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Inledning 

Vägar till språk och litteratur är den fjärde utgåvan från Centrum för språk- och 
litteraturdidaktik (CSL) vid Karlstads universitet. Innehållet består av ett urval av de 
presentationer som framfördes i juni 2009 under den s.k. CSL-dagen av forskare 
och studerande vid universitetet.  Denna årligen återkommande konferens vänder 
sig speciellt till verksamma lärare i regionen och syftar till att sprida kunskap och 
intresse för didaktisk forskning i språk och litteratur och inspirera lärare att bedriva 
egen forskning eller att samverka med universitetet både när det gäller att formulera 
problem i verksamheten och att välkomna och stötta examensarbetande studenter.  

Bidragen i årets utgåva belyser olika vägar till språk och litteratur: genom 
boken, genom datorn och genom skrivandet.  Temat berör allså literacy både i dess 
grundmening som förmågan att läsa och skriva och i den vidare betydelsen att 
kunna förstå, tolka, skapa texter och använda och anpassa språkbruk till olika 
sammanhang.  

I den första avdelningen, “Vägen genom boken”, får vi ta del av fyra artiklar 
som behandlar olika aspekter av läsande. I den första med den provocerande titeln 
“Det gör inte mig nåt om de bränner ner biblioteket i stan” undersöker Margaretha 
Ullström pojkars läsande och betydelsen av läsande förebilder och samtal om 
böcker. Det senare är också ämnet för Karin Lundkvists bidrag “Boksamtal som 
verktyg för litterär kompetens” som visar på vad sätt boksamtal enligt Aidan 
Chambers modell kan sägas vara ett kvalitativt verktyg för att utveckla litterär 
kompetens i skolan. Lillemor Andersson berör också frågan om litterär kompetens i 
artikeln “I spänningsfältet mellan två läsarter”, där hon analyserar ett läromedels 
litteratursyn utifrån mål byggda på erfarenhetspedagogik och/eller på litterär 
kompetens. Slutligen redovisar Teresa Foster Norling en undersökning av åtta 
gymnasielärares syfte och mål med litteraturläsning i det engelska klassrummet. 

Det finns många didaktiska frågeställningar som relaterar till hur datorn 
påverkar lärandet idag. I den andra avdelningen, ”Vägen genom datorn”, granskas 
några olika aspekter. I artikeln ”Jag har hela världen i mitt klassrum: 
Datoranvändning i engelskundervisningen” redogör Anna Bresche och Åsa Liss för 
sin undersökning om hur datorn utnyttjas i språkundervisningen i en kommun där 
det skett en stor satsning på att förse eleverna med bärbara datorer. Målet med deras 
undersökning var framför allt att identifiera pedagogiska och didaktiska vinster som 
kan skönjas när det gäller undervisningen i engelska. Ett något annat perspektiv 
hittar vi i de två följande artiklarna. Pia Sundqvist har i sitt avhandlingsarbete 
undersökt om och i så fall hur elevers fritidsengelska har inflytande på deras 
muntliga färdighet och vokabulär, och i artikeln presenterar hon några av de mest 
slående resultaten. Anna Forsbergs artikel ”Eleverna får ett mer flexibelt språktänk: 
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Om datorspelandets inverkan på språkinlärning” ansluter till Pia Sundqvists 
frågeställning. I sin undersökning har Forsberg specifikt tittat på hur datorspelande 
påverkar elevernas kunskaper i engelska. 

Den tredje och sista avdelningen, ”Vägen genom skrivandet”, innehåller två 
artiklar. Christina Olin-Scheller skriver under rubriken ”Bortom bokens begräns-
ningar” om fanfiction. Fanfiction är en ny genre som består av fiktiva berättelser 
som utgår från befintliga historier och publiceras på Internet. Det Olin-Scheller 
studerar är läsandet och skrivandet hos författarna av fanfiction och deras lärande. 
Marika Kjellén Simes artikel, ”Content-Based Language Learning in English” 
summerar huvudresultaten i hennes avhandling från 2008. Hon utgår från begreppet 
CLIL, vilket står för Content and Language Integrated Learning (på svenska brukar 
man tala om SPRINT, dvs. språk- och innehållsorienterad inlärning och undervis-
ning). Kjellén Simes undersökning syftar till att ta reda på hur denna typ av 
undervisning påverkar elevernas färdigheter i att skriva på engelska. 

Efter dessa inledande rader följer June Milianders inledningsanförande vid 
CSL-dagen 2009. 

 
Vi tackar alla lärare som öppnat sina klassrum för studenter och forskare.  
 
Karlstad i december 2009 
 
Solveig Granath   Björn Bihl  Elisabeth Wennö 

Invigning av CSL:s språkdag 2009 

Hur viktigt är det att kunna språk? När det gäller förstaspråk är denna fråga helt 
okontroversiell. Däremot har synen på att kunna främmande språk och vem som 
behöver kunna andra språk än det egna av olika skäl varierat under åren. I Sverige 
infördes lag på skolgång för alla barn 1842, men det kom att dröja drygt 100 år 
innan det blev självklart att främmande språk infördes som skolämne för alla elever. 
I realskolan och gymnasieskolan var tyska länge det första främmande språket; även 
franska blev ett krav under ett eller ett par år. Flickskolan hade föredömlig 
undervisning i främmande språk. Där undervisades alla de tre stora språken. I 
fortsättningsskolan, som var en frivillig förlängning av folkskolan, fanns engelska 
tidigt som extra ämne, däremot inte tyska. Beslutet om att engelska skulle bli 
förstaspråk och obligatoriskt för alla hade tagits redan 1938, men kriget kom 
emellan och beslutet genomfördes först i och med skolreformen 1948. Synen på att 
språkinlärning var något särskilt visade sig när grundskolan infördes på 1960-talet; 
på högstadiet fick eleverna i engelska, liksom i matematik, välja mellan två kurser: 
en lättare, allmän kurs, och en svårare som var gymnasieförberedande. Idag finns 
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inte denna uppdelning längre; däremot har det införts förstärkning i engelska för 
dem som inte vill eller klarar att läsa ett andra främmande språk.  

 Mer språk för fler har varit ett önskemål under efterkrigstiden. Genom att 
grundskolan infördes blev det också mer språkundervisning för fler elever. Tyvärr 
har intresset för andra språk än engelska minskat under åren – inte bara i Sverige 
utan i hela Europa och världen i övrigt. Trender kommer och går också inom 
språkinlärning och undervisning. Händelser i världen påverkar vilka språk vi vill 
lära oss. Just nu är det på många håll populärt att läsa kinesiska och ryska. Jag vill 
också påminna om den hausse tyskan fick direkt efter murens fall. Skolminister 
Perssons uttalande om att tyska skulle bli obligatoriskt för alla hade viss effekt, 
vilket visade sig vara franskans nackdel. Ett ovanligt stort antal elever valde att läsa 
tyska efter skolministerns uttalande. Spanska som andra främmande språk har också 
fått stort utrymme i skolan under senare år. Möjligheten att läsa spanska är 
fortfarande förhållandevis ny på många håll. Engelskan har idag en stark ställning 
och hög status bland ungdomar. Trots detta – eller kanske tack vare detta – hanteras 
ämnet styvmoderligt, eftersom många beslutsfattare verkar anse att eleverna lär sig 
engelska utanför skolan. Att utredningen om En hållbar lärarutbildning (HUT -08) 
föreslår att blivande lärare i årskurserna 1–6 bara behöver 10 veckors utbildning i 
engelska på högskolenivå är en skymf mot de blivande lärarna men framförallt mot 
eleverna, med tanke på att många elever faktiskt har goda kunskaper i engelska. 

Europarådet har just fyllt 60 år. Fördraget skrevs under i London den 5 maj 
1949. En av initiativtagarna till Europarådet var John Trim. Trim hade varit tolk i 
Berlin under kriget och under efterkrigstiden, och en av hans teser var att kunskaper 
i språk är avgörande för samarbete, samförstånd och fred. Visserligen har verklig-
heten inte visat sig leva upp till förväntningarna på fred och samförstånd, men under 
de 60 år som gått sedan dess har ändå antalet deltagarländer ökat från 10 till 47. 
Stora insatser görs för att förbättra samarbete och språkundervisning i 
medlemsländerna. 

Europarådet verkade tidigt för en demokratisering av språkinlärning och 
språkundervisning, bl.a. för att öka rörligheten för personer och idéer i Europa men 
också för att uppmuntra och stödja det kulturella arvet och den språkliga 
mångfalden. Den språkliga mångfalden innebär att man på alla sätt ska garantera 
alla språks värde och verka för att medlemsländerna också stödjer minoritets-
språken. Demokratiseringen innebär att man betonar olika gruppers ibland speciella 
behov av språk; t.ex. kan vissa grupper behöva s.k. partiella kompetenser, t.ex. inom 
hantverksyrken, transportsektorn, handel m.fl. Följande år är viktiga hållpunkter: 

 
1949 Europarådet bildas; gemensamt europeiskt möte om samarbete i fråga om 

språkundervisning 
1957 Gemensamt europeiskt möte om samarbete i fråga om språkundervisning 
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1963 Det första större projektet om språkundervisning 
1975 Publicering av den första beskrivningen av språkliga tröskelnivåer i engelska 

av van Eek (The Threshold Level); senare kom också Niveau Seuil  för 
franska  och Kontaktschwelle för tyska 

1989 Nya medlemsländer börjar delta i gemensamma projekt 
1994 European Centre for Modern Languages grundas (ECML) 
2001 Europeiska språkåret 

A Common European Framework of reference – Gemensam europeisk 
referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning 
Den europeiska språkportföljen 
Beslut att en europeisk språkdag skall förläggas till den 26 september varje år 

 
Europarådets arbete har haft stor betydelse för språkundervisningen i Sverige, vilket 
syns i våra kursplaner och också i olika slags samarbetsprojekt om prov och 
bedömning. Trots det europeiska samarbetet tycker jag och många med mig att 
språken idag kämpar i motvind, liksom andra mer krävande ämnen i skolan. Ett 
exempel på detta kan vi hämta från vårt eget universitet, med nedläggning av 
franska och tyska. På liknande sätt ser det ut på andra håll både i Sverige och i 
Europa. Det är nedslående att bevittna denna neddragning av språkutbildningen, och 
man kan undra hur det kommer att se ut i framtiden.  

Myndigheterna försöker locka med yttre motivation i form av högre 
meritvärdering när elever har läst fördjupningskurser i andra främmande språk än 
engelska. Förhoppningsvis kommer detta att leda till att fler väljer att lära sig mer än 
ett främmande språk. Kanske kan meritvärderingen ge ett uppsving för fler och mer 
språk, och vi kan då anta att det kommer bli brist på lärare. Det är därför viktigt att 
vi på högskolenivå behåller kompetensen så att vi har möjlighet att möta de behov 
av språkutbildning som säkerligen kommer att uppstå om några år.  

Att lära sig språk sker inte bara genom yttre motivation. Eleverna lär sig inte 
det som är lätt – de lär sig det de behöver. Dagens elever nöjer sig inte med att 
arbeta med sådant som de kommer att behöva om 10 år eller så. De lär sig vad de 
behöver nu – för dataspel, kontakter på Internet och för kontakter med andra 
människor. Detta är något vi som lärare måste förhålla oss till i vår undervisning. 

Att lyfta fram språk, språkinlärning och forskning är inte bara viktigt utan helt 
nödvändigt. Språkdagen med CSL i juni varje år har blivit en tradition och ett viktigt 
led i det arbetet. Det är en tradition som vi ska vårda väl. Den är viktig av flera skäl: 
den ger tillfälle till kontakter mellan våra partnerskolor och universitetet, studenter 
får tillfälle att presentera sina arbeten och på så sätt återföra information till skolor 
och lärare och vi får alla tillfälle att ta del av forskning inom språken som bedrivs 
här vid universitetet. Jag hoppas att det kommer att bli åtskilligt fler språkdagar 
framöver. 

 
June Miliander
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”Det gör inte mig nåt om de bränner 
ner biblioteket i stan” 

Margaretha Ullström 

”Det gör inte mig nåt om de bränner ner biblioteket i stan” skriver en sjuttonårig 
pojke till mig när han ska utveckla sin syn på litteratur och läsning. Det är en 
kommentar som skär genom märg och ben på mig som lärare, bibliotekarie, läsare 
och samhällsmedborgare. Varför? Därför att en demokratisk stat förutsätter ett folk 
som kan läsa och skriva. 1994 års läroplaner för det obligatoriska och frivilliga 
skolväsendet markerar att skolan har ett grundläggande ansvar för att eleverna 
utvecklar färdigheter och kunskaper som är nödvändiga för individen som 
samhällsmedlem. Nödvändigheten är ömsesidig. I vår tid är demokratins fortlevnad 
och utveckling beroende av att folket är läskunnigt. 

Ett annat svar handlar om att utveckla unga människors tänkande. Utifrån 
den ryske forskaren Lev Vygotskijs teorier betraktar man inom sociokulturell 
teoribildning individens bruk av språket som nära relaterat till hennes tänkande. 
Språkyttringar är inte identiska med tänkandet men språket är ett oundgängligt 
redskap för att utveckla och kommunicera tanken. Lärande, tänkande och 
kommunikation hör samman. Lägg därtill resultaten från de internationella 
undersökningarna om elevers läsförmåga, PISA (Programme for International 
Student Assessment) och PIRL (Progress in International Reading Literacy Study), 
som visar en nedåtgående trend i svenska elevers läsförmåga både beträffande 
skönlitteratur och sakprosa. Ur ett samhälleligt demokratiskt perspektiv är detta 
oroväckande. Den insikten ledde till att jag intresserat mig för pojkars läsning 
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eftersom många undersökningar visar att pojkar läser mindre än flickor både i antal 
böcker och i tid räknat.1 

För dryga tio år sedan var jag projektledare för ett omfattande 
lässtimuleringsprojekt som involverade ca 180 manliga gymnasister. I projektet 
prövades olika metoder för att öka lusten till läsning och om möjligt finna några 
svar på frågan ”hur blir man en läsare?” Några år senare ingick jag i det nationella 
projektet Läsrörelsens läsråd. En av de aktiviteter som genomfördes inom projektet 
var något som kan kallas för marknadsföring av ”manliga läsande förebilder”. 
Ungefär samtidigt startades genom Litteraturfrämjandet och olika studieförbund 
projekt som ”Pappor läser”, ”Farfar och morfar läser”. Projekten har omsatt en hel 
del resurser, men det finns ingen omfattande forskning som visar att faktorn 
”läsande förebilder” har betydelse för att utveckla unga människors läsintresse. Det 
finns inte heller någon forskning som direkt visar på sambandet mellan manliga 
läsande förebilder och deras särskilda betydelse för pojkar läsning. Denna studie är 
därför koncentrerad till frågan: Är manliga läsande förebilder en faktor som 
påverkar barns och ungdomars läsutveckling?  

I första avsnittet presenteras syftet med undersökningen, de faktorer som 
undersökts samt några av de för undersökningen centrala begreppen. Undersök-
ningens enkät presenteras i avsnitt två liksom principer för urval och datainsamling. 
Därefter följer några av studiens resultat. De resultat som presenteras rör framför 
allt hemmet. De andra två ”rummen”, skolan och fritiden, kommer förhoppningsvis 
att presenteras vid andra tillfällen. Dessutom diskuteras resultatet beträffande 
manliga läsare som förebild för unga pojkar. I enkäten undersöks utöver faktorn 
”manlig förebild” också faktorer som högläsning och samtal.  

Kort om tidigare undersökningar 

Vad som menas med att kunna läsa och skriva har förändrats över tid. Det engelska 
begreppet literacy har en bredare omfattning än det svenska begreppet läskunnighet 
eller läskompetens. Begreppet innefattar dimensioner av att tolka och att förhålla sig 
till omvärlden. Forskaren Peter McLaren hör till dem som sökt visa på olika 
aspekter av det komplexa begreppet. Han särskiljer tre yttringar av literacy som han 
betecknar som functional, cultural och critical literacy. Med funktionell literacy 
åsyftar han en användbar avläsningsförmåga och en elementär skrivkunnighet. 
Kulturell literacy omfattar förmågan att tillägna sig en kulturs kärna av texter. 
Kritisk literacy innefattar dessutom förmågan att reflektera och förhålla sig till 

                                           

1 Se t.ex. läsvaneundersökningarna redovisade  i Läs- och bokvanor i fem svenska samhällen. Statens 
offentliga utredningar 1972: 20, Stockholm: Allmänna Förlaget och Läs Mera! Slutbetänkande av 1982 års 
bokutredning, Statens offentliga utredningar 1984: 30, Stockholm: Liber, Allmänna Förlaget 
Kulturbarometern i detalj: tema litteratur och bibliotek (1997), Stockholm: Statens kulturråd. 
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omvärlden. Det begrepp som används i IEA-undersökningarna (PIRLS och 
Trendstudien) benämns reading literacy. Det påminner i hög grad om funktionell 
literacy. Reading literacy definieras i PIRLS som ”förmågan att förstå och använda 
de skriftliga språkformer som efterfrågas av samhället och/eller värderas av 
individen” (Skolverket 2007: 22). I denna artikel använder jag begreppet reading 
literacy.  

I PIRLS undersökning är skillnaden mellan flickor och pojkar oförändrad. 
Både flickor och pojkar bidrar till tillbakagången. Det anmärkningsvärda är att den 
svenska tillbakagången tydligt kan hänföras till en minskning av andelen starka och 
mycket starka läsare. Denna studie fokuserar dock enbart på pojkars läsning.  

Undersökningen 

I ett nära efterhandsperspektiv svarar manliga gymnasister på trettio frågor som 
berör läsning till och med högstadieåldern.  Gymnasister valdes dels därför att det är 
möjligt att nå många ungdomar, då gymnasieskolan idag tar emot över 95 procent 
av alla ungdomar, dels för att ungdomarna har den obligatoriska skolan bakom sig 
och kan se tillbaka på sin uppväxt och skoltid i relation till läsning. Undersökningen 
utgår från tre rum för läsning: skolan, hemmet, och fritiden. De faktorer jag 
undersökt är högläsning, samtal och förekomsten av en ”läsande förebild”. 

Undersökningsgruppen utgörs inte av ett signifikant urval av svenska 
gymnasister. Respondenterna är manliga gymnasister som studerar på olika 
yrkesförberedande gymnasieprogram i en medelstor svensk stad. Det betyder att 
kommuntyper som industrikommuner, landsbygdskommuner, glesbygdskommuner, 
storstäder, större städer och förortskommuner är inte representerade i urvalet.  
Däremot är det möjligt att i enkätmaterialet urskilja gymnasister med hemort 
utanför den medelstora staden.  

Redovisningen i denna artikel bygger på 200 respondenter. Att 
respondenterna är unga män på väg in i vuxenlivet är ett medvetet val. Många 
läsundersökningar konstaterar att pojkar läser färre böcker, ägnar kortare tid till 
läsning och dessutom har en sämre läsförmåga än flickor (se fotnot 1).  Få om ens 
någon undersökning förklarar vad det beror på. Denna pilotstudie försöker 
utkristallisera och pröva tre möjliga förklaringsfaktorer: högläsning, samtal och 
manliga läsande förebilder.  

Studiens empiriska syfte är att bidra med kunskap om huruvida det föreligger 
ett samband mellan svenska gymnasisters bild av sig själva som läsare och 
förekomsten av läsande förebilder. I tillägg till detta ingår i det empiriska syftet 
också att belysa gymnasisternas inställning till läsning och läsning av böcker. 
Studiens teoretiska syfte består i att belysa och diskutera betydelsen av läsande 
förebilder för att utveckla en identitet som läsare. I tillägg till detta diskuteras 
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betydelsen av högläsning, samtal och läsande förebilder för utveckling av en 
identitet som läsare.   

Risken för att enkätsvaren ingår i en självförverkligande minnescirkel är 
uppenbar. Den som inte tycker om att läsa tenderar att uppfatta det som att ingen 
annan heller gör det och att han själv aldrig har gjort det. Samtidigt finns det ett 
egenvärde i att dessa svar är giltiga för respondentens uppfattning – det är så här 
han minns det, oavsett om det överensstämmer med vad som faktiskt hände.  

 I denna pilotstudie används ordet läsning i svepande formuleringar. I efterhand 
är det lätt att konstatera att frågorna borde ha varit mer precisa beträffande vad 
respondenten innefattar i begreppet läsning. Nu finns en tydlig markering när det 
gäller bokläsning. Men det framgår inte av frågeställningarna om det handlar om 
skönlitteratur eller sakprosatexter. Preciseringen av frågorna har koncentrerats till 
att tydliggöra ”manliga förebilder” i förhållande till läsning.  

Enkätens konstruktion 

Enkäten är uppbyggd utifrån undersökningens tre rum: skolan, hemmet och fritiden. 
De avslutande frågorna handlar om individens uppfattning av sig själv som läsare. 
Uppgifter om bakgrund återfinns i enkätens inledning och inkluderar ålder, skolår, 
gymnasieprogram samt tidigare grundskola. Att variabeln kön inte inkluderats har 
samband med enkätens uttalade syfte: att bidra med kunskap om pojkars 
uppfattningar om de frågor som enkäten ställer. Inga flickor har besvarat enkäten. 
Gymnasieelevernas medverkan har skett på frivillig grund. I överenskommelsen har 
ingått att data inte ska kunna spåras till individ, skolklass, skola eller kommun. 
Därför redovisas inte namn på vare sig skolor eller kommuner. Datainsamlingen 
pågick under vecka 45 till och med vecka 51 2002. Insamlingen har genomförts av 
lärare på berörda skolor. All insamling har skett i samband med ordinarie 
lektionstid. Fördelen med detta har varit möjligheten att nå en hel klass vid ett och 
samma tillfälle. Sannolikt har det bidragit till att höja svarsfrekvensen. Nackdelen 
kan vara att elever känt ett socialt tryck att besvara enkäten. I något enstaka fall har 
elever valt att inte delta. 

Pilotstudiens resultat relateras till den kunskapsöversikt över hur 
skriftspråklig undervisning genomförs i grundskolan som presenteras i Vad händer 
med läsningen? En kunskapsöversikt om läsundervisningen i Sverige 1995–2007 
(Skolverket 2007). Denna översikt togs fram som underlag för att förstå och 
förklara resultaten i de återkommande internationella studierna PIRLS (Progress in 
International Reading Literacy Study) och PISA (Programme for International 
Student Assessment), för vilka 2006 års undersökningar redovisades i slutet av år 
2007.  
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Kunskapsöversikten behandlar vad man läser, hur texter av olika slag 
behandlas och varför man arbetar som man gör i grundskolan med läsunder-
visningen i fokus. Dessutom undersöker man om det är någon skillnad i 
läsundervisningen mellan pojkar, flickor och elever med annat modersmål. Kort kan 
sägas att inventeringen visar att den forskning som bedrivits i Sverige i huvudsak 
består av relativt små, kvalitativa studier. Dessa studier visar att formell 
färdighetsträning dominerar undervisningen i läsning och skrivning trots att 
läroplaner och kursplaner betonar att lärande ska ske i meningsfulla sammanhang 
och att språkutveckling alltid är knuten till ett innehåll. Den övergripande fråga som 
belyses i översikten är: Hur genomförs grundskolans undervisning i svenska och 
svenska som andraspråk för att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga? 

Att identifiera sig som läsare 

Nationella läsvanestudier med ett representativt urval respondenter har under lång 
tid redovisat antalet läsare till 75 % och antalet icke-läsare till 25 %.2 I min 
pilotstudie är det förhållandet det omvända: 24 % (48) av pojkarna betraktar sig som 
bokläsare, 52 % (104) av pojkarna betraktar sig som icke-läsare och hela 21,5 % 
(43) uppger att de aldrig läser en bok. Tillsammans bildar gruppen pojkar som inte 
läser 73,5 %. Fem pojkar (2,5 %) anger att de ej vet. 

 

Tabell 1. Jämförelse mellan bokläsande pojkar och aldrig-läsande pojkar med 
avseende på läsvanor i hemmet (nominella tal).  

Pojkarna i studien har: Bokläsarna 
N=48 

Aldrigläsarna 
N=43 

fått läst för sig hemma  43 30 
fått läst för sig ofta och av fäder 20 17 
fått läst för sig ofta och av mödrar 39 34 
fäder som tycker om att läsa 28 13 
mödrar som tycker om att läsa 44 30 
fäder som aldrig läser 22 25 
mödrar som aldrig läser 5 13 
samtalat hemma om böcker 33 12 
inte samtalat om böcker hemma 14 31 
angivit att de känner en manlig 
 läsande ”förebild” 

13 12 

 

Anmärkningsvärt är att av de pojkar som uppfattar sig själva som bokläsande så är 
det en relativt stor andel, 22 pojkar av 48, som uppger att de inte tycker om att läsa. 

                                           

2 Se t.ex. läsvaneundersökningarna publicerade i Statens offentliga utredningar 1974. 
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De läser av olika anledningar, framförallt för att skolan kräver det av dem, men de 
gillar det inte. Däremot är det totalt 84 pojkar som anger att de tycker om att läsa. 
Det innebär att bland dem som tycker om att läsa finns en relativt stor grupp, 62 
pojkar, som tycker om att läsa men som uppfattar sig som icke-läsare. Bristen på tid 
är den vanligaste orsaken för att inte läsa. Studien visar att det finns ett klart 
samband mellan högläsning i hemmet och uppfattningen om sig själv som varande 
läsare eller ej. Av respondenterna är det 15 som uppger att ingen någonsin läst högt 
för dem under småbarnsåren. Bara två av dessa pojkar identifierar sig själva som 
bokläsare. I tabell 1 redovisas dock endast extremgrupperna ”bokläsaren” och 
”aldrig-läsaren” med avseende på egna och föräldrars läsvanor i hemmet. 
 

Intressanta mönster 

När siffrorna mellan de två grupperna bokläsare och aldrig-läsare jämförs med 
varandra framträder en del intressanta mönster. Hypotesen att läsande förebilder i 
allmänhet ska ha positiv effekt på unga människors utveckling till läsare visar sig 
svår att belägga. På liknande vis förhåller det sig med antagandet att manliga 
läsande förebilder ska ha gynnsam effekt på pojkars läsning. Både bokläsare och 
aldrigläsare uppger att de i ringa grad har mött människor som de betraktar som 
förebilder när det gäller läsning. Och det tycks inte som om mötet med förebilderna 
påverkat de unga pojkarna i någon grad. Däremot finns det mer eller mindre 
urskiljbara mönster som pekar mot ett samband mellan föräldrarnas läsning och de 
unga pojkarnas läsintresse.  

De bokläsande pojkarna har i högre grad än de aldrigläsande pojkarna en 
uppfattning om att deras fäder tycker om att läsa (28/13)och bland dem är det ett 
mindre antal fäder som aldrig läser (22/25). Det är inte någon nämnvärd skillnad 
mellan grupperna när det gäller att ha fått högläst för sig ofta och av fäder (20/17). 
Resultatet pekar i riktning mot att fadern har en viss betydelse för pojkars 
utveckling till läsare. En fader som läser kan förstärka sonens läsintresse. 

Båda pojkgrupperna uppskattar i ungefär likvärdig grad att de fått högläst för 
sig ofta och av mödrar under småbarnsåren. Däremot blir skillnaden mellan 
grupperna påfallande stor när det gäller uppfattningen om mödrarna tycker om att 
läsa. Då anger 44 pojkar av bokläsargruppen att deras mödrar ofta och gärna läser. 
Motsvarande antal för aldriggruppen är 30. På liknande vis framträder förhållandet 
med mödrar som aldrig läser. I bokläsargruppen är det bara 5 pojkar som anger att 
deras mödrar aldrig läser och bland aldrigläsarna är det hela 13 pojkar som uppfattar 
att deras mödrar aldrig läser. Sambandet mellan att utvecklas till bokläsare och den 
läsande modern är ett område för framtida forskning att ge sig i kast med. Den 
franske sociologen Pierre Bourdieu fäller i ”Distinktionen. En social kritik av 
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omdömet” (Bourdieu, 1994: 263) en kommentar som pekar på vikten av att studera 
och analysera moderns särskilda betydelse för ungas läsutveckling: 

 

Om vi utgår från den logik hos arbetsdelningen mellan könen som ger 
kvinnorna företräde i smakfrågor (liksom männen har företräde när det 
gäller politik), så finns det till exempel allt skäl att anta att mannen väljer 
kläder efter egen smak (och att hans kläder uttrycker denna smak) i en 
utsträckning som inte bara beror på det nedärvda kulturella kapital och 
det utbildningskapital som han förfogar över (…) utan också på hustruns 
utbildningskapital och kulturella kapital, och på det avstånd som 
härvidlag skiljer makarna åt. 
 

Bourdieu antyder här kvinnans ansvar för smaken i familjenheten och därmed 
hennes betydelse för utvecklingen av det kulturella kapital som förs vidare till 
barnen i familjekonstellationen. 

I den tidigare anförda forskningsöversikten konstateras att de forskningsstudier 
som genomförts visar att ansvaret för elevernas lärande i hög grad överlämnats till 
eleverna själva och under de tidiga skolåren till deras föräldrar. Sociokulturella 
faktorer som föräldrars utbildning och kulturella kapital får i ett sådant 
utbildningssystem stort genomslag. I min undersökning framträder samtalet som en 
betydelsefull faktor i det kulturella kapital som bidrar till att utveckla unga 
människor till läsare. Samtalet i hemmet om litteratur är en faktor som tydligt 
särskiljer bokläsaren från aldrigläsaren. Trettiotre av de bokläsande pojkarna anger 
att de pratar om böcker hemma. För aldrigläsarna är motsvarande antal 12, och hela 
31 av de aldrigläsande pojkarna menar att de aldrig diskuterat eller samtalat om en 
bok i hemmet. Sjuttioåtta av de icke-läsande 104 pojkarna uppger också att de aldrig 
samtalar om böcker i hemmet. Inte heller skolmiljön erbjuder möjligheter till samtal 
om litteratur. Forskningsinventeringen visar att eleverna oftast redovisar det lästa i 
någon av följande former: svarar på uppgifter till böckerna, berättar handlingen i 
boken för läraren eller för kamraterna, skriver recensioner. Samtal om texternas 
innehåll och elevernas tolkningar och erfarenheter relaterade till läsningen är 
sällsynt. I min studie blir detta påtagligt då ytterst få elever anger att de i skolan har 
samtalat om det de läst eller fått högläst. 

