, Colombia. Robert arbetar nu som 
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språket och religionskunskap i juni 1998. Ann-Sofie arbetar som sfi-lärare på 
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Maria Estling Vannestål, f. 1968, är fil.dr i engelska. Forskningen fokuserar på 
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forskning rör främst olika aspekter av engelsk syntax. Granath är vetenskaplig 
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främmande språk. Hennes undervisningsområde är främst ämnesdidaktik för 
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fortbildning av lärare och frågor relaterade till teori och praktik inom lärar-
utbildningen.  

Lovisa Sköld, f. 1983, avlägger examen på lärarprogrammet för grundskolans 
senare år och gymnasiet med inriktning engelska och franska i januari 2009.  

Pia Sundqvist, f. 1965, är doktorand i engelsk lingvistik vid Karlstads universitet. 
Hon har lång erfarenhet av att undervisa i språk (engelska, spanska, svenska) på 
grundskolan och gymnasieskolan. Parallellt med sina doktorandstudier undervisar 
hon framförallt i ämnesdidaktik för blivande engelsklärare och i olika fortbildnings-
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Hur skapas läsare och vad är litteraturens roll i svenskämnet? Hur för-
håller sig språk och litteratur till kultur och IT?  Lär vi oss språk i eller 
utanför klassrummet? Hur har IT påverkat lärandeprocesser i språk?

Centrum för språk- och litteraturdidaktik vid Karlstads universitet 
(CSL) fortsätter sitt arbete med att inspirera studenter och lärare att 
ställa frågor och söka svar. Fönster mot språk och litteratur är den 
tredje utgåvan i CSL:s didaktiska serie och innehåller fjorton bidrag 
som på olika sätt belyser språk- och litteraturdidaktiska frågor.

Fönster mot språk och litteratur

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
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