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Förord 
Vårt utvecklingsarbete har varit intressant och varierat samt givit oss goda erfarenheter inför 

vårt framtida yrkesliv. Vi vill därför tacka eleverna, på samhällsprogrammet årskurs 1, som 

gjort det möjligt för oss att bedriva vår verksamhet i klassen. Vi vill även tacka vår 

praktikhandledare Rebecka Sehlberg, samt vår vetenskaplige handledare Mauritz Danielsson 

för tips, idéer och uppmuntran under arbetets gång. 
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Abstrakt 
 

Syftet med vårt arbete var att i ett grammatiskt betonat sammanhang studera om elevernas 

ordförråd ökade genom läsning av engelska skönlitterära texter. Vårt arbete i gymnasieklassen 

på samhällsprogrammet årskurs 1 organiserades genom att tre olika arbetsmetoder valdes för 

att ett så rättvist resultat som möjligt skulle kunna uppnås. Dessa metoder var skriftliga 

uppgifter, observationer vid gruppsamtal och enkäter. De skriftliga uppgifterna speglade de 

redan kända kunskapsnivåerna hos eleverna. Observationerna av gruppsamtalen visade i 

huvudsak ett positivt utfall på så sätt att det var ett aktivt deltagande från elevernas sida, i det 

stora hela med goda språkliga prestationer. Enkäterna visade på en hög tillförlitlighet, men 

hänsyn bör tas till det subjektiva inslaget där det endast var elevernas egna åsikter som 

framfördes. Enligt dessa har arbetsmetoden varit givande för att öka ordförrådet och därmed 

få en bredare grammatisk förståelse. Vi anser att de mätmetoder vi använt varit bra verktyg, 

men den korta tiden vi hade till vårt förfogande var dock en negativ faktor för att uppnå ett 

rättvist resultat.  
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Bakgrund 
 

Språk är kommunikation, vilket har orden som grundstenar. Det intressanta mötet med ett 

språk är det som sker när det finns ett innehåll att förmedla, eller att förstå. Från början 

stod det latinska ordet litteratura för undervisning om bokstäver, det vill säga om läs och 

skrivkonst och, eller kunskap om dessa (Englund 1997, s. 20). Denna tes ges stort utrymme 

även i Läroverkskommitténs betänkande från 1902 när det gäller målformulering. Detta 

innebar att litteraturstudiet blev svenskämnets viktigaste del, där förmågan att tala och 

skriva sattes i första rummet (Englund 1997 s. 217). De språkliga delarna verkar ha 

kommit mer och mer i skymundan till förmån för inriktningen mot ökade krav på elevernas 

kunskap om olika miljöer, människor och problem. Därför vill vi föra fram de ursprungliga 

intentionerna när det gäller språkundervisningen och har valt engelsk litteratur som 

studieobjekt. Vi ska undersöka huruvida skönlitteratur är ett bra hjälpmedel i 

engelskundervisningen när det gäller att utveckla ordförrådet och även att ge en viss 

ordklasskännedom.  Vi tror att den traditionella glosundervisningen är alltför mekanisk på 

så sätt att inlärningen av enstaka ord tenderar att bli alltför endimensionell. Att enbart 

betrakta den formen som det primära är inte tillräckligt för att få ett bestående värde av 

språkundervisningen. Vi anser därför att det behövs en mer visuell undervisningsmetod, 

där eleverna får möjlighet att utifrån texter få en vidare referensram till de engelska ordens 

betydelser.  

 

Vid läsning av skönlitteratur kan vi utvecklas på olika sätt, till exempel stimuleras fantasin 

och känslolivet på så sätt att vi får en större insikt om människan och samhället. Det bör 

vara möjligt att uppnå liknande mognad när det gäller den språkliga delen av 

litteraturundervisningen om den inlemmas på ett intressant och varierat sätt. Ett bra sätt att 

öka ordförståelsen kan vara att i litteraturläsningen betona vikten av att observera hur vi 

använder oss av adjektiv, adverb och verb. När vi får en ökad läsvana kan vi lättare se var i 

en mening vi hittar de olika ordklasserna och får därmed en större språklig säkerhet. 

Dessutom kan vi successivt se större nyansskillnader mellan vad som är ett adjektiv eller 

ett adverb just på grund av ordets placering i meningen. Det som ska försöka uppnås är att 

bibehålla eller öka intresset för litteraturläsning samtidigt som de språkliga målen nås. Det 

är vår tro och förhoppning att eleverna växer som människor av den här formen av 

undervisning och som en följd av det ökas deras självförtroende och de agerar språkligt sett 
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mer fritt och självständigt när de senare i livet söker sig till högre studier och sedan börjar 

arbeta.  

 

Förankring i styrdokument  
I läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf-94) betonas hur skola och undervisning bör 

sättas in i ett globalt sammanhang. Där står att läsa att: 
 
           Skolan ska bidra till att människor får en identitet som kan relateras till och innefatta 
           inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst 
           det globala Internationella kontakter, utbildningsutbyte med utlandet och praktik i  
           andra länder skall främjas /---/ Ett internationellt perspektiv i undervisningen är  
           viktigt för att  kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang, för att skapa 
           internationell  solidaritet och för att förbereda eleverna för ett samhälle med allt tätare 
           kontakter över nations- och kulturgränser (Lärarens handbok 2001, s.38f).  

 
 

Genom att sätta sig in i dessa styrdokument förstår man vikten av att kunna engelska, vårt 

världsspråk. Internationaliseringen ställer krav på människors språkkunskaper och engelskan 

har en stor och central roll i vårt globala samhälle. Idag och troligtvis också i framtiden finns 

en växande rörlighet över nationsgränserna, och ett allt större behov och intresse för 

internationellt samarbete där språkkunskaper är viktiga och betydelsefulla. 

 

I styrdokumenten finns dessutom riktlinjer för olika mål att uppnå i skolan. Där står det att 

skolan ansvarar för att varje elev som slutfört ett nationellt/specialutformat eller 

individuellt program som är förenat med yrkesutbildning under anställning (Lärarens 

handbok 2001, s. 44): 

 

• Kan uttrycka sig i tal och skrift så väl att elevens språk fungerar i samhälls-, yrkes- och 

vardagslivet och för fortsatta studier 

• Kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till 

kunskap, självinsikt och glädje 

• Kan använda engelska på ett funktionellt sätt i yrkes- och vardagsliv och för fortsatta 

studier 

 

I detta understryks språkets stora betydelse i undervisningen. Språk är grunden till många 

andra kunskapsområden. Kan du ett språk kan du göra omvärlden begriplig och du har 

möjlighet att påverka och utveckla dig själv, påverka och få förståelse för dig själv och 

andra. Språk är dessutom en maktfaktor i vårt samhälle. Genom att eleverna exempelvis 
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söker sig till skönlitteratur som en källa till kunskap bör detta bidra till många effekter av 

värde för elevernas språkutveckling på olika plan. Läsning utökar ordförrådet och 

språkkänslan förstärks.  

 

Historik 
Under 1700-talet, i borgarklassen, bedrevs språkstudier som en kombination av självstudier 

och privata lektioner, vilka var de vanligaste formerna av undervisning. Vid den här tiden 

utkom ett ökat antal ordböcker, grammatikor, uttalsläror och läseböcker vilket ökade 

möjligheterna till självstudier avsevärt. Som exempel kan nämnas, att den unge Esaias 

Tegnér (1782-1846) lärde sig engelska ur Ossians sånger helt själv, bara med hjälp av ett 

lexikon. Sedan övergick han till Shakespeares Hamlet. Dessa böcker hittade han i en 

herrgård i Värmland, vilka med stor sannolikhet hade hemförts under utlandsresor. 

Brukspatronen på den herrgården hade aldrig studerat på gymnasium eller universitet, men 

behärskade ändå latin, franska, tyska och engelska (Bratt 1977, s. 50f). 

 

En ny fas i engelskundervisningens historia inleddes 1825 när Stora uppfostringskomittén 

tillsattes. Det fanns en liberal och en konservativ falang där reformpartiet hade en liten 

majoritet. De förespråkade sakkunskaper före språkkunskaper, men såg också positivt på 

de moderna språken däribland engelskan. Kommittébetänkandet blev färdigt i december 

1828 och där presenteras de nya språkens värde före den formella bildningen: ”intet odlat 

tungomål är så fattigt, att det ej medgifver tillräcklig tankeöfning för ungdomen,”(Bratt 

1977, s. 123). Engelskan marginaliserades dock, om man jämför med tyskan och svenskan 

som stod högst i rang. Även latinet och franskan placerades före engelskan i språkföljden. 

Vad som betonades i betänkandet var litteraturen och inte språken i sig. Det var enbart för 

de som valde att studera de klassiska språken som engelskan blev obligatorisk. Vidare 

föreslogs, för första gången, att en speciell lärare skulle finnas i de levande språken vid 

elemäntarläroverken (Bratt 1977, s. 124).  

        
En viktig milstolpe i engelskans undervisningshistoria blev den nya Läroverksreformen 

1849. Då slogs olika skolor, däribland gymnasiet ihop till ett enhetligt läroverk. 

Presidenten i statskontoret, Per Westerstrand lade fram ett förslag där de moderna språken 

skulle föregå latinet. Han ansåg att först borde eleverna lära känna sitt fädernesland och det 

levande Europa, innan de inträdde i det döda Rom (Bratt 1977, s. 149). Han fick som han 
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ville när det klassiska enväldet bröts till förmån för de moderna språken. Det definitiva 

genombrottet för en institutionaliserad engelskundervisning kom 1856 då den blev ett 

skolspråk ibland de övriga: obligatoriskt på den reala bildningsvägen och accepterat som 

tillval för dem som valde klassisk linje. Här anges litteraturens värde och nationens 

kulturinsats som orsak till att engelskan vann insteg i offentliga läroverk (Bratt 1977, s. 