Slutkommentarer 

Mitt material är inte färdiganalyserat, men utifrån den hittillsvarande bearbetningen 
av det insamlade materialet är det möjligt att peka på två områden där en 
kunskapsutveckling är väsentlig för barn och ungas utveckling till läsare. För det 
första vill jag framhäva moderns betydelse som förebild för barn och unga när det 
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gäller läsning. Min studie indikerar att moderns betydelse för barns och ungas 
läsintresse och läsutveckling är underskattad. Barnavårdscentraler delar på vissa 
håll i landet ut informationsmaterial till föräldrar om barns behov av litteratur och 
högläsning, och i de föräldragrupper som bedrivs i BVC:s regi förekommer samtal. 
En inte alltför djärv gissning är att det framförallt är mödrar som deltar i dessa 
gruppsamtal. Några projekt rörande barn, böcker och läsning riktade mot mödrar 
känner jag inte till. För det andra vill jag poängtera samtalets roll, både i hemmet 
och i skolan. Mitt material pekar på samtalet om litteratur som en särskiljande 
faktor när det gäller att identifiera sig som läsare eller ej. Det ställer i hög grad krav 
på en förändrad undervisning beträffande litteratur och läsning. Forsknings-
inventeringen har visat på att det är få skolmiljöer där samtal om litteratur bedrivs 
regelbundet och naturligt. Samtidigt tyder min undersökning på att just samtalet om 
det lästa är en starkt bidragande faktor för litteraturintresse och läsintresse. I skolan 
är det möjligt att öppna litteraturens värld för elever som inte på ett självklart sätt 
möter den i hemmiljön genom samtal.   
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Boksamtal som verktyg för litterär 
kompetens 

Karin Lundkvist 

Att läsa en bok är en individuell och solitär handling, men de flesta som läst en bok 
vill också gärna prata om den med andra. I ämnet svenska är denna grundläggande 
impulsmotivation speciellt användbar, eftersom social interaktion av många anses 
som en förutsättning för utveckling och lärande i allmänhet och läs- och 
skrivutveckling i synnerhet (Nilsson & Ullström 2000: 27). När det gäller litteratur-
undervisning är den sociala interaktionen än mer betydelsefull. Författaren och 
litteraturpedagogen Aidan Chambers, till exempel, är en av dem som anser att 
samtal om böcker inte bara ökar elevers förståelse av textens innehåll, utan också 
utvecklar förmågan att tänka. Chambers har utarbetat en struktur för boksamtal som 
grundar sig på ”gemensamt begrundande” (Chambers 2002: 23). I denna artikel vill 
jag visa att Chambers struktur och hur den utförs i praktiken också kan relateras till 
Örjan Torells m.fl. (2002) definition av begreppet litterär kompetens. Min 
jämförelse pekar mot att Chambers boksamtalsmetod är ett kvalitativt verktyg för att 
utveckla den litterära kompetensen. För att tydliggöra detta kommer jag också att 
redovisa några lärar- och elevintervjuer. 

Att litteraturläsning i skolan är ämnad att utgöra grund för elevers utveckling i 
fler avseenden än enbart läsförmåga framkommer tydligt i läroplanen och kurs-
planer för svenska. I Lpf 94 står fastslaget inte bara att ”undervisningen skall 
anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” utan även följande kognitiva 
mål: ”Eleverna skall också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort 
informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig 
och använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna skall träna sig att tänka kritiskt, 
att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ”. 
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Vidare fastslår läroplanen att ”skolan skall utveckla elevernas kommunikativa och 
sociala kompetens […] med utgångspunkt i varje enskild individs behov, 
förutsättningar, erfarenheter och tänkande” samt vid bedömning ”beakta såväl 
muntliga som skriftliga bevis på kunskaper”. 

Dessa strävandemål kan jämföras med kursmålen för svenska A, som bland 
annat fastslår att en elev ska ”kunna tillgodogöra sig det väsentliga i en text som är 
relevant för eleven själv och för den valda studieinriktningen samt för eleven som 
samhällsmedborgare”, ”kunna förmedla åsikter, erfarenheter och iakttagelser i tal 
och skrift” samt ”kunna delta i samtal och diskussioner” efter avslutad kurs. För 
betyget godkänt ska eleven bland annat ”kunna formulera egna tankar och 
iakttagelser och göra egna bedömningar vid läsning av saklitteratur och litterära 
texter från olika tider och kulturer”. För betyget Väl godkänt krävs bland annat att 
”eleven argumenterar konstruktivt i gruppdiskussioner och håller intresseväckande 
och väl disponerade anföranden inför grupp” samt att ”eleven läser även mer 
avancerade texter av olika slag, relaterar det lästa till sina kunskaper och 
erfarenheter och reflekterar över innehåll och form”. Kraven för betyget Mycket väl 
godkänt är bland annat att ”eleven använder i såväl tal som skrift stilmedel som är 
effektfulla och slående och anpassar sitt budskap så att det både berör och förstås av 
mottagarna” samt att ”eleven gör jämförelser mellan olika tiders sätt att skildra olika 
motiv i skilda kulturer och relaterar dem till sin egen tid och sin egen livssituation”.  

Den kompetens som läroplanen och kursplaner eftersträvar stämmer väl 
överens med litterär kompetens i den mening som Torell m.fl. utvecklat och som jag 
menar att Chambers metod för boksamtal befrämjar. 

Litterär kompetens 

Torell, Von Bonsdorff, Bäckman och Gontjarova (Torell 2002) använde sig av 
begreppet litterär kompetens i sin undersökning av svensk, rysk och finsk 
litteraturundervisning. Detta begrepp har en central position för mitt argument, och 
därför finns det anledning att beskriva deras definition lite närmare. Torell m.fl. fann 
i inledningen av arbetet att begreppet var svårhanterligt, eftersom en tillfreds-
ställande definition saknades. Gruppen beslutade sig därför för att låta 
undersökningen bilda underlag till en konkretisering av begreppet och det är denna 
definition jag refererar till. Torell (2002) beskriver den litterära kompetensen utifrån 
en schematisk modellbeskrivning, där litterär kompetens utgör ett spännings-
förhållande mellan tre poler runt ett dialogiskt centrum. I detta centrum finns 
läsaren. De tre omgivande polerna är Konstitutionell kompetens, Performans-
kompetens samt Literary transfer-kompetens (Torell 2002: 83). Den konstitutionella 
kompetensen avser fiktionsskapandet, det vill säga detta att människan är 
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fiktionsskapare. Denna förmåga att låtsas och fantisera är inte inlärd eller socialt 
skapad av omgivningen, utan ses som en inneboende naturlig egenskap hos 
människan.  

Performanskompetensen är däremot socialt inlärd. Med performanskompetens 
avses den inlärda förmågan att analysera och uttala sig om texter, exempelvis att 
uppmärksamma strukturer i text, komposition, berättarteknik, tema, intrig med 
mera. Genom undervisning övar eleven upp sin performanskompetens och får lära 
sig ett språk om språket samt tekniker för att uppmärksamma dessa (Torell 2002: 
83). Vid alltför ensidig träning av performanskompetensen kan läsaren tolka texten 
utifrån inlärda mönster i så hög grad att hon inte tänker självständigt. Detta kallas 
performansblockeringar.  

Den tredje litterära kompetensen slutligen är Literary transfer-kompetensen. 
Att ha literary transfer-kompetens innebär att läsaren kopplar textens innehåll till 
egna livserfarenheter. Genom denna kompetens skapar läsaren en subjektiv 
verklighet, det vill säga en verklighet så som den enskilde läsaren själv ser den 
(Torell 2002: 86). Tendensen att eliminera den litterära distansen till verkligheten är 
ett problem, menar Torell. Läsarens verklighetsbilder kan bli så dominerande i 
läsningen att texten i själva verket hamnar i skymundan, påpekar han. Vid en sådan 
form av läsning utvecklas inte läsarna; det enda de möter är sina egna erfarenheter, 
vilket givetvis begränsar deras litterära kompetens (Torell 2002: 87). Samtliga del-
kompetenser i samlingsbegreppet litterär kompetens måste ha en balans och jämvikt 
sinsemellan. Det är först då en litterär kompetens kan tillskrivas läsaren. Det är 
alltså viktigt att elever får möjlighet att träna och utveckla samtliga tre kompetenser 
och kanske också bli medvetna om till vilken pol olika typer av utsagor hör. 

Chambers boksamtalsstruktur 

Hur är då boksamtalen behjälpliga i jakten på en litterär kompetens? Chambers 
skriver att genom att ”kloka huvuden slås ihop” utvidgas vars och ens individuella 
tankeförmåga (2002: 28). Samtal kring litteratur är i grund och botten ett slags 
”gemensamt begrundande”, menar han. Att samtala om böcker är ett sätt att ge form 
åt de tolkningar, tankar och känslor som väckts av boken och som läsarna 
tillsammans skapat ur texten, enligt Chambers.  

Chambers lyfter fram tre ingredienser i samtal som speciellt viktiga vid 
boksamtal. Den första är att utbyta entusiasm. När vänner berättar för varandra om 
böcker de läst bidrar det ofta till att flera läser samma bok. När flera läst boken får 
samtalet en djupare inriktning. Istället för att referera boken diskuterar de den egna 
och andras tolkningar av innehållet, genom att utgå från gillanden och ogillanden 
(Chambers 2002: 18). 



Boksamtal som verktyg för litterär kompetens 

18 

 Den andra ingrediensen är att utbyta frågetecken, det vill säga att reda ut det 
läsaren själv inte förstår. Eleverna i boksamtalsgruppen får helt enkelt lyfta frågor 
eller påståenden för att diskutera dem i gruppen. Det kan handla om luckor i texten, 
om symboler eller en allegorisk beskrivning. Inom detta område är det således flera 
kompetensområden som stimuleras beroende på vilket tolkningsproblem som 
behandlas (Chambers 2002: 19). 

Den tredje är att utbyta kopplingar, det vill säga att hitta mönster. Här skiljer 
Chambers på inomlitterära och utomlitterära kopplingar, där inomlitterära är 
exempelvis detaljer i utformningen eller genremönster. De utomlitterära kopplingar-
na är av två typer. Den första kallar Chambers världen-till-texten, vilket innebär att 
man jämför händelser i texten med verkliga händelser. Den andra kallar han för 
jämföra texter med varandra, vilket handlar om att hitta intertextuella förhållanden, 
hur en text liknar en annan, eller hur de skiljer sig åt. Det kan också vara att jämföra 
karaktärer från olika texter med varandra. Båda dessa alternativ är beroende av 
läsarens erfarenheter, såväl livserfarenheter som litterära erfarenheter. I dessa 
diskussioner är det såväl literary transfer-kompetens som konstitutionell kompetens 
som stimuleras (Chambers 2002: 23). 

Utifrån dessa huvudrubriker behandlas de tre schematiska polerna på ett 
naturligt sätt. De ”tomrum” som Wolfgang Iser (1978) anser finns i texter och som 
ger utrymme för olika tolkningar problematiseras då eleverna diskuterar sin 
individuella syn på olika händelser, vilket utvecklar en konstitutionell kompetens. 
Fantasin måste i detta läge utnyttjas för att skapa en bild av det som texten 
förmedlar. Läsarens erfarenhet är också av betydelse. Ju mer erfarenhet läsaren har 
av litteratur, desto enklare är det att ta sig an texters innehåll. I en grupp kan de mer 
erfarna läsarna dela med sig av sin erfarenhet till de mindre vana läsarna, vilket 
stimulerar allas literary transfer-kompetens. För de mer erfarna läsarna ligger 
vinsten i att sätta ord på sina tankar, och på så vis utvecklas dessa. 

 Strukturen diskuteras och eleverna analyserar symboler, intertextualitet och 
ordbilder. Vid diskussioner om texten och textens tekniska struktur utvecklas 
performanskompetensen. Eleverna får sätta ord på tekniska fenomen, vilket 
medvetandegör strategier för att skapa en kvalitativ litteratur. 

Samtalets verbala styrkor 

Chambers delar även in samtalen i fyra underkategorier (Chambers 2002: 31). Den 
första är ”att säga något för sin egen skull”. Drivkraften för denna typ av diskussion 
är behovet av att få höra sina egna tankar. Uttalandet utgör i själva verket en del av 
tankeprocessen. Uttryck som ”jag tänkte bara högt” eller ”hur låter det här” är 
uttryck som förmedlar vårt behov av att utveckla tanken genom talet. Många gånger 
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kan den som talar få respons från lyssnare, vilket han menar utvecklar dennes tankar 
ytterligare en dimension (Chambers 2002: 25).  

Chambers andra underkategori är ”att säga något till andra”. Drivkraften 
bakom detta är att den som talar ska få utvecklande respons på sina tolkningar. Det 
gemensamma resultatet av att samarbeta bidrar till att båda parters individuella 
tankeförmåga utvidgas (Chambers 2002: 26). 

Den tredje underkategorin är ”att säga något tillsammans”. Drivkraften här är 
att via diskussion reda ut problemområden. Varje gruppmedlem vet något, men 
ingen vet allt. Via en interaktionalistisk process kommer gruppen framåt i 
tolkningsprocessen. De lägger metaforiskt pusslet tillsammans. På så sätt växer en 
tolkning av boken fram – vetskap om, insikt i och uppskattning av den – vilket långt 
överträffar vad en enskild gruppmedlem kunde ha producerat på egen hand 
(Chambers 2002: 29). 

Den fjärde, slutligen, är ”att säga något nytt”. Lusten att medverka i ett 
boksamtal för boksamtalets egen skull är själva drivkraften till att säga något nytt. I 
det här fallet har deltagaren insett samtalets betydelse, att det ger nya insikter och 
ökad uppskattning av texten. I denna fas finns en form av uppenbarelse, då läsarna 
gör det okända känt genom att tillsammans ta del av varandras läsning. Läsningen 
utvecklas här från en ensam företeelse till ett socialt medel för att skapa och 
återskapa livets kärnpunkter (Chambers 2002: 29 f.). 

Social interaktion som litteraturdidaktisk plattform 

Chambers betonar den sociala aspekten vid läsning och menar att den avgörande 
punkten ligger i samtalet om litteratur, såväl det man säger själv som det som andra 
tar upp. Samtal kring litteratur är ett slags gemensamt begrundande. Via 
diskussionen om egen och andras litteraturläsning pratar läsaren sig fram till sig 
själv, vilket såväl elever som de lärare jag intervjuat instämmer i. Berättandet utgör 
en central del av att vara människa. Via berättelser om oss själva och andra formas 
våra identiteter och ges en förståelse för det liv vi lever. Människan blir människa 
genom ett socialt samspel, och med hjälp av språket ges möjlighet att förstå 
omvärlden. Berättandet är med andra ord av grundläggande betydelse i all mänsklig 
gemenskap (Chambers 2002: 23, 43).  

I boksamtalet hjälps deltagarna åt att tolka och skapa innebörd genom att ställa 
frågor och kommentera varandras utsagor. I samtalen är deltagarna olika aktiva, 
men samtliga har betydelse för att diskussionen ska bli framgångsrik. I ett 
problemlösande samtal är förutsättningen att alla hjälps åt. De ska tillsammans 
presentera en lösning. Med hjälp av egna erfarenheter kommer de gemensamt fram 
till en eller flera tolkningar. Via en literary transfer-kompetens kopplar läsaren 
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textens innehåll till egna erfarenheter. Denna funktion är en kärna i den 
läsarorienterade teorin. I denna del är det viktigt, vilket tidigare nämnts, att texten 
och tolkningen inte kommer för långt från varandra. En läsning där läsaren enbart 
återger sin egen erfarenhet i texttolkningen innebär i slutändan att läsaren aldrig 
kommer att se annat än sina egna erfarenheter. Läraren har av den anledningen en 
viktig roll, nämligen att föra samtalet tillbaka till texten. Detta görs enkelt genom 
frågan ”hur vet du detta?”, vilket tvingar deltagarna att ta stöd i texten. 

I Chambers boksamtal är just interaktionen och de gemensamma upplevelserna 
de primära faktorerna. Genom att hitta kopplingar och mönster i texterna menar 
Chambers att läsaren kommer fram till en tolkning av densamma. Dessa mönster 
blir urskiljbara för läsaren genom dennes litterära erfarenhet. Boksamtal utvecklar 
således förmågan att analysera och uttala sig om texter, det vill säga en 
performanskompetens utvecklas. Mönstren kan beröra textens komposition, dess 
tema eller huvudintrig. Gemensam diskussion om karaktärernas egenskaper hör 
också till denna kompetens.   

Boksamtal i praktiken 

Såväl de intervjuade lärarna som eleverna ansåg att just performanskompetensen 
fick en naturlig och verklig förankring genom diskussion av texten, trots att 
boksamtalen genomfördes på olika sätt. En av lärarna arbetade ofta tematiskt, vilket 
innebar att eleverna i sin läsning skulle titta närmare på ett för tillfället aktuellt 
fördjupningsområde. Dessa boksamtal hade således en extra infallsvinkel förutom 
de tre utgångspunkterna om gillanden, ogillanden och frågetecken. Eleverna 
diskuterade till exempel kvinnors status och samhällsstrukturer som en del av 
samtalen. I detta avseende kan litteraturlupplevelser, som Louise Rosenblatt menar, 
”bilda själva kärnan i de slags bildningsprocesser som krävs i en demokrati” 
(Rosenblatt 2002: 210). Läraren hade aldrig färdiga frågor inför samtalen. Han 
ansåg att elevernas reaktioner på sina läsupplevelser var drivkraften bakom samtalet. 
Läraren hade aldrig varit med om att det varit tystlåtna och trögflytande samtal; 
tvärtom var samtalen alltid livliga när de byggde på elevernas egna reaktioner och 
upplevelser. Lärarens roll i samtalet var ganska passiv. Han höll sig i bakgrunden 
och förde bara in samtalet på temat eller den aktuella texten vid de tillfällen när 
samtalen tappade tråden. Textens luckor fylldes i med olika ingredienser baserat på 
elevernas egna erfarenheter. När dessa tolkningar och frågetecken bearbetades i 
gruppen fick texten en ny och djupare innebörd för eleverna. 

En annan lärare ansåg att boksamtalen medförde en ökad medvetenhet om 
olika lässtrukturer. Hon ansåg att eleverna utvecklade ett metaspråk i boksamtalen, 
det vill säga ett språk om språket. Genom att tillsammans diskutera berättartekniker 
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och skrivtekniker fick eleverna lära sig att sätta ord på företeelser de blivit bekanta 
med via läsningen. De fick namn på företeelser som parallellhandling, allvetande 
berättare, in medias res, peripeti och så vidare. Detta gav eleverna en ökad 
medvetenhet om läsning, vilket läraren ansåg utveckla elevernas intresse och 
kompetens för densamma. 

Samtliga de intervjuade lärarna anser det positivt att växla mellan skriftliga 
redovisningar och muntliga boksamtal. Många elever finner det lättare att formulera 
sig i tal än i skrift. Boksamtalen ger dessa elever en möjlighet att komma fram med 
tankar och reflektioner som de annars inte lyckas uttrycka.  

Eleverna själva ser boksamtalen uteslutande som positiva. De anser att 
diskussionerna är berikande och att det är roligt att höra andras åsikter. De anser att 
det är ”det som ger någonting”. Det är först efter att de diskuterat en text som de 
känner att de verkligen har tagit texten till sig. Eleverna berättade också att de tyckte 
att det var lärorikt att få ta del av andras perspektiv på olika händelser, eftersom det 
öppnade upp för nya sätt att se på saker. Därför är det speciellt angeläget att betona 
den sociala interaktionens betydelse. Så förespråkar t.ex. Kjell Granström (2007) 
kollektivt samarbete i skolan, även om detta kan medföra stökiga och oroliga 
klasser. Grundskolan har genomgått påtagliga förändringar under senare år och 
individuella arbetsformer har ökat på bekostnad av kollektiva och gemensamma 
upplevelser. Han menar att dagens skola speglar det individualistiska samhället med 
en ökad betoning på individuella lösningar och framhåller att denna metod kan 
försvåra den sociala utvecklingen om den tillåts dominera (Granström 2007: 24). 
Boksamtalet är en god metod att motverka detta eftersom det förenar individuella 
och kollektiva handledningar, där det ena är en förutsättning för det andra och 
dessutom producerar ett mervärde för båda. 

Referenslista 

Chambers, Aidan. 2002. Böcker inom oss – om boksamtal. [Övers. Katarina Kuick]. 
Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Granström, Kjell. 2007. Forskning om lärares arbete i klassrummet. Kalmar: Myndigheten 
för Skolutveckling. 

Iser, Wolfgang. 1978. The act of reading: A theory of aesthetic response. London: 
Routledge. 

Nilsson, Nils-Erik & Ullström, Sten-Olof. 2000. Läsarens läsning. Karlstad: Karlstads 
universitet, Ämnesdidaktiska forskargruppen. 

Rosenblatt, Louise M. 2002. Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa. Lund: 
Studentlitteratur. 

Skolverket. 2002. Kursplan för SV1201: Svenska A. Tillgänglig på 
[http://www.skolverket.se/sb/d/2503/a/13845/func/kursplan/id/3205/titleId/SV1201%
20-%20Svenska%20A]. 



Boksamtal som verktyg för litterär kompetens 

22 

Torell, Örjan. 2002. Resultat – en översikt. I :Ö. Torell (red.). 2002. Hur gör man en 
litteraturläsare?: Om skolans litteraturundervisning i Sverige, Ryssland och Finland. 
74–100. Rapport från projektet “Literary Competence as a Product of School 
Culture”. Härnösand/Östersund: [Institutionen för humaniora,] Mitthögskolan.



 

23 

 

  
 

I spänningsfältet mellan två läsarter 

Lillemor Arvidsson 

I dagens svenska skola finns det olika sätt att se på hur man ska läsa litteratur och 
varför. Ingrid Mossberg Schüllerqvist behandlar ett spänningsfält i sin avhandling 
Läsa texten eller ”verkligheten”: Tolkningsgemenskaper på en litteraturdidaktisk 
bro (2008). Detta spänningsfält innebär att skolans litteraturundervisning påverkas 
av motstridiga mål: ”Den ena [av de två motsättningarna] vetter mot utveckling av 
människan, den andra mot kunskaper om estetiska gestaltningar och litterär 
läsförståelse” (Mossberg Schüllerqvist 2008: 68). Hon menar vidare att den ena 
motsättningen utgår från att elevernas erfarenheter ska vara utgångspunkten för 
urvalet av litteratur och att läsning syftar till att bättre förstå omvärlden. Den andra 
fokuserar på kunskaper om texter och läsförståelse av litterära texter. I sin 
avhandling betonar Mossberg Schüllerqvist också att svensklärare måste ta ställning 
till vilken läsförståelse man vill förmedla genom sin undervisning. Detta är relevant 
för hur man vill jobba, vad för slags texter man väljer att ta in i klassrummet, och 
varför man väljer dessa texter och ett visst arbetssätt. Att ta hänsyn till dessa 
didaktiska frågor är av stor vikt när lärare planerar och genomför sin litteratur-
undervisning. 

Ett alternativ som läraren har som svar på frågan vad är att använda sig av de 
läromedel som finns tillgängliga på skolan. Innan man väljer läromedel, anser jag att 
det är en förutsättning att man vet hur läroboken är uppbyggd och vilka frågor och 
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uppgifter som förekommer. Dessutom är det av vikt att veta att lärobokens 
litteratursyn stämmer överens med min syn som lärare. Hur ser man på litteratur och 
litteraturläsning i läroboken? Vill jag välja att arbeta med denna bok eller kommer 
jag att välja någon annan? Frågan är alltså vilken lärobok som passar min litteratur-
syn. 

Med utgångspunkt i spänningsfältet mellan olika motsättningar beträffande mål 
för litteraturläsning som nämnts ovan hade uppsatsen som ligger till grund för denna 
artikel som syfte att undersöka vilken syn på litteraturläsning som framkommer i ett 
undersökt läromedel. Spänningsfältet består av två utgångspunkter för litteratur-
läsning. Den ena lägger vikt vid läsning utifrån elevernas erfarenheter med syfte att 
främja personlig utveckling och omvärldsförståelse. Denna benämns den externa 
polen. Den andra polen i motsättningen fokuserar mer på kunskaper som litterär 
läsförståelse och litterär kompetens och benämns den interna polen. Även en 
granskning av den litterära inramningen till texterna i läroboken ifråga görs och 
kopplas till de båda polerna. 

Bakgrund och teori  

Den externa polen 

Den externa polen relateras till externa mål, vilket innebär att studier i ett ämne 
också ska leda till kunskaper utanför ämnet (Mossberg Schüllerqvist, 2008: 50). Till 
den externa polen räknas begreppet erfarenhetspedagogik som enligt Lars-Göran 
Malmgren innebär att undervisningen tar fasta på elevernas erfarenheter och 
förutsättningar därför att ”litteraturen i olika former gestaltar mänskliga 
erfarenheter” (Malmgren, 2007: 30). Mossberg Schüllerqvist säger också att ”[e]n 
erfarenhets-pedagogisk undervisning fokuserar på att texten kan användas för att 
diskutera livet och samhällsfrågor” (2008: 68), alltså delar som hamnar utanför 
ämnet i en litteraturläsning.  

En annan forskare som förespråkar den externa polen är Gunilla Molloy som 
menar att ”[t]extens språk, författarens val av olika ord, olika stilvalörer […] är 
redskap för att finna fram till den verkliga skatten, de existentiella frågor som texten 
lyfter fram” [min kursivering] (Molloy, 1996: 226). Även Louise Rosenblatt 
förespråkar den externa polen. Gun Malmgren menar i ett förord till den svenska 
översättningen av Rosenblatts bok Litteraturläsningen som utforskning och 
upptäcktsresa att Rosenblatts budskap är att förståelsen av en text skapas mellan 
texten och läsaren, ett samspel som hon kallar transaktion (Rosenblatt, 2002: 5). 
Rosenblatt menar att mening skapas när texten läses estetiskt. En estetisk läsning 
kännetecknas av att läsaren vidgar ”sin uppmärksamhet så att den omfattar den 
personliga och känslomässiga aura som kringgärdar de frammanande orden och 
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fokusera – erfara, genomleva – de stämningar, scener och situationer som skapas 
under transaktionen” (Rosenblatt, 2002: 14). Läsningen kan också vara efferent. 
Malmgren beskriver också detta i förordet till den svenska utgåvan av Rosbenblatts 
text: ”[I] den efferenta läsningen trängs det personliga, intuitiva, känslomässiga, 
kreativa och tolkande förhållningssättet undan till förmån för en mer bokstavligt 
inriktad opersonlig och allmän läsart” (Rosenblatt, 2002: 11). Det är alltså en 
estetisk läsning som är att föredra, enligt Malmgren. 

Den interna polen 

Det som kännetecknar den interna polen kan istället sammanfattat förklaras med det 
begrepp som Örjan Torell kallar för performanskompetens, det vill säga ”den 
inlärda, konventionsstyrda förmågan att analysera och uttala sig om litterära texter”, 
som han anser är en del av den litterära kompetensen (Torell, 2002c: 83). Han 
menar att den som har en god performanskompetens kan finna saker i texten med 
hjälp av inlärda mönster. Exempelvis kan man upptäcka berättarteknik, se hur 
textens komposition ser ut, vilka teman som finns i texten och så vidare. 
Performanskompetensen kan till exempel innebära aktiv begreppskännedom, 
praktisk tillämpning av begreppen, och analytisk skrivfärdighet, vilket innebär att 
man genom relevanta citat kan ge belägg för sitt resonemang (Torell 2002c: 92). Det 
är alltså texten och dess innehåll som är i fokus. Torell anser också att det som han 
benämner literary transfer-kompetensen, som handlar om att ”läsaren kopplar 
textens innehåll till sina livserfarenheter” (2002c: 85) är lika viktig för den litterära 
kompetensen. Dock påpekar han att en läsning som överväger för mycket mot 
literary transfer kan leda till att texten ”hamnar i skymundan” och att ”[e]n sådan 
läsart gör läsaren till en skeppsbruten på en öde ö. Han riskerar att aldrig få se något 
annat än sina egna livsförhållanden i de texter han läser” (Torell 2002c: 87). 

Stig Bäckman (2002: 106) har liknande funderingar när det gäller risken för att 
texten försummas i det han kallar ”outvecklad litterär kompetens”. Outvecklad 
litterär kompetens menar han är då läsningen ”inte går att förena med eller bortser 
från väsentliga delar av texten”. Han menar också att läsaren kan tappa kontakten 
med texten genom att fokusera på sådant som kan relateras till den personliga 
livssituationen (Bäckman 2002: 108). Bäckman tar också upp Wolfgang Isers idéer 
som handlar om att läsaren, utifrån sin litterära kompetens, skapar mening i sitt möte 
med texten. Han påpekar också att litterär kompetens är det som hindrar läsaren från 
att helt subjektivt skapa mening utifrån sina egna erfarenheter (Bäckman 2002: 
122).  

Ett sista begrepp som får representera den interna polen är det som Johan 
Elmfeld kallar för framställningsmedveten reception av litterära texter. Enligt 
Mossberg Schüllerqvist (2008: 28) menar Johan Elmfeldt att detta innefattar 
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”kunskaper om litteraturhistoria, genreutveckling, narratologi och hur texten 
gestaltar sin historiska tillkomsttid”. Anledningen till att detta nämns här är att 
Elmfeldt menar att erfarenhetspedagogisk undervisning i litteratur kan göra att man 
inte får med den framställningsmedvetna receptionen. Den kan leda till att de två 
olika läsarterna, dvs. ”livsläsning” å ena sidan, och ”förståelse av estetisk gestalt-
ning”, å den andra, ställs emot varandra (Mossberg Schüllerqvist, 2008: 79). 

Metod, material och urval 

Min studie är en textanalys av kvalitativ karaktär, där endast ett läromedel 
undersökts, dock på djupet. Läroboken heter Svenska spår 2 (Ahlenius & Leibig, 
2004) och är avsedd för undervisning i gymnasiets B-kurs i svenska. Analysformen 
kan sägas vara en innehållsanalys, som glider över i en idéanalys. Utifrån de teorier 
som ligger till grund för spänningsfältets båda poler har jag undersökt frågor och 
uppgifter i läroboken. Jag undersökte också den litterära inramningen av texterna i 
läroboken i förhållande till hur litterära texter ramas in i andra böcker. Detta kopplas 
i uppsatsen till de två polerna i spänningsfältet. Läroboken har valts ut på grund av 
att det var den senast utgivna på skolan där jag befann mig. Frågor och uppgifter i 
boken som användes för analysen valdes ut på två olika grunder. Några valdes ut då 
de kan ses som representativa för lärobokens uppgifter, medan andra uppgifter 
valdes ut på grund av sin egenart, dvs. att det endast förkommer enstaka eller ett 
fåtal sådana uppgifter och frågor i läroboken.  

Dessa frågor och uppgifter hänförs i läroboken till olika kategorier, vilka även 
finns med i tidigare upplagor av boken. De uppgifter som berörs i uppsatsen är 
direkt anslutna till de litterära texterna. De olika kategorier som behandlas där är 
närstudium, funderingar, diskussion, eget skapande, alternativ uppgift, läs och 
presentera en roman. Frågorna har jag sedan delat in i olika egna kategorier utifrån 
Ullströms resonemang kring Olga Dysthes begrepp autentiska, kvasi-autentiska och 
slutna frågor (2002: 274 f.). Autentiska frågor innebär frågor som inte har ett givet 
svar, medan slutna frågor innebär att det finns ett rätt svar. Kvasi-autentiska frågor 
är frågor som kan ses som autentiska men som blir icke-autentiska när frågan 
egentligen på grund av kontexten förväntas ha ett rätt svar. Ullström (2002: 33) tar 
även upp något som han kallar deskriptiva och analytiska utsagor, som handlar om 
”urval, tillrättaläggande och presentation av fakta”. Enligt Ullström (2002: 352 f.) 
kan en sådan uppgift eller fråga ha som syfte att ”[e]leven ska uppmärksamma och 
identifiera drag eller företeelser i en given text och reproducera [uppgifterna]”. 
Ullström (2002: 353) skiljer mellan deskriptiva uppgifter och explikatoriska 
skrivuppgifter. Utmärkande för de senare är att de innehåller tolkande inslag. Han 
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menar vidare att det kan vara värt att skilja sådana uppgifter åt men att båda delarna 
kan vara av styrande karaktär.  

Litteraturhistorisk inramning och kontext 

För att undersöka hur lärobokens utdrag inramades gjorde jag en jämförelse med hur 
utdrag vanligtvis ramas in. Läroboksförfattare kan till exempel inleda med att 
beskriva religiösa och politiska perspektiv på den tid då texterna uppkom. Ett annat 
vanligt sätt är att man berättar om författaren till texten. Därtill tar vissa också upp 
författarens skrivsätt, vilken genre utdraget anses tillhöra och vilken epok utdraget 
kan sägas vara del av (se Arvidsson, 2008: 16 f.).  

Analys och resultatredovisning 

Exempel på hur inramningarna har analyserats 

Uppgifternas kontext ser lite olika ut, och då utrymme inte finns i denna artikel att 
redovisa alla analyser, kommer jag att enbart redovisa min analys av inramningen 
till textutdraget från den första texten i läroboken ur Jan Fridegårds Trägudars land. 
Före denna text finns en genomgång av namn från den fornnordiska mytologin. Det 
är detta som kan ses som grund för hur texten och dess uppgifter ska förstås. 
Genomgången består av en lista med namn med tillhörande beskrivning för att 
förklara dem, till exempel ”Asgård Asarnas (gudarnas) hem som låg mitt i Midgård 
så att asarna kunde hålla uppsikt över människorna” (Ahlenius & Leibig, 2003: 16). 
Någon annan information innan man läser texten får man inte. Ska man då tolka 
detta som en del av historien till Fridegårds text och en hjälp att förklara den? Man 
kan fråga sig vilken förförståelse som skapas utifrån dessa namnförklaringar. Inte 
förrän på textens sista sida står det: ”Ur Trägudars land, 1940”, och det är således 
först här läsaren får veta när texten är skriven. Jag anser att informationen om texten 
är tunn och egentligen inte relevant. Här vill jag dock poängtera att detta endast är 
en av lärobokens texter, och hur läraren använder sig av boken i praktiken är inget 
jag har undersökt. För att anknyta till min teoretiska utgångspunkt vad gäller 
litteraturens inramning, så kan jag konstatera att denna uppgift inte presenteras i sitt 
litteraturhistoriska sammanhang. Man presenterar nordisk mytologi, vilket inte alls 
hör till den tid då texten Trägudars land skrevs. Man presenterar inte heller 
författaren som en del i inramningen. Författarna till läroboken nämner inte heller 
vilken genre texten tillhör. Vidare lämnar man en förklaring till epoken utanför. Vi 
kan också se att ingenting om Fridegårds stil eller sätt att skriva tas upp i 
inramningen.  

En närmare granskning av textutdraget från Trägudars land visar att det består 
av exakt samma text som finns i originalet och ingen omarbetning har således skett. 
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De avsnitt som återges i läroboken kommer alla tre från bokens senare del. Det 
första stycket finner vi i boken på sidan 157 av totalt 240. Det andra stycket sträcker 
sig från sidan 159 fram till 161, och det sista på sidorna 167-169 (Fridegård, 1954). 
Den del av historien läsaren får ta del av är endast ett stycke ur främlingens, som 
han kallas, perspektiv. Man går alltså som läsare miste om en hel del av vad texten i 
Trägudars land handlar om. Till exempel får man inte läsa om Holmes och Ausis 
tillvaro, vilka ändå får ses som romanens huvudpersoner. Ingenting beskrivs om hur 
de flyr från sin by, om deras barn, deras resa eller möten med andra.  

Vilka förutsättningar finns då för en läsning utifrån den externa polen? Jag 
menar att bilder kan påverka förutsättningarna för en erfarenhetspedagogisk läsning 
i positiv riktning. Genom att ha med en bild om ett fenomen som alla kan känna 
igen, i detta fall en blixt, gör man det lättare för läsaren att knyta an till sin egen 
erfarenhet. På samma sätt ger man huvudpersonen ett ansikte, som också går att 
relatera till och använda sig av när man läser texten. Jag menar även att inramningen 
i form av presentationen av asagudarna leder till en ökad förutsättning för att utgå 
ifrån erfarenhetspedagogiken. Man presenterar något som de flesta läsare känner 
igen. Dessutom lämnar man litteraturhistoria och litterära begrepp utanför; man 
möter alltså texten utan dessa, vilket kan göra det lättare att möta texten utifrån sig 
själv. Inramningen ger inte på samma sätt förutsättningar för en läsning utifrån den 
interna polen. Det som vi kan hitta är dock att literary transfer underlättas på samma 
sätt som en erfarenhetspedagogisk läsning. Men läsningen som ska utveckla en 
performanskompetens gynnas inte. Varken begrepp som kan användas eller genren 
som sådan förklaras. Romanen sätts heller inte in i sin egen kulturella kontext. 
Bilden av en blixt leder istället fokus bort från vad som egentligen händer i texten 
till andra fenomen; blixt, oväder, eller liknande saker som kan associeras till bilden. 
Detta leder i sin tur till att möjligheten att utveckla performanskompetensen 
minskar, eftersom fokus flyttas från texten till fenomen utanför den. Jag tror att det 
kan leda till att man missar det främmande och obekanta i texten. Även den 
framställningsmedvetna receptionen anser jag motarbetas genom den inramning 
som förekommer, eftersom en litteraturhistorisk inramning saknas, samtidigt som 
inget heller nämns om genre. Dessutom blir det komplicerat att undersöka hur texten 
gestaltar sin tillkomsttid när information om textens tillkomsttid inte berörs. 

Exempel på analys av en uppgift 

Uppgiften som citeras nedan är en uppgift som tillhör kategorin närstudium, som 
står i anslutning till ett textutdrag ur Tristan och Isolde. Den består endast av tre 
frågor och är ett typiskt exempel på uppgifter i textboken: 
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Den första frågan placerar jag in i kategorin deskriptiva och slutna frågor där man 
kan hitta ett svar direkt genom att läsa textutdraget från Tristan och Isolde: ”Då 
Tristan närmade sig henne för att med milda ord lindra hennes smärta vredgades 
hon, stötte bort honom, och hennes hjärta svällde av hat”. Läsaren kan alltså hitta ett 
svar genom att läsa texten uppmärksamt och leta, så förkunskaper är inget måste för 
att finna svaret. Det är en fråga av deskriptiv karaktär och också en sluten fråga. På 
den andra frågan anser jag det vara svårare att hitta ett svar i texten som är uttryckt 
direkt, varför den placeras in i den explikatoriska kategorin. Man kan dock utläsa ur 
texten att Isoldes syn på Tristan ändras efter att de druckit kärleksdrycken: ”Hon 
drack djupa klunkar och därpå gav hon bägaren till Tristan som tömde den […] de 
betraktade varandra under tystnad, liksom förvirrade och hänförda”. Men vad vi 
dock inte vet är varför de dricker tillsammans. Kanske har synen på den andra 
förändrats redan innan? Den delen av texten finns inte med i utdraget. Kanske kan 
man som läsare fylla denna lucka med händelser från sitt eget liv, läsa och tolka 
texten utifrån detta och på så vis göra frågan till erfarenhetspedagogisk? Den tredje 
och sista frågan var svår att placera in i någon av mina kategorier. Dock nämns i 
texten en magisk kärleksdryck, vilket kan motivera att den hänförs till den 
deskriptiva kategorin. Men man kan också hävda att man helt fritt kan försöka hitta 
något i texten som man tror är tecken på magi och mystik, då blir det mer en fråga 
om en explikatorisk och autentisk fråga.  

Frågan om hur Isolde först reagerar på Tristans vänlighet tolkade jag som 
deskriptiv. Den blir därmed svår att hänföra till den externa polen; den leder till ett 
efferent läsande, som inte är erfarenhetspedagogiskt. I fråga om den interna polen 
kan den inte heller placeras in i Torells terminologi, då det inte är fråga om ett 
utvecklande av någon av kompetenserna; varken performanskompetensen eller 
literary transfer har stor chans att utvecklas genom uppgiften. Frågorna kan dock 
leda till reducering, eftersom eleverna kan lämna stora delar av texten 
okommenterade, men de kan också leda till att eleverna tränas till att bli 
uppmärksamma läsare, dvs. undervisning i litteratur. 

Frågan om när Isoldes syn på Tristan förändrades, som är exempel på en 
explikatorisk fråga, kan även den i viss mån sägas anknyta till erfarenhets-
pedagogiken. Liksom för föregående fråga gäller för denna att den interna polen, 
undervisning i litteratur och risk för reducering föreligger. En skillnad är dock att 
det finns luckor i texten för den som letar efter svaret där. Om man väljer att fylla 

1. Hur reagerar Isolde först på Tristans vänlighet? 
2. När förändras henne syn på Tristan? 
3. Under medeltiden älskade man magi och mystik. Var syns 
det i texten? (Ahlenius & Leibig, 2003:43) 
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luckorna med händelser från sitt eget liv och sina erfarenheter, kan det här handla 
om literary transfer och rationalisering. 

Den tredje frågan, där det gällde att hitta exempel på medeltida mystik, anser 
jag ligger i linje med erfarenhetspedagogiken när det gäller den externa polen. Man 
kan som läsare leta i texten efter sådant som är magi och mystik, utifrån sitt eget liv 
och sina egna erfarenheter, även om fokus fortfarande ligger på texten och dess 
innehåll. Man kan också koppla det till litteraturhistoria, och vad som var magi och 
mystik under den aktuella tiden, och hur detta kan beskriva textens tid. Då blir det 
en fråga om litteraturhistorisk bildningskunskap. Den sista frågan kan ge upphov till 
olika läsningar i den interna polen. Om man väljer att hitta svaret i texten från 
Tristan och Isolde, och hänvisar till den magiska kärleksdrycken, blir det endast 
fråga om en uppmärksam läsning av texten. Om man däremot skapar mening med 
hjälp av sina egna erfarenheter, handlar det istället om literary transfer och 
rationalisering. Dessutom kan man som läsare utveckla sin framställningsmedvetna 
reception genom att knyta an texten till den tid historien utspelar sig och undersöka 
hur medeltiden gestaltades 1940, då boken skrevs.  

Inramningen och kontexten till textutdraget ur Trägudars land ger den externa 
polens mål för litteraturläsande bättre möjligheter än den interna polens. Detsamma 
gäller utdraget från Tristan och Isolde, även om möjligheterna till ett litterärt 
läsande från den externa polen inte är helt optimala. Kontexten till en tredje text som 
jag analyserade i min studie men inte gått närmare in på här, Berättelsen om det 
osynliga barnet, leder även den till större möjligheter att utveckla målen med 
litteraturläsning i den externa polen än den interna. Sammanfattningsvis kan alltså 
sägas att läsningen generellt fokuseras till den externa polen. Anmärkningsvärt är att 
ingen av inramningarna leder till goda förutsättningar vare sig för ett utvecklande av 
performanskompetensen eller för den framställningsmedvetna receptionen. Till 
skillnad från detta har den erfarenhetspedagogiska läsningen större chanser att 
utvecklas. 

Närstudium 

I min analys av uppgifterna som i läroboken klassificeras som närstudium har jag 
delat in frågorna i olika kategorier. Frågorna i den första kategorin, som jag 
benämner deskriptiva frågor, har enligt min analys visat sig varken ge goda 
förutsättningar för den externa eller den interna polens mål för litteraturläsningen. 
De har med andra ord inte kunnat hänföras till någon av de två polerna och kan 
därför inte sägas ge förutsättningar för några av de mål för litteraturläsningen som 
de kan sägas ha. De frågor som placerats in i den kategori, som kan sägas innehålla 
både deskriptiva och explikatoriska delar, där svar finns i texten men tolkning och 
koppling krävs, har även dessa visat sig svåra att placera in i de båda polerna, även 
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om de delvis kan sägas leda till ett erfarenhetspedagogiskt läsande. Man kan då säga 
att frågorna som hänför sig till den externa polen överväger något. Till den tredje 
kategorin som består av explikatoriska frågor, där direkta svar ej finns i texten samt 
där eventuella förkunskaper krävs, har analysen av frågorna visat att det handlar om 
delar från de olika polerna. Externt stimuleras litteraturhistorisk bildningskunskap i 
viss mån. Internt utvecklas undervisning om litteratur genom dessa frågor. Här blir 
det med andra ord ingen av polerna som dominerar. 

Den sista frågan till Tristan och Isolde har inte placerats in i någon av 
kategorierna och analysen av den ser därför annorlunda ut. Den uppgiften kan sägas 
ge förutsättningar för ett erfarenhetspedagogiskt läsande med inslag av litteratur-
historisk bildningskunskap. Den ger samtidigt möjligheter för den interna polens 
läsande endast genom literary transfer. Viktigt att påpeka är dock att förutsättningar 
för ett utvecklande av performanskompetensen och den framställningsmedvetna 
receptionen saknas.  

Diskussion och slutsats 

Avslutningsvis kan det konstateras att denna textanalys visar att de frågor som är 
representativa för läroboken i stor utsträckning ger förutsättningar för ett läsande 
utifrån målen i den externa polen. I de uppgifter som är mer sällsynta eller ensamma 
i sitt slag visade min analys att det övervägande är frågan om en läsning som utgår 
från den interna polens mål. Texternas inramning och kontext ger också i större 
utsträckning bättre förutsättningar för den typ av läsande som eftersträvas i den 
externa polen. Endast en uppgift, den som tillhör eget skapande, är exempel på en 
uppgift som kan sägas ha ett complexity-perspektiv där läsningen utifrån den externa 
såväl som från den interna polen har goda möjligheter att utvecklas.  

Vilken läsning genererar då frågorna, uppgifterna och de litterära texternas 
kontext sammanfattningsvis? Jag vill inte hävda att lärobokens frågor helt kan 
placeras in i den ena eller den andra polen, då det finns frågor och uppgifter som 
inte går att hänföra till någon av polerna. Men mitt resultat av denna 
läromedelsanalys är att den externa polens mål för litteraturläsningen dominerar, 
medan den interna polens samtliga mål enbart framträder i enstaka fall. Vi ser 
emellertid att den litterära kompetens som tillhör den interna polen inte helt 
utelämnas, då den stimuleras i enstaka annorlunda uppgifter. Men eftersom de 
representativa uppgifterna i läroboken till stor del genererar den läsart som den 
externa polen eftersträvar, anser jag att man kan säga att denna pol dominerar. Detta 
gäller både för kontexten och för frågorna. Men eftersom vissa frågor inte helt har 
placerats in i mina två poler finns det alltså ytterligare kategorier för litterär 
förståelse som inte täcks in av de som jag har använt mig av i min undersökning. En 
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sådan torde vara att i sin läsning leta reda på fakta i texten. Jag anser dock att man 
ofta som lärare kan använda texten på sätt som genererar den läsförståelse man är 
ute efter.  

Analysen har alltså visat att det förekommer en stor del faktafrågor i 
lärobokens uppgifter, vilket leder till ett efferent läsande. Samtidigt har jag sett att 
det finns många frågor som också kan sägas ha en erfarenhetspedagogisk ansats. 
Kanske kan man också se att det även börjar ställas krav på en litterär kompetens 
som innebär någonting mer? Den kompetens jag menar är den som tillhör den 
interna polen, framförallt med betoning på performanskompetensen, undervisning i 
litteratur och det som kallas framställningsmedveten reception. Jag menar att den 
interna polen ger upphov till en litterär kompetens som både tar utgångspunkt i den 
litterära läsaren men också i texten och i dess förutsättningar. 

Hur utvecklas då litterär läsförståelse? Om läroboken inte ger stora möjligheter 
till att utveckla den litterära läsförståelse som den interna polen står för, måste lärare 
finna andra vägar att leda eleverna till en sådan kompetens. Lärare måste också följa 
de styrdokument som finns, vilket innebär att det som står i mål och betygskriterier 
blir avgörande faktorer. 
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Aims and objectives in the teaching of 
English literature at upper secondary 

school 

Teresa Norling 

Can literature be taught? Is there one correct way or variety of ways to teach 
literature and what is it that teachers at upper secondary school level in Sweden 
want to achieve by using literature in the teaching of English? Teachers of English 
literature have the possibility to realize national curricular goals of awakening their 
pupils’ desire and interest in reading books by creating a classroom atmosphere that 
promotes open dialogue, develops a tolerance of different cultures and encourages 
the sharing of different perspectives and interpretations. But are these objectives 
reasonable or even attainable? What is it that teachers expect from their students? Is 
exposure to the target language the teachers’ main aim, or is their main objective to 
develop students’ ability to read and react to literature on an emotional level? 
Furthermore, what emphasis do teachers place on their students experiencing 
literature on a cognitive level and the mental processes that take place when 
reading? 

The purpose of this paper is to investigate and compare the aims and 
objectives of teachers from two upper secondary schools, regarding the teaching of 
English literature. My objective is also to discover what the teachers consider 
important, attainable and relevant for their students and how they achieve it. I 
carried out an empirical study based on information obtained from eight upper 
secondary school teachers from a small town in the middle of Sweden. The teachers 
were all language teachers, four of which were from a theory based school and four 
were from a school geared towards practical experience. Seven of the teachers were 
female and one was male. The teachers were given a questionnaire with 21 open-
ended questions aimed at obtaining information about the National Curriculum 
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guideline regarding the teaching of English and English literature, their own aims 
and objectives when teaching English literature and student response and role.  

Approaches to teaching and reading literature 

National Curriculum Guideline for upper secondary school in Sweden emphasises 
the central role of English as a world language and its importance to students in 
terms of language skills and knowledge of the varying cultures in the English-
speaking world. The curriculum also stresses the importance of English as a lifelong 
skill that can be further developed after completed schooling and the importance of 
students being motivated to want to improve their skills both while at school and 
afterwards. More specifically regarding the study of English literature, the 
curriculum’s aim is for the students to “improve their ability to read literature in 
English with good understanding and reflect over texts from different perspectives” 
(Läroplan, 2002). The ability to read, understand and reflect on texts “from different 
perspectives” emphasises the curriculum’s ambition to widen students’ perception 
of the world around them. Through literature, it is believed, students gain insight, 
develop a sense of understanding and toleration and experience new perspectives. 

 In terms of aims and objectives generally, the inclusion of English literature in 
the school syllabus benefits language learning in educational, psycholinguistic and 
linguistic ways. According to Hill, the study of literature contributes “both to the 
development of the student as an individual and to his or her command of the 
language” (Hill 1986:12). For teachers of English as a second language, their main 
concern is exposure to the language. The reading of literature provides an 
opportunity for the language to be internalised whereby grammar rules, phrases and 
vocabulary already learnt can be reinforced and at the same time new words and 
phrases encountered. Furthermore, authentic texts give the reader a possibility to 
experience a genuine language context and the motivation to want to use it 
themselves in speech. One of the main benefits of literature is that it acts as a 
stimulus that ignites interest and motivates the student by involving them on a 
personal, emotional level (Hill 1986: 7-9).   

Penny Ur presents her opinion regarding the advantages of literature teaching 
in her book A Course in Language Teaching: Practice and Theory. Ur suggests that 
literature is enjoyable to read, provides examples of different styles of writing while 
also being a basis for vocabulary expansion. Teaching literature also fosters reading 
skills and acts as a “jump-off” point for both writing and discussions in the 
classroom. Furthermore, students benefit from literature in the sense that by 
becoming emotionally involved, they are motivated and this in turn contributes to 
their personal development. Other benefits listed by Ur include the encouragement 
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of empathy, critical and creative thinking, increased knowledge of the target culture, 
world knowledge and finally, a heightened awareness of humanity and conflicts (Ur 
1991: 201). 

In his book Young People Reading: Culture and Response, Charles Sarland 
refers to a study regarding teachers’ objectives in teaching literature done by 
Malcolm Yorke, who also agrees with the theory of individual development as it 
relates to literature. Sarland states: “Malcolm Yorke in 1977 examined teachers’ 
objectives in teaching literature. Generally he found that teachers saw literature as 
fostering understanding, toleration, moral standards, love of the beautiful and as 
offering insight into the relationship between humankind and nature” (Sarland 
1991: 5). Furthermore, Yorke’s study indicated that the books teachers 
recommended to their students “should include themes such as death and loss, the 
understanding of self and society, and should be concerned with critical 
consideration of character, event and theme, and the evaluation of literary merit, and 
the study of literature should foster the development of awareness of the use of 
language” (Sarland 1991: 5). 

American literature theorist Louise Rosenblatt also uses the verb “to foster”, 
when discussing the teaching of literature in the sense that teachers can use 
literature as a way to encourage and influence their students. Literature can “foster 
ideas or theories about human nature and conduct, define moral attitudes, and 
habitual responses to people and situations” (Rosenblatt 1995:4). 

The study of literature is historically associated with having the function of 
fostering good moral attitudes. This is a belief held by many teachers who feel that 
by exposing their students to good literature they will be moulded into moral and 
good citizens. However, the realising of this goal tends to be problematic. Teachers 
today are required to adapt their teaching to the individual needs of their students. 
At the same time, teachers feel a responsibility to collectively “foster” their pupils. 
Therefore, the desire to focus on the individual, as well as to collectively mould the 
group, poses a problem for the teachers as the two goals contradict one another. 
Literature may have a fostering effect on some students, but there is no guarantee 
that this is the case for all students and furthermore, literature does not necessarily 
have the fostering effect that educators would like to believe it has. Gunilla Molloy, 
in her dissertation The Teacher, The Literature, The Student, highlights the 
“contradictions between the teacher’s purpose of using literature in the classroom 
and its outcome”. Molloy also points out that the power of tradition is strong in the 
school system, which welcomes the use of some books whereas others are 
prevented from entering the “cultural sphere of the school” (Molloy 2002: 29). 

The dilemma faced by many teachers is how to expose students to “quality” 
literature that helps them to attain their objectives and at the same time be 
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experienced as interesting and enjoyable to the student. When we speak of literature 
for the purpose of study, two forms come to mind. These are literature from the 
literary canon, and literature from current popular fiction. The literary canon often 
evokes connotations of all that is good and true and the study of the classics is 
viewed as invaluable in its role as cornerstone in the study of English literature. For 
students studying English as a second language it is important that they be exposed 
to literature from the literary canon as a way to learn about the literary background 
and heritage of English culture. Terry Eagleton comments on literature in his book 
Literary Theory: An Introduction, and reminds us of the constructiveness of what is 
considered good literature and how views change over time and how people “may 
even change their minds about the grounds they use for judging what is valuable 
and what is not” (Eagleton 1996: 10).  

Reading the classics may for some upper secondary school students seem 
irrelevant and out of touch with today’s world, but as Calvino suggests, exposure to 
classical literature does have benefits, even though young readers may not be aware 
of them. Furthermore, he also agrees with the belief that it is the school’s 
responsibility to introduce young readers to the classics. Hopefully, according to 
Calvino, reading the classics at school will motivate further reading outside of 
school for sheer enjoyment and pleasure (Calvino 1991: 6). 

Popular fiction, on the other hand, is justifiably as important to the 
understanding and use of the target language and the culture it portrays. Students 
often choose literature from current popular fiction because they can relate to it on 
more levels than many classical novels. Some teachers are however often unwilling 
to use books from popular fiction on the grounds that they do not contain the same 
level of richness of language, or quality of moral teaching found in literature from 
the canon. Teachers may also reject some controversial books due to sensitive 
subject matter that may be disturbing or upsetting to the students. Persson (1999), in 
an article on cultural values, discusses a study done by Mats Trondman in 1996 
regarding a project carried out at a number of primary and secondary schools 
between 1986 and 1991. The aim of the project was to develop and increase contact 
between the schools and the cultural life outside of schools. An overwhelming 
number of projects carried out by the schools were based on high culture with the 
objective to “prevent” the negative effects of popular culture whereas the absence of 
popular culture was very noticeable (Persson 1999: 120). Persson goes on to point 
out that the school needs to rethink its role as censor and realise that there is good 
and bad in both high culture and popular culture. Both cultures communicate values 
and ideologies that are attractive and unattractive, and both should have the 
opportunity to be discussed (Persson 1999: 136).   
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Teachers have varying reasons for choosing the books they do to use with their 
students. Their choices are motivated by the syllabus, their own preferences and 
also by their students.  

The role of the student in the studying of English literature should be that of a 
participant. How a student approaches a text and his or her attitude towards reading 
and towards literature in general is the major determining factor as to whether the 
reading will be meaningful. It is the reader’s response to the text that gives the text 
meaning and that in the end is controlled by the reader himself, as Tornberg points 
out (1997: 13). 

Reader-response criticism is the term used to describe critical theories that 
focus on the response of the reader to the text rather than on the text itself as the 
source of meaning in a piece of literature. Reader-response criticism requires that 
the reader fills in the blanks in the text, and the text itself is given meaning when it 
is read and as the reader responds to the textual strategies. In this way the individual 
reader creates his or her own meaning of the text. The intentions of the author are of 
less importance than the thoughts, feelings, and knowledge of the reader, as well as 
those associations that are inspired by the text. Interpretation is also restricted by 
knowledge of conventions and codes. In his book Läsa på främmande språk, Bo 
Lundahl quotes the American researcher Louise Rosenblatt. Rosenblatt comments 
on the reading of a text as an “event involving a particular individual and a 
particular text, happening at a particular time, under particular circumstances in a 
particular social and cultural setting, and as a part of the ongoing life of the 
individual and the group” (Lundahl 1998: 36). 

Unlike New Criticism, which stressed the text as “the sole source of evidence 
for interpreting it” (Tyson 1999: 118), reader-response criticism places its focus on 
the response of the reader, the effects achieved and the manner in which the reading 
of the text is manipulated by the strategies used by the author. Rosenblatt describes 
this responding to a text as an “event”. She writes: 

 
The special meaning, and more particularly, the submerged associations 
that these word and images have for the individual reader will largely 
determine what the work communicates to him. The reader brings to the 
work personality traits, memories of past events, present needs and 
preoccupations, a particular mood of the moment, and a particular 
physical condition. These and many other elements in a never-to-be-
duplicated combination determine his response to the peculiar 
contribution of the text. (Rosenblatt 1938:32) 

 
According to Rosenblatt, there are two approaches that can be taken to literature. 
One approach is directed towards the gaining of information, which she refers to as 
the efferent mode, whereby what is important is the content that gives the reader 
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information. Rosenblatt refers to the second approach as the aesthetic mode. When 
a reader adopts the aesthetic mode it is what the reader is experiencing during the 
reading of the text that is the most important (Lundahl 1998: 37). Although both 
forms of reading can be applied to the same text, with regard to school and the 
school environment, it is invariably the efferent mode that is most commonly used. 
Students are taught from primary and secondary school to approach texts with the 
intention of extracting information. Textbooks that ask the student to find the 
answer in the text are familiar to them, and most students are accustomed to this 
way of approaching a text. 

Responding and reacting to a text can prove to be more difficult and more 
challenging to students if they are not accustomed to it. The choice of books 
available at school, the teacher’s recommendations and the student’s own personal 
preferences all play a role and influence what the student reads. Helping students to 
critically approach texts is one way, according to Robert Scholes, to “stop ‘teaching 
literature’ and start ‘studying texts’”. He suggests that a sceptical and questioning 
attitude towards texts should replace the respectful and reverent approach of the 
past: “In an age of manipulation, when our students are in dire need of critical 
strength to resist the continuing assaults of all the media, the worst thing we can do 
is to foster in them an attitude of reverence before texts” (Scholes, 1985:16). 