148).     

 

Undervisningsmetoder 
En relativt ny företeelse inom språkundervisningen kom från England, där den kallades det 

hamiltonska systemet, efter sin främste förespråkare och efter den mellanradiga 

översättningen som finns i läroböckerna fick den namnet interlinearmetoden. Den här 

metoden gick ut på att satsa på litteraturläsning och att om och om igen arbeta sig igenom 

en direkt översättning mellan raderna och därigenom kunna lära sig läsa flera språk på kort 

tid. Det här var precis vad de reformvänliga eftersträvade, en språkmetod som poängterade 

färdigheter i språken i stället för kunskaper om dem, vilket är mer utmärkande för det 

formella lärandet (Bratt 1977, s. 125). 

 

En annan metod som praktiserades på reformskolor, som verkade för det informella 

lärandet, var att betoningen lades på de praktiska färdigheterna, speciellt den talade 

engelskan. Ferdinand Lannes, en fransman som var inflyttad från Tyskland, undervisade 

vid Göteborgs handelsinstitut, med början 1826, där han lät eleverna både öva och spela 

upp scener av Shakespeares dramatik (Bratt 1977, s. 127).  

 

Ett fenomen som underlättade undervisningen var att det låg i tiden att läsa engelska 

romaner och därför översattes de snabbt till svenska, och även litteratur på originalspråket 

importerades och blev lätt åtkomligt för allmänheten tack vare bokhandelns utveckling. 

Till bildade ungdomars favoritlektyr hörde verk av sådana författare som Walter Scott och 

Lord Byron, vilka blev så populära att Peter Wieselgren år 1835 när han skriver om 

Sveriges ”sköna” litteratur kände att han ville beröra den numer hotande ”engelska 

sjukan”, till vilken han refererade som ett visst hot mot det vackra svenska språket (Bratt 

1977, s. 132). 
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När det gällde metoder för inlärning var åsikterna fortfarande delade vad gällde 

utformningen av teori och praktik. En radikal åsikt framfördes av universitetsadjunkten 

Clas Olof Ramström som betonade hörseln som ett viktigt och försummat hjälpmedel och 

ansåg att främmande språk borde läras så likt modersmålet som möjligt, enligt naturens 

anvisning. ”Den som läst för mycket och hört för litet, får lätt en stor svårighet att redigt 

uppfatta hvad andra tala…” Att tala under ”lif och glädje” i förening med den hamiltonska 

metoden gav de bästa kunskapsresultaten ansåg Ramström (Bratt 1977, s. 149). I framtiden 

fick den här metoden en ökad användning.  

 

Emanuel Matthias Olde, var lärare i engelska vid Nya Elementarskolan, där han gav ut 

flera samlingar med engelska läsövningar och uttalslära. Där sattes litteraturen i centrum, 

bland annat valdes, Tales of a Grandfather av Walter Scott. Han gjorde två versioner, vilka 

bestod av en för läxläsning och den senare av förhör. Han ansåg att stor vikt bör läggas vid 

uttalet, vilket motiveras som följer: ”Ett rigtigt uttal är af högsta vigt, ej blott för den 

praktiska användningen af språket såsom talspråk, utan verkligen äfven för ett fullt klart 

uppfattande af sjelvfa språkets anda och väsende” (Bratt 1977, s. 212).   

 

Nutida forskning 
Bengt Linnér hänvisar till en undersökning som vill visa hur viktigt det är att få till stånd 

en kunskapsläsning och hur mycket den ger i jämförelse med fritidsläsning. Vid 

kunskapsläsning bildas en växelverkan när det gäller att utveckla läsförståelse och social 

förståelse. En komvuxklass har studerats när det gäller läsning och uppfattning av olika 

litterära texter. Där deltar en man som berättar att litteraturläsningen har varit 

språkutvecklande och att undervisningen är inriktad på språkets användning i samtal. Han 

anser att han kan avancera i sitt arbete genom att ha förkovrat sig i grammatiken, vilket 

leder till att han törs prata mer obehindrat och därigenom föra fram sina åsikter på ett klart 

och koncist sätt (Linnér 1984, s. 109).   

 

Den här mannen blir intervjuad av Lars-Göran Malmberg: 

  
LGM: I förra intervjun så sa du Börje att du var litet osäker på vad svenskan skulle gå ut på.   
Hur är det med det nu? Nu har du mer erfarenhet.  
Börje: Ja, jag har ju fått den erfarenheten och det har jag hört bland folk som jag har träffat 

        och där har jag talat om hur det här har varit, men då har jag ju märkt att dom som har lite 
        skolor och som har läst rätt mycket, dom har ju ett helt annat ordförråd än vad jag har.  
         Jag kan säga en del ord men jag kanske inte vet vad det är. Ja, alltså när man läser litet, att  
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        man får fram ett bättre ordförråd så man kan uttrycka sig bättre. Likadant är det ju så att man 
        förstår vad dom säger.  

LGM: I samtalen alltså? 
Börje: Ja, överallt, var jag än är ute nånstans, för det finns ju mycket, jag är inte så 

        allmänbildad när det gäller svenskan (Linnér 1984, s. 109).  
 

Börje tyckte att han fortfarande var dålig när det gällde grammatiken men att han hade 

börjat förstå andemeningen i undervisningen, nämligen att man ska kunna prata för sig och 

förstå folks synpunkter. Vidare tyckte han att grupparbete som arbetsform var bättre än att 

sitta i helklass. I en mindre grupp törs man säga vad man tycker (Linnér 1984, s. 109).   

 

Insikterna om vikten av att betona den verbala utvecklingen med hjälp av skönlitteraturen, 

fanns således redan hos 1800-talets politiker och pedagoger. Vad som är ganska 

anmärkningsvärt är att metoderna var relativt många och bestod av ett avancerat och 

varierat slag. De här pedagogiska inriktningarna understryker på ett slående sätt våra 

intentioner att levandegöra den praktiska sidan av undervisningen. Vi anser att, i likhet 

med Olde, enbart uttalsövningar för deras egen skull inte har lika stort värde som om man 

sätter in dem i ett större sammanhang. I den nutida forskningens exempel bekräftades 

delvis vår positiva syn på att använda sig av skönlitteratur i gruppsamtal. I vårt 

utvecklingsarbete med gymnasieeleverna ville vi föra fram vikten av ett aktivt deltagande 

från deras sida, genom att förse dem med olika skönlitterära texter från varierande 

tidsepoker och miljöer. Detta kommer förhoppningsvis att främja deras framtida intresse 

för engelskspråkig litteratur och i förlängningen även ett ökat intresse och möjligen utbyte 

av kulturella yttringar mellan Sverige och engelsktalande länder. Om vi utvecklar våra 

elevers språkkunskaper genom att öka ordförrådet parat med grammatik finns möjligheten 

att de berikas både själsligt och sedermera också professionellt med ett ökat internationellt 

utbyte som följd. 

 

Enligt skolverkets mål att sträva mot åligger det skolan att i sin undervisning i engelska 

sträva efter att eleven: ”Utvecklar sin förmåga att delta i samtal, diskussioner och 

förhandlingar och på ett nyanserat sätt uttrycker egna åsikter och bemöter andras.” Om 

eleverna får tillfälle att i mindre grupper diskutera litterära texter kan vi ta fram deras 

inneboende förmågor att belysa viktiga inslag i dessa och även en förkovran i att våga tala 

mer och mer obehindrat inför andra. Vidare sägs det att eleven: ”Förbättrar sin förmåga att 

med god behållning läsa skönlitteratur på engelska och reflektera över texterna ur olika 

perspektiv, förfinar sin förmåga att uttrycka sig i skrift i olika sammanhang samt utvecklar 
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sin språkliga medvetenhet och kreativitet.” (www3.skolverket.se/ki/ (2002/09/15), s.1). För 

att få ut mesta möjliga resultat av undervisningen bör den skriftliga delen ingå som ett 

komplement till analyser och samtal.  

 

Syfte 
Syftet med vårt arbete är att i ett grammatiskt betonat sammanhang studera om elevernas 

ordförråd ökar genom läsning av engelska skönlitterära texter. 

 

Metod 
Kvantitativ och kvalitativ forskning 
Matematik och statistik är begrepp som man ofta associerar med den kvantitativa 

mätmetoden, eftersom de ofta utvecklas till numeriska observationer. Exempel på dessa 

mätmetoder är test, prov, enkäter m.m. En annan grupp betecknas som kvalitativa, vilka inte 

kännetecknas av siffror och tal. Resultatet mäts i detta fall istället genom verbala 

formuleringar, skrivna eller talade. Utsagorna sker verbalt och instrumenten består av det 

traditionella ordet. När man talar om dessa två olika metoder är det viktigt att klargöra att man 

exempelvis kan använda det kvalitativa perspektivet trots att metoden är kvantitativ och vice 

versa. Bara man inte förväxlar perspektiv med metod (Backman 1998, s. 31). 

 

Eftersom det i dessa fall är frågan om olika typer av kunskap, påverkar det formen på det 

resultat man önskar erhålla. Följden av detta blir att forskaren måste välja den form för 

bearbetning och analys som ger den önskade typen av kunskap. Om man söker kunskap för att 

beskriva och förklara är statistiska bearbetnings- och analysmetoder mest lämpade. Om 

forskaren däremot önskar söka kunskap som ska uttyda och förstå väljer denna istället 

beskrivningar och textanalyser. Oavsett vilken metod forskaren använder sig av finns ett antal 

tekniker för att samla in den information denne önskar få. Det blir således 

forskningsproblemet och gjorda ställningstaganden som avgör vilken teknik som bäst belyser 

problemet, oberoende av om informationen uttrycks i verbal eller numerisk form (Patel & 

Tebelius 1987, s. 43f). 

 

I vår undersökning har vi använt oss av både den kvantitativa och den kvalitativa 

mätmetoden, eftersom vi önskade erhålla kunskap som både beskriver och ger en djupare 
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förståelse för själva forskningsområdet. De tekniker vi ansåg var lämpade för vår studie och 

vilka vi också använt oss av är skriftliga uppgifter, observationer och enkäter.  

 

Tre olika forskningsmetoder 
Skriftliga uppgifter 

Enligt Patel & Tebelius (1987, s. 90) är kunskapsprov ett icke standardiserat instrument som 

används i forskningssammanhang, men kommer oftast till användning i samband med 

undervisning av olika slag. Vidare menar de att dessa prov eller uppgifter används när man 

vill utvärdera resultatet av en viss inlärningssituation. Dessa uppgifter kan man dela in i olika 

kategorier utifrån vilken funktion de ska fylla och man brukar då skilja mellan om de ska 

diagnostisera, kontrollera eller differentiera (Patel & Tebelius 1987, s. 90).  

 

De uppgifter vi tilldelade eleverna speglar kriterierna för kontrollprov, vilket innebär att man 

kontrollerar elevens kunskaper efter en viss inlärningssituation. Det handlar främst om att 

eleverna själva ska arbeta med att öka sin egen språkliga kompetens genom att plocka ut 

givna ordklasser. Därefter har de individuellt fått i uppgift att skriva egna berättelser. 

 

Denna teknik för att samla information mäter, till skillnad från numeriska observationer, 

verbala formuleringar vilka kan vara skrivna eller talade. I detta fall handlar det främst om att 

uttyda och förstå språkliga företeelser i ett specifikt grammatiskt sammanhang, där ordet sätts 

i fokus. Den metod som är mest lämplig för vårat forskningsområde är i detta fall kvalitativ. 

 

I vår forskning ingick två skriftliga uppgifter, en i början (bilaga 1 och 2) och en i slutet av 

vårt arbete i klassen (bilaga 3 och 4). Dessa två uppgifter fick eleverna en vecka på sig att 

arbeta med om de inte hann skriva färdigt under den lektionstid de hade till förfogande.  

 

Observationer 

Observation är det främsta medlet för att skaffa information från omvärlden och denna är 

oftast slumpmässig utifrån våra egna behov, erfarenheter och förväntningar. Observation är 

också en av de vetenskapliga teknikerna för insamling av information (Patel & Tebelius 1987, 

s. 93). Denna metod kan användas i olika syften och den allra främsta användningen har den 

fått i samband med explorativa undersökningar. Den används också som huvudinstrument vid 

olika undersökningar eller för att komplettera information som har samlats in med andra 
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tekniker. I vår studie har vi använt observationsmetoden i avseende på det sistnämnda, det vill 

säga som komplement till enkäter och skriftliga uppgifter. Vi valde denna metod för att vi såg 

att största fördelen med denna var att kunna studera beteenden och skeenden i det autentiska 

tillståndet eller som Patel och Tebelius skriver: ”i samma stund som de inträffar” (1987 s. 94). 

På så sätt önskade vi få fram så mycket information som möjligt i ett naturligt sammanhang, 

utan stress och påfrestningar som styr det man gör och säger i vanliga fall. Att göra på detta 

sätt behöver dock inte enbart vara en fördel, eftersom svårigheten kan vara att veta att när de 

beteenden som observeras är representativa och spontana.  

 
Det finns två olika typer av observation: strukturerad och ostrukturerad (Patel & Tebelius 

1987, s.  96)). I vår undersökning har vi hållit oss till den ostrukturerade. Detta var på grund 

av att vi ville använda den i ett utforskande syfte för att skaffa så mycket information som 

möjligt kring ett speciellt område. Eftersom den strukturerade observationen kräver att 

forskaren har ett ”preciserat problem vilket innebär att det är i stort sett givet vilka situationer 

och vilka beteenden som ska ingå i observationen” (Patel & Tebelius 1987, s. 96), ansåg vi att 

denna inte var lämpad för vår undersökning. 

 

Våra observationer skedde i klassrummet, i en samhällsklass årskurs ett bestående av 22 

elever. Klassen delades in i fyra grupper med fem stycken i varje. Detta innebar att vi två 

observatörer ansvarade för två grupper var. Vi fungerade som opartiska deltagande 

observatörer i de olika grupperna där vi lade fram frågeställningar för att skapa en diskussion. 

 

Vi utformade exakta frågeställningar, utifrån lästa textutdrag av olika författare (bilaga 5 och 

6), som observerades utifrån hur obesvärat och språkligt väl eleverna använde engelskan i 

dessa gruppsituationer. Vad beträffar ostrukturerad observation sker registreringen av fakta 

ofta av att skriva ner nyckelord (Patel & Tebelius 1987, s. 98), vilket vi också gjorde. Efter 

varje observationstillfälle, det vill säga vid två olika tillfällen, skrev vi ned en redogörelse 

över våra observationer för att spara till själva sammanställningen. Eftersom vårt mål var att 

observera allt som hade att göra med hur de använde orden i ett visst sammanhang och 

därmed utveckla sitt ordförråd i gruppdiskussionerna, ansåg vi att det mest tillförlitliga var det 

kvalitativa perspektivet. 
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Enkäter 

Intervjuer och enkäter är båda tekniker för att samla information som bygger på frågor. 

Eftersom enkäten kan betraktas som ett specialfall av intervjun brukar man prata om grad av 

standardisering och grad av strukturering (Patel & Tebelius 1987, s. 102). Vad beträffar det 

sistnämnda brukar det vara frågan om vilket svarsutrymme som varje person som svarar 

tilldelas. Eftersom enkäterna i vår studie hade en relativt hög struktur med relativt fasta 

svarsalternativ kan man säga att dessa också hade en hög grad av standardisering. Vi har 

använt oss av två enkäter, en i början av undersökningen (bilaga 7) och en i slutet (bilaga 8). 

När det gäller inledningsenkäten har vi bara använt oss av en liten del där eleverna själva fått 

fylla i svaret, medan avslutningsenkäten innefattar två sådana delar  

 

Det vi efterfrågat i vår inledningsenkät är främst elevernas inställning till skönlitteratur och 

dess språkliga effekter, samt var de själva ansåg sig befinna sig vad beträffar sitt engelska 

ordförråd. Avslutningsenkäten har svarat på elevernas inställning till skönlitteraturens 

inverkan på det engelska språket och huruvida de ansett vår arbetsmetod vara ett bra sätt att 

öka ordförrådet, samt om de därmed också fått det lättare att hantera det engelska språket. 

 

Till skillnad från de skriftliga uppgifterna (bilaga 1 och 3) tillhör enkäterna den kvantitativa 

metoden, eftersom det handlar om att beskriva och förklara elevernas inställning till vår 

undervisningsmetod samt hur dessa såg på sin egen eventuella språkliga utveckling. 

 

Försökspersoner 

När vi valde undersökningsgrupp till vårt utvecklingsarbete hade vi två klasser att välja 

mellan, en barn- och fritidsklass och en samhällsklass (båda årskurs 1). Detta var på grund av 

att vår handledare endast hade dessa två klasser i engelska. Vi kom överens om att det skulle 

vara lättsammare att göra undersökningen i samhällsklassen, eftersom dessa ansågs bestå av 

många studiemotiverade elever och var också en mer homogen grupp än den förstnämnda. 

Denna klass bestod sammanlagt av 22 elever, varav 8 stycken låg på nivån VG och MVG, 10 

stycken på nivån G och starkt G och 4 stycken på svagt G eller IG. Detta enligt samtal med 

vår praktikhandledare. 

 

Bortfall 

Vid den första skriftliga uppgift som eleverna tilldelades var det 16 av 22 stycken som 

lämnade in denna. Således blev det här därför ett bortfall på 6 elever. Vad beträffar den andra 
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skriftliga uppgiften var det endast 13 av 22 som lämnade in denna, således blev det här ett 

bortfall på 9 elever.  

 

Bortfallet vid den sista skriftliga uppgiften var större än vid den första. Den slutsats vi dragit 

av detta är att många elever, trots att de ansåg uppgifterna som givande, inte fann dem särskilt 

stimulerande. Dessutom var det några som inte tog dem på allvar, eftersom de verkade anse 

att dessa uppgifter inte skulle ha någon större inverkan på deras betyg i engelska. 

 

Vid både det första och det andra gruppdiskussionstillfället var 20 av 22 elever närvarande. 

När det gäller inledningsenkäten var det 17 av 22 som svarade på denna. Avslutningsenkäten 

svarade 20 av 22 elever på. Vi anser att detta bortfall inte hade någon nämnvärd betydelse för 

slutresultatet.  
 

 
Genomförande 
(för en mer detaljerad beskrivning se bilaga 9 ) 
 

Tidsplan 

Ht 2002 

1. Förarbete 
 

• PM 
• Litteratursökning 

 
 

Vt 2003 

2. Rapportskrivning 
 

• Bakgrund 
• Syfte 
• Metod 
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Vt 2003 
 
3. Praktikperiod 9 veckor 

Vecka 1 
 
Under denna vecka presenterade vi vårt utvecklingsarbete för eleverna och delade ut en 

skriftlig planering för kursupplägget. 