In Scholes’ view, textuality should be the object of study with the aim to 
develop the student’s textual knowledge and textual skills: 

 
All kinds of texts, visual as well as verbal, polemical as well as seductive, 
must be taken as the occasions for further textuality. And textual studies 
must be pushed beyond the discrete boundaries of the page and the book 
into the institutional practices and social structures that can themselves be 
usefully studied as codes and texts. (Scholes, 1985:16) 

Questionnaire results 

School’s influence 

The first section gives the answers to five questions regarding the school’s 
influence. 
 

1.  Are you satisfied/dissatisfied with the choice of books in English available 
for use at your school? Motivate. 

2. What part do you play in the decision regarding which books in English 
are used in the teaching of English literature at your school?  

3. Do you have any say in what English books are ordered for the school 
library? 
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The teachers at School A answered that they were satisfied with the choice of books 
in English available at their school. According to the teachers, there were different 
kinds of books available, and there was something suitable for everyone, including 
books for individual and group reading. They have the possibility to choose their 
own books but pointed out that there were perhaps more books available for the 
weaker students than for the stronger ones. The teachers discuss together and are 
welcome to make recommendations and to suggest what English books should be 
used in the teaching of English literature. One teacher pointed out that she tries to 
select and read books for her students, with the “pupil’s eye”. Regarding their co-
operation with the library, three of the four teachers felt that they had good contact 
with the library and the librarian. The fourth teacher commented that she had never 
been asked for advice regarding the ordering of English books, but felt confident 
that any suggestions she might have would be positively received. 

Teachers at School B were not equally positive towards the choice of books at 
their school. Two of the teachers expressed satisfaction with the choice available 
due to the fact that books were bought specifically for their programmes, and they 
had the possibility to order what they wanted, whereas the remaining two teachers 
felt that there was not only a lack of books, but also a poor selection. The decision 
regarding what books are chosen is made together by the teachers, but they can 
rarely buy new books due to a lack of money. The one exception was a teacher from 
the Nursing programme who, being the only English teacher, could decide 
everything herself. They were however unanimous regarding their co-operation 
with the library. The teachers were free to suggest titles and were asked every year 
by the librarian about the ordering of English books. 

 
4. The national curriculum guidelines specify that the school in its 

teaching of English: should aim to ensure that pupils improve their 

ability to read literature in English with good understanding and 
reflect over texts from different perspectives. How do you understand 
“different perspectives”? 

5. The national curriculum guidelines regarding English state that the 
studying of English: aims at pupils maintaining and developing their 

desire and ability to learn English. What role does the reading of 
books in English play in this aim? 

 
For the teachers from School A, “different perspectives” meant approaching a text 
from the language point of view, close analyses of characters, theme and setting as 
well as comparing and contrasting books that the students read. Furthermore, it 
meant looking at how the text reflects different countries and social levels. One 
teacher used the example of Roald Dahl’s novel Boy where the text could be 
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discussed from various points of view, for example, the boy’s, the mother’s, the 
teacher’s or a modern perspective. Teachers also placed importance on students 
practising the ability to read and react to a text and to take part in discussions. A 
great deal depended however on the book in question and whether it was read 
individually or as a group. One teacher expressed concern as to whether her 
students could understand the word “perspectives” at all. 

Teachers from School B responded similarly to the ones from School A in that 
they felt that texts should be looked at from as many perspectives as possible in 
order to teach the pupils to read critically and to be open-minded. The teachers 
commented that readers interpret texts differently if they are from different cultures, 
likewise depending on whether the reader is male or female. Being able to recognise 
the protagonist’s perspective, as well as different social, physical, racial, historical 
and emotional perspectives was also important. 

Three of the four teachers at School A agreed that literature plays an important 
role in the curriculum’s aim, in that students develop their language and at the same 
time experience the pleasure of reading a book. Furthermore, if the story is good, 
students are motivated to learn the new words in the text. One teacher commented 
that although literature should play a big role, she felt it was difficult to motivate 
students to read books, and that it was easier to have her students watch films 
instead. She did however point out the importance of providing students with the 
“right” books, meaning books suitable and of interest to them. 

Similar points of view were expressed by teachers from School B. They felt it 
was important for students to encounter the language in literature in order to learn 
vocabulary and to be exposed to different ways of expression. One teacher said: “If 
a student likes a book, he or she learns more with pleasure”.s Another teacher hoped 
that by helping students to find books they like, this would improve their 
motivation, and make them interested to read more and subsequently learn more 
English. One teacher expressed frustration in that her students did not read much at 
all, not even in Swedish. The fourth teacher hoped that pupils would want to reach 
higher levels in a desire to enlighten themselves. She commented on the importance 
of starting from where the student is, otherwise the result could be that the student 
might turn his or her back on literature due to a lack of interest. 

The teachers’ aims and objectives 

This section reports on the respondents’ answers to questions related to their aims 
and objectives. 

 
6. What are your main aims/objectives when teaching English literature? 
7. What methods do you use to achieve your objectives? 
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8. Describe your teaching approach when teaching English literature. 
19.  Do you adapt your teaching of English literature to your students’ 

needs? How? 
 

Teachers from School A responded that their aims included language training, 
giving students the opportunity to enjoy the world of literature and the development 
of interest in reading literature. Furthermore, they hoped that by enjoying literature 
students would discover that their English also improved. One teacher’s aim was to 
“wake up those who never read books”. The aims and objectives of teachers from 
School B were to help their students learn English, to widen their knowledge of 
literature, to improve students’ use of expressions and vocabulary and to teach them 
how to analyse and write about texts. They also stated the importance of developing 
the ability to connect literature with “certain events from different countries”, 
helping students to be able to communicate with other people and to understand 
more about the rest of the world. 

Methods used by the teachers at School A to achieve these objectives were to 
make students read as much as possible. Teachers felt it important to find books that 
were suited to their students and to help them to discover new and exciting ones that 
would enable them to develop their reading. Listening exercises was another 
method used, as well as individual and group discussion. Furthermore, teachers 
described giving a brief introduction to a text or reading the beginning of the book 
together with the class as a method to awaken interest. Reading about current events 
as well as the giving of presentations, summaries and reviews were other methods 
mentioned, used to achieve their objectives.  

Teachers from School B responded similarly in the sense that they too used 
individual and group discussion, as well as book reviews as a way to achieve their 
aims with teaching English literature. One teacher commented that she strongly 
believed in “learner’s autonomy”, in that students are responsible for their own 
learning. She felt it important that her students should make their own plans and be 
able to choose from different activities. She did however stress that it was important 
that students be aware of the aims of the curriculum. One teacher responded that her 
methods differ from class to class depending on their ability level, whereas another 
teacher commented that she uses films “rather often”. 

In response to the question regarding their teaching approach, a teacher at 
School A answered that giving out questions based on the text, presenting students 
with ideas before and during the reading of a book, as well as discussions, were 
good ways to “keep the pot boiling”. Another teacher felt it important to be present 
during the reading process, and this was especially true for the weaker readers. 
Other approaches were the same as methods used in the preceding question. 
Teaching approaches used at School B were the placing of stress on reading, 
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speaking, listening and writing. Using films was also an approach employed to 
create interest as well as group reading and discussions. One teacher pointed out the 
value of the teacher’s own background knowledge about the books, and the ability 
to talk about them as being an important factor. 

Regarding the question as to whether the teachers adapt their teaching of 
English to their students’ needs, teachers at School A gave the following answers. 
As teachers they try to have an open dialogue, but had difficulty finding room and 
time for discussion. They also felt that large groups of students were a problem. 
Very much depended on how much interest the students themselves showed. One 
teacher stated that in those classes where interest was high, there was more literary 
history taught whereas in those classes where interest was low, emphasis was 
placed simply on motivating the students to read. Another teacher commented: “I 
don’t teach very much English literature to my students”. 

Teachers at School B, on the other hand, seemed to adapt their teaching to a 
greater extent. According to the teachers, a great deal of emphasis is placed on 
finding books for their students which are interesting and relevant to them, such as 
books relating to the subject of their studies, for example cars, nursing and music. 
They also felt it important to find books on a suitable level for their students and 
fictional literature to improve their students’ language skills. 

 
10. What are your reasons for choosing the books you do use with your 

pupils? 
13.  Do you encourage your students to read English books of their own 
       choice in your class? If so, why? 
14.  In your opinion, what are the advantages/disadvantages of students 
       choosing their own reading material?  
15.  In your opinion, what are the advantages/disadvantages of you choosing 
       the books for them? 
16.  Do you encourage the reading of “simplified” versions of English books 
       for your weaker students? 

           
Teachers at School A mentioned a number of reasons for their choice of books. 
They choose books that suit the particular group. They have used those books 
before and they “worked out well”; furthermore, books are chosen because they are 
suitable to individual students or have a subject matter suitable for discussions. One 
teacher commented: “Reading should be a nice experience,” implying she felt the 
responsibility on her part to ensure that the books she uses in the classroom be 
enjoyed by her students. 

Teachers at School B also commented that they try to find books suitable to 
the pupil’s level and interest. The degree of difficulty was also a deciding factor and 
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that students felt that they were capable of reading a book in English. However, the 
most important thing was to choose books that made the students read. Filmed 
books and books with an exciting plot, sport and music as well as classics and 
romance were books most often used. Also, “modern and interesting” books could 
lead to interesting discussions. 

Teachers from School A were very positive to their students reading English 
books of their own choice. They felt that the more English the students were 
exposed to the better. It was meaningful for students to choose themselves, because 
in doing so their interest was awakened and they were more likely to continue to 
read. The advantages of this, according to the teachers, were that students became 
motivated, and higher motivation often leads to increased reading. Furthermore, if 
the students themselves were allowed to choose, they would accept responsibility 
for their reading and therefore tend to take it more seriously. The teachers at School 
A did not feel that there were any disadvantages to students choosing their own 
reading material. The advantages that might be gained by teachers choosing the 
books for the students were that teachers could use their influence and have their 
students read books that they would never have chosen themselves. Being able to 
help students find books suitable for them was another advantage and due to the fact 
that many students complained that they could never find “any good books” at the 
library it was an opportunity to provide them with something good for them to read. 
One comment was that it was best if the students “don’t notice my choosing”. The 
only disadvantage noted was that the choice was no longer the students’ and this 
could affect their motivation.  

School B’s teachers were also positive to students reading books of their own 
choice and felt that this would improve their reading and enable them to discover 
the joy of reading. One teacher felt that allowing students to choose themselves was 
the only way to make some of them read at all, whereas others (better students) 
were more eager to read what she, i.e. the teacher, herself suggested. It was also 
stressed that books chosen by the students should be suitable for their ability level. 
The advantages to be gained by allowing students to choose themselves were fewer 
than the disadvantages, according to these teachers. Although they felt that 
increased interest was an advantage, they did feel that students at School B tended 
to take the “easy way out” by choosing books below their level in English. Students 
often chose thin books that they were able to finish quickly with a minimal amount 
of effort. Teachers experienced that choosing books for them was the only way to 
make many students read. Furthermore, choosing for them allowed the teachers to 
ensure that their students did not miss out on “many a good book”. However, one 
teacher noted that choosing books for them often resulted in students losing interest. 
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Question 16 asked whether the teachers encouraged the reading of simplified 
versions of books for their weaker students. Teachers at School A did encourage 
this but only if the student was very weak and could not manage “real” books. For 
other students, simplified versions were used as a starting point from which the 
student could move on to more difficult books. One view was that it was better to 
read simplified versions than none at all, whereas another teacher felt it was better 
to recommend books suitable to students’ levels than to resort to the use of 
simplified versions. 

Teachers at School B all encouraged the use of simplified versions as a way to 
get their students to read. They believed that their students would otherwise not read 
at all. 

 
11. Do you think it is important that your students are exposed to English 

literature from current popular fiction? Why? 
12. Do you think it is important that your students are exposed to English 

literature from the literary canon? Why? 
 

In answer to the question regarding the importance of students being exposed to 
literature from popular fiction, teachers from School A responded positively. 
Literature from popular fiction was felt to be valuable from the language point of 
view as well as for the reading experience. Teachers felt that it was a means to gain 
knowledge about society as well as being interesting to their students. They felt that 
once students got “started” on popular fiction, it would be possible to interest them 
in reading other literature. One view held by a teacher was that it was important to 
avoid “streamlined” thinking and she believed the reading of popular fiction was a 
way to do that. 

Reading literature from the literary canon was seen as meaningful by these 
teachers because they felt that there were certain books that their students should 
have knowledge about. Another teacher felt however that it was more important that 
they read than what they read. 

Students with a stronger interest in reading should have the possibility to 
extend their reading of literature from the canon and as one teacher expressed it, it 
was good for students to experience “what the big elephants have thought and 
written”. Interestingly, one teacher pointed out that many students were not exposed 
to literature at home, and therefore it should be done at school. 

Exposure to literature from popular fiction was also considered to be important 
by the teachers at School B. They described literature from popular fiction as being 
a “gateway” to other books. Furthermore, students may have heard about a current 
popular book and previous knowledge increases interest. It was also pointed out that 
the use of language changes and reflects current culture and it is important for 
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students to be exposed to that. One teacher was unsure as to the importance of her 
students being exposed to popular fiction or literature from the literary canon. The 
remaining teachers did however feel that literature from the canon was a way to 
awaken students’ interest in the history of literature. One teacher felt that she 
wanted to make her students aware of past writers as well as well-known authors of 
today: “It’s common knowledge and I want my students to be able to speak about 
these books with other people”. To gain an understanding of the present through 
good background knowledge was yet another reason, as well as the benefits of 
being able to make a connection to literature studies in Swedish. 

 
17. What are the titles of the English books you most often recommend to you 

students? 
18. On what do you base your recommendations? 

 
The books recommended were similar for both schools, and were a mixture of the 
classics and popular fiction. 
 

School A                                                              School B 
Boy: Tales of Childhood            Robinson Crusoe  
Go Ask Alice                                                      Harry Potter 
Being There    Go Ask Alice 
Of Mice and Men    Young Women 
The Pearl                                                            The Pearl 
Harry Potter    Young Mother  
No Comebacks    Of Mice and Men 
The Great Gatsby    Huckleberry Finn 
Johnny got his Gun 
Dear Nobody 
The Best Little Girl in the World 
 

Teachers at School A based their recommendations on their own reading, 
availability of books at the school, as well as books that were good for discussion 
and rich in emotion. They also based their recommendations on what other students 
had or had not recommended.  

Similarly, teachers at School B also based their recommendations on 
availability, recommendations from other students and their own reading 
experience. Furthermore, one teacher also mentioned language skills and interest, as 
well as the desire to combine the past with the future. Teachers also recommended 
books that have been filmed and books that they have read themselves. However, 
they felt that a great deal depended on the class itself. 
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21. In your opinion, do you attain your objectives regarding the teaching of 
English literature? 

 
One teacher at school A expressed that she did attain her teaching objectives but 
questioned what her students did in fact learn. The second teacher felt that she did 
not attain all her objectives, but did as much as time would permit. The third teacher 
believed she managed to fill her students with enthusiasm with regards to reading 
and felt that this was mainly due to her own love of reading and interest in 
discussing books with others. The fourth teacher however described having a “bad 
conscience” about teaching literature and literary history, but felt that he attained his 
main objective which was to make his students read. 

Only one teacher at School B felt confident that she attained her objectives. 
The remaining three were dissatisfied or only partially satisfied with their 
achievements in the literature classroom. They admitted that they wanted to do a lot 
more, but found that they had to focus a great deal of their time on the teaching of 
basic language skills, and less on the teaching of literature. 

Student response 

9. In your experience, do your students respond positively to books in 
English? 

20. In your opinion, are the pupils in your class aware of the objectives of 
reading English literature? 

 
Teachers at School A all responded positively regarding their students’ response. 
They commented that the experience of sharing a good book is wonderful for both 
the student and the teacher and believed that many students enjoyed reading books 
in English (with the exception of the slow readers and students with problems). 
Students often feel a sense of accomplishment when they finish a book. In the 
literature class they are able to read a whole book and that they considered to be 
important. Further comments were that some books were “bad” for some pupils and 
it was vital that the students themselves could understand that.  

The response from School B was less positive. Teachers there felt that students 
“seldom” or “sometimes” responded positively to books in English. Teachers also 
used phrases such as “some of them” and “very few” in answer to the question. 
Teachers gave reasons such as the fact that most students at School B do not like 
core subjects and are more interested in working with practical skills than reading 
books. One teacher’s view was that in both theoretical and non-theoretical schools, 
students and young people in general prefer to watch films instead of reading books. 
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She was concerned about the fact that if young people were reading less, this would 
also result in them using their imagination to a lesser extent.  

Teachers at School A had mixed feelings regarding students’ awareness of the 
objectives of reading English literature. One teacher felt that even though many of 
her students did not read literature at all, they were aware of the objectives. Another 
was unsure but believed that her students experienced a feeling of importance after 
managing to read a whole book. However, most students understood that they read 
English books because they realised that reading would develop their knowledge of 
the language: “A really good student uses language as a means to read really good 
books and literature”. 

On the other hand, teachers at School B commented less favourably. The 
majority of teachers did not feel that their students were aware of the objectives. 
One teacher commented: “I try to make them aware, but I don’t think they 
understand”. Although the teachers tried to increase students’ awareness, they 
seemed to think that very few students fully understood the objectives of reading 
English literature. 

Discussion 

The teachers’ responses to the questionnaire disclosed a number of interesting 
points. The responses indicated that the teachers did try to take advantage of the 
opportunity to awaken their students’ desire and interest in reading English 
literature. The teaching methods used at both School A and B regarding the 
teaching of literature were oriented towards the individual. Students were to a large 
extent responsible for the choice of books, although the teachers did have an 
underlying belief that the choice of “good” literature would positively influence 
their students. Teachers at both schools placed the individual student at the centre, 
and put a great deal of time and energy into finding suitable reading material for 
each specific student. They felt it important that students should find themselves in 
the literature as this would give their reading meaning. It was evident from the 
results of the questionnaire that the teachers’ biggest problem was how to motivate 
their students. The teachers at both schools had high ambitions for their students, 
wanted them to read as much as possible, both books that would be “good” for them 
as well as books that interested them, but had difficulty especially at School B in 
making their students read at all. Choosing books for students does have both 
positive and negative consequences. By choosing books for the students, teachers 
can influence the students to read what they think is meaningful; however, making 
choices for the students can also result in them losing interest altogether. The most 
striking difference between the responses from the two schools was regarding 
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students’ motivation and ambition. At School B the students tended to be less 
ambitious, reading only because they had to and even then they chose books well 
below their level in order to make it easy for themselves. One teacher at School A 
was unwilling to allow her students to read easy, “simplified” versions of books that 
would have been lacking in quality and richness of language and found books 
instead that were suited to the particular students’ levels. The teachers from School 
A experienced their students to be more motivated and more aware of the objectives 
of reading English literature than those at School B. 

The teachers in the study tended to have an instrumental approach to literature, 
whereby it was used to improve language skills and for the sheer pleasure of 
reading. The teachers used literature as a jump off point and as a means to another 
end such as discussion. Literature was not however used as an object of study in 
itself, and there appears to be an absence of discussion around literary aspects such 
as genre, interpretative processes and literary strategies. The teachers tended to put 
most of the responsibility on the students and their experience of the literature and 
less on themselves and the actual teaching of the literature. By allowing the students 
to make their own choices teachers hoped that it would have a positive effect on 
them and motivate them to want to read more. They also hoped that the literature 
they read would “foster” them and strengthen moral character. Teachers from both 
schools stressed the importance of the connection between reading and writing in 
that literature acts as a stimulus for impressions and ideas. Writing about a text 
makes it possible to organise and express those thoughts and at the same time 
promotes learning (Dysthe 1996: 92).  

Lack of money was another problem mentioned by the teachers at School B. 
Most of the teachers there were unable to buy the books they wanted for the 
teaching of English literature and it is likely that a poorly stocked library has a 
negative effect on the students, especially if they are unmotivated to begin with. 
Whereas money did not seem to be a problem at School A, time and the large 
number of students in the classes were problematic and at least one teacher 
expressed frustration in trying to give her students the time and attention they 
needed.  

Motivating students to want to read is a difficult task, as is attaining the 
ambitious but vague objectives stated in the national curriculum. Teachers try to 
fulfil these objectives, to foster moral attitudes and an understanding of self that 
hopefully results in students being enriched and enlightened. Furthermore, it is 
hoped that students develop a desire to want to continue to read books in English 
and realise the importance of English both in and outside the classroom. In reality 
however, teachers have to put most of their time and energy into focusing on basic 
language skills and are satisfied when a student simply agrees to read a book. There 
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appears to be a discrepancy between the goals of the curriculum, the actual teaching 
situation in the classroom and what the teachers can achieve with their students. 
This can explain the feeling of failure experienced by most of the teachers in the 
study. Vague phrasing of goals in the curriculum makes it difficult for teachers to 
know how to approach teaching literature and what methods they should use to do 
so. The teachers in the study tended to use literature more as language training and 
less as an area of study and knowledge, often limiting themselves to old-fashioned 
methods that did not allow for diversity in other areas. 

It is believed that the study of literature “begins in delight and ends in 
wisdom” (Hill 1986: 7). This conviction strengthens the view that literature is not 
only unending in its capacity to teach, but is also a lifelong source of enjoyment. It 
would seem, however, that the studying of English literature can result in students 
feeling frustration and boredom. Students often lack a sense of relevancy, are 
unmotivated and uninterested. It is important that teachers maintain a balance 
between teaching the text and allowing pupils to find their own meaning, and 
ultimately enjoyment, in the books they read. Undoubtedly, the main obstacle faced 
by teachers today is how to motivate students to want to read in the first place.  
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”Jag har hela världen i mitt 
klassrum” 

Datoranvändning i engelskundervisningen 

Anna Bresche & Åsa Liss 

Enligt rapporten Effektivt användande av IT i skolan (Skarin 2007) har samtliga 
svenska skolor tillgång till datorer och Internet. Trots det anges i samma rapport att 
datorerna används mindre än 10 % av undervisningstiden, vilket dels beror på att 
hälften av de tillfrågade lärarna inte tror att IKT (informations- och kommuni-
kationsteknologi) främjar elevers lärande, dels på att lärarna inte anser sig ha 
tillräckliga kunskaper om IKT. En annan faktor är att antalet datorer som är 
Internetanslutna och fungerande inte räcker till alla elever (Skarin 2007). 

I en sydsvensk kommun har politikerna bestämt sig för att satsa på något som 
de kallar En-till-en-projektet. Det är ett projekt som går ut på att alla elever i år 7 till 
år 9 utrustas med en bärbar dator 24 timmar om dygnet under grundskoletiden. 
Projektidén har sitt ursprung i USA där man genomfört projektet i staten Maine, och 
det kallas då Maine’s Middle School One-to-One Laptop Program. Det svenska En-
till-en-projektet startades hösten 2007, och fram till och med vårterminen 2009 har 
fyra av de sex 6–9-skolorna i kommunen påbörjat projektet. Projektet har mötts av 
såväl positiv som negativ kritik från både allmänhet och pedagoger. I dagens 
ekonomiska kris ifrågasätts politikernas val att satsa på avancerad teknik då 
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kommunen står inför personalneddragningar till följd av minskade skatteintäkter. 
Debatten har väckt vårt intresse för datorns roll i klassrummet. Finns det 
pedagogiska och didaktiska vinster med att utrusta eleverna med en bärbar dator 
eller om blir datorn endast ett skrivhjälpmedel?  Andra funderingar som väcks är om 
det är vetenskapligt belagt att datorer främjar elevers kunskapsutveckling och i så 
fall om pedagogerna har den kunskap som krävs för att guida eleverna i 
användningen av detta hjälpmedel.  

Teorier om språkinlärning 

Behavioristisk psykologi dominerade lingvistiken under den första hälften av 1900-
talet och är en del av den tidens idétradition. Psykologen B. F. Skinner var en av 
förgrundsgestalterna inom behaviorismen. När det gäller språk och lärande, kan man 
något förenklat säga att teorin utgår från att barn lär sig språk genom upprepad 
härmning och positiv respons. Undervisningen i behavioristisk anda består av 
drillövningar, där fokus är riktat mot härmning med förstärkning vid rätt respons, 
det vill säga att eleven belönas vid rätt svar (Svensson 2008: 50 f.).  

Den rationalistiska kunskapssynen växte fram under 1950-talet och utgår ifrån 
människans tänkande och mentala aktiviteter (Svensson 2008: 38). Till skillnad mot 
behavioristerna menar pedagogen och utvecklingspsykologen Piaget, som tillhör 
den kognitivistiska idétraditionen, att språkförmågan är medfödd och följer givna 
utvecklingsmönster på samma sätt som vår förmåga att lära oss att gå. Hans teori 
utgår från hur människan generellt utvecklar sin kunskap genom inlärning av 
färdigheter när hon är biologiskt mogen för att göra så.  

Den pedagogiske teoretikern Lev Vygotskij är även han anhängare av 
kognitivismen men med en annan inriktning än Piagets. Vygotskij inriktar sig på 
barnets interaktion med andra och då främst den vuxne. Han hävdar att barnets 
språk utvecklas i det sociala samspelet med omgivningen och att det finns en zon för 
proximal utveckling (The Zone of Proximal Development, ZPD) som innebär att 
barnet kan nå en högre språklig förmåga om det stimuleras med ett språk som ligger 
strax över barnets egen förmåga (Hammarberg 2004: 65). Vygotskij förespråkar 
även att den vuxne eller mer kunnige omformulerar eventuella fel som barnet gör 
eller utvecklar vad barnet sagt som en form av ”byggnadsställningar” (scaffolding) 
för barnet att bygga upp språket kring (Hammarberg 2004: 60). 

IKT i undervisningen 

Det finns flera skäl till att använda IKT i undervisningen, enligt Maria Estling 
Vannestål (2009). Ett skäl kan vara att läraren vill variera och individualisera 
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undervisningen. Samtidigt är användning av IKT ett sätt att släppa in världen i 
klassrummet. Estling Vannestål (2009: 16 ff.) framhåller att datoranvändandet 
gynnar så väl avancerade elever som de elever som har svårt att nå målen, dels för 
att det ökar möjligheten att individanpassa undervisningen, dels för att dator-
programmens varierade utbud tillfredställer fler lärstilar än traditionell undervisning, 
vilket torde vara önskvärt om skolan skall vara en skola för alla. Hon hänvisar även 
till läroplanen, där det finns stöd för att använda IKT då eleverna skall ”använda 
informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande” (Estling 
Vannestål 2009: 16). Ole Erstad (2002: 191) menar att den kunskap som krävs för 
att lärare ska kunna använda IKT i undervisningen handlar om hur IKT kan nyttjas i 
ett pedagogiskt sammanhang. För de flesta lärare blir tekniken endast ett ”add on”, 
något som kommer som ett tillägg till traditionella ramar, utan att man gör de 
förändringar som kunnat ge bättre förutsättningar för att utnyttja teknikens potential 
för att stötta lärande (Erstad 2002: 191). 

Patrik Svensson använder i sin bok Språkutbildning i en digital värld: 
Informationsteknik, kommunikation och lärande från 2008 tre liknelser för att 
beskriva hur lärarna använder IT i undervisningen: 

 
• IT som automat – datorn används som en automat där eleven skriver in svaren 

och genast får respons. Användningen bygger på ett behavioristiskt synsätt, 
där lärandet sker genom stimuli och omedelbar respons. 

• IT som verktyg – datorn används som ett hjälpmedel, t.ex. som skrivmaskin, 
TV, bandspelare, bibliotek, uppslagsverk, sökmotor etc. Detta sätt att använda 
IKT som ett sökverktyg stämmer in på Piagets tankar om problembaserat 
lärande.  

• IT som arena – datorn används som ett kommunikationsmedel både skriftligt 
och muntligt och i form av chatt, e-post, blogg och interaktion i virtuella 
världar. Användandet av IKT som arena kopplas till Vygotskijs socio-
kulturella perspektiv, alltså att lärandet sker genom interaktion med andra. 

 
Svensson anser att dagens språklärare kommer att ställas inför nya krav på 
kompetenser som innefattar goda kunskaper om IKT. Han menar att man som lärare 
och pedagog borde kunna ta till vara den drivkraft till lärande och det intresse för 
IKT som datoranvändande skapar. Svensson slår fast: ”Den närmast magiska 
dragningskraft som datorn har på många ungdomar borde kunna relateras till vad vi 
gör med datorer i utbildningssammanhang” (2008: 20). Han nämner det ökade 
kravet på digital literacy, vilket han anser innebär en betydligt större kunskap om 
datorer och datoranvändande än ett vanligt datakörkort ger (Svensson 2008: 31). 
Digital literacy menar Svensson innefattar att ha god kunskap om ny teknik så som 
virtuella världar, bloggar och webbskrivande. 
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Vi har studerat diverse rapporter, till exempel E-learning Nordic 2006, där 
utredarna hävdar att det är de lärare som använder IKT själva som är mest benägna 
att använda det i sin undervisning. I rapporten Effektivt användande av IT i skolan 
tar utredaren upp att lärares IKT-kunskap är en tydlig framgångsfaktor i arbetet med 
datorn i klassrummet. Rapporten visar även att lärarna inte anser sig ha tillräckliga 
kunskaper i IKT för att kunna använda det effektivt i skolan. Dessutom tror endast 
50 % av de intervjuade lärarna att IKT främjar elevers lärande. Utredaren 
konstaterar att IKT-användande och resultat i sig inte har något samband, men om 
datorn används i ett pedagogiskt syfte så uppstår ett positivt samband. 

Staten har gjort en del satsningar för att öka IKT-användandet i skolan. Bland 
annat genomfördes en stor satsning 1999–2002 på ett projekt som hette IT i skolan, 
allmänt kallat ITiS. Utvärderingen av ITiS-projektet (Aderklou, Fritzdorf & 
Tebelius 2003) nämner tre variabler som bör uppfyllas för att implementeringen av 
IKT i skolan skall lyckas. Dessa tre är fungerande teknik, en medvetenhet om vad 
tekniken skall användas till, det vill säga en pedagogisk idé, och att det ständigt 
pågår ett erfarenhetsutbyte mellan lärarna. I dag genomförs ytterligare en statlig 
satsning för att öka IKT-kunskapen bland lärare, och det projektet heter Praktisk IT- 
och Mediekompetens, allmänt kallat PIM-utbildningen (Skolverket). 

Metod 

Eftersom vi var intresserade av att undersöka det sätt, omfång samt de möjligheter 
dagens lärare har att använda IKT i engelskundervisningen, bestämde vi oss för att 
göra en kvalitativ undersökning baserad på halvstrukturerade intervjuer. Våra frågor 
handlar om lärarnas egna datorvanor och utbildning i IKT samt till vad och i vilket 
syfte de använder datorn i undervisningen. För att få svar på våra frågeställningar 
genomförde vi fem kvalitativa intervjuer med engelsklärare, fyra kvinnor och en 
man i grundskolans senare år på tre av skolorna som deltar i En-till-en-projektet i 
den ovan beskrivna kommunen. Tre lärare var runt trettiofem år gamla och två var i 
femtioårsåldern. En av dem började arbeta som lärare i mitten av åttiotalet och 
resterande i början på tjugohundratalet. 

Projekt 

Enligt forskarna David L. Silvernail och Dawn M. M. Lane hade guvernören för 
delstaten Maine i USA, Angus King, en vision som byggde på att elever i dagens 
samhälle behöver mer tekniska kunskaper än tidigare, vilket ledde till att projektet 
The One-to-One Maine Laptop Project inleddes i år 7 och 8 under hösten 2002. 
Syftet med projektet var, förutom att integrera tekniken i kursplaner och 
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undervisningen, att lära elever handskas med den teknik och de krav som ett 
modernt samhälle kan komma att kräva av sina invånare (Task Force on Maine’s 
Learning Technology Endowment 2001). 

Efter två år utvärderades projektet och visade bland annat att datoranvändandet 
är 20–30 % högre hos tekniskt mer kunniga lärare och hos de som deltagit i fler än 
fyra fortbildningsaktiviteter. Lärarna anser att det största hindret för att integrera 
datorn mer i kursplaner och undervisning är bristen på support, fortbildning och tid. 
De hävdar också att alla elever är mer engagerade och motiverade i sitt lärande, 
särskilt elever i riskzonen och elever med särskilda behov. Dessutom menar fler än 
4 av 5 lärare i undersökningen att eleverna är mer engagerade samt tar mer aktiv del 
i sitt lärande och producerar arbeten av högre kvalitet. Vidare rangordnas elevernas 
totala datoranvändande i tid till informationssök, att organisera informationen och 
att anteckna.  

I rapporten ”Creating Better Writers” (Silvernail & Gritter 2007) hävdar 
forskarna att det är omöjligt att vetenskapligt visa om datoranvändandet ökar 
elevernas kunskaper generellt. Dock har deras skrivande förbättrats markant. Före 
projektet nådde endast 29,1 % av eleverna MEA:s (Maine Education Assessments) 
skrivfärdighetsstandard, medan hela 41,4 % av eleverna gjorde detsamma år 2005. 

Målet med En-till-en-projektet i den sydsvenska kommunen är enligt Höper 
och Björn (2008) att öka kvalitén på utbildningen, utveckla nya metoder och 
arbetsformer, öka lusten till lärande för både elever och pedagoger samt att öka 
elevernas måluppfyllelse och resultat. För att nå målet kommer skolans pedagoger 
att erbjudas kompetensutveckling internt med hjälp av kommunens IT-pedagoger. 
Kommunen kommer under det första året att anordna workshops i samarbete med 
Apple. Alla pedagoger i kommunen är anmodade att genomföra den av 
Myndigheten för skolutveckling kostnadsfria PIM-utbildningen upp till nivå 2. 

I projektplanen poängteras att skolan är skyldig att erbjuda lärprocesser som 
stöds av många olika verktyg för att tillgodose elevernas behov. IKT är ett sådant 
verktyg, men man menar att det inte är maskinen som sådan utan det den kan 
erbjuda så som ”hämta, samla, formulera, analysera och konkretisera information 
och fakta” (Höper & Björn 2008: 4) som det handlar om. Samtidigt säger man att 
datorn erbjuder en stor variation och möjligheter till kontakt med omvärlden: ”Det 
skapas nya arenor, samtals- och mötesplatser i klassrummen” (Höper & Björn 2008: 
4). Elevens egen aktivitet i lärandet betonas då lärande inte kan förmedlas utan är en 
process inom individen.  
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Analyser och resultat 

När vi analyserar våra resultat har vi utgått från Svenssons (2008) tre liknelser: IT 
som automat, IT som verktyg och IT som arena. Resultaten visar att både 
respondenterna och eleverna till stor del använder datorn och Internet som ett 
verktyg för att skaffa, bearbeta och presentera kunskap. I undersökningen var det en 
stor skillnad mellan respondenternas svar angående den egna användningen. Någon 
respondent säger att den egna användningen endast sträcker sig till att använda e-
post, medan någon annan uttrycker att datorn och dess användningsområden är en 
naturlig del av dennes vardag. En av respondenterna menar att datorn som sådan har 
blivit ett självklart inslag i undervisningen, medan en annan har svårare att integrera 
datorn och mest använder den som skrivmaskin eller bandspelare.  

Nästan alla respondenterna menar att de använder datorn för att lära in glosor, 
gnugga grammatik och färdighetsträna enskilda moment i språket. Flera 
respondenter talar om färdiga programvaror, som till exempel glosboken.se, där man 
snabbt och enkelt kan få direkt respons. Svensson benämner denna typ av 
användande ”IT som automat”.   

Eleverna är överlag väldigt intresserade av datorn och använder den flitigt, 
både till det lärarna ber om, men också till en del i skolsammanhang mindre 
önskvärda aktiviteter. Några respondenter uttrycker en oro för att eleverna sitter och 
spelar datorspel på lektionstid, chattar eller är ute på andra sidor som Facebook, 
Bilddagboken eller msn. Denna typ av användande är emellertid ofta kommunikativ 
och passar enligt Svensson in på metaforen IT som arena. 

Respondenterna har funderingar på hur man skall kunna använda datorn för att 
träna autentisk kommunikation och har idéer om att skaffa brevvänner i ett 
engelsktalande land. Någon respondent har funderingar på att använda elevernas 
spelande som grund för kommunikation. Ingen av respondenterna har däremot 
funderat på att använda virtuella världar, som till exempel Second Life, som 
mötesplats för autentisk kommunikation. 

Resultatet visar att ingen av respondenterna fått någon utbildning i IKT före 
projektstarten, men samtliga har påbörjat eller skall inom den närmaste framtiden 
påbörja Skolverkets PIM-utbildning. Det handlar då om självstudier upp till steg 2 
av de fem stegen PIM erbjuder. Enligt Skolverket räknar man med att de första två 
stegen motsvarar ungefär 40 timmars arbetsinsats från den enskilde läraren. Dessa 
timmar förväntas lärarna i projektet göra på sin fritid. Datoranvändningen speglar 
deras kunskaper om hur IKT kan användas och varierar således utefter hur kunnig 
den enskilde läraren är. Lärarna har förutom den statliga PIM-utbildningen erbjudits 
fyra workshops i kommunen och Apples regi samt handledning av kommunens tre 
IT-pedagoger.  
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Det framkom i intervjuerna att endast en skola hade någon form av 
ämneskonferens för att delge varandra tips om länkar och hur de använder datorn i 
sin undervisning, medan de andra två skolorna inte hade någon form av samarbete. 
De var helt enkelt hänvisade till kollegorna i sitt arbetslag som undervisar i andra 
ämnen. Något samarbete mellan skolorna som deltar i projektet förekommer inte.  

En av våra intervjufrågor var om respondenterna upplever att de saknar något i 
användandet av IKT. Vi trodde att de skulle svara att de saknade IKT-utbildning i 
sin lärarutbildning, men de nämnde istället tekniska hjälpmedel, som fasta projek-
torer och höj- och sänkbara stolar för eleverna. Vi frågade även respondenterna om 
hur IKT var knutet till styrdokumenten, men endast en av dem hade någon 
uppfattning om det.  

Några av respondenterna ansåg att elevernas skriftliga produktion har ökat i 
omfång och håller en generellt sett högre kvalitet än tidigare. De funderade på om 
en av orsakerna till detta är att det är enklare att göra förändringar i texten, det vill 
säga föra in nytt i efterhand eller flytta stycken.  

En annan fråga vi ställde var om de använde datorn till specialpedagogiska 
insatser. Här var alla respondenterna överens om att datorn var till stor hjälp för 
många elever, särskilt de med läs- och skrivsvårigheter. 

I vår undersökning framkom även att respondenterna upplevde att eleverna 
ägnade för mycket tid vid datorerna och framför allt till datorspelande på raster och 
hemma. De nämnde krigsspel i detta sammanhang. Flera efterfrågade gemensamma 
regler för vilken typ av spel eleverna får använda i skolan och regler för vad som 
händer om man är inne på privata sidor under lektionstid. En respondent vänder på 
eleverna för att kunna se datorskärmen och därmed kontrollera vad eleven har på 
den. Två av respondenterna var övertygade om att det sociala samspelet och elevers 
idrottsaktiviteter påverkades negativt, medan två andra respondenter menade att det 
sociala samspelet förbättrats. En av respondenterna beskrev ett scenario så här: ”När 
en elev säger ’nej, jag förstår ingenting’ eller ’å vad gjorde jag nu det bara försvann’ 
då är det nästan alltid någon som kommer till undsättning. Jag tycker att de är 
snabbare med att hjälpa varandra med datorerna nu än vad de var förut.  Om någon 
sa ’Å, nej jag har tappat mitt papper’ då var det ingen som kom till undsättning men 
när det gäller datorn gör de det. ” 

Diskussion 

En av fördelarna med En-till-en-projektet som den sydsvenska kommunen lyfter 
fram är att det ger varje elev samma möjlighet att använda IKT som redskap i sitt 
lärande. FN:s konvention om barns rättigheter förordar att alla barn skall behandlas 
lika oavsett vilken samhällsklass de tillhör, vilket främjas av att alla elever oavsett 
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föräldrarnas inkomst erbjuds möjligheten att få ha tillgång till en dator under de tre 
sista åren i grundskolan. Huruvida datorn ökar kvaliteten på utbildningen kan 
diskuteras, men det är ett av de mål kommunen anger för sin datasatsning. Det finns 
en risk att datorn enbart blir vad Erstad (2002) kallar ett ”add on”, det vill säga att 
man inte anpassar undervisningen efter de nya förutsättningar som datorn kan 
innebära utan enbart väljer att lägga till den som ytterligare ett moment i 
undervisningen. Flera av respondenterna i undersökningen beskriver den typ av 
”add on” som Erstad diskuterar eftersom de saknar kunskap om möjligheterna 
datorn erbjuder.  

I projektplanen för En-till-en (2008) anges att datorn öppnar möjligheter till 
kontakt med omvärlden. Vad för slags kontakt preciseras inte, men man uttrycker att 
det handlar om ”en stor variation”. Estling Vannestål (2009) liksom Svensson 
(2008) menar att datorn kan användas som en arena för kommunikation, men detta 
är inget vi finner i de undersökta respondenternas klassrum. 

Studierna av projektet i Maine visar att lärarna upplever att elevernas 
motivation att lära ökar och att deras produktion håller en högre kvalitet än tidigare, 
vilket stämmer väl överens med elevernas upplevelse av projektets fördelar. 
Forskarna har inte lyckats visa att elevers lärande ökar generellt i och med 
tillgången till datorer men det påpekas samtidigt att de test som gjorts inte mäter de 
kunskaper som eventuellt förbättrats. Vad forskningen kan visa är dock att elevernas 
skrivfärdighet har förbättrats radikalt från åren före projektstarten fram till dess att 
mätningen utfördes tre år efter implementeringen av projektet. 

I vår undersökning uttrycker en av respondenterna att eleverna har blivit 
säkrare på att uttrycka sig i skrift och menar att eleverna främst uppskattar datorn 
för att de kan använda den som skrivmaskin. Någon respondent anser att eleverna 
lärt sig många fler glosor med hjälp av datorn. Ytterligare en fördel som nämns är 
att eleverna får tillgång till ett stort utbud samt variation, dels genom de olika 
program som datorn erbjuder och dels via allt material som finns tillgängligt på 
Internet. De internetbaserade material som används flitigast enligt vår undersökning 
är program som förknippas med IT som automat, det vill säga ordträningsprogram 
som glosboken.se och grammatikövningar. Det förekommer att eleverna använder 
datorn som verktyg då de läser tidningar, ser på nyheter och lyssnar på musik. 

Enligt Silvernail och Lanes (2004) rapport om projektet i Maine är det största 
hindret för lärarna att integrera datorn mer i undervisningen bristen på datorsupport, 
fortbildningsmöjligheter och tid. Bristen på tid till fortbildning är också något som 
en av de äldre respondenterna i vår undersökning reflekterar över när PIM-
utbildningen kommer på tal. Att utbildningen skall genomföras utanför betald 
arbetstid är något som irriterar en av respondenterna storligen. En annan respondent 
menar att dennes livssituation inte medger fortbildning som ligger utanför arbetstid.  
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De fyra workshops som kommunens IT-pedagoger har genomfört verkar inte 
motsvara det behov lärarna har av fortbildning på området. Lärarna är med andra 
ord ganska utlämnade åt sig själva och varandra. De flesta respondenterna menar 
vidare att man inte drar så mycket nytta av varandras erfarenheter. De hjälps åt i 
arbetslaget men har inget som helst samarbete ämnesvis, inte på den egna skolan 
eller i tvärgrupper från olika skolor. Detta upplever vi som oroväckande då 
Skolverket i sin utredning av ITiS anger att en av faktorerna för att införlivandet av 
IKT i skolan skall lyckas är att det finns ett konstant erfarenhetsutbyte kollegor 
emellan.  

Slutsats 

Vi är medvetna om att vår undersökning är liten och därför inte generaliserbar, men 
den visar ändå på en tendens som sammanfaller med de rapporter och det material vi 
tagit del av. I undersökningen har vi kommit fram till att engelsklärarna använder 
datorn som automat genom att nyttja glosprogram och grammatikövningar på nätet. 
De använder även datorn som verktyg när de låter eleverna skriva, söka information, 
läsa tidningar och lyssna på program via Internet. Datorn utgör dessutom ett verktyg 
för specialpedagogiska insatser. Lärarna använder dock inte datorn som arena för 
kommunikation med omvärlden. En av lärarna säger apropå fördelarna med IKT i 
undervisningen att ”jag har hela världen i mitt klassrum”, men vi kan konstatera att 
även om världen släppts in i klassrummet har lärarna inte vågat eller haft kunskapen 
att ta med klassrummet ut i världen. 

 Lärarnas användning av IKT i undervisningen beror på några faktorer, såsom 
den egna synen på lärande, synen på vad IKT har att erbjuda, till viss del lärarnas 
ålder och framförallt deras egna kunskaper om IKT. Det senare är något vi anser 
kommunen helt förbisett i sin satsning på en dator till varje elev. De har satsat på 
tekniken men inte i lika stor utsträckning på personalen. Lärarnas kunskaper om hur 
de kan använda IKT, knutet till en gemensam pedagogisk idé och ett nära samarbete 
mellan ämneslärarna på samtliga inblandade skolor skulle i allra högsta grad 
påverka synen på IKT i undervisningen samt ge eleverna en ökad källa till lärande 
och slutligen måluppfyllelse.  

Vad vi upplever som anmärkningsvärt är att så gott som samtliga lärare anger 
att de har tillräcklig kunskap om IKT. I våra intervjuer framkommer emellertid att 
de inte har tillräcklig kunskap för att utnyttja datorns och Internets fulla potential. Vi 
kan konstatera att lärarna anser sig sakna en del teknisk utrustning och regler för hur 
datorn skall och bör användas.  De anger även att de i viss mån saknar tid, dels för 
att instruera eleverna, dels för egen fortbildning och sökande av användbara sidor på 
Internet. Vi anser att projektet som sådant är lovvärt men att det finns en hel del att 
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önska i form av arbetstidsförlagd utbildning, gemensamma regler, samarbete och 
arbetsmiljö. 
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The impact of spare time activities on 
students’ English language skills 

Pia Sundqvist 

There is a widespread belief that young people in Sweden learn much or even most 
of their English outside of school, but is that really the case? My doctoral 
dissertation (Sundqvist 2009) is an in-depth investigation of how out-of-school 
activities can be seen to influence students’ English. In this paper, I present some of 
my results. The main research question reads as follows: Is there a relationship 
between what teenagers do in English in their spare time and their learning 
outcomes? There is a lack of empirical studies on this particular relationship (cf. e.g. 
Higgins 2009: 401f.), and my study is an attempt to partly fill that void in research. 

When I was an English teacher in junior and senior high school, I came across 
many students whose language appeared to be influenced by the English they met in 
their spare time.1 Typical spare time activities in English can be listening to music, 
watching English-speaking TV programs or films, playing video games, surfing 
English sites on the Internet, and reading books, newspapers, or magazines in 
English. How much time Swedish teenagers devote to such activities varies, but the 
total amount can be as high as 18 hours per week – on average, as measured with 
so-called language diaries in my study (cf. Sundqvist 2008: 105). Such being the 
case, it is not strange if learners’ English skills are influenced in one way or another 
(cf. e.g. Crystal 2001: 237; Sylvén 2006: 225). All results in the present paper are 
based on data collected for my thesis (Sundqvist 2009), which aims to explain the 
relationship between learners’ “spare time English” and their language skills, with a 
focus on oral proficiency and vocabulary.  

                                           

1 I use the terms junior and senior high school for Swedish högstadium and gymnasium. 
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Background and previous research 

For some time, researchers in applied linguistics have recognized the importance of 
access to and participation in second language communities as an essential aspect of 
language learning. However, as Higgins (2009: 401f.) argues, little research has 
focused on the links between instructed contexts of second language (L2) learning 
and L2 use in other contexts. Expressed differently, this means that there are few 
empirical studies which combine data on linguistic activities outside of school with 
learning outcomes in school. In the following, I briefly summarize findings from 
previous research on language learning in an out-of-school context in chronological 
order. After that, I present relevant terminology on the same topic, before I 
introduce the term I have adopted in my study, namely extramural English.  

One study which aimed to document and verify what learners do outside of the 
classroom is Pearson (2004). He did a longitudinal study of English learning habits 
among eight Chinese students enrolled in a university course, English for Academic 
Purposes, and combined it with a questionnaire distributed to all 106 students in the 
same course. In his questionnaire, he used 11 predetermined spare time activities in 
English plus a final open category. Results revealed that his informants were most 
frequently involved in the following five spare time language activities in English 
(in rank order): (1) listening to/watching news on radio or TV; (2) studying in the 
library; (3) reading books, magazines, or newspapers; (4) watching TV programs, 
videos, or movies; and (5) listening to music or the radio.2 Results also showed that 
several informants rated out-of-class language learning more highly as regards both 
enjoyment and learning than their formal classroom-based learning (Pearson 2004: 
4). Unfortunately, Pearson’s 2004 study did not attempt to identify or quantify 
potential language gains specifically from spare time activities in English, but he did 
conclude that, among other things, learner motivation and awareness were important 
aspects of out-of-class language learning (2004: 7). Moreover, he found that 
students’ language proficiency (as measured by an initial placement test) was one 
factor which influenced what type of activities the informants engaged in, and how 
frequently. 

One spare time activity not included in Pearson (2004) was playing video 
games. This type of activity in English has been investigated by others, however. 
There is, for example, a Finnish study by Piirainen-Marsh and Tainio (2009), which 
focuses on adolescents engaged in playing video games and the potential learning 
outcomes from such an activity. Based on data from video recordings of game 
interaction recorded in the players’ homes (boys, aged 10–14, playing Final Fantasy 

                                           

2 One activity, “listening to the radio”, is in fact included in both (1) and (5), something which weakens the 
results. “Playing video games” was not listed among the predetermined activities. 



  Pia Sundqvist 

65 

X), the Finnish researchers argue that the informants developed their linguistic and 
interactional competence in English thanks to the lexical and prosodic repetitions 
that were integral features of the video game.3 They found that the game enabled the 
players to practice, perform, reproduce, and play with different characters’ styles 
and accents of English (Piirainen-Marsh & Tainio 2009: 165). On the whole, 
repetition offered a flexible resource through which players participated in the play 
actively and this practice was inextricably linked to learning (Piirainen-Marsh & 
Tainio 2009: 166).  

Forsman’s 2004 study was similar to mine in that she was interested in 
classroom practice as well as the influence of extracurricular activities in English on 
students’ linguistic and cultural awareness and attitudes. Moreover, her informants 
were of the same age as the informants in my study. A difference, however, is that 
her study was set in a Finland-Swedish context whereas mine was in a Swedish 
context. Her empirical data consisted of one questionnaire (N=330) and a number of 
interviews, both with students (N=20) and teachers (N=8).4 One question in the 
questionnaire addressed spare time activities in English. Ten predetermined 
activities were listed, plus a final open one. For each activity, the informants were to 
estimate how much time was spent on it. Overall, most time was reported for 
“listening to music”, followed by “watching TV”, “playing computer games”, and 
“using the Internet”. Very low values were reported for “reading books” or “reading 
magazines” in English, on average less than one hour for each of the reading 
activities (Forsman 2004: 92). As will be seen, Forsman’s results were very similar 
to mine, for instance when it comes to which activities in English are more popular 
than others. 

A final source on spare time English and learning outcomes that I would like to 
comment on is Sylvén (2004). She arrived at interesting results with regard to the 
importance of linguistic activities in English outside of school. For instance, the 
boys in her study (upper secondary school) had a larger amount of English input 
from media than girls, and boys also scored higher on vocabulary tests (Sylvén 
2004: 226). Boys’ involvement in video games and role plays proved to be an 
important factor contributing to their results on vocabulary. Sylvén (2004: 2006) 
also found that those who were involved in out-of-class reading scored higher on 
vocabulary tests than those who did not read.  

                                           

3 Final Fantasy X includes voice-over dialogues, making spoken English an integral feature of the game 
(Piirainen-Marsh & Tainio 2009: 158).  
4 N = the total number of persons who participated. 
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Second language acquisition and the out-of-school context 

In the field of second language acquisition, many terms are used to refer to L2 
language learning outside of school, for instance unintentional learning, out-of-
school learning, out-of-class learning, and spare time learning. Forsman’s 2004 
study, referred to above, uses the first term, unintentional learning, which is defined 
as “accidental learning of information without the intention of remembering that 
information” (Forsman 2004: 173). The second term listed above, out-of-class 
learning, is defined in Benson (2001: 62) as “any kind of learning that takes place 
outside the classroom and involves self-instruction, naturalistic learning or self-
directed naturalistic learning”. This definition contains some concepts which, in 
turn, need to be clarified. Self-instruction can be understood as a deliberate long-
term learning project which is instigated, planned, and carried out by the learner 
without any intervention from a teacher, or as any deliberate effort by the learner to 
acquire language content or skills. Naturalistic learning, on the other hand, occurs 
through direct spoken interaction with users of the target language or through 
interaction with target language texts, while self-directed naturalistic learning refers 
to situations in which learners create a naturalistic learning situation for themselves 
with the advance intention of learning the language (Benson 2001: 62). The third 
term listed, out-of-school learning, is, for example, used in Lamb (2004) and Yi 
(2005). It is synonymous with out-of-class learning. Finally, the fourth and most 
colloquial term for language learning outside of school is spare time learning.5 This 
is the term Lundahl (2009), for instance, uses.  

In my thesis (Sundqvist 2009), I introduce yet another term when talking about 
the English that learners come in contact with outside of the classroom, namely 
extramural English. There was a need for a term which had a broad definition, or 
rather, a broader definition than other terms currently in use. Basically, extramural 
English allows for any type of situation in which learners come in contact with or 
are involved in English outside the walls of the English classroom.6 The term is 
explained in more depth in my thesis (Sundqvist 2009). When we speak of 
extramural English, no degree of deliberate intention to acquire English is necessary 
on the part of the learner, even though deliberate intention is by no means excluded 
from the concept. It is worth pointing out that the linguistic activities that learners 
may be involved in outside of school are not limited to those which were mentioned 
in the introduction of the present paper. For example, learners’ use of self-access 

                                           

5 Cf. Swe. fritidsengelska. 
6 Extramural is an adjectival compound of Latin origin where the prefix, extra, means ‘outside’ and the stem, 
mural, means ‘wall” (Oxford English Dictionary Online, accessed June 11, 2009). 
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centers7 (see e.g. Reinders 2007) and engagement in real life role-playing games 
(see e.g. Sylvén 2004) are other such activities from which learners might possibly 
improve their English. 

Material and methods  

The data on which my study is based were collected for my thesis (Sundqvist 2009). 
I designed a longitudinal study, spanning one school year, which was carried out 
among four classes in ninth grade at three schools, all situated in Western Svealand. 
The sample consists of 80 students, 44 girls and 36 boys, and it is representative of 
ninth graders in Western Svealand.8 Six of the participants chose to leave the study 
prematurely. This means that 74 students completed all parts of the study. Thus, the 
dropout rate was low (only 8%), in particular considering the fact that it was a 
longitudinal study where the number of informants who drop out during the course 
of the study can often become a problem (cf. Dörnyei 2007: 82f-). 

Data for extramural English (which below will be referred to as EE) were 
collected with the help of a questionnaire and two one-week language diaries. In this 
paper, I will not discuss any results from the questionnaire, however, only the 
language diary data. The language diary was distributed twice, once in the fall and 
once in the spring. It aimed to measure the total amount of EE as well as the amount 
of EE students spent on specific EE activities. Students were encouraged to 
carefully fill in the time spent on seven such activities which were predetermined in 
the diary: reading books, reading newspapers/magazines, watching TV, watching 
films, surfing the Internet, playing video games, and listening to music.9 Similar to 
Forsman (2004) and Pearson (2004), a final open category was also included. For 
this open category, students themselves had to list what activities they had been 
involved in or come in contact with. Using a language diary as the measuring tool 
involves a certain margin of error. The students were encouraged to fill it in on a 
daily basis, preferably before going to bed. Nevertheless, it is difficult to remember 
exactly what happened on a particular day with regard to the various EE activities. 
Therefore, participants were bound to make estimates. Most of these estimates were 
probably very close to what indeed happened, but, needless to say, some might be 
less accurate. Even so, based on informal talks with the participants and their 
teachers, and on the information provided in the diaries, I consider the data 
trustworthy (reliable) and useful. I inputted the information provided in the diaries 

                                           

7 Self-access centers at schools and universities typically offer a wide range of support services to learners, 
such as learning support, language support, computer support, counseling, and so forth (Reinders 2007: 95).  
8 Ninth graders in Western Svealand are, thus, the statistical population. 
9 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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into the statistical software SPSS.10 To minimize the number of mistakes, I 
systematically double-checked the times entered into the statistical software.  

Speech data (≈ 46 hours in total) were collected with the help of five 
interactional speaking tests. There were 80 students in the study to begin with. Of 
these, 74 completed all five speaking tests. The students were assigned to random 
dyads on each test occasion; i.e., the students were in pairs when they took the tests 
and they were not allowed to choose their partner themselves. When measuring oral 
proficiency in English among Swedish adolescents such as those in my sample, it is 
suitable to use tests with a dyadic set-up and interactive tasks because that is in line 
with the nationwide goals for speaking in ninth grade.11 All tests were recorded. 
Based on these recordings, the students were assessed by four external raters. The 
raters worked independently and their work resulted in a total of 1,140 assessment 
forms. I collected those forms and used them in my analyses.12 On each test, the 
student was awarded an overall grade for oral proficiency (the OP grade) from three 
raters; i.e., in total, I ended up with 15 OP grades per student.13 The mean of these 
15 OP grades is used in my analyses. The OP grade ranged from 1 to 6, where 1 was 
the lowest grade and 6 the highest.  

Learners’ vocabulary skills were measured with the help of two written 
vocabulary tests, one which measured productive vocabulary and one which 
measured receptive vocabulary, where the former was taken in the fall semester and 
the latter in the spring. Both tests used were shortened versions of standard 
vocabulary tests, namely the Productive Levels Test and the Vocabulary Levels 
Test, developed by Paul Nation, Victoria University of Wellington, New Zealand, 
and Batia Laufer, University of Haifa, Israel. The tests are designed so that the 
words to be tested are from varying levels of difficulty; i.e., they are from different 
frequency bands, starting with words from the 2,000 most frequent word families, 
followed by words from the next 3,000 most frequent word families, and so forth. In 
short, test-takers’ scores reflect the size of their vocabulary: the higher the score, the 
larger the vocabulary.14 

                                           

10 See http://www.spss.com/. SPSS (Statistical Software for the Social Sciences) is the most commonly used 
software package in applied linguistics and educational research today. 
11 The goals for speaking are available at http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=EN (accessed 
Aug. 20, 2009).  
12 The form of assessment was based on the so-called performance profile scheme in Hasselgren (1996). 
13 Interrater reliability was satisfactory or high for the OP grade: Pearson r ranged from .451** to .703**.  
14 For samples of the original tests, see Nation (2001: 416–428). 
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Results and discussion  

In the following, I will present and discuss my results. In addition to presenting the 
results at sample level, I will also account for results based on gender.15 First, based 
on language diary data, it is possible to conclude that a majority of students reported 
spending time on extramural English, with a sample mean of 18.4 hours per week in 
total. The standard deviation was large (12.9) and the distribution of students’ 
values for EE was skewed to the right, which means that there were more students 
piled up towards the lower end of the EE scale than there were students towards the 
higher end. The reported values for the total time spent on EE ranged from nothing 
to 58 hours per week. It is indeed worth noting that some students did not spend 
much time at all on extramural English, something which at least partly contradicts 
the widespread belief that so much English is learned outside of school; if very little 
time is spent on out-of-school English, it is not likely that the limited experience 
impacts on learning to any great extent. Overall, “listening to music” was the EE 
activity that students spent the most time on, followed by “playing video games”, 
“watching TV”, “watching films”, “surfing the Internet”, “other activity”, “reading 
books”, and finally, “reading newspapers/magazines” (see Table 1). On average, 
boys reported spending close to 21 hours per week on EE activities, which is more 
than what the girls reported (16.4 hours per week, on average). This gender-related 
difference was not statistically significant, however. On the other hand, significant 
gender-related differences were found for two of the EE activities, “playing video 
games” and “surfing the Internet”, where the results showed that boys spent more 
time than girls on both. In fact, for the boys, video games and the Internet accounted 
for approximately 44% of their total EE time, whereas those activities made up only 
6% of the girls’ total time. As it turns out, this happens to be a crucial difference 
between boys and girls (see below). 