Vecka 2 
 
Vi delade ut två olika textutdrag ur Charles Dickens Oliver Twist (för texthänvisning se 

referenslista). Vi inledde lektionen med att presentera en kort bakgrund om författaren och 

hans verk för att eleverna lättare skulle få en inblick i verket. Vi läste texterna högt i klassen 

och bad eleverna att särskilt uppmärksamma hur författaren uttrycker sig språkligt för att 

skildra miljön i sitt verk. Vi gick igenom ordklasserna adjektiv, adverb och verb och pratade 

lite om dem. Därefter delade vi ut en skriftlig uppgift till texten (bilaga 1), i vilken vi bad 

eleverna plocka ut dessa ordklasser för att sedan översätta dessa till svenska. I denna uppgift 

fick eleverna skriva en egen miljöbeskrivning, dels med hjälp av de ord de plockat ut från 

texterna, dels med hjälp av de ord de redan kunde (bilaga 2). Denna miljöbeskrivning skulle 

bestå av minst hundra ord. Eleverna fick använda ordlistor som hjälpmedel. Nedan följer de 

riktlinjer vi valde att utgå ifrån när vi sammanställde och bedömde det inlämnade materialet: 

 
1. Det allmänna ordförrådet, hur pass sammanhängande och flytande språket var när de 

skrev, samt om orden hamnade i sitt rätta sammanhang. 

2. Att eleverna kunde se skillnad på ordklasserna adjektiv, adverb, verb och därmed placera 

dessa på rätt ställe i meningarna. 

3. Antalet ord de använde från textutdragen i sin egen miljöbeskrivning. 

  

Under denna vecka delade vi även ut inledningsenkäten, i vilken eleverna fick svara på frågor 

angående deras inställning till skönlitteratur, hur och om de kunde tänkas utvecklas språkligt 

genom läsning av denna, samt var de i nuläget ansåg befinna sig ordförrådsmässigt (bilaga 7). 

 

Vecka 3 

Under denna vecka var det dags för inlämning av den skriftliga uppgiften. Därefter gick vi 

igenom det inlämnade materialet och skrev anteckningar, vilka vi sparade till själva 

sammanställningen.  
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Vecka 5 
 
Vi delade ut text av Edgar Allan Poes The Black Cat (för texthänvisning se referenslista). Vi 

presenterade författare och verk, samt delade ut diskussionsfrågor på detta (bilaga 5). 

Eleverna fick i uppgift att läsa texten och därefter delade vi in klassen i fyra samtalsgrupper, 

vilka fick i uppgift att diskutera verket utifrån de givna frågorna. Som deltagande observatörer 

gick vi runt i grupperna, ställde ledfrågor och observerade samtalen genom att skriva 

nyckelord, vilka vi sparade till sammanställningen. Vi observerade hur de förde sig språkligt 

när det gällde ordförrådet och förmågan att tala fritt och obehindrat med hjälp av sina 

språkliga medel. 

 
Vecka 8 
 
Denna veckas lektion inledde vi med att prata om författaren J.D Salinger och hans verk The 

Catcher in the Rye (för texthänvisning se referenslista). Vi delade ut ett textutdrag på verket 

och därefter delade vi in eleverna i fyra diskussionsgrupper, bestående av fem elever i varje 

grupp. De fick sedan läsa texten högt för varandra i de olika grupperna. Vi hade samtal om 

det lästa verket utifrån givna frågeställningar (bilaga 6). Det vi koncentrerade oss på var att 

förstå berättarjagets originella språkbruk. Som deltagande observatörer ansvarade vi för två 

grupper var, i vilka vi gick runt och deltog aktivt i samtalen. Under tiden skrev vi ner 

nyckelord vad gällde elevernas förmåga att uttrycka sig språkligt med hjälp av orden som 

byggstenar (se ovan). Vår intention var att få alla i gruppen att delta. Dessa anteckningar 

sparade vi sedan till sammanställningen.  

 
Vecka 11  
 
Eleverna fick i uppgift att läsa och arbeta med två textutdrag ur Daniel Defoes The Life and 

Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe (för texthänvisning se referenslista). 

Inledningsvis pratade vi om författare och verk, samt om vad som kännetecknade 

Upplysningstiden och försökte knyta an verket till denna epok. Vi pratade om 

överlevnadstemat, med upptäcktsresor i centrum, för att i möjligaste mån utveckla människan 

till en upplyst varelse. Fokus lades på människan som en civiliserad varelse kontra vilden och 

hur huvudkaraktärerna Robinson och Fredag tillsammans lyckades överleva. Efter det att 

eleverna fått läsa igenom texterna delade vi ut en skriftlig uppgift (bilaga 3). Denna bestod av 

att eleverna skulle plocka ut minst femton stycken ord ur textutdragen, som de själva ansåg 
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vara bra att kunna. Dessa ord skulle vara ordklasserna adjektiv, adverb och verb. Sedan fick 

de i uppgift att med hjälp av dessa ord, samt sina egna, skriva en egen berättelse (bilaga 4). 

Denna uppgift skiljde sig från den föregående i det avseendet att den inte var begränsad till 

enbart miljöbeskrivning, utan var betydligt friare i ämnesval. Vi gav dock sex stycken förslag 

på ämnen, baserade på det vi tidigare pratat om, för att eleverna lättare skulle komma igång 

med uppgiften. De riktlinjer vi valde att utgå ifrån i vår bedömning och sammanställning av 

materialet var följande:  

 

1. Det allmänna ordförrådet, hur pass sammanhängande och flytande språket var när de 

skrev, samt om orden hamnade i sitt rätta sammanhang. Hur skiljde sig detta från den 

första skriftliga uppgiften? 

2. Att eleverna kunde se skillnad på ordklasserna adjektiv, adverb, verb och därmed placera 

dessa på rätt ställe i meningarna. Var det i detta avseende någon skillnad från den första 

skriftliga uppgiften? 

3. Antalet ord de använde från textutdragen i sin egen berättelse. Hur skiljde sig detta från  

den första skriftliga uppgiften?  

 

Vecka 12 
 
Under denna vecka lämnade eleverna in den skriftliga uppgiften. Vi gick igenom det 

inlämnade materialet och skrev anteckningar, vilka sparades till sammanställningen. Vi 

delade ut avslutningsenkäten, i vilken vi frågade efter elevernas inställning till 

skönlitteraturens inverkan på det engelska språket, huruvida de ansett vår undervisningsmetod 

vara ett bra sätt att öka ordförrådet, samt om de därmed också fått det lättare att hantera det 

engelska språket (bilaga 8).  

 
Vecka 13 
 
Vår sista praktikvecka avslutades med att vi hade en muntlig utvärdering med eleverna om 

vad de ansåg om vår undervisningsmetod och vår tid tillsammans med dem. 

 
 
4. Efterarbete 
 

• sammanställning av resultat 
• rapportskrivning 
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Resultat 
 
Inledningsvis har vi valt att redovisa resultatet av de två skriftliga uppgifter som eleverna 

tilldelades och fick arbeta med. Därefter valde vi att redovisa resultatet av de observationer vi 

gjorde av elevernas prestationer i gruppdiskussionerna. Avslutningsvis följer hur resultatet 

utföll på inledningsenkäten och avslutningsenkäten, vilket vi valde att redovisa i 

diagramform. De öppna frågorna, där eleverna själva fick skriva ner svaret i textform, 

redovisas i stora drag, också i textform.  

 

Skriftliga uppgifter 
1. Inlämningsuppgift på Charles Dickens Oliver Twist 

Alla elever hade försökt att, i sin egen text, använda sig av de ord de plockat ut från 

textutdragen. Det var en hög frekvens av orden som förekom i deras egna miljöbeskrivningar. 

Det allmänna intrycket var att det inte fanns någon skillnad på hur de uttryckte sig språkligt 

från vad de tidigare har presterat. Tillsammans med vår praktikhandledare gick vi igenom 

materialet och hon bekräftade att de elever som låg på betyget svagt G eller IG (grupp 1), G 

eller starkt G (grupp 2) och VG eller MVG (grupp 3) låg på likadan nivå här som vid tidigare 

inlämningsuppgifter med henne. 

 

Grupp 1 hade svårt att få ett flytande språk, texterna var inte lika lättlästa och de hade svårt att 

placera orden på rätt ställe i texten. Framförallt förväxlades adjektiven och adverben på grund 

av att eleverna inte kunde se skillnad på dessa två olika ordklasser. Verben däremot hade de 

lyckats bäst med att placera och använda på rätt sätt. Denna grupp bestod av cirka 4 av 16 

elever. 

 

Grupp 3, vilka dessutom enligt enkäterna hade angett att de har ett relativt bra ordförråd i 

engelska, hade lyckats bra med att förstå och sätta orden i sitt rätta sammanhang. Vad 

beträffar att urskilja adjektiv och adverb har resultatet utfallit på liknande sätt. Dessutom 

skrev de längre och mer språkligt sammanhängande texter, innehållande de mer ålderdomliga 

och svårare orden från textutdragen. Till denna grupp kan 4 av 16 elever räknas. 

 

Vad gäller prestation var grupp 2 den största och vanligast förekommande. Dessa har hållit 

sig till det angivna antalet ord och inte använt sig av något särskilt avancerat ordval. De har 

hittat en del av de svårare orden, men inte använt de lika frekvent som ovanstående grupp. 
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Beträffande ordklasserna har dessa elever dock lyckats relativt bra med placeringen av orden i 

meningarna. Till denna grupp hörde cirka 4 av 16 elever. 

 

Resultatet av denna skrivuppgift konfirmerade i hög grad vad eleverna hade svarat på 

inledningsenkäten. 

  

2. Inlämningsuppgift på Daniel Defoes The Life and Strange Surprising Adventures of 

Robinson Crusoe 

 
De elever som lämnade in denna uppgift hade främst utgått från sina egna intressen och 

erfarenheter i sina berättelser, vilka framförallt handlade om resor, religion, kärlek och 

äventyr. Texterna var i detta fall betydligt längre än den föregående uppgiften, vilket också 

var det ursprungliga syftet, men merparten av eleverna hade svårt att begränsa sig till de 100-

200 ord som var angivet.  