 
Table 1. Amount of time spent on the EE activities, in order of popularity. 

EE activity Hours/week 
(sample mean) 

Listening to music 6.58 
Playing video games 3.95 

Watching TV 3.71 
Watching films 2.85 

Surfing the Internet .70 
Other activities .33 
Reading books .20 

Reading newspapers/magazines .02 
 

                                           

15 For results on class level, I refer to my thesis (Sundqvist 2009).  
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With regard to the results on oral proficiency, the distribution of the OP grade 
was normal. The mean OP grade for the whole sample was 3.3. Girls had a higher 
mean OP grade (3.5) than boys (3.2), but this difference was not statistically 
significant. In contrast, boys had higher scores than girls on the two vocabulary tests 
(see Table 2). For the test of receptive vocabulary, the difference between boys’ and 
girls’ scores was statistically significant. Considering the nature of the two tests 
used, where test-takers’ scores reflect the size of their vocabulary, the significant 
gender-difference on the second test indicates that the boys in my study had 
acquired a larger passive vocabulary than the girls. This is an important finding in 
my study, which is linked to the gender-related difference mentioned above, 
regarding playing video games and surfing the Internet, which is further explained 
below.  

Table 2. Vocabulary tests: mean scores for boys, girls, and in total. 

Test BBoys GGirls TTotal 
1. Productive vocabulary (45 

p) 
17.6 14.8 16.1 

2. Receptive vocabulary (90 
p) 

64.3* 56.7* 60.1 

* Significant at the .05 level    
 
With the help of a function in SPSS called “bivariate correlation analysis”, it is 

possible to examine the correlation, i.e. the relationship, between two variables, for 
example the relationship between EE and oral proficiency on the one hand, and the 
relationship between EE and vocabulary on the other. Regarding EE and oral 
proficiency, results showed a fairly strong positive and statistically significant 
correlation (rs=.307**) on sample level between the students’ total time spent on EE 
and their oral proficiency skills, as measured by the OP grade.16 This result indicates 
that almost 10% of the variation in OP grades is accounted for by the EE variable 
rather than by chance or by some other factor(s). Thus, on sample level, there 
appears to be a relationship between the total time students spent on EE and their 
oral proficiency. However, an important gender difference was identified in further 
analyses. For the boys, there was a strong, positive, and statistically significant 
correlation between EE and oral proficiency (rs=.515**). That is, the more time the 
boys had reported for EE, the higher their OP grade was, and vice versa. This means 
that for the boys, as much as 27% of the variation in their OP grades was accounted 
for by EE. For the girls there was also a positive correlation, but it was weak and 
non-significant (rs=.118), which indicates that it did not seem to matter whether the 
girls had a low or high amount of EE because the correlation with their level of oral 

                                           

16 The Spearman rank correlation coefficient (rs) gives a measure of the degree of concordance between two 
rankings (Byström 1973: 142).  
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proficiency was negligible. However, the lack of statistical significance in the 
correlation analysis between EE and oral proficiency for the girls makes their results 
more difficult to interpret than the results for boys. Nevertheless, the conclusion is 
that the boys seemed to be much more sensitive to or affected by EE than the girls. 
Finally, for a group of students who had a low amount of EE (less than eight hours 
per week), there was a strong positive correlation between EE and oral proficiency 
(rs=.590*). This finding implies that for such learners, even slight increases in the 
amount of time spent on EE activities might have a positive impact on their oral 
proficiency.  

The correlation between EE and vocabulary was also fairly strong and 
statistically significant (rs=.357**) on sample level.17 Interestingly, a gender 
difference was again identified, similar to the one that was described above. For the 
boys, there was a very strong, positive, and statistically significant correlation 
between EE and vocabulary (rs=.590**). To clarify what this means, the analysis 
revealed that as much as 35% of the variation in the boys’ scores on vocabulary was 
accounted for by EE rather than by chance or some other factor(s). In contrast, the 
correlation between EE and vocabulary was negligible and non-significant for girls 
(rs=.011). The result for girls is, again, difficult to interpret since statistical 
significance was not reached. I should add that there are, of course, other factors 
than EE that may influence learners’ scores on vocabulary tests, or grades on oral 
proficiency for that matter. Other such factors are learners’ aptitude for English or 
degree of motivation, only to mention two. Nevertheless, my results indicate that EE 
is a highly important variable in learning English, at least for the boys, who seem to 
be particularly affected by EE.  

To find out which EE activities seemed more important than others for oral 
proficiency and vocabulary, backward linear regression analysis was used. This is 
another function offered by SPSS, which made it possible to establish two ranking 
lists: one for oral proficiency (see Table 3) and one for vocabulary (see Table 4).18 It 
is worth noting that the two EE activities that involved reading ended up on top with 
regard to oral proficiency, whereas “playing video games” and “surfing the Internet” 
shared the first place for vocabulary. Based on the results presented in Tables 3 and 
4, it is possible to claim that students who spend time on reading, playing video 
games, and surfing the Internet in English most likely benefit from doing so, in 
terms of improved oral proficiency and vocabulary skills. 

Table 3. Rank of importance for EE activities in relation to oral proficiency. 

                                           

17 In this correlation analysis, an index variable for vocabulary, based on data from the two written 
vocabulary tests, was used. 
18 The final open category was not included in the analyses, since it covers several EE activities, which the 
students listed themselves.  
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Rank EE activity 
1 Reading newspapers/magazines 
2 Reading books 
3 Listening to music 
4 Watching TV 
5 Surfing the Internet 
6 Playing video games 
7 Watching films 

 

Table 4. Rank of importance for EE activities in relation to vocabulary. 

Rank EE activity 
1 Playing video games 

Surfing the Internet 
3 Watching TV  
4 Reading newspapers/magazines 
5 Reading books 
6 Listening to music 
7 Watching films 

 

Explaining the results with the help of a metaphor 

To highlight the main findings of my study, I will use the metaphor of a house, the 
Extramural English House, or simply the EE House. This house is a building with 
two floors and an attic (see Fig. 1). There are three rooms on the first floor, each 
representing one of the EE activities in the language diary: the TV room, the film 
room, and the music room. Upstairs, on the second floor, there are two rooms: the 
office and the library. In the office, there is a computer. This room represents the 
two EE activities that require a computer, namely “playing video games” and 
“surfing the Internet”. The library also covers two activities, which combined 
represent “reading in English” (books and newspapers/magazines). Finally, the open 
category for other EE activities is placed up in the attic. In Figure 1, I use a chest as 
a symbol for such activities: basically anything can be put in a chest in the attic.  
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Figure 1. The Extramural English House.  
 

The EE House is situated at some distance from school. Students generally know 
how to find their way to the house and, once there, almost everybody enters the 
house. However, a few turn around and leave, perhaps because they do not feel at 
home in the house, prefer to spend their time elsewhere, or they have not got a key 
(i.e. they have not deciphered the language code sufficiently). This is very 
unfortunate, because even a short visit to the EE House has been shown to be 
valuable.  

Students in general spend most of their time on the first floor. This is because 
the first floor is easily accessed by everyone and does not require any effort. The 
visitors can relax and just enjoy themselves, for example in the music room, which 
is the most popular room downstairs. Students actually spend almost three times as 
much time on the first floor compared with the time they spend on the second floor. 
There are several reasons why less time is spent upstairs. First of all, visitors must 
know that the staircase is there. They must also climb the stairs, which requires 
some effort. This means that students must be knowledgeable and motivated if they 
are to ascend the staircase. Not all students make it all the way up, but many do 
since the second in order of popularity after the music room is the office with the 
computer. The library, however, does not seem to hold any attraction because the 
students who enter that room seem to leave after a short while. Not much time is 
spent in the attic either, another part of the EE House which is difficult to access. 

The reason why not all students stay upstairs for long might be that the 
activities they do in the office (playing video games and surfing the Internet) and the 
library (reading) are fairly demanding and dependent on their language skills. It is 
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definitely intellectually challenging to spend time there. Furthermore, at times 
spending time on the second floor also requires that students produce output, i.e., 
they need to write and/or speak in English. This is particularly true of activities in 
the office. In short, if a student does not understand what is going on in the rooms 
upstairs, there is no point in staying.  

It is unfortunate that not all students walk upstairs. Even though a claim can be 
made that students benefit from spending time in the whole EE House, because their 
oral proficiency and vocabulary might develop from just being in the house, the 
present study has shown that time spent upstairs in the office is particularly 
important for vocabulary acquisition and time spent in the library for oral 
proficiency skills. That is, the more time students spend in the office, the higher 
their scores on vocabulary tests will be. Likewise, in general, students who read in 
the library are likely to receive high grades on oral proficiency. One major 
conclusion of my study is that entering the EE House and spending time there is 
generally good for students’ English. Furthermore, if they walk upstairs and spend 
time in the office and the library, it is even better.  

Another key finding in my study is that boys and girls behave in totally 
different ways in the EE House. For example, boys spend more time in the house 
than girls. Another difference is that girls stay downstairs almost all of the time. 
Girls like spending time in the music room in particular. Boys, on the other hand, 
have their favorite room upstairs: the office. They spend almost half of their time in 
the EE House in that room, mainly playing video games, but also surfing the 
Internet. 

My study shows that spending time upstairs in the EE House is very important 
for oral proficiency and vocabulary skills. The study also shows that boys spend 
more time upstairs than girls. Nevertheless, this does not automatically imply that 
boys achieve better in English than girls, because EE is, of course, only one of 
several factors that may affect students’ learning outcomes. As I said above, other 
variables such as aptitude for language learning and motivation also influence 
students’ learning outcomes. The fact is that girls, generally, outperform boys in all 
subjects in school, including English (see e.g. Björnsson 2005; Klapp Lekholm 
2008). Such being the case, it is interesting to see that the boys outperformed the 
girls on vocabulary (but on nothing else) in my study. My explanation for why the 
boys did better than the girls on vocabulary is that they spent a significantly higher 
amount of time in the office, which was the most important room for vocabulary. 
Evidently, boys in my study benefited from spending so much time there.  
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Conclusion 

The present paper has discussed the relationship between students’ extramural 
English and their learning outcomes in school. One important finding was that, in 
general, spending time on extramural activities in English had a positive effect on 
students’ oral proficiency and vocabulary, at least as measured among the ninth 
graders in the present study. Another interesting result was that spending time on 
extramural activities which demand activity on the part of the learners, or which 
demand that they rely heavily on their linguistic skills, is particularly important. 
Learners in my study who spent time on such activities benefited from doing so in 
terms of improved oral proficiency and vocabulary. Based on these results, and 
others which have been accounted for in this paper, it is possible to claim that 
extramural English functions as a pathway to progress in English. 
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”Eleverna får ett mer flexibelt 
språktänk” 

Om datorspelandets inverkan på språkinlärning 

Anna Forsberg 

Under organisationen Fair Plays stadsturné genomfördes en undersökning som visar 
att ”84 procent av skolpersonalen upplever att elevernas TV- och datorspelande 
skapar problem i skolan” (Brun 2005: 32 ff.). 1 Etnologen Barbro Johansson skriver 
i sin avhandling Kom och ät! Jag ska bara dö först-: Datorn i barns vardag (2000) 
att ny teknik – såsom datorer och datorspel – inte bara väcker ”förhoppningsfulla 
visioner utan också farhågor” (Johansson 2000: 174). Vidare förklarar hon att dessa 
farhågor ofta gäller de unga i samhället, vilket tydligt märks i återkommande 
tidningsrubriker som skriker ut farorna med datorspel. Några av de artiklar om 
datorspel som publicerades på sajten www.idg.se under det första kvartalet 2009 
hade rubriker som ”Tonåring skyller mord på dataspel”, ”World of Warcraft är 
spelvärldens kokain” och ”15-åring kollapsade efter ett dygns dator-spelande”. Min 
uppfattning är att dessa rubriker visar att farhågorna kring datorspelandet lever kvar 
än idag, drygt ett decennium efter att Johansson genomförde sin etnologiska studie 
om datorn i barns vardag. 

Dessa rubriker och mina pågående studier till språklärare gjorde att jag började 
reflektera över kopplingen mellan datorspelande och språkinlärning, samt den 
inverkan datorspelande med engelsk anknytning torde ha på språkinlärningen. Min 

                                           

1 Genomfördes under senvintern 2005 enligt Brun (2005: 32) och Fair Plays hemsida. 



“Eleverna får ett mer flexibelt språktänk” 

78 

hypotes är att ungdomar lär sig om inte mer så åtminstone lika mycket engelska som 
i klassrummet genom att spela kommersiella datorspel på engelska på fritiden, vilket 
skulle betyda att datorspelande har en positiv inverkan på språkinlärningen. I mitt 
examensarbete testade jag min hypotes om att spelandet av datorspel har en 
inverkan på tillägnandet av det engelska språket hos datorspelande elever. Följande 
tre frågeställningar ligger till grund för arbetet: 

 
• Vad har lärare för uppfattning om datorspelandets inverkan på 

språkinlärning? 
• Vad har elever för erfarenheter gällande sitt spelandes inverkan på 

språkinlärning? 
• Vad har datorspelande för inverkan på inlärning av främmande språk utifrån 

ett pedagogiskt perspektiv? 

Bakgrund 

Under 2008 såldes cirka 2,7 miljoner spel till PC,2 och enligt siffror från TNS 
Gallup spelar hälften av Sveriges befolkning datorspel. Användandet, eller 
spelandet, av datorspel är ändå ett ganska outforskat område. Jonas Linderoth finner 
i sin undersökning att ”litteraturen om spel i relation till lärande och undervisning 
utgör en härva av argumentationslinjer och typer av empiriska studier” (Linderoth 
2004: 28 ff.). Han har dock lyckats identifiera två olika tvärsnitt i denna litteratur 
där det ena behandlar vad spelaren antas lära och det andra hur spel antas vara 
pedagogiska. Patrik Svensson som har en bakgrund som språklärare inom högskolan 
förklarar att ”det är viktigt att vi [språklärare] funderar över användning av t.ex. 
datorspel i lärandesammanhang” (Svensson 2008: 33).  

Svensson förespråkar även en större förståelse och ett större stöd ”för språkens 
behov av pedagogiskt välmotiverad informationsteknik i utbildningen” (Svensson 
2008: 26) hos de personer som företräder språkutbildningen i skola och högskola. 
Det är viktigt att ”ha viss insikt i hur dessa medier fungerar, hur de kan analyseras 
och hur de kan användas”, detta eftersom många av dagens elever och studenter har 
en direkt relation till datorspel och är intresserade av att diskutera kring ämnet 
(Svensson 2008: 105, 135). Hos språklärarna finns det i dagsläget istället en viss 
tveksamhet eller ett tydligt avståndstagande när det gäller den nya tekniken menar 
Svensson, vilket gör att när de använder sig av den känner de sig tvingade att tona 
ned underhållningselementet (Svensson 2008: 28, 269). Det är inte meningen att vi 
som språklärare ska försöka konkurrera med underhållningsbranschen; vad som är 
viktigt är att få insikt i att exempelvis ”datorspel [också kan] användas som ett mer 
direkt instrument eller arena för lärande” (Svensson 2008: 136). 

                                           

2 PC = förkortning för Personal Computer (sv. persondator) 
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De så kallade massively mulitplayer-spelen är den spelgenre som förmodligen 
växer snabbast, menar Svensson (2008: 134 f.), och tidningen M3:s topplista 
(Källman 2009), som i början av 2009 röstades fram av läsarna, stödjer detta 
uttalande eftersom det i toppen på listan går att hitta onlinespelen CounterStrike 
(2000) och World of Warcraft (2004). I synnerhet det sistnämnda spelet förekommer 
ofta i diverse tidningsrubriker och omnämns då i negativa ordalag. Exempelvis lär 
det vara det mest beroendeframkallande datorspelet idag och kallas därför för 
”dator-spelvärldens kokain” (Wilczek 2009). Detta påminner om vad Barbro 
Johansson med stöd hos Stanley Cohen (1972/80) kallar för moralisk panik, som 
kännetecknas av att ”det sker en polarisering där någon/något utses till ’djävul’ 
medan andra framställs som offer” (Johansson 2000: 175). I fråga om datorspel 
handlar det först och främst om en oro över de eventuella negativa effekter 
datorspelen har på spelande barn och ungdomar. Dessa massively mulitplayer-spel, 
eller onlinespel, är dock i grunden väldigt sociala spel eftersom man spelar 
tillsammans med andra. För att kommunicera med varandra använder sig spelarna 
”av flera kommunikations-kanaler och även kommunikations- och medieformer som 
inte hör till själva spelet” (Svensson 2008: 135). Några av dessa kanaler är Skype, 
Ventrilo och msn.  

Processen vi alla går igenom för att utveckla ett språk kallas för 
språktillägnandeprocessen (Strömqvist 2002: 32). Denna process, där man som 
forskare kan utgå från fem grundbegrepp (inlärare, omgivning, interaktion, språk 
och utveckling) kan studeras både för förstaspråk och språk som man lär sig senare i 
livet. Oavsett om språket tillägnas i en naturlig eller konstruerad miljö menar Ellis 
(2005) att det är en tidskrävande och mödosam process. Bäst förutsättningar för en 
god inlärning och en god färdighetsnivå är enligt forskningen kommunikativa 
aktiviteter – muntliga och/eller skriftliga – förklarar Mangubhai (2006).  

Engelska som skolämne bör, enligt den rådande kursplanen, hjälpa eleverna att 
”utveckla en allsidig kommunikativ förmåga och sådana språkkunskaper som är 
nödvändiga […] för att kunna ta del av den snabba utveckling som sker genom 
informations- och kommunikationsteknik samt för framtida studier” (Skolverket). 
Tornberg påpekar dock att ”hur genomtänkt en kursplan än är, […], så är det ändå 
alltid inom individen och mellan individer som tolkningen, bearbetningen och 
lärandet sker” (Tornberg, 2005:13). Inom ämnets ramar ingår det även ”att språkligt 
dra nytta av det rika och varierade utbud av engelska som barn och ungdomar möter 
utanför skolan” (Skolverket). 

När det gäller inlärning av ett främmande språk menar Mangubhai (2006) att 
det inte bara är barn som kan förvärva ett helt nytt språk. Även vuxna och tonåringar 
kan ta till sig ett nytt språk förutsatt att inläraren blir översköljd av språklig input. 
Även Ellis (2005: 7 f.) förespråkar en stor mängd av språklig input när det gäller att 
ta till sig ett främmande språk. Om eleven bara får input ett begränsat antal timmar 
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per vecka, så är chansen att nå en högre färdighetsnivå inte speciellt stor. Det 
förekommer även vissa faktorer som är av betydelse för inlärningen av ett andra och 
främmande språk förklarar Lightbown och Spada (2006: 49 ff.). Förutom inlärarens 
personlighet menar de att intelligens, talang, motivation och attityd är relevanta 
faktorer när det gäller språkinlärning. Det är dock svårt att få fram ett 
tillfredsställande resultat när det gäller individens inlärningsvariabler eftersom de 
olika faktorerna samspelar på ett sätt som gör det svårt att särskilja dem (Lightbown 
& Spada 2006: 68). 

Metod  

Målet med min undersökning har varit att kartlägga lärares respektive elevers 
uppfattningar om datorspelandets inverkan på språkinlärning. För att nå mitt mål 
genomförde jag kvalitativa intervjuer med lärare och elever på en skola vars 
undervisning är inriktad mot grundskolans senare år. Intervjuerna genomfördes med 
tre verksamma engelsklärare och fyra elevgrupper. Lärarna som medverkat är två 
äldre kvinnor med lång erfarenhet av undervisning och en yngre man med något 
kortare erfarenhet vad gäller undervisning. Elevgrupperna valdes ut med hjälp av 
deras respektive undervisande lärare. De olika elevgrupperna sattes helt enkelt 
samman utifrån vilken deras undervisande lärare var, vilket resulterade i följande 
grupperingar:  

 
• Årskurs 7 representerades av 1 grupp med totalt 4 elever.  
• Årskurs 8 representerades av 2 grupper med totalt 6 elever.  
• Årskurs 9 representerades av 1 grupp med totalt 4 elever.  
 
Huvudsyftet med mina intervjuer var att samla in information för att kunna 

föra en relevant diskussion kring datorspelandets inverkan på språkinlärning. Med 
tanke på de ämnen som behandlades under intervjuerna och samtalen var inte risken 
speciellt stor att det skulle komma fram känsligt material, men för att behandla mina 
informanter på ett professionellt sätt har jag valt att dölja deras identiteter. Eftersom 
eleverna intervjuades i grupper var det inte aktuellt att använda fingerade namn på 
varje enskild elev, men samtliga lärare har i min text blivit omdöpta. Vissa av de 
deltagande eleverna var under femton år när intervjun genomfördes och därför fick 
vårdnadshavare till de aktuella eleverna ge ett informerat samtycke. Under 
planeringen av mina intervjuer beslutade jag mig för att inte använda mig av 
bandspelare vid någon av intervjuerna. Jag upplever nämligen att en bandspelare 
kan fungera hämmande på personen som intervjuas. Snarast efter varje tillfälle satte 
jag mig ned och skrev rent mina anteckningar, samt sammanställde informationen 
utifrån respektive område.  
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Jag är medveten om att de olika grupperna av informanter inte på långa vägar 
är tillräckligt mångfasetterade för att ge en nationell bild av vad språklärare 
respektive elever i grundskolans senare år har för åsikter och uppfattningar. Min 
strävan har dock inte varit att ge en sådan bild av ämnet utan att försöka få syn på de 
intervjuade personernas subjektiva uppfattningar och åsikter om datorspel och dess 
inverkan på språkinlärning.  

Lärares uppfattning om datorspelandets inverkan på 
språkinlärning 

När det gäller erfarenhet av datorspelande är det den yngre manliga läraren, Peter, 
som har störst erfarenhet. Han nämner spel som CounterStrike och Call of Duty 
(2003) under intervjun. Han berättar också att han inte provat något slags onlinespel. 
De två äldre kvinnliga lärarna, Marie och Barbro, berättar att de inte har några 
direkta erfarenheter av datorspelande och att de heller inte har något intresse av det 
för egen del. Ingen av dem är dock negativt inställd till spelandet och Barbro 
uttrycker hur otroligt intressant hon tycker det är att lyssna på elever som pratar om 
sitt spelande och olika spel. Det diskuteras dock under intervjuerna om negativa 
aspekter som har med datorer och datorspel att göra. Marie nämner bland annat att 
det förekommit fall där datorer, och då eventuellt även datorspel, har orsakat riktiga 
problem, men då handlar det om någon enstaka elev här och var. Visst händer det att 
elever som är otroligt trötta i klassrummet förklarar att det beror på att de suttit vid 
datorn till sent, men hon upplever inte att det är inte något stort problem. Peter anser 
att eleverna överlag har kontroll över sitt spelande och upplever att föräldrar och 
andra vuxna ofta finns med i bilden och styr.  

Den panik som förekommer kring datorspel har en annan inriktning i Sverige 
än exempelvis USA, menar han. I USA handlar det mer om de olika spelens 
innehåll, medan den svenska paniken utgår från hälsoaspekten både vad gäller den 
fysiska och psykiska hälsan. Barbro påpekar att det är farligt att göra totalt motstånd 
mot nya företeelser som de unga lockas av. Det är något som de känner som sitt 
eget, dvs. det är ungdomarnas egen värld och vuxna borde kanske sätta sig in i lite 
mer vad det handlar om istället för att bara motsätta sig det. Att vara insatt gör det 
möjligt att kunna se varningssignalerna om det går överstyr med spelandet. Om 
spelandet tar över allt och gör att eleven inte engagerar sig i något annat är detta en 
varningssignal, menar Barbro. Hon anser dock att datorspelande i mångt och mycket 
kan berika eleverna, då hon upplever de elever som är aktiva spelare som 
problemlösare. De finner ofta lösningar på de eventuella hinder de stöter på och de 
öppnar upp sitt sinne för det mesta på ett friare sätt än andra elever.  

De båda kvinnliga lärarna har varit verksamma inom läraryrket under dryga 
trettio år medan Peter bara varit lärare i två år. Peters direkta erfarenhet av elevers 
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språkinlärning är därmed inte lika stor som Maries och Barbros. När det gäller 
dagens elevers språkfärdigheter upplever Barbro att det skett en förbättring både vad 
gäller skrift- och talspråkliga färdigheter, samt att förståelsen och ordförrådet ökat. 
Skrivandet har dock inte förändrats lika mycket som de andra färdigheterna, vilket 
Barbro misstänker är en konsekvens av att skrivandet hamnar i skymundan på grund 
av att det fokuseras på muntlig kommunikation i dagens samhälle. Marie upplever 
att det framförallt är färdigheten att tala som utvecklats, då dagens elever är bättre 
på, samt mer villiga till, att tala engelska. Elevernas möten med språk är annorlunda 
idag och det gör det mer naturligt att tala främmande språk. Peter menar istället att 
flertalet av dagens elever är bättre på att skriva och läsa än tala. Han hänvisar till det 
nyligen genomförda nationella provet och förklarar att han upplevde att det var 
otroligt svårt för eleverna att komma igång när det gäller den muntliga delen, men 
inte alls lika svårt med läsningen och att skriva uppsats. Enligt honom verkar dagens 
elever dra sig för att tala engelska, både i grupp och enskilt med läraren. 

Enligt Barbro sker den största språkinlärningen utanför klassrummet och hon 
ser det som något positivt eftersom eleverna får ett mer flexibelt språktänk. De olika 
bildmedia3 som hon anser vara de aktiviteter som ökat flödet av det engelska språket 
berikar elevernas tänkande kring språk. Även Marie och Peter ser positivt på språk-
inlärning som sker utanför klassrummet, och båda menar att det vore naivt att tro att 
skolan kan styra eller borde styra allt eleverna lär sig. Patrik menar att skolan borde 
vara mer handledande och knyta an mer till vad eleverna möter utanför 
klassrummet. Han upplever att denna anknytning inte förekommer i speciellt stor 
utsträckning, men menar att det inte är konstigt eftersom det betyder att läraren 
behöver lägga ner mycket mertid. Att sätta sig in i allt elever dagligen tar till sig 
genom olika kanaler, såsom tv, film, Internet och liknande, är enormt tidskrävande. 
Marie nämner att hon i alla fall försöker knyta an till aktuella filmer eleverna sett 
samt resor eleverna har varit på. 

I det stora hela ser Barbro det som att datorspelande bara har positiva effekter 
på språkinlärningen, då det handlar om att eleverna svämmas över med språkliga 
intryck som måste sorteras och hanteras relativt snabbt. Detta torde enligt henne 
underlätta vidare språkinlärning. Marie upplever att spelande elever generellt sett är 
duktiga och tar till sig engelska språket på ett annat sätt än andra elever. Det är dock 
svårt att säga på rak arm vad som specifikt påverkar elevernas språkinlärning. Hur 
mycket det inverkar är också svårt att säga utan någon form av forskning, menar 
Marie. Vad som kan vara en negativ sak gällande datorspelande och språkinlärning 
är, enligt Barbro, det faktum att det skrivna språket inte är rikt. Eleverna använder 
för knappa formuleringar i sina texter med tanke på det rika ordförråd hon är 
medveten om att de spelande eleverna besitter. Peter tycker sig istället uppleva att 

                                           

3 Här använder Barbro uttrycket bildmedia för olika aktiviteter såsom tv-serier, filmer och datoranvändning.  
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de spelande eleverna överraskar skriftligt, då deras formuleringar och användning av 
idiom är bra. Stavningen har dock de flesta elever stora problem med oavsett om de 
spelar eller inte. Mötet med språket som eleverna utsätts för genom att spela 
datorspel har, enligt Patrik, helt klart en positiv inverkan på språkinlärning, men det 
gäller att tänka på att det inte bara är datorspel som ger upphov till dessa språkmöten 
i dagens samhälle. Patrik berättar att det ofta händer att elever kommer fram till 
honom och frågar om olika ord och uttryck de hört i filmer, tv-serier, låtar eller 
datorspel och här återkommer han till sina tankar om skolan som ett slags 
handledande filter till den stora mängd språkintryck som många elever möter i sin 
vardag.  

Elevers erfarenheter gällande sitt spelandes inverkan på 
språkinlärning 

Under elevsamtalen diskuterades datorspelande i allmänhet, men även hur spelandet 
påverkar den enskilde individens kunskaper i engelska. Nedan följer en samman-
ställning av gruppernas gemensamma svar, och för att särskilja grupperna kallas de i 
detta sammanhang för grupp 7, grupp 8Q, grupp 8Y, samt grupp 9. Där en individs 
åsikt drastiskt har skilt sig från gruppens svar har även detta redovisats. 

Inledningsvis fick varje elevgrupp berätta om vilket eller vilka spel de oftast 
spelar, och totalt nämndes elva olika spel. Vissa av spelen nämndes upprepade 
gånger, dvs. samma spel spelas av elever i olika årskurser. Spelen CounterStrike och 
World of Warcraft (WoW) är de två spel som spelas i samtliga årskurser (se figur 1). 