 

Generellt sett hade eleverna i grupp 1 skrivit betydligt kortare texter, men hade starka 

intentioner att använda de anvisade orden. Problemet låg dock i att hitta rätt ställe i meningen 

för rätt ordklass, till exempel förväxlades adjektiven med adverben vilket medförde att –ly- 

ändelsen hamnade fel. Förekomsten av dessa ord bidrog till att stilnivån blev varierad. Vissa 

av de ord de valt ut var för avancerade för elevernas språkliga förmåga. Detta indikerar att den 

språkliga förståelsen inte var tillfredsställande vad beträffar de elever som hörde till denna 

grupp, bestående av 3 av 13 stycken. Skillnaden i bruket av orden från den första uppgiften 

var inte stor. 

 

Eleverna i grupp 3, å andra sidan, hade ofta skrivit mer än dubbelt så långa berättelser än vad 

som var angivet. Språkbruket var varierat, flytande och lättläst, med en naturlig känsla för 

ordens betydelse och placering. Det märks tydligt att dessa elever visade många givna 

färdigheter som de använde sig av på ett kvalificerat sätt i uppgiften. Detta belyste även att de 

hade förmågan att tillgodogöra sig ord från litterära texter och med hjälp av dessa sedan 

kunde producera egna texter på ett tillfredsställande sätt. Dessutom visade de en bra 

ordklasskännedom. Denna grupp bestod av 5 av 13 elever. 

 

Vad gäller grupp 2 var förändringen från föregående uppgift inte särskilt markant, beträffande 

den språkliga användningen. Det som däremot var särskiljande var längden på vad de 



 17 

producerat, där det fanns stora variationer mellan eleverna. Eleverna i denna grupp visade sig 

vara relativt säkra på att använda sig av ordklasserna och placera dessa någorlunda rätt i 

meningarna. Det ordval de använt var i det stora hela inte särskilt avancerat, bortsett från vissa 

undantag. Till denna grupp har vi räknat 5 av 13 elever. 

 

Resultatet av denna uppgift visar på att någon större förändring inte har skett från den första 

uppgiften, förutom textlängden, vilket dock visar att de elever som gjorde denna uppgift har 

tagit denna på allvar och försökt producera längre texter.  

 

Observationer av gruppsamtal    
1.  Edgar Allan Poes The Black Cat                                 

Många elever i denna klass hade ett bra ordförråd i engelska och kunde prata relativt 

obehindrat. Språket flöt på bra, de var villiga att föra en diskussion, och det märktes att de 

förstått och tagit till sig innehållet i texten. Ett fåtal hade lite svårt att sätta ord på sina tankar, 

men de hade dock förstått innehållet i texten och var relativt villiga att delta i diskussionerna. 

I en grupp var det lite svårt att få igång en diskussion med eleverna. De var till en början en 

aning oengagerade, men när vi började försökte få igång en diskussion visade de att de förstått 

textens innehåll och började föra en dialog med oss andra.  

 

En pojke talade flytande och bra och använde sig av ett brett sortiment av ord vilket gjorde att 

det var intressant och lätt att lyssna på honom. Alla var mycket villiga att svara på frågorna 

till texten och de kom ihåg handlingen mycket väl. Det var viss skillnad på prestationerna i de 

olika grupperna. I varje grupp presterade grupp 3 eleverna mest, på alla de observerade 

områdena.  

 

En elev var duktig på att framföra sina åsikter, vilket hämmade de andra. Därför fick vi ställa 

direkta frågor till dem så att även de fick en möjlighet att yttra sig. Därmed kom alla till tals 

och prestationerna låg på en jämn och godkänd nivå. De individuella prestationerna låg på en 

normal nivå för grupp 2 eleverna som hade klara åsikter som de tydliggjorde på ett 

verkningsfullt sätt. Vi kan inte påstå att vi noterade några elevprestationer som kan definieras 

som speciellt lågpresterande.    
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Merparten av eleverna var mycket villiga att delta i arbetet, och de tyckte att novellen var 

väldigt bra och intressant, bland annat för att den är skriven i första person. De fick följa 

huvudpersonens tankar och lärde därför känna honom på ett djupare sätt. Många i den här 

klassen låg på en hög nivå när det gällde ordförrådet och grammatiken och hade därför lätt för 

att sätta ord på sina tankar. Dessutom hade de flesta modet att prata, vilket eventuellt berodde 

på att den språkliga förmågan låg på en relativt hög nivå.  

 

2. J.D Salingers The Catcher in the Rye. 

Vad gäller diskussionerna så var eleverna väldigt engagerade och aktiva, med stort deltagande 

av alla. Resultatmässigt så utmärkte sig eleverna i grupp 3, men alla var på en relativt hög 

nivå. Alla var villiga att delta, även om de tyckte att svårighetsgraden var hög. Det som höjde 

intresset för läsningen var att texten är skriven på ett roligt och intressant sätt. Ett positivt 

utfall var att många elever frågade hur man uttalar vissa ord och vad de betyder, vilket 

förhoppningsvis kan bana väg för att läsa liknande texter i framtiden. De frågor eleverna fick 

svara på beträffande berättarteknik och språk i romanen fann de stimulerande. Även i det här 

fallet ansåg de att det var en stor fördel med att den var skriven i jag - form för att därigenom 

lära känna huvudpersonens personlighet och därmed hans tankar och känslor. Eleverna hade 

också lätt för att beskriva honom som person, med hjälp av sina goda språkkunskaper. Dock 

ansåg eleverna att många ord i texten var obegripliga och svåra, både att uttala och förstå, 

bland annat för att författaren använder sig av amerikansk slang som är färgad av hans egen 

personliga stil. Vad gäller diskussionerna var eleverna väldigt engagerade och aktiva, med 

stort deltagande av alla.  
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Enkätresultat 
 
Enkätresultaten har vi valt att redovisa i diagramform samt en liten del i textform utifrån vad 

eleverna svarat på de öppna frågorna.  

 
Enkät 1:  Elevers inställning till skönlitteratur och dess språkliga effekter 
 
 
 
1. Är du intresserad av att läsa skönlitteratur? 
 
 
   
   
   
   

 
 
 
 
 

Figur 1. Här framgår att majoriteten av eleverna är  
                 intresserade av att läsa skönlitteratur. 

 
                   
 
2. Tror du att de texter du får läsa kan öka ditt intresse för skönlitteratur? 
 
 
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 

 Figur 2. Här framgår att den största andelen elever 
                                                                                      inte tror på ett ökat läsintresse genom de texter de 
                                                                                        tilldelas. 
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3. Tror du att du genom läsning av engelsk skönlitteratur kan utveckla ett intresse för 
det engelska språket? 
 
 
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
       

          Figur 3. Majoriteten av eleverna  anser att det  
                                                                                        är möjligt att genom skönlitteratur öka intresset  
                                                                                        för det engelska språket. 
 
 
 
4. Är det möjligt att du genom läsning och bearbetning av skönlitterära texter ökar ditt 
engelska ordförråd? 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Figur 4. Majoriteten av eleverna tror att denna 
                                                                                        arbetsmetod kan öka deras ordförråd. 
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5. Anser du dig i nuläget ha ett bra ordförråd i engelska? På en skala från 1 (dåligt) till 5 
(bra). 
 
 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       

  
Figur 5: Här framgår att eleverna anser sig ligga över  

                                                                                       genomsnittet när det gäller ordförrådet. 
 
 
 
 
6. Beror eventuell ökning av ordförrådet på vilken typ av skönlitterära texter du får läsa 
och arbeta med? 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              
 
 
 
 
 
                
                                                                                         Figur 6. Majoriteten av eleverna anser att texttypen 
                                                                                        har betydelse när det gäller att öka ordförrådet. 
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7. Kan skönlitteratur som undervisningsmetod vara ett alternativ till den traditionella 
glosinlärningsmetoden? 
 
 
   
   
   
   

 
 
 
 
 
                                                                            Figur7.De flesta elever anser att skönlitteratur är en 
                                                                                           alternativ undervisningsmetod. 
 
 
 
 
 
8. Om du svarat ja på fråga 7 ovan, varför tror du det är ett alternativ? 
 
På denna fråga var det 10 stycken av 17 som inte svarade. De resterande 7 ansåg att de genom 

läsning och bearbetning av texter, från vilka de själva fått plocka ut ord, lättare tillägnade sig 

dessa eftersom de kunde placera dem i ett sammanhang. Dessutom ansåg många att glosor var 

relativt tråkiga att lära sig, främst genom att de ofta är lösryckta ord som ska tränas in och lätt 

glöms bort när de inte kan sättas i ett sammanhang. Några ansåg dock att den första texten, 

Oliver Twist, var tråkig. Nedan följer fem exempel på hur eleverna svarade: 

 
Elev 1: ”För att man lär sig bättre genom att läsa än att rabbla glosor.” 
 
Elev 2: ”Ibland kan det kanske vara bättre, man får göra något annat, men det beror också på  
              vad för typ av texter man får läsa.” 
 
Elev 3: ”Man lär sig mera användbara ord, från böcker, och får sammanhang i meningar och  
            och stycken. Inte lika tråkigt heller som att bara sitta och läsa in glosor.” 
 
Elev 4: ”Beror på vilken typ av texter man får läsa, men egentligen tycker jag att den typ vi  
              håller på med nu är tråkigt och då skulle jag hellre träna på glosor men om det varit  
              en roligare text så.” 
 
Elev 5: ”Glosor är jobbigt, men tycker vi ska få någon bra bok att läsa typ.”  
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Enkät 2: Elevers inställning till skönlitteratur och dess språkliga effekter 
 

 
 
1. Har de texter du fått läsa och arbeta med ökat ditt intresse för det engelska språket? 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         
 
 
 
                                                                         Figur 1. Här framgår att det råder osäkerhet när det 
                                                                                      gäller huruvida intresset har ökat genom textarbetet. 
   
 
 
2. a) Anser du att din läsning och bearbetning av de skönlitterära texterna har ökat ditt 
engelska ordförråd? 
 
 
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
                                                                                        Figur 2. Majoriteten av eleverna anser sig ha ökat  
                                                                                        sitt ordförråd via arbetet med texterna. 
 
 
 
 
2. b) Motivera ditt svar! 
 
På detta var det fem elever av 20 som inte svarade. De resterande 15 angav svar av varierande 

slag, men främst ansåg de metoden som givande eftersom vissa av texterna var relativt 

svårlästa, vilket gjorde att de var tvungna att själva slå upp ord de inte förstod med hjälp av 

ordlistor. På detta sätt ansåg de att de tillgodogjort sig orden på ett tillfredsställande sätt. 

Eftersom de fann många ord som svåra och ovanliga, ansåg de att deras ordförråd ökat. Några 
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menade dessutom att läsomfånget gick hand i hand med den språkliga förståelsen och därmed 

ökningen av ordförrådet. Att själva få placera orden i egna meningar och på så sätt få dem i ett 

sammanhang, ansågs vara givande. Någon ansåg dock att texterna var tråkiga att arbeta med. 

Nedan följer fyra exempel på hur eleverna svarade: 

 

Elev 1: ”Man lär sig nya ord hela tiden när man läser.” 

Elev 2: ”De glosor vi haft har varit ovanliga och därmed har ordförrådet ökat, men vissa  
              texter har varit tråkiga.” 

Elev 3: ”Genom att själv få slå upp ord från svåra texter med hjälp av ordlistor har varit    
             givande.” 

Elev 4: ”Det är bra att placera in ord i ett skriftligt sammanhang.” 

Elev 5: ”Kanske läsa bättre.” 

 

3. Har detta arbetssätt gjort det lättare för dig att hantera det engelska språket? 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               
 
 
                                                                                           
                                                                        Figur 3. En tydlig majoritet av eleverna är osäkra på  
                                                                                    om de har förbättrat sin språkhantering. 
 
4. Har du lärt dig något annat än möjligen ökat ditt ordförråd? 
 
 
 
 
 
 
           
                                                                            
 
 
 
 
                                                                        Figur 4. Åsikterna är delade vad beträffar en  
                                                                                      eventuell kunskapsökning när det gäller annat än    
                                                                                         ordförrådet.              
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5. Om du svarat ja på fråga 4 ovan, i så fall vad? 
 
15 av 20 elever svarade inte på denna fråga. De elever som angav svar ansåg främst att de lärt 

sig något om de olika författarna och hur dessa bygger upp sina texter. Någon ansåg dessutom 

att han/hon hade blivit bättre på att läsa. Nedan följer hur eleverna svarade. 

 

Elev 1: ”Hur olika författare bygger upp sina böcker och texter.” 

Elev 2: ”Mer om olika saker, t. ex. de där författarna. Men det var ointressant!” 

Elev 3: ”En massa saker om olika författare, men det blev lite enformigt.” 

Elev 4: ”Blivit bättre på att läsa.” 

Elev 5: ”Olika sätt att bygga upp böcker och texter.” 

 
 
 
6. Vad har varit mest betydelsefullt för dig genom läsningen och bearbetningen av de   
skönlitterära texterna? 
Markera med 1 för det som varit mest betydelsefullt, 2 för det näst betydelsefulla och 3 
för det som följer därefter osv. 
 
 
Texternas innehåll (alt 1) 
Att i grupp få diskutera de lästa texterna (alt2) 
De skriftliga övningarna (alt3) 
Få inblick i hur olika författare använder det engelska språket (alt4) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     Figur 6. Det största antalet elever anser att de skriftliga  
                                                                                     uppgifterna har varit mest givande. I övrigt är åsikterna  
                                                                                     relativt jämnt fördelade mellan de olika alternativen. 
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Diskussion 
Reliabilitet och validitet 
En positiv faktor att ta i beaktande vad gäller forskningens tillförlitlighet är att vi använde oss 

av olika mätmetoder, vilka skulle kunna utmynna i ett trovärdigt resultat. I vår undersökning 

är det både den kvalitativa och den kvantitativa metoden som prövats. Detta valde vi på grund 

av att vi ville ha metoder som kompletterade varandra, det vill säga både genom numeriska 

jämförelser och analytiska tolkningar jämte allomfattande observationer (Patel & Tebelius 

1987, s. 43ff, 96). Till skillnad från de skriftliga uppgifterna och observationerna, påvisar 

enkäterna, i sin yttre form som kvantitativ metod, en större exakthet. Eftersom enkäterna 

bygger på elevernas subjektiva åsikter, är den inte tillräcklig som metod och därför bestämde 

vi att jämte denna ha med ett kvalitativt perspektiv där vi, utifrån vissa givna 

problemställningar, bedömde elevernas eventuella språkutveckling.  

 

I vårt fall var det dock svårt att få ett tillförlitligt resultat i och med att tidsaspekten var en 

negativ faktor. Vi hade nio veckor till förfogande, av vilka sex av dessa bestod av mer eller 

mindre aktivt arbete. Det är svårt att fördjupa sig i en arbetsmetod av det här slaget under 

denna alltför korta tid och därmed uppnå ett resultat av värde. Dessutom var elevantalet för 

litet för att nå ett rättvist resultat. Våra intentioner var dock goda därför att vi anser att 

skönlitteratur i undervisningen är av stor vikt inte bara när det gäller att utveckla det sociala 

och samhälleliga perspektivet, utan även vid studiet av främmande språk. Det är ett bra sätt att 

tillägna sig ett större ordförråd och därmed få en ökad ordförståelse. Läsomfattning går hand i 

hand med ökningen av språkliga uttrycksmedel. I all språkundervisning är det därför bra om 

man relativt tidigt låter eleverna bekanta sig med skönlitteratur av varierande slag och 

svårighetsgrad.  

 

Det är svårt att veta vilka mätmetoder som ger de mest tillförlitliga resultaten, vilket var en 

bidragande orsak till att vi valde att använda tre olika mätmetoder. Att eleverna själva fick i 

uppgift att plocka ut ord från de lästa texterna och sedan reproducera nya texter var ett sätt att 

frångå den traditionella glosinlärningen. I denna matas ord lätt in, men utan att sätta in dessa i 

ett större perspektiv glöms de lätt bort. Däremot är det svårt att säga om huruvida eleverna har 

ökat sitt ordförråd och fått en ökad ordklasskännedom på den korta tid vi hade till förfogande, 

samt genom de få uppgifter de fick göra. Att däremot få arbeta på detta sätt under en längre 

tid borde visa på en ökning av ordförråd och språkutveckling. En alternativ mätmetod hade 
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kunnat vara att ha arbetat med samma text vid båda uppgifterna och mäta elevernas 

prestationer med ett glosprov i början och ett i slutet av kursen.  

 

Eftersom den muntliga delen av språkstudier kan vara ett hämmande inslag för eleverna då de 

känner att de inte har tillräckliga uttrycksmedel, var ett av våra motiv med gruppsamtalen att 

försöka få dem att våga uttrycka sig. Vi trodde att om vi kunde fördela klassen i mindre 

grupper skulle detta bidra till ett större muntligt deltagande. Alla i klassen deltog i det stora 

hela, antingen på eget initiativ eller styrt av oss. Våra förväntningar på deltagandenivån 

stämde väl överens med den faktiska situationen. Vi ansåg att denna metod var fördelaktig på 

grund att vi skulle kunna studera beteenden och skeenden i ett naturligt sammanhang. 

Dessutom ville vi komplettera de skriftliga uppgifterna med en muntlig del, eftersom språk 

handlar om både muntlig och skriftlig kommunikation. I våra observationer höll vi oss till den 

ostrukturerade formen, eftersom vi ville skaffa oss så mycket information som möjligt. Det 

som var intressant var att de flesta elever var delaktiga i diskussionerna kring de lästa verken 

och vi lade märke till att många låg på en hög nivå ordförrådsmässigt. Däremot är 

observationer av två diskussionstillfällen inte tillräckligt för att få fram ett tillförlitligt resultat, 

och det är vid denna typ av observation svårt att samtidigt som man är delaktig i 

diskussionerna föra anteckningar, eftersom det på så sätt inte blir lika naturligt för eleverna att 

uttrycka sig.  Dessutom blev de eventuellt mer koncentrerade på hur de uttryckte sig snarare 

än på vad, något som vid språkstudier kan vara hämmande. Eftersom vi också hade som 

intention att observera allt, blev det svårt att sortera alla intryck på en och samma gång. 

Därför är det viktigt att snarast möjligt efter observationstillfället samla sig och göra mer 

utförliga noteringar medan minnet är färskt, vilket också gjorde att vi lättare kunde bedöma 

och sammanställa materialet i vårt efterarbete.  

 

Till skillnad från de skriftliga uppgifterna och observationerna, till vilka vi använt en 

kvalitativ metod, har enkäterna som kvantitativ metod varit till för att beskriva och förklara 

elevernas inställning till vår undervisningsmetod, samt hur de såg på sin egen eventuella 

språkutveckling. Därför ansåg vi att det var lämpligt att eleverna fick svara på en enkät i 

kursens början, samt en i slutet. Eftersom det, vid användandet av en forskningsmetod som 

denna, handlar om elevernas subjektiva åsikter blev vi tvungna att anta ett utifrån-perspektiv. 