 
Tabell 1. Spel som spelas i respektive årskurs 

 
  7 8 9 

Age of 
Empire  X  
Call of Duty X  X 
CounterStrike X X X 
Fallout 3 X   
Far Cry X   
Guildwars X   
HalfLife2  X  
Left4Dead  X  
Tony Hawk X   
Warcraft-    
serien   X 
WoW X X X 
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Datorspel har på ett eller annat sätt förekommit i pojkarnas vardag ända sedan de 
var små. Grupp 9 menar dock att när man var yngre spelade man på ett annat sätt. 
Ett helt gäng samlades vid en och samma dator och turades om att spela, berättar 
pojkarna. En av pojkarna i grupp 8Y berättar att han brukade sitta och titta på när 
hans äldre bror spelade på datorn. När brodern sedan inte hade tid att sitta vid datorn  
tänkte pojken att då fick han väl sätta sig och spela själv, ”och på den vägen är det”. 
Samtliga grupper förklarade för mig att det var någon gång under mellanstadiet som 
man blev mer seriös med sitt spelande. I dagsläget förklarar grupp 9 att det är både 
onlinespel och single player-spel som spelas, men att spela online är mer socialt och 
erbjuder mer variation på spelandet.  

Grupp 7 förklarar att spelen helst ska vara på engelska, då den svenska över-
sättningen som förekommer i vissa spel känns löjlig. Under vårt samtal kom det 
fram att det ofta förekommer ordagrann översättning när de engelska uttrycken ska 
översättas till svenska. Ett exempel pojkarna gav mig var ett uttryck i fotbollsspelet 
FiFA som översatts från engelskan till ”en tackling med glid” istället för det 
korrekta uttrycket glidtackling. När jag undrade över hur de klarade av engelska 
instruktioner och liknande i spelen när de var yngre och inte hade läst så mycket 
engelska i skolan, förklarade samtliga grupper att dels frågade man syskon eller 
föräldrar, dels använde man sig av en s.k. trial and error approach, vilket betyder att 
man försökte om och om igen tills man klarade av banan eller kartan. När de i 
dagsläget stöter på ord de inte kan så frågar de oftast andra spelare vad det betyder 
eller också använder man sig av en ordlista online, förklarar en av pojkarna. I de fall 
de sitter med ett single player-spel, dvs. spelar själv och inte har någon att fråga, 
brukar de lista ut betydelsen utifrån det sammanhang ordet förekommer i.  

I grupp 8Y blev det mest fokus på onlinespelande under intervjun och 
deltagarna i gruppen hävdade att man lär sig mycket engelska när man spelar online. 
Även om pojkarna i den gruppen oftare spelar med svenska spelare än 
engelsktalande spelare menar de att det ändå blir en hel del engelska genom övriga 
aktiviteter i spelet. Vill man ha ett team att spela med eller behöver hjälp blir 
tvungen att skriva på engelska. Beskrivningar och liknande är också på engelska, 
men här förklarar en av pojkarna att det i WoW finns en funktion som kallas för 
Questhelper som används flitigt. Denna underlättar för spelarna att förstå hur man 
skall agera i spelet, vilket gör att man som spelare inte behöver läsa igenom 
instruktionerna så noga. Grupp 8Q och grupp 9 spelar oftare med spelare som inte är 
svenska och ingen av pojkarna upplever att det förekommer några problem med att 
prata engelska med medspelarna.  
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Tabell 2. Vilka färdigheter de olika elevgrupperna anser utvecklas mest. 
 

  7 8Q 8Y 9 
Tala X X X        (X) 
Höra   X  
Läsa   X  
Skriva   X X 

 
När det gäller de fyra olika färdigheterna tala, höra, läsa, skriva är de flesta 
grupperna inne på att det är främst talet som man blir bättre på när man spelar 
datorspel. Grupp 9 upplever dock att man blir bättre på att skriva än att tala när man 
spelar datorspel, men menar även att man blir lite modigare vad gäller talet om man 
spelar datorspel än om man inte hade gjort det. Grupperna förklarar att det mesta av 
engelskan man kan kommer från datorspelandet eller filmer och tv-serier man tittar 
på. I skolan lär man sig mest grammatik och språkliga regler, förklarar en av 
pojkarna i grupp 8Q. Grupp 9 förklarar dock att de kunskaper man får från 
datorspelandet ser man också till att använda sig av även i andra sammanhang. 
Språket som används inom datorspelandet är dock ganska enkelt förklarar gruppen, 
vilket har att göra med att allt går så snabbt. I samband med skriftlig 
kommunikation, dvs. i chattkanalerna, förklarar pojkarna att de ofta förekommande 
smileysarna4 används som substitut för kroppsspråket.  

I slutet av varje samtal fick varje grupp chansen att berätta vad de ansåg var 
viktigt att få fram vad gäller datorspelande i allmänhet eller hur de kunda lära sig av 
det. Grupp 9 tog upp begränsningar och menar att det är positivt att föräldrarna 
bestämmer över hur länge man får sitta och spela eller att de bestämmer att man ska 
ha spelfria dagar osv. Under helger kan det vara mer okej att sitta längre in på 
kvällarna och fler antal timmar, eftersom det inte påverkar skolan på samma sätt. En 
av pojkarna vill avslutningsvis få fram det positiva med WoW, då han menar att det 
är det nyttigaste spelet man kan spela eftersom man lär sig så mycket. Man lär sig 
inte bara språk utan även företagande, dvs. man lär sig en hel del om ekonomi och 
handel, samtidigt som man får bra övning i hur man blir en bra ledare. Detta är bra 
kunskaper att ha för framtiden, menar pojken. En sak som en pojke i grupp 8Q var 
angelägen att poängtera var detta med att en s.k. datanörd alltid beskrivs som en 
person som inte har något liv eftersom den alltid sitter framför datorn. Han ville 
jämföra detta med någon som spelar exempelvis fotboll, som har långa träningar 
dagligen och matcher ständigt och jämt. I jämförelse menar pojken att datorspelaren 
helt klart har ett rikare socialt liv än fotbollsspelaren eftersom datorspelare sitter 
uppkopplade och faktiskt umgås med sina vänner, vilket fotbollsspelaren inte gör i 

                                           

4 Sammansatta tecken som formar en gubbe, såsom att kolon och ett parentestecken bildar : )  
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samma utsträckning. Gruppen menar att onlinespel innebär att man är social 
eftersom det är ett måste för att lyckas med vissa uppdrag i spelet. Här är gruppen 
dock även inne på att det finns risk för ett beroende, men vill inte jämställa det helt 
med exempelvis rökning. 

Slutsats 

Syftet med denna undersökning var dels att bidra med ett positivt inlägg i 
diskussionen kring datorspel, dels att testa min hypotes om att datorspelande har en 
positiv inverkan på datorspelande elevers tillägnande av det engelska språket. 
Genom att intervjua några undervisande lärare och ett antal aktivt spelande elever 
om deras uppfattningar och åsikter i ämnet och ställa dessa mot vad tidigare 
forskning säger har jag kommit fram till att uppfattningen hos lärare, elever och 
forskning indikerar att min hypotes torde stämma. Lärarnas erfarenheter inom de 
olika områdena språkinlärning och datorspel varierade; två av lärarna hade stor 
erfarenhet av språkinlärning men ingen direkt erfarenhet av datorspelande medan 
den yngre läraren istället visade sig ha större erfarenhet av datorspel och lite mindre 
erfarenhet av språkinlärning. Urvalet av informanter är allt annat än representativt 
för hela lärarkåren, men intervjuerna har gett mig en tillräckligt fasetterad bild av 
informanternas uppfattningar. Det faktum att jag endast fick prata med pojkar i de 
lägre tonåren under elevsamtalen var föga förvånande. Huruvida det beror på min 
personliga förförståelse i ämnet eller samhällets djupt inrotade sociala föreställning 
gällande könsstereotyper kan jag dessvärre inte svara på.  

Mina resultat beträffande datorspelande påvisar bland annat att lärarna som 
intervjuades har en övervägande positiv inställning till datorspelande. Detta är raka 
motsatsen till både hur Johansson (2000) och Brun (2005) framställer skolpersonals 
inställning till datorspel och datorspelandet. Även Svensson (2008) skriver att 
språklärare generellt sett uppvisar en ovilja gentemot de nya medieformerna, men 
hos de lärare jag pratade med upplevde jag inte detta. Både lärare och elever tar 
dock upp beroende kopplat till datorspel, och här upplever båda parter att även om 
så kallat onlinespelande kan ge upphov till ett beroende, är risken inte speciellt stor. 
Dels anser lärarna, i synnerhet Peter, att eleverna överlag har kontroll över sitt 
spelande, dels upplever inte eleverna att detta beroende är av samma natur som 
exempelvis rökning. Paniken som förekommer i Sverige fokuserar på hälsoaspekten 
menar Peter, och hans påstående får stöd i litteraturen och tidigare forskning. 
Eleverna nämner också att det först och främst förekommer diskussioner kring hur 
länge och hur ofta man sitter och spelar, i kombination med en önskan från 
föräldrarnas sida om att då och då ha spelfria dagar. Forskningen kring effekter 
verkar dock först och främst fokusera på spelens innehåll och då huvudsakligen på 
det våldsamma innehållet och dess påverkan på ungdomarna.  
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Samtliga lärare anser att det mesta av språkinlärningen idag sker utanför 
klassrummet och upplever det som något positivt. Alla tre har tankar som tydligt går 
att koppla till vad den aktuella kursplanen säger om ämnets syfte och roll, men 
menar också att det är naivt att tro att skolan kan och bör styra allt lärande. Dessa 
tankar delar de med Tornberg (2005), som påpekar att lärandet sker inom och 
mellan individer, vilket stöds hos samtliga författare som tas upp i avsnittet om 
språkinlärning. Ellis (2005) påpekar att tillägnandet av ett språk och kanske i 
synnerhet ett främmande språk är en mödosam och tidskrävande process. Mycket 
tyder på att språklärare idag dels bör ha en mer handledande roll, dels bör knyta an 
till det språkliga flöde som eleverna möter dagligen via olika medier. Dessa två 
aspekter på lärarrollen gör det möjligt att fullfölja målen i kursplanen samt leder till 
att de kommunikativa aktiviteter eleverna engagerar sig i dagligen omvandlas till 
lärtillfällen. 

Eftersom de flesta av dagens elever har någon slags relation och/eller koppling 
till datorspel menar Svensson (2008) att attityden gentemot datorspel och andra nya 
medieformer bör ändras. Det gäller att som språklärare ha en god insikt i hur 
datorspel kan användas som en arena för lärande, samt hur de kan analyseras och 
diskuteras med eleverna. Detta är vad jag med mitt arbete har velat få fram också, 
det vill säga en attitydförändring från lärarnas sida gällande datorspelande. Hos 
samtliga elever kunde jag finna ett väl utvecklat metaspråk kring språkinlärning 
samt en god förmåga att använda sig av de kunskaper de har anammat genom sitt 
spelande. Barbro säger att de spelande eleverna ofta har ett öppnare sätt och 
använder sig av olika strategier när de stöter på ett hinder i tillvaron. Personligen 
kan jag, som spelare, känna igen detta tillvägagångssätt, men får även höra från 
eleverna själva att de använder sig av olika språkliga strategier när de stöter på 
engelska ord och/eller uttryck de inte känner till. Det berikade och mer flexibla 
språktänket finns helt klart där hos samtliga elever jag diskuterade med, vilket ger 
stöd åt min hypotes att datorspelande har en positiv inverkan på tillägnandet av det 
engelska språket.  
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Bortom bokens begränsningar 

Om ungas möten med fiction på nätet 

Christina Olin-Scheller 

Många tycker om att lära känna karaktärerna i olika berättelser och bli uppslukade 
av en bok, ett datorspel eller en film. Ibland sätter dessa berättelser igång vår fantasi 
och stannar kvar i våra tankar och drömmar. Hos en del bleknar minnena bort efter 
ett par timmar eller dagar, medan de hos andra istället växer och blir till nya 
historier baserade på ursprungsverkets karaktärer och textvärld. Med hjälp av 
dagens medieteknologier kan de nya berättelserna publiceras på Internet och delas 
med resten av världen. 

Denna artikel handlar om dessa nya historier, ofta benämnda fanfiction, och de 
personer som skapar dem. Det empiriska materialet är en del av en större studie och 
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utgörs av en undersökning som kombinerar kvantitativa och kvalitativa metoder.1 
Genom en enkät, som besvarats av cirka 1000 svenskar mellan 14 och 24 år, ville 
jag och en kollega få reda på hur många svenska Internetanvändare som känner till 
genren, hur ofta de läser, kommenterar och skriver fanfiction, hur intresset förhåller 
sig till andra medievanor och vilka fandoms och hemsidor som är mest populära. 
Med detta som underlag utfördes sedan samtalsintervjuer med 31 fan fiction-aktörer. 
Samtliga dessa är flickor i åldrarna 12–28 år. Här kommer jag att huvudsakligen 
fokusera på en serie intervjuer som genomfördes i september–oktober 2008. Det 
faktum att inga pojkar fanns bland de intervjuade är i sig ett intressant resultat av 
studien men kommer inte närmare att utvecklas här.2 I fokus är istället flickornas 
läsande och skrivande och deras lärande.  

Vad är fanfiction? 

I korthet kan fanfiction beskrivas som berättelser baserade på karaktärer från redan 
kända verk. Genren har starka kopplingar till fankultur och skrivs oftast av fansen 
själva, i många fall ungdomar, utan vinstsyfte och utan explicit tillåtelse från 
ursprungsverkets författare. I fanfiction, som oftast bygger på romantiska 
hopparningar, så kallade pairings, förflyttas förlagans miljöer och karaktärer in i 
andra sammanhang där nya historier skapas. Vanligt är också att fanfiction utvecklar 
relationer mellan karaktärer från olika ursprungsverk. Författarna gör sina texter 
tillgängliga på olika hemsidor där läsare över hela världen, i interaktion med 
skribenterna, kan kommentera och påverka historierna (se till exempel 
www.fanfiction.net). Det är också vanligt att man skapar, publicerar och länkar sina 
berättelser till bilder (fanart, www.deviantart.com) och filmer (fanfilm, 
www.youtube.com).3 

Att använda redan publicerade verk för att skapa nya, är dock ingen ny idé – 
det kan till och med betraktas som en nödvändig del av berättande och av en 
traditionell kulturell produktionsprocess. Att berätta, återberätta och fortsätta 
berättandet där de gamla historierna tar slut är, som Roland Barthes uttrycker det, 
”international, transhistorical, transcultural: it is simply there, like life itself” (1996: 
79). 

Att se upp till och dyrka andra människor som idoler är troligtvis också ett 
mänskligt beteende med rötter långt tillbaka i tiden, även om begrepp som fans och 
fandoms hör hemma i modern tid. Ordet fan, i betydelsen att vara hängiven någon 

                                           

1 Denna 3-åriga studie finansieras av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté och utförs av 
Olin-Scheller och Wikström.  
2 Se istället Olin-Scheller & Wikström, Beyond the Boundaries of the Book: Young people’s encounters with 
web based fiction (under utgivn.) 
3 För en mer utförlig beskrivning av hur detta kan gestaltas i en svensk kontext, se Olin-Scheller 2008a och 
Olin-Scheller 2008b. 
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eller något, spreds i England under senare delen av 1800-talet. Begreppet fandom, 
det vill säga den specifika kultur som uppstår kring ett verk eller en textvärld, 
började dock användas först i början av 1900-talet (Hellekson & Busse 2006; 
Jenkins 1992: 12 ff.). När uppstår då det fenomen som idag betraktas som 
fanfiction? Det råder brist på studier kring genrens historia och utveckling. Trots 
detta finns en stor enighet om att det som vi idag kallar fanfiction började med 
fandomen kring Star Trek i mitten av 1960-talet i en anglosaxisk språklig kontext 
(Pugh 2005; Hellekson & Busse 2006; Jenkins 1992). Pugh skriver: 

 
Some would take it all the way back to myths and legend: Robin Hood, 
Arthur and beyond. Some hold that it cannot predate copyright. Most, I 
think, would count Conan Doyle fanfic of the 30s and 50s, though some 
only reckon from the start of Star Trek in the 1960s. (Pugh 2005:25) 
 

Begreppet fanfiction började dock användas av science fiction-fans redan under 
1920–1930-talet och spreds genom olika tidskrifter, så kallade fanzines, knutna till 
olika fandoms. Utifrån historierna om Star Trek vidgades textvärldarna under 1970- 
och 1980-talet till att omfatta även The Man from U.N.C.L.E., Star Wars och Robert 
Jordans berättelser om Skivvärlden. Den riktigt stora spridningen av fanfiction 
möjliggjordes dock genom en mer allmän tillgång till Internet som i västvärlden 
påbörjades under 1990-talet. Då nåddes också den anglosaxiska språkvärlden av en 
redan etablerad och spridd japansk fanfiction kring genrerna animé och manga. Allt 
fler berättelser kunde nu nå allt fler läsare och så småningom spreds fanfiction till 
andra fandoms, där Buffy the Vampire Slayer, Harry Potter och Sagan om Ringens 
textvärldar länge dominerade. Idag innehåller det största arkivet för fanfiction-
historier, fanfiction.net (skapat 1998), millioner berättelser från mängder av 
fandoms, skrivna på olika språk och utifrån en rad genrer.  

Unga prosumenter och medskapande kultur 

Den ökande utbredningen av fanfiction kan ha flera orsaker. En är att digital 
medieteknik radikalt har förändrat möjligheterna för människor att hitta, ta del av, 
skapa, bearbeta och förmedla kulturella produkter. Det är inte längre bara några få 
starka aktörer som bestämmer hur information ska spridas. Istället är många 
människor aktiva producenter av kultur och information.  

I Sverige finns inga tidigare undersökningar om utbredningen av fanfiction, 
och den pågående studien har inga ambitioner att göra en fullständig kartläggning av 
genren. Enkätsvaren visar dock att ungefär 30 % av de tillfrågade känner till genren 
och att 22 % regelbundet tar del av fanproducerat material, så kallade fanworks. 
Spridningen mellan könen är här jämn, även om kvinnliga Internetanvändare 
uppvisar ett något större intresse för fanfiction, medan manliga Internetanvändare 
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föredrar visuella fanworks. Den kvinnliga dominansen inom genren fanfiction 
bekräftas av amerikanska studier (se Black 2008; Gray 2008; Hellekson & Busse 
2006). Även om en mindre del av de tillfrågade är mycket aktiva och producerar 
egna texter, bilder och filmer, går det att konstatera många olika grader av 
engagemang. En del kommenterar regelbundet och skriver sällan, medan andra 
huvudsakligen skriver eller läser och kommenterar sparsamt. 

Konsumentens förändrade roll och beteende är något som är tydligt inom i stort 
sett alla digitaliserbara kulturformer – musik, film, videospel, nyheter, skön-
litteratur, och studier från andra nätgemenskaper visar liknande resultat som vår 
enkät när det gäller användarnas vanor och användarmönster (Horowitz 2006). 
Kulturproduktion är idag också föremål för så kallat användarbaserat innehåll (eng. 
user generated content) och man pratar om ”prosumenter”, där gränserna mellan 
producenter och konsumenter av kulturella produkter alltmer upplöses (Jenkins 
1992; Tapscott 1996). Prosumenterna vill inte bara läsa, titta på eller lyssna till olika 
texter; de vill också vara aktiva medskapare av innehållet (Buckingham 2005; 
Jenkins 2008). 

Fanfiction kan alltså ses som ett resultat av samarbete och samproduktion av 
unga prosumenter på olika nätgemenskaper. Denna digitala miljö präglas ofta av en 
så kallad medskapande kultur, där människor kan pröva alternativa identiteter och 
delta på olika sätt beroende på förmåga och intresse (Gee 2004; Jenkins 1992). Inom 
nätgemenskaperna finns ett starkt stöd för att skapa och dela produkter med andra, 
och här etableras ofta ett informellt lärlingsskap. Gee beskriver dessa gemenskaper 
som informella lärmiljöer där en stark känsla av samhörighet skapas. Den 
medskapande funktionen ökar komplexiteten i den kulturella produktionen och 
skapar en slags kollektiv intelligens där varje prosument bidrar till helheten med sin 
kompetens (Jenkins 2006). Detta gör också relationen mellan läsare, skribent och 
text svårgripbar.  

Situationen kompliceras dessutom av den metatext eller det textuniversum som 
byggs upp genom att en ursprunglig text cirkulerar och transformeras – remedieras – 
mellan olika medier och genrer (Bolter & Grusin 1999; Jenkins 2008; Olin-Scheller 
2008). Enkäten visar tydligt att de fandoms som var mest populära var sådana med 
stor internationell och medial spridning.  Hit hör Harry Potter, Pirates of the 
Carribbean, Sagan om Ringen, Naruto inom animé och manga och Star Wars. De 
två första föredrogs av fler flickor medan de två sista dominerades av pojkarna.  

Att använda fanfiction för identitetsutveckling och lärande  

Den digitala tekniken på hemsidorna för fanfiction möjliggör alltså en intensiv 
interaktion mellan läsare och skribenter, vilken utgör en kraftfull potential för 
lärande. Lärande och identitet är intimt förknippat med varandra. Under de senaste 
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åren har flera studier berört hur unga nätkulturer på ett enkelt sätt gör det möjligt för 
aktörerna att pröva nya identiteter (se t.ex. Helleksson & Busse 2006). Till viss del 
har fokus varit på aktörernas personliga presentation, som utgör en väsentlig del av 
kommunikation och identitetskonstruktion på populära hemsidor som msn, 
Facebook, Lunarstorm och Bilddagboken. På många hemsidor för fanfiction är det 
dock möjligt att läsa, skriva, publicera och kommentera texter utan att avslöja mer 
om sig själv än ett smeknamn.4 De bidrag som aktörerna lämnar på sidorna i form 
av text, bilder, filmer och feedback utgör därför ett väsentligt viktigare inslag i de 
lärandeprocesser och det identitetsarbete som äger rum. 

Bland de personer som ingick i intervjustudien var just lärande och 
identitetsutveckling två tydliga aspekter av intresset för fanfiction (Olin-Scheller & 
Wikström under utg.). Dessa faktorer möjliggörs av den medskapande kulturen, där 
en faktor är det starka engagemanget i en fandom och ett textuniversum där man har 
läst alla böckerna, sett alla filmerna och spelat alla spelen. Via fanfiction kan man 
tillsammans med andra fans fortsätta berättandet och ta del av historier som i första 
hand inte är kommersiella produkter. Rellarra, 20, förklarar: 

 
Grejen är att i fanfiction får du vad du verkligen vill ha. Om jag gillar 
Faramir i Sagan om Ringen bäst, kan jag välja att läsa historier där han är 
huvudpersonen. Kraven är också låga och det är befriande – det behöver inte 
vara hög kvalité, det är ju bara fanfiction! 

De intervjuade personerna menar att de via hemsidorna och berättelserna träffar 
andra med samma intresse, vilket tillsammans med den medskapande kulturen 
skapar en stark känsla av samhörighet. Sweetie, 22, säger: 

Fanfiction ger mig massor av vänner över hela världen. [...] Jag tycker om 
gemenskapen inom fandomen, särskilt de mindre genrerna inom fanfiction, 
såna som gillar slash eller särskilda typer av pairings. Man skapar liksom en 
hel värld kring dessa saker. 
 

Just slash, en subgenre som utforskar samkönade (oftast manliga) pairings, är 
mycket populär bland många av aktörerna, inte bara hos Sweetie. Genren har 
betydelse för den identitetsskapande processen hos de intervjuade personerna. 
Rellarra, 20, menar att ”jag tror att jag gillar slash för då behöver jag inte identifiera 
mig med en tjej”. Ellie, 14, säger att hon inte riktigt vet varför hon läser slash, men 
”kanske är det för att flickor som läser om män tycker att dom är intressanta och 
spännande och är attraherade av dom”. Dessutom, fortsätter hon, bottnar intresset 

                                           

4 De (kursiverade) smeknamn som används i denna artikel är anonymiserade för att skydda informanternas 
nätidentitet. 
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för slash i att hon tycker att de kvinnliga karaktärerna i manga och animé är 
otillräckligt beskrivna och ointressanta. Hon säger: 

 
Flickorna i historierna är antingen knäppa eller väldigt tjejiga så dom är bra 
att göra pairings med tillsammans med pojkarna. Så jag tar en tjejig man och 
gör en pairing med en ”vanlig” man. 
 

Identitet och genus skapas och upprätthålls genom olika val och handlingar (Butler 
1990). Människor är ständigt upptagna med att ”göra genus”, och att avgöra vad 
som är en ”tjejig tjej” och ”vanlig man” är inte något statiskt och oföränderligt. 
Istället är identitet något som är performativt, det vill säga, konstrueras i handlingar 
och i interaktion med andra. Att urskilja sig själv i relation till andra är 
grundläggande i identitetskonstruktionen (Drotner 1996; Griffiths 1999). I den 
samhörighet bland aktörerna som fanfiction-sidornas medskapande kultur skapar är 
processen att urskilja ”jaget” i relation till ”den andre” betydelsefullt. Hit hör också 
att utforska vad som uppfattas som ”normalt”. Flera av de intervjuade personerna 
menar att fanfiction och slash erbjuder detta genom möjligheterna att experimentera. 
Sunny, 22, skriver:  

 
Det finns inga böcker om relationer mellan två homosexuella 15-åringar och 
alla tycker att det är normalt! Sen jag började med fanfiction tycker jag att 
jag har blivit mer tolerant och öppen mot alla typer av relationer.  
 

Att anta nya identiteter och växla mellan dem genom kommunikation med en massa 
människor på Internet i allmänhet och på hemsidor för fanfiction i synnerhet bidrar 
till att vidga uppfattningen om sin egen identitet (Robinson 2007). En erfaren 
fanfictionaktör i studien, Dalborg, 26, säger:  

 
Jag har använt fan fics väldigt olika under uppväxten. Pojkar och flickor 
som är på väg in i puberteten skriver ganska erotiska historier. Om du just 
har börjat upptäcka din sexualitet måste du undersöka den! Fan fiction i 
allmänhet och slash i synnerhet är bra och säkra sätt att uttrycka och 
utforska sexualitet. Som tonåring är man nyfiken och slash är annorlunda. 
Här vågar du tänja på gränserna lite mer.  
 

Några informanter menar att fanfiction är ett bra sätt att uttrycka sina fantasier och 
känslor. ”Om man är lite deppig kan man skriva om det”, säger Moltodaro, 13. Sara 
the Witch, 15, menar: 

 
Du kan bli av med en massa som du samlat på dig… jobbiga känslor och så. 
Du kan låta karaktären bli typ väldigt deprimerad och något drastiskt kan 
hända. Man kan liksom skriva av sig om allting, det är väldigt skönt.  
 

Också Misshim, 15, beskriver sina attityder till andra fanfiction-aktörer: 
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I början tänkte jag att vad spelar det för roll om hon blev slagen av sin 
pojkvän i berättelsen – det var ju bara fanfiction. Senare blev jag mer 
uppmärksam. Och då var det en smärre chock om man läste om 
kvinnomisshandel just för att den som skrev historien kanske hade upplevt 
detta själv. 
 

Performativiteten medför att individer alltid spelar olika roller i olika sammanhang. 
När en aktivitet äger rum i närvaro av andra människor, visar man vissa sidor av sig 
själv, medan man undertrycker andra. Dessa korresponderar med normer, 
uppfattningar och värderingar som gruppen som sådan omfattas av. I alla grupper, 
som exempelvis olika nätgemenskaper, har vissa normer högre status än andra och 
vissa handlingar ger bättre respons än andra.  

Detta gäller också handlingar kopplade till genus − vissa sorters maskuliniteter 
och femininiteter ger bättre utdelning än andra. Internet och den digitala 
kommunikativa tekniken har dock visat sig ha en befriande effekt på flickor (Shariff 
2008). I cyberspace kan de få ökat självförtroende och utveckla nya uppfattningar 
om identitet. Detta kan hjälpa dem att bryta sig loss från sociala och kulturella 
stereotyper av och förväntningar på kvinnlighet, eller som Dalborg här ovan 
uttrycker det – att våga tänja på gränserna lite mer.   

De flesta fanfiction-historier utforskar romantiska relationer. Att flickor länge 
har använt och fortfarande använder fankulturen till att kommunicera romantiska 
uppfattningar om pojkar, fiktiva såväl som faktiva, visar flera studier (se t.ex. 
Gregson 2005; Mazzarella 2005). Att förflytta sitt intresse från flickrummet till en 
”fansajt online”, något som idag sker via en rad olika webbsidor och 
nätgemenskaper, får konsekvenser. Sharon Mazzarella skriver:  

 
Through the creation of an online fan community, the friendship circle is 
widened. Moreover, the fact that anyone can access these Web sites shows 
that these girls are no longer willing to hide either their fandom or their 
developing sexuality behind doors. (2005: 156) 
 

Att aktivt ta del av en fanfiction-gemenskap inkluderar därför aspekter som rör både 
genus- och identitetskonstruktion. I gemenskaperna på nätet gör flickorna anspråk 
på ett utrymme för sig själva, såväl virtuellt som kulturellt, där de kan känna sig dels 
fria att uttrycka sig, dels relativt säkra på att inte bli utsatta för språkliga, vulgära 
och bildmässiga övergrepp.  

Att utveckla literacies – och sig själv 

Fanfiction är en produkt av människor som vill identifiera sig som fans. Men det är 
också en produkt av människor som vill identifiera sig som läsare och skribenter. De 
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intervjuade personerna är alla också mycket måna om att beskriva sin utveckling 
inom det område som allt oftare benämns literacy. Traditionellt har området 
kopplats ihop med den enskilde elevens förmåga att hantera olika läs- och 
skrivsituationer kopplade till typografiska texter. Idag används literacy ofta för att 
beskriva det komplicerade förhållandet mellan läskunnighet, läsförståelse och olika 
texttyper och medier. Det är därför nödvändigt att snarare tala om många olika 
förmågor till kommunikativa handlingar − alltså ”literacies” snarare än literacy. En 
utbredd uppfattning är också att literacies inte är någon grundläggande färdighet 
man en gång tillägnar sig och som sedan är konstant. Istället lyfts den sociala 
dimensionen kring begreppet fram i diskussionen (se t.ex. Barton 2007).  