Med hjälp av detta försökte vi neutralisera det subjektiva innehållet och hämtade den 

information vi fått på ett så objektivt sätt som möjligt (Patel & Tebelius 1987). I jämförelse 

med de skriftliga uppgifterna och observationerna, visade enkäterna på en större exakthet, 
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men om vi inte haft det kvalitativa perspektivet med i vår undersökning hade vi inte kunnat 

tolka och förstå den information vi fått. Det är dock framförallt via enkäterna vi fått fram det 

mest tillförlitliga resultatet där vi har dragit våra egna slutsatser utifrån vad eleverna svarat. 

 

Resultatdiskussion 
 
Vi har intresserat oss för hur och om eleverna skulle kunna öka sitt ordförråd samt sin 

ordklasskännedom genom att läsa och arbeta med skönlitterära texter av olika författare från 

skilda tidsepoker. Redan så tidigt som under 1700-talets slut belyser Bratt (1977) 

språkstudierna, vilka bestod av både självstudier och privata lektioner. Borgarklassen använde 

sig av både grammatikor och skönlitterära verk som material i undervisningen. Av väldigt stor 

vikt var när läroverken införde de moderna språken 1849, vilket följdes av engelskans inträde 

som institutionaliserad undervisning 1856, då den även blev ett skolspråk. Enligt Bratt kan 

inte litteraturens värde nog uppskattas. Undervisningsmetoder under denna tid var bland annat 

att läsa och tala i kombination med översättning, vilka gav de bästa kunskapsresultaten. Dessa 

intentioner har bevarats även i nutid där vi använder oss av liknande metoder i form av 

litterära gruppsamtal. Dessa mynnar ut i ökade grammatikkunskaper parat med en större 

säkerhet när det gäller att föra fram sina åsikter (Linnér 1984).  

 

Enligt Skolverkets mål åligger det skolan att i sin engelskundervisning sträva efter att eleven: 

”Utvecklar sin förmåga att delta i samtal, diskussioner och förhandlingar och på ett nyanserat 

sätt utrycker egna åsikter och bemöter andras.” Dessutom framhävs en strävan efter en ökad 

förmåga att uttrycka sig i skrift och även att utveckla den språkliga medvetenheten och 

kreativiteten (www3.skolverket.se/ki/ (2002/09/15), s. 1). Dessa mål speglade våra intentioner 

med utvecklingsarbetet. De slutsatser vi dragit av detsamma är att metoden att använda 

skönlitteratur i engelskundervisningen har varit givande och till viss del utvecklande för 

eleverna, men vi hade dock behövt ett längre tidsförlopp för att ett rättvist resultat skulle 

kunna uppnås.  Enligt elevenkäterna framkom att ordförrådet ökat, men undervisningen hade 

dock kunnat göras mer intressant för att skapa en högre stimulans. Vi anser dock att detta till 

stor del grundar sig på elevernas subjektiva åsikter, till vilket inte kan läggas alltför stor vikt 

eftersom vi använt oss både av ett varierat material och undervisningsupplägg. En viktig 

aspekt värd att nämna är också elevernas förtrogenhet och intresse för skönlitteratur. Detta är 

väldigt varierande beroende på vilka läsvanor som har grundlagts från barndomen och därför 

vill vi betona hur viktigt det är med lässtimulans redan i tidig ålder. Läsning ska bygga på 
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glädje och lust för att bibehålla ett livslångt intresse med ett varierat utbud av böcker som 

mål.   

Detta var också vår förhoppning med vårt utvecklingsarbete där eleverna skulle öka eller 

bibehålla intresset för skönlitteratur, samtidigt som de språkliga målen skulle nås. 

 

Framtida forskning 
Det finns mycket att vinna på att kombinera skönlitteratur med grammatiskt betonad 

undervisning. Som tidigare nämnts bör skönlitterär läsning introduceras för eleverna på ett 

tidigt stadium, gärna i samarbete mellan hem och skola. Att öka barn och ungdomars 

motivation att läsa böcker borde vara en självklar ingrediens i framtida undervisning, samt en 

intressant aspekt för forskare att studera. Det finns en oändlig massa material och idéer som 

kan kombineras på ett varierande sätt. Att våga frigöra sig från det traditionella, jobba i 

mindre grupper samt hitta metoder där lärandet blir till glädje och lust är något att sträva efter. 
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         Bilaga 1, s. 1 (2) 

 
Writing assignment on the extract of Oliver Twist 

 
1) Read the text 
 
2) Anki and Linda go through the parts in the text which describe  

the environment. Keep attention to the words and phrases that 
give the environment a certain effect and atmosphere. This is 
an example of the writer’s way of using adjectives, adverbs and 
verbs.  
 
An adjective describes a noun (substantiv). It gives the noun a 
certain characteristic. 
 
Ex) One beautiful night.              The little cottage. 

                  (adjective)   (noun)                   (adjective)  (noun) 
 
 
      An adverb describes a verb, an adjective or another adverb. 
      
     Ex) Spring flew swiftly by.         The day had been unusually warm  
                             (verb)  (adverb)                                                       (adverb)    (adj.) 
 
                                     She plays tremendously well 
                                                               (adverb)        (adverb) 
 
    
       A verb is something that happens or something you do. 
 
     Ex)  A dog growled as the boy touched the handle of a door. 
 
 
3) Pick out words from the text (adjectives, adverbs and verbs) that 

you find useful. Fill in the right word classes on the separate 
sheet. Make sure that you know the meaning of the words and are 
able to put them in a context. 

 



  

                                                                                                                                        Bilaga 1, s. 2 (2) 
  
4) Your assignment is now to write your own story about an 

environment that you choose by using the words that you have 
picked out from the text. You should write about 100 words. (The 
last day of handing in the story is on Mon 3/2 w. 6) 

 
 
 
 
 
GOOD LUCK ON YOUR ASSIGNMENT! /Linda and Ann-Christin 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                                                                            
Bilaga 2 

 

 
 
 



  

 
    Bilaga 3 

 
Writing assignment on the extract of The Life and 
Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe 

 
1) Read the text extracts. 
 
2) Pick out at least 15 words, adjectives, adverbs and verbs, which 

you find useful to know. Make sure that you know the meaning of 
them and are able to put them in a context. 

 
3) Your assignment is now to write your own story by using the words 

that you have picked out from the texts. The story should be 
about 100-200 words. You are free to write whatever you like, but 
the suggestions below might give you some help… 

 
A journey that you have made 

Your favourite destination or a place you would like to visit 

An interesting experience or a memorable event of your life 

Your experience on a desert island 

An interesting meeting 

A hobby or something/someone you like. 

 

The final day of handing in the story is on Monday w. 12, 17/3! 
 
 
 
 

GOOD LUCK ON YOUR ASSIGNMENT!/ Linda & Ann-Christin 

 
 



  

 
                                                                                                                                          

Bilaga 4 

 
 
 



  

 
 
    Bilaga 5 

 

Group discussions on Edgar Allan Poe´s The Black Cat 
 
1) Summarise briefly the content of the story. 

2) Dicken´s main concern is his descriptions of the different 
environments. If you compare this work with the one of Dicken´s, 
what is important to describe for Poe, e.g. feelings or state of 
mind? 

 
3) a) How would you like to describe the main character? 

b) How is he changed through the story? 

4) How would you like to describe the main character’s relationship 
to his wife? 

 
5) Do you see any supernatural features in the story? 

6) According to you, what role does the black cat play in the story? 
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Questions on J.D Salinger´s The Catcher in the Rye 
 
1. This novel is told in the first-person perspective. Everything is 

seen and experienced by the main character, Holden Caulfield. 
What is your impression of the narrator (berättaren), in this case 
also the main character? Describe him. 

 
2. What do you think about the language in the text? Why do you   

think the writer makes use of this language? (Slangwords, 
American English etc.) How do you feel about the language, shy? 
Motivate. Give us examples from the text. 
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Enkät om elevers inställning till skönlitteratur och dess språkliga 

effekter 
 
1) Är du intresserad av att läsa skönlitteratur? 

 
(     ) Ja 
(     ) Nej 
(     ) Vet ej 

 
 
2) Tror du att de texter du får läsa kan öka ditt intresse för skönlitteratur? 

 
(    ) Ja 
(    ) Nej 
(    ) Vet ej 

 
 
3) Tror du att du genom läsning av engelsk skönlitteratur kan utveckla ett 
intresse för det engelska språket? 

 
(    ) Ja 
(    ) Nej  
(    ) Vet ej 

 
 
4) Är det möjligt att du genom läsning och bearbetning av skönlitterära texter 

ökar ditt engelska ordförråd? 
 
(    ) Ja 
(    ) Nej 
(    ) Vet ej 

 
 
5)  Anser du dig i nuläget ha ett bra ordförråd i engelska? 

 
/-----/-----/-----/-----/-----/ 

      bra                             dåligt 
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6) Beror eventuell ökning av ordförrådet på vilken typ av skönlitterära texter   
     du får läsa och arbeta med? 

 
(     ) Ja 
(     ) Nej 
(     ) Vet ej 

 
 
7) Kan skönlitteratur som undervisningsmetod vara ett alternativ till den    
    traditionella glosinlärningsmetoden? 
       
      (     ) Ja 
      (     ) Nej 
      (     ) Vet ej 
 

 
8) Om du svarat ja på fråga 7 ovan, varför tror du det är ett alternativ? 
 
 
 
 
 
 
 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! /Linda & Ann-Christin 
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 Utvärdering av elevers inställning till skönlitteraturens 
inverkan på det engelska språket 

 
                                                                                                                          
1) Har de texter du fått läsa och arbeta med ökat ditt intresse för det engelska 
språket? 

 
(     ) Ja 
(     ) Nej 
(     ) Vet ej 

 
2 a) Anser du att din läsning och bearbetning av de skönlitterära texterna har 

ökat ditt engelska ordförråd?      
 

     (     ) Ja 
     (     ) Nej 
     (     ) Vet ej 
      
    b) Motivera ditt svar! 
 
 
 
 
 
3) Har detta arbetssätt gjort det lättare för dig att hantera det engelska        
    språket? 

 
(     ) Ja 
(     ) Nej 

     (     ) Vet ej 
 
 
4)  Har du lärt dig något annat än möjligen ökat ditt ordförråd? 

 
(     ) Ja 
(     ) Nej 
(     ) Vet ej 
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5) Om du svarat ja på fråga 4 ovan, i så fall vad? 
 
 
 
 
 
 
  
6) Vad har varit mest betydelsefullt för dig genom läsningen och bearbetningen   
    av de skönlitterära texterna?  
    Markera med 1 för det som varit mest betydelsefullt, 2 för det näst   
    betydelsefulla och 3 för det som följer därefter osv.  
 

(     ) texternas innehåll  
(     ) att i grupp få diskutera de lästa texterna 
(     ) de skriftliga övningarna 
(     ) få inblick i hur olika författare använder det engelska språket 

  
 

 
 
 
 
 
 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN I VÅR UNDERSÖKNING! /Linda & 
Ann-Christin 
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Genomförande 
 
1. Förarbete 

Under höstterminen på PPU bestämde vi oss för att vårt examensarbete skulle handla om 

engelskundervisning. Till en början hade vi tänkt oss att arbeta med motivationsökning av 

engelsk skönlitteratur, men började istället fundera på hur man skulle kunna göra för att 

försöka utveckla elevernas språkbruk. Vi kom då fram till att vi skulle vinkla 

arbetsuppgifterna åt det språkvetenskapliga området, men utan att frångå grundtanken att 

använda skönlitteratur i engelskundervisningen. Eftersom vi båda två var överens om att den 

traditionella glosinlärningsmetoden är allt för mekanisk, där eleverna inmatas nya ord som lätt 

glöms bort, tänkte vi att det skulle vara lättare för eleverna att tillgodogöra sig språket genom 

att läsa engelska texter och själva ta ut de ord som de ansåg vara bra att kunna.  

 

2. Rapportskrivning 

Till vår besvikelse och förvåning fanns det relativt lite forskning inom det område vi valt. 

Därav tog det rätt mycket tid för oss med litteratursökning och bakgrundsforskning, men till 

vår lättnad hittade vi dock lite material att utgå från och utformade till slut vår bakgrundsdel, 

samt en eventuell metoddel.  

 

Efter några korrigeringar i vårt PM blev vårt syfte med undersökningen ordentligt utformat, 

det vill säga att använda skönlitteratur i engelskundervisningen som metod för att i ett 

grammatiskt betonat sammanhang öka elevernas ordförråd. Efter samtal med vår 

vetenskaplige handledare började vi mer detaljerat utforma metoddelen till vår undersökning, 

vilken arbetades fram under början av vårterminen, innan vi gick ut på vår slutpraktik.  

 

3.  Praktikperiod 9 veckor 

 
Förberedelser inför praktiken 

Vid höstterminens slut bestämdes vilken skola vi skulle göra vår praktik på. Eftersom vi båda 

var överens om att vi ville göra praktiken tillsammans, men bodde på olika orter var det lite 

svårt att komma överens om var vi skulle vara. Detta löste sig dock till slut. Eftersom vår 

handledare bara hade engelska i två klasser, varav en barn –och fritidsklass och en 
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samhällsklass (båda årskurs 1) valde vi att göra arbetet i den sistnämnda. Detta för att 

eleverna i denna klass var väldigt studiemotiverade och på så sätt lättsamma att arbeta med. 

Vi diskuterade därefter genomförandet av vårt utvecklingsarbete med vår handledare. Innan 

vår första praktikvecka läste vi mer litteratur och utvecklade våra tankar och idéer kring 

forskningen för slutligen kunna detaljplanera arbetet. 

 
Genomförande av praktiken 

Vår slutpraktik genomfördes under nio veckor vårterminen 2003. Under vår första 

praktikvecka informerade vi vår samhällsklass om hur arbetet skulle genomföras. 

Tillsammans med vår handledare planerade vi även kursupplägget och eleverna fick en 

skriftlig planering på hur våra nio veckor tillsammans med dem skulle se ut.  

 

Eftersom vi ansåg att det skulle bli för tungt och enformigt att vecka efter vecka arbeta med 

skönlitterära texter beslöt vi oss för att lägga in annat emellanåt. Detta dels för att vår 

handledare skulle få tid till det hon tänkt arbeta med tillsammans med sina elever, dels för att 

eleverna skulle få variation i undervisningen och för att vi skulle få tid att rätta inlämnat 

material, skriva observationer och sammanställa arbetet allt eftersom. Istället för att bedriva 

arbetet och undervisningen i några intensiva veckor efter varandra, beslöt vi oss således för att 

sprida ut arbetet i klassen under sex utspridda veckor. Detta var uppskattat hos eleverna.  

 

Under vår andra praktikvecka satte vi igång med vårt utvecklingsarbete. Eleverna fick två 

olika textutdrag ur Charles Dickens Oliver Twist. Vi började med att presentera en kort 

bakgrund om författaren och hans verk för att eleverna lättare skulle få inblick verket. Vi läste  

texterna högt i klassen och bad eleverna att särskilt uppmärksamma hur författaren uttrycker  

              

sig språkligt för att skildra miljön i sitt verk. Därefter delade vi ut en skriftlig uppgift till 

texten där vi bad eleverna plocka ut adjektiv, adverb och verb och översätta dessa till svenska. 

Innan detta gick vi också igenom dessa olika ordklasser. Eleverna fick sedan en uppgift att 

skriva en egen miljöbeskrivning dels med hjälp av de ord de plockat ut från texterna, dels med 

hjälp av de ord de redan kunde. Denna miljöbeskrivning skulle bestå av minst hundra ord. På 

detta sätt hoppades vi på att eleverna lättare skulle lära sig orden och förstå dess innebörd,  
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genom att kunna sätta dem i ett sammanhang. Dessutom fick de använda ordlistor till hjälp, 

något som vi ansåg vara ett bra hjälpmedel. Denna uppgift fick de arbeta med under 

lektionen, men fick i uppdrag att lämna in den vecka 3. Under denna vecka fick eleverna 

också svara på en inledningsenkät i vilken vi undersökte deras inställning till skönlitteratur 

och dess språkliga effekter, samt var de ansåg sig befinna sig ordförrådsmässigt. 

 

Under tredje veckan lämnade eleverna in den första skriftliga uppgiften. Tyvärr var det lite 

eftersläpning och bara hälften lämnade in uppgiften denna vecka. En del fick vi senare, men 

några lämnade aldrig in den. Dessa har vi räknat som bortfall. Vi läste igenom de inlämnade 

uppgifterna och skrev anteckningar, som vi sedan sparar till själva sammanställningen. 

 

Under den femte veckan bytte vi författare, verk och arbetssätt. Eleverna tilldelades en text på 

Edgar Allan Poes The Black Cat. Denna text valde vi dels på grund av att den skiljer sig 

relativt markant från den föregående, dels för att vi ansåg den spännande för eleverna att läsa. 

Vi presenterade författare och verk för att sedan dela in klassen i fyra diskussionsgrupper. 

Denna gång var två elever borta, vilket gjorde att det blev fem elever i varje grupp. Eleverna 

fick först läsa igenom texten. Därefter delade vi ut ett blad bestående av sex olika frågor på 

verket, som vi sedan utgick från i vår diskussion. Samtalen kretsade kring att lära känna 

huvudpersonen och därmed följa hans tankar och känslor, eftersom texten är skriven i första 

person. vi var båda deltagande observatörer i diskussionerna och ställde frågor för att få en 

diskussion med eleverna. Bår intention var att få alla i gruppen att yttra sig. Under 

observationerna, vid vilka vi försökte få med oss så mycket som möjligt beträffande elevernas 

språkbruk, förmåga att tala fritt och hitta uttrycksmedel utifrån den lästa texten, skrev vi ner 

nyckelord för att sedan spara till sammanställningen efter lektionen. 

 

Under vår åttonde praktikvecka var det dags för ännu ett byte av författare och verk. Denna 

gång valde vi J.D Salingers The Catcher in the Rye, eftersom vi ansåg att eleverna skulle 

finna denna text rolig och igenkännande då de befann sig i samma ålder som 

huvudkaraktären. Vi inledde lektionen med att prata om Salinger och bakgrunden till verket 

för att sedan åter igen dela in klassen i fyra grupper. Eleverna fick läsa två textutdrag från 

verket och tilldelades ett blad med diskussionsfrågor. Även denna gång var två elever  
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frånvarande vilket innebar att grupperna bestod av fem elever i varje grupp. I diskussionerna 

koncentrerade vi oss på författarens originella språkbruk, bestående av amerikansk slang som 

var färgad av huvudpersonens egen vokabulär, berättarteknik och beskrivning av 

huvudkaraktären. Som deltagande observatörer skrev vi ner nyckelord, vad beträffade 

elevernas användning av språket, för att sedan skriva en sammanställning efter 

lektionstillfället. 

 

Under vecka 11 kom vi fram till det sista verk vi valt ut att arbeta med. Det var Daniel Defoes 

The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe. Denna text valde vi ut på 

grund av att den är känd och läst bland hela