De intervjuade fansen beskriver hur de via fanfiction har lärt sig stava, hantera 
grammatiska frågor och att skriva olika typer av berättelser. Många av dem påpekar 
också att de lärt sig engelska, då de mestadels är aktiva inom fandoms och på 
hemsidor som huvudsakligen är engelskspråkiga. Stor enighet råder också bland 
informanterna om att fanfiction har utvecklat deras kunskaper i läsning och att 
skriva berättelser samt fördjupat deras förståelse för fiktion. Rellarra, 20, säger: ”Nu 
försöker jag läsa lite djupare och förstå vad som händer mellan raderna i boken”. De 
har också fått ett metaspråk att använda vid diskussion om läsande och skrivande. 
Miyase, 19, säger: ”När jag började för sex år sedan var jag faktiskt bara bra på att 
skriva dialoger. Nu är jag bättre på att beskriva karaktärer, känslor, tankar, 
miljöbeskrivningar etc”. Shotzado, 20, beskriver samma utveckling som Miyase och 
förklarar att hennes texter har ändrats mycket sedan hon började med fanfiction: 

 
I början var kapitlen väldigt korta och texten var nästan bara dialog. Nu har 
jag mer berättande texter och kapitlen blir längre. Jag försöker också att 
skriva parallellhandlingar och beskriva karaktärerna djupare, alltså jag 
koncentrerar mig inte bara på huvudpersonen.  
 

Att använda ursprungsverket som en utgångspunkt för fortsatta historier tycks också 
göra aktörerna medvetna om berättandets villkor – att människor i alla tider har 
fortsatt berätta historier, återberättat dem annorlunda och skapat nya karaktärer och 
intriger. Cicci, 19, påpekar att hon efter att ha sett en film eller en TV-serie alltid 
undrar om någon blivit inspirerad och skrivit fanfiction om texten. Hon har förstått 
intertextualitetsprincipen – att nya historier alltid relaterar till och bygger på redan 
berättade (Olsson 2002). 

En viktig aspekt av utvecklingen som skribent av fanfiction är dock att inte 
vara alltför beroende av originaltexten. Foxtail, 19, menar att när hon var yngre blev 
hon alltid väldigt glad för kommentarer som handlade om att hon skrev som J.K. 
Rowling. ”Nu”, fortsätter hon, ”försöker jag utveckla min egen stil och se till så att 
alla ska märka att det inte är Rowling”. En annan av informanterna, Dungeonmind, 
26, försöker att komma ifrån att använda så kallade Mary Sues i berättelserna, alltså 
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att använda en karaktär som utgör en idealbild av författaren själv (Gregson 2005). 
”Efter ett tag”, säger Dungeonmind, ”utvecklas du som skribent och kan skapa mer 
äkta karaktärer som inte är så Mary Sueiga”. 

Literacies kan alltså betraktas som aktiviteter eller praktiker som påverkas av 
sociokulturella aspekter. Detta innebär att parallellt med utvecklingen av literacies 
sker en personlig utveckling, vilket också många av de intervjuade personerna 
explicit påpekar. De menar att de genom sin aktivitet inom genren fått syn på 
attityder och värderingar som de vanligtvis inte har omkring sig. En av 
informanterna säger att hennes intresse för fanfiction har hjälpt henne att upptäcka 
att andra människor kan uppfatta omvärlden på ett annat sätt än hon själv gör. Hon 
säger: 

 
Förut ville jag att alla skulle skriva det jag ville och göra det jag ville. Nu 
respekterar jag andras åsikter på ett annat sätt och att dom inte alltid vill 
ändra vad dom tycker och skriver.  
 

Den digitala tekniken, virtualiteten och den medskapande kulturen skapar också nya 
sätt att uppfatta och konstruera literacies. För en aktör på en hemsida för fanfiction 
spelar läsarna och deras feedback till texterna en stor roll för hur berättelsen 
utvecklas.  Där pågår ständigt processer där de kommunicerar och förhandlar kring 
ramarna för läsandet och skrivandet. De intervjuade personerna menar att just feed-
back är en viktig del av utvecklingen. ”För det mesta säger folk en massa positiva 
saker som gör att man blir så glad så man vill gå i taket”, säger Misshim, 15. 
Kommentarerna, menar hon och flera andra, ger bättre självkänsla och bättre 
självförtroende inför fortsatt skrivande.  

Genom att interagera som prosumenter på hemsidorna skapar fanfiction-
aktörerna tillsammans tolkningsgemenskaper och diskursiva gemenskaper där 
speciella normer kring texterna upprättas (Olin-Scheller 2008a). En tolknings-
gemenskap har sin grund i gemensamma föreställningar om hur texter bör skrivas 
och utformas för olika syften (Fish 1993). Enligt Fish är texten ”tom” och får 
mening först i läsarens läsprocess. Läsarens möte med texten och hur hon skapar 
mening med texten är dock beroende av den tolkningsgemenskap, alltså det 
kollektiv, som läsaren tillhör och av de lässtrategier och konventioner som råder där.  

På samma sätt skapas gemenskaper där uppfattningar och normer om språkliga 
konventioner delas. Lingvister använder begreppet ”diskursiv gemenskap” för att 
beskriva hur en grupp delar språkliga praktiker (se t.ex. Bizell 1992). Bizzell menar 
att ”[a] writer is a part of a discourse tradition, a member of a team and a participant 
in a community of discourse that creates its own collective meaning” (1992: 122). 
Genom interaktion och konstruktion av tolkningsgemenskaper och diskursiva 
gemenskaper mellan aktörerna på en hemsida för fanfiction används den fiktiva 
texten som ett redskap för att förstå sig själva och andra. På så vis är aktörerna, 



Bortom bokens begränsningar 

100 

genom praktiker relaterade till literacies, upptagna med att ”göra kön” och 
konstruera identitet.  

Sammanfattning 

Enkätundersökningen visar att en betydande del av unga Internetanvändare i Sverige 
är bekanta med olika typer av fanproducerat material och att en stor del av dessa 
läser, kommenterar och skriver fanfiction. Fandoms kring Harry Potter, animé och 
manga, Sagan om Ringen och Star Wars dominerar den svenska arenan. Att vara 
aktör på en hemsida för fanfiction innebär att man är involverad såväl i identitets-
skapande processer som i lärprocesser relaterade till literacies. Subgenren slash 
tycks ha en specifik position när det handlar om genuskonstruktion.  

Genom sitt agerande på sajterna blir aktörerna medvetna om att kunskap är 
något som utvecklas gradvis och att literacies och identitet hör samman. De 
utvecklar en förståelse för att lärande och utveckling handlar om att dela kunskap 
med varandra. Fansen utvecklar kunskaper kring genrer, berättarstrukturer, stil och 
språk, de blir medvetna om intertextualitetsprincipen och utvecklar ett metaspråk att 
tala om berättande. Dessutom etablerar de tolkningsgemenskaper och diskursiva 
gemenskaper på hemsidorna av vikt för utvecklingen av literacies och för att 
konstruera identitet och genus. Sammantaget ger detta fansen konstruktiva och 
kraftfulla redskap med vars hjälp de kan agera i både formella och informella 
lärmiljöer.  
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Content-based language learning in 
English 

A model for high proficiency in English in 
Swedish schools? 

Marika Kjellén Simes 

Teachers have long wondered how a foreign language is learned effectively. It is 
often said that the target language is best learnt in a country where people speak it. 
In other words, the learner benefits from environments where the target language is 
used as the means of communication. In the school context, attempts can be made to 
recreate such natural environments by using the target language as the means of 
communication in the classroom to varying degrees. In some cases the target 
language is even used outside the foreign language classroom as the mode of 
instruction in one or several subjects. This method is referred to as immersion 
education or Content and Language Integrated Learning (CLIL). Although German, 
French, and Spanish are used in Swedish CLIL programmes, English stands out as 
the most widely used target language (Nixon 2000: 3). CLIL takes on many 
different forms but I have chosen to study the International Baccalaureate 
(henceforth IB). IB is an international school in which examination is partly carried 
out by external examiners. This means that IB students write quite extensively in 
English, possibly to a higher extent than students in most other forms of CLIL in 
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Sweden. Since my study focuses on student writing in English, this is an important 
fact that should be kept in mind. 

The present paper is a brief account of the main findings in my dissertation 
(Kjellén Simes, 2008). In short, my research questions were the following:  

 
• Will IB students become more proficient in English than students who only 

study English as a foreign language?  
• Can initial proficiency be used to explain development over time? 
• Can students’ proficiency be explained in terms of their motivation? 

Previous research 

The CLIL method is popular and, according to figures from 1999, it was used in 
20% of Swedish upper secondary schools (Nixon 2000: 3). It is widely used also in 
other parts of the world, and the reason for its popularity has to do with the use of 
status languages such as English as the target languages. Still, although a number of 
studies have been undertaken on CLIL, it is far from easy to make general claims 
about the benefits of CLIL. This has to do with the fact that CLIL takes on different 
forms in different contexts. First, the extent to which the CLIL method is used 
varies. In full immersion all subjects are taught in the target language, whereas in 
partial immersion just one or a few subjects are taught in the target language. 
Moreover, there is the age factor: CLIL may be used with very young children 
(early immersion) or be introduced to older children (late immersion).  Lastly, there 
is the question of teacher competence in the target language. It is inevitable that 
standards differ not only between individual teachers, but also, due to rules and 
regulations, between schools and even nations.  

There are three different areas which tend to be in focus in CLIL research, 
namely whether students actually make any target language gains, whether subject 
knowledge is negatively affected by the use of the target language as the mode of 
instruction, and whether CLIL students make native language losses because of the 
emphasis on the target language (see e.g. Lim Falk 2008; Dalton-Puffer 2008; 
Vollmer 2007). The focus of my own study was target language gains, an area 
where previous research has yielded quite contradictory findings. Whereas 
Canadian, German, and Finnish studies have all reported on positive outcomes (see 
e.g. Wode 1999: 26, 30; Laurén 1999: 175f), studies done in Sweden are not as 
favourable. For instance, Åseskog (1982), who studied the effects of the CLIL 
method in electrical engineering education, found that although CLIL students 
reached better results in English than their peers, statistical significance could not be 
reached. In effect that means that the differences that were found could have been 
due to chance. Another study by Washburn (1997) on CLIL in upper secondary 
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school only found positive effects in the domain of spoken fluency in English. A 
third study, by Sylvén (2004), suggests that gains in English might as well be 
attributed to the CLIL students’ larger amount of spare time reading in that 
language. Critics of the CLIL method have pointed to factors other than the method 
itself as paramount in students’ potential success. One of them is Josephson 
(2004:128, 139f), who suggests that CLIL students tend to be motivated, middle-
class students, who would probably achieve well in most circumstances. A factor 
that further complicates the matter of target language gains is the fact that the CLIL 
method might be more profitable for some target language competencies than others 
(Dalton-Puffer 2008: 5f, 15). Hence, the use of target language literature and 
emphasis on oral communication in the CLIL classroom would make students better 
when it comes to receptive skills, vocabulary, and fluency in speaking. 
Competencies such as grammar and writing, on the other hand, would not be 
affected to the same extent. However, since IB students write extensively in the 
target language, it cannot automatically be concluded that this applies to them as 
well. 

What, then, should a study about the effects of CLIL on target language 
proficiency focus on? One way of measuring a student’s proficiency is to examine 
the vocabulary they use, e.g. in terms of their ratio of “rare words”. This field was 
first explored by Moira Linnarud (1986), who studied what she called vocabulary 
sophistication in order to find out about learners’ ability to use precise and 
sophisticated vocabulary. Other linguists who have developed methods for studying 
learners’ use of “rare vocabulary” are Batia Laufer and Paul Nation. In their studies, 
they have focused on the frequency of words in different types of texts, arguing that 
proficiency is positively correlated with the use of rare or low-frequency vocabulary 
(see e.g. Laufer 1994: 29). This means that the more proficient the learner, the larger 
the proportion of low-frequency words.  

Another important indicator of learners’ target language proficiency is their use 
of verbs, since mastering verb morphology for tense, aspect and number is a 
demanding task.1 Not only do learners need to master verb morphology; they also 
need to be able to use tense appropriately. According to Vaughan (1991: 114), the 
latter is indicative of learners’ writing skills. It has been found that verb errors are 
more likely to occur when tense shifts are made (Chappell & Rodby 1983: 310f). 
Tense shifts as such were of interest also to Lars Sigfred Evensen (1987; 
Albrechtsen et al. 1991: 81f). He studied the use of tense shift in order to find out if 

                                           

1 Tense gives information on time orientation, e.g. she runs, which is in the present tense, and she 
ran, which is in the past tense.  Aspect reflects whether the verb event is completed or not. The 
perfect aspect, e.g. she had run, denotes an event that took place before a specified time. The 
progressive aspect, e.g. she is running, is used for events that are in progress at a specified time. As 
to number, the third person singular is marked by the suffix –(e)s in the present tense.  
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they were in some way related to proficiency. In a minor pilot study (N=9)2 of 
learner texts, he found a positive correlation between proficiency and the use of 
contextually motivated tense shifts, and a negative correlation between proficiency 
and contextually unmotivated tense shifts. In effect this means that the more 
proficient the learner, the more motivated tense shifts and the less unmotivated tense 
shifts are being made. 

As mentioned above, critics of CLIL have pointed to motivation as a factor that 
is likely to guarantee some level of success for the method (Josephson 2004: 128, 
139f). In a study of proficiency outcomes it is therefore necessary to take into 
account also the effects of learner motivation and attitudes. Among other things, it 
has been found that different kinds of motivation correlate in different ways with 
academic performance (Pintrich & de Groot 1990: 33). Learners can either be 
willing to learn things for their own sake because they find them enjoyable, i.e. they 
are intrinsically motivated, or they are extrinsically motivated, which means that 
they may perform activities in order to either achieve something positive or to avoid 
something negative. Studies have shown that school achievement is helped by 
intrinsic motivation (Pintrich & de Groot 1990: 33; Gottfried 1985: 642). Also, in 
the case of language learning, it has been suggested that learners’ success rate is 
related to their attitudes towards target language cultures and target-language 
speaking people (Gardner & Lambert 1972: 3, 12ff). More specifically, positive 
attitudes would facilitate learning. Lastly, it has been found that the way to success 
can be regarded in different ways: whereas some students believe that success is 
based on effort, others believe that success is based on an innate ability and thus 
cannot be influenced by hard work. The former orientation is called mastery 
orientation and the latter ego orientation (Salili et al. 2001: 8). A positive 
correlation has been found between a number of desired academic outcomes and 
mastery orientation (Urdan 2001: 183).  

Material  

As mentioned above, my study was an attempt to find out whether students at the IB 
programme, as a form of CLIL, become more proficient in English than students 
who study English as a foreign language only. I decided to opt for a longitudinal 
study of written production, running for two years, as well as take into account 
different motivational factors. The material I studied consisted of three sets of 
compositions written in English by 86 students in upper secondary school. Half of 
them (43) were IB students, who were taught through English in all subjects, and 
another 43 students were selected from among 124 students at different national 

                                           

2 N stands for number (of informants in the study). 
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programmes (NP), all of them studying English as a foreign language. The first 
composition was written at the beginning of the first year in upper secondary school 
(year 10), the second composition at the beginning of the second year (year 11), and 
the third composition at the end of the second year (year 11). For each set of 
compositions the students were given a topic with an imaginary subject matter. In 
all, the 258 narratives collected made up a total of 126,000 running words. In 
addition to writing narratives, all participants filled in a questionnaire covering 
background factors such as motivation and attitudes towards English. At the 
beginning of the study the students did a diagnostic test, which enabled me to select 
43 NP students with results that matched those of the 43 IB students. The students’ 
results on the diagnostic test made it possible to divide them into three subgroups: 
subgroup I, with above average results, subgroup II with average results, and 
subgroup III with below average results. Here it is important to note that what is 
referred to as average results in this study is not average results on a national level, 
since none of the students who participated in the study had a grade below pass with 
distinction (VG) in year 9 in compulsory school.  

Focus of the study 

In order to assess the students’ proficiency in English, the compositions were 
studied in two different ways: I identified rare words (below I refer to rare words as 
low-frequency vocabulary) and I also analysed the students’ skills in using tense 
shift (see examples (1) – (3) below). Low-frequency vocabulary was identified with 
the help of The Collins Cobuild Dictionary for Advanced Learners (2001), in which 
words are divided into five bands according to their frequency (Collins Cobuild, 
2001:xlii). Frequency band 5 contains a small number of words (680) which are the 
most frequently used words in the English language. For each band the number of 
words increases while their use becomes less frequent. Band 1, for instance, 
contains as many as 8,100 words. Together, the five bands span 14,600 words, 
which in fact make up 95% of the vocabulary in the texts that Collins Cobuild is 
based on, its corpus. In my study I followed Laufer (1995) and split the vocabulary 
of the compositions into two groups: high-frequency vocabulary (bands 4 and 5) and 
low-frequency vocabulary (bands 3, 2, 1, and what I refer to as band 0, which are 
the words with a frequency lower than the words in frequency band 1). The first 
group comprises 1,720 common words, such as and, like, go, bridge, and danger. 
Together, these high-frequency words constitute 75% of the vocabulary in the 
Collins Cobuild corpus (Collins Cobuild, 2001:xlii). The second group, low-
frequency vocabulary, comprises all the remaining words, that is 25% of the 
vocabulary in the Collins Cobuild corpus. Examples of such low-frequency words 
are aggressive, duration, abundant, and hallowed. In order to measure the 
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vocabulary quality of each of the texts, the number of low-frequency lemmas3 was 
divided by the total number of lemmas, arriving at the ratio of Low-Frequency 
Vocabulary (LFV): 

 
  Lemmas from frequency bands 3 – 0 100 
LFV =  ___________________________________________ x ____ 

   Total number of lemmas   1   
  
In the compositions, the ratio of Low-Frequency Vocabulary ranged from 3.8 to 
29.1. 

The second approach that was taken to the student texts was that of analysing 
the tense shifts that occurred. When it comes to narratives, which was the text type 
in focus in my study, the main text tends to be kept in the past tense, whereas so-
called side structures are often in other tenses. There are different types of side 
structures that may call for a tense shift. One of them is background, by which is 
meant reports on events that took place before the events in the main text, as in (1), 
where the simple past of the main text is accompanied by a side structure in the past 
perfect: 

 
(1) She went to sleep after a day that had been4 absolutely fantastic.5 
 

Another reason for making a tense shift in a narrative in the simple past could be the 
use of dialogue, since direct speech is often in the present tense. This is illustrated in 
(2): 

 
(2) Pamela looked at them: “You are too noisy”, she told them. 
 

Lastly, tense shifts also tend to be made in cases where the narrator temporarily 
steps out of the main text and speaks directly to the reader, so-called meta-
comments and general truths. In such cases the present tense is usually used, as in 
(3), where the simple present is used for a meta-comment in a narrative where the 
main text is in the past tense: 

 
(3) Some years ago, I think it was some time in the sixties or in the seventies, I 

was drifting around in Asia. 
 

                                           

3 Lemmas are sets of words that share the same root and belong to the same word class. For instance, jumped 
and jumping are both part of the same lemma, the headverb jump. The noun jump, on the other hand, forms a 
lemma of its own. 
4 Finite verbs are underscored. Tense shifts are underscored as well as in bold face. 
5 Examples (1) – (4) were taken from student compositions in the study. 
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While motivated tense shifts such as those in examples (1) – (3) help the reader 
navigate between the chronology of the main text and various side structures, tense 
shifts that occur at random, without being contextually motivated, tend to obscure 
the text. One such example can be seen in (4), where the narrator deviates from the 
simple past and, seemingly at random, uses the simple present: 

 
(4) I nodded and smile back at him. 
 

The measurement that was used for tense shift was the number of motivated tense 
shift divided by the total number of finite verbs: the ratio of Motivated Tense Shift 
(MTSh).  

  
Motivated tense shifts 100 

MTSh =  ___________________________________________ x ____ 

   Total number of finite verb phrases   1    
 

In the compositions that were studied, the ratio of motivated tense shift ranged from 
2.3 to 31.6. In the way indicated in the formula above, I also calculated the ratio of 
Random Tense Shift (RTSh). In the compositions, the ratio of random tense shift 
ranged between 0.0 and 11.5.  

Results 1: Vocabulary use 

The results in the first part of my study, on low-frequency vocabulary, showed that 
overall, in all three sets of compositions, the IB students used a higher ratio of low-
frequency vocabulary than the NP students. The difference between the groups 
increased over time and in the third set of compositions it was statistically 
significant, i.e. not due to chance (NP: 14.49, IB: 17.78, p=0.006). I also examined 
the use of low-frequency vocabulary for the three subgroups: subgroup I with above 
average results on the diagnostic test, subgroup II with average results, and 
subgroup III with below average results. By and large, the mean ratios of low-
frequency vocabulary of the three subgroups tended to reflect the expected 
proficiency levels quite well, with the highest values in subgroup I, both in the NP 
group and the IB group. In all three compositions, the highest values were found for 
the IB students in subgroup I.  
 Over time, the results differed in an interesting way between the subgroups. 
While the mean values remained more or less level in two of the NP subgroups 
(subgroup I: from 17.03 to 16.36, subgroup II: from 15.46 to 14.93) and one of the 
IB subgroups (subgroup I: from 20.47 to 19.58), there was a decrease in the mean 
values for the NP students in subgroup III (from 13.48 to 11.89) and an increase in 
the mean values for the IB students in subgroups II (from 16.51 to 17.63) and III 
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(from 13.82 to 15.94). None of the changes over time reached statistical 
significance, however. Nevertheless, in subgroup III a very interesting finding was 
made, showing a decrease in the use of low-frequency vocabulary for the NP 
students and an increase for the IB students. In the last set of compositions, the 
difference between the NP and IB students is statistically significant (NP: 11.89, IB: 
15.94, p=0.043). In fact, in the third set of compositions, the IB students in subgroup 
III (15.94), who started out at approximately the same low level as the NP students 
in subgroup III, all but reached the mean LFV of the most proficient NP students, 
those in subgroup I (16.36). In Figure 1 the development over time for the IB 
students in subgroup III is compared to that of the NP students in all three 
subgroups. The mean values for the IB students in subgroups I and II, all at the level 
of NP I or above, are not included in the figure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. Mean ratio of low-frequency vocabulary for all NP students (subgroups I-
III) and the initially weakest IB students (subgroup III). 

Results 2: Tense shift 

When it comes to the second part of my study, the use of tense shift, the IB and NP 
students initially had a similar mean ratio of motivated tense shift (NP: 13.13, IB: 
12.87), but over time there was a statistically significant increase in the IB group 
(3.20, p=0.017) while the NP students remained at the same level. In the third set of 
compositions the difference between the NP students and the IB students was 
statistically significant (NP: 13.17, IB: 16.07, p=0.016). A comparison of the three 
subgroups revealed that in the NP group, the use of tense shift did not correlate as 
closely with the subgroups as the mean use of low-frequency vocabulary had done. 
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Rather, in the first composition it was quite unexpectedly the NP students in 
subgroup III who had the second highest figure (15.35), surpassed only by the IB 
students in subgroup I (16.09). However, when I looked more closely at the texts I 
discovered that a large part of the motivated tense shifts in the first composition of 
the NP students in subgroup III was due to dialogue. This suggests that tense shift 
due to dialogue might be less demanding than other types of motivated tense shift 
and therefore not as straightforwardly correlated with proficiency. That said, there 
were still some interesting results to be found, especially for the students in 
subgroup III.6 Over time, they showed diverging results: the NP students had a 
decreasing ratio of motivated tense shift over time (from 15.35 to 12.32), whereas 
the IB students had an increase which was statistically significant (from 8.16 to 
15.78, p=0.001). It should be noted that the use of tense shift due to dialogue had 
been reduced in the third set of compositions and appeared to a similar degree 
among NP and IB students in all three subgroups.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2. Mean ratio of motivated tense shift for all NP students (subgroups I-III) and 
the initially weakest IB students (subgroup III). 
 

Figure 2 shows the development over time for the IB students in subgroup III as 
well as that of the NP students in all three subgroups. The mean values for the IB 
students in subgroups I and II, all at the level of NP I or above, are not included in 
the figure. Figure 2 shows clearly that in the last composition, the IB students in 
subgroup III (15.78) used motivated tense shift to the same degree as the most 
proficient NP students, namely those in subgroup I (15.64). Consequently, just as in 

                                           

6 For a full account of my results, see Kjellén Simes (2008) 



Content-based language learning in English 

112 

the case of vocabulary quality, the IB students who progressed the most over time 
were the ones who were initially the weakest. 
 When it comes to random tense shift, the figures are low in all subgroups, and 
there is also a tendency for the mean values to decrease over time. The NP students 
in subgroup III, however, were the only ones who did not follow this pattern, but 
actually increased their ratio of random tense shift over time. In fact, in the third set 
of compositions the difference between the NP and IB students in subgroup III is 
statistically significant (NP: 3.97, IB: 1.63, p=0.022). 

Results 3: Student motivation 

As a complement to the investigation of the students’ use of vocabulary and tense 
shift in the three compositions, the motivation of the participants was studied by 
means of a questionnaire. The students’ replies revealed that motivation was indeed 
a factor that could help explain the differences that were found between NP and IB 
students’ results. Statistically significant differences were found overall and in 
subgroup III in particular. First of all, the NP and IB students differed in their goal 
orientation. The IB students were mastery oriented to a higher degree than the NP 
students, overall and in subgroup III specifically. In effect, this means that the IB 
students were more convinced that academic success is the result of effort rather 
than innate ability (i.e. talent), something that is likely to be beneficial for their 
academic performance. Thirdly, the IB students overall as well as those in subgroup 
III reported a higher degree of intrinsic motivation than the NP students. This means 
that the IB students to a higher degree felt rewarded by increasing proficiency per 
se, which is also likely to boost the academic achievement of students. Lastly, the IB 
students overall as well as in subgroup III reported a higher degree of positive 
attitudes towards English cultures and English-speaking people than the NP 
students. This is also a factor that is likely to influence the academic performance of 
students in a positive way. Consequently, there are three different motivational 
factors that help explain the improvement that was found among the IB students in 
general and in subgroup III in particular, i.e. the initially weakest IB students. 

Conclusion 

The results of the two linguistic studies point in the same direction: The IB students 
became more proficient in written English than the NP students, both as regards 
vocabulary quality and the use of tense shift. The questionnaire study revealed that 
the IB students were better motivated than the NP students. Consequently, not only 
can the IB students’ higher proficiency in writing be explained by the fact that they 
had English as the medium of instruction, they were also better motivated to learn 
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English. A final finding was that the biggest differences between the IB and NP 
students were found for the initially weakest students, those who had below average 
results on the diagnostic test. This was the case as regards the two linguistic features 
as well as motivation. The results of this study therefore suggest that, as a way of 
promoting improved written proficiency in a target language, the IB programme 
yields good results, particularly so for somewhat less proficient but motivated 
students. 
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specialisering mot svenska som andraspråk. Under hösten 2009 studerade hon 
engelska på D-nivå.  
 
Marika Kjellén Simes, f. 1966, tog gymnasielärarexamen med inriktning engelska 
och tyska 1998. År 2008 avlade hon filosofie doktorsexamen i engelsk språkvetenskap 
med didaktisk inriktning och arbetar nu som universitetslektor på Karlstads universitet. 
 
Åsa Liss, f. 1973, studerar f.n. vid Karlstads universitet mot lärarexamen med 
inriktning svenska, engelska och svenska 2. Arbetar som lärare på ett ungdomshem i 
SiS regi. 
 
Karin Lundqvist, f.  
 
June Miliander, f. 1944, är lektor i engelska och dekanus för Lärarutbildningen vid 
Karlstads universitet. Under åren 2005–2007 medverkade hon i två EU-projekt om 
språkinlärning, EuroPAL (Autonomous learning in Europe) och Europe ensemble. 
Båda projekten syftar till att stärka språkundervisningen och elevers intresse för 
främmande språk. Hennes undervisningsområde är främst ämnesdidaktik för blivande 
lärare.  
 
Teresa Norling, f. 1960, tog gymnasielärarexamen vid Karlstads universitet med 
inriktning engelska och bild 2003. Teresa arbetar i Karlstad på Internatio-
nella engelska skolan som lärare in engelska och bild. 
 
Christina Olin-Scheller, f. 1958, är verksam med undervisning och forskning inom 
lärarutbildningen vid Karlstads universitet. Hon har lång lärarerfarenhet inom 
grundskolans senare år och gymnasiet. I sin avhandling Mellan Dante och Big 
Brother: En studie om gymnasieelevers textvärldar (2006) diskuterar hon ungdomars 
läsande på fritiden och i skolan utifrån ett vidgat textbegrepp. I ett pågående 
forskningsprojekt studerar Olin-Scheller ungdomars läsande och skrivande av fiktion 
på nätet, med fokus på fanfiction. Hon arbetar också med svensklärares 
kompetensutveckling med fokus på att utmana och utveckla lärares och elevers 
föreställningar om och förståelse av fiktionstext. 
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Pia Sundqvist, f. 1965, disputerade i engelska med didaktisk inriktning i december 
2009. Hon har lång erfarenhet av att undervisa i språk (engelska, spanska, svenska) på 
grundskolan och gymnasieskolan. Parallellt med sina doktorandstudier har hon 
undervisat framför allt i ämnesdidaktik för blivande engelsklärare och i olika 
fortbildningskurser i engelska för verksamma lärare. 
 
Margaretha Ullström, f. 1952 är universitetsadjunkt i litteraturvetenskap vid 
Karlstads universitet sedan 2003. Hon är utbildad gymnasielärare och bibliotekarie, 
och har en fil.kand. i svenska och historia. Tidigare har hon varit verksam som barn- 
och ungdomsbibliotekarie, gymnasiebibliotekarie och gymnasielärare. Under åren 
2002–2003 var hon redaktör för Utbilder, Karlstad universitets tidskrift för pedagogisk 
debatt. 
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Bidragen i årets utgåva belyser olika vägar till språk och 
litteratur: genom boken, genom datorn och genom skri-
vandet. Temat berör allså literacy både i dess grundme-
ning som förmågan att läsa och skriva och i den vidare 
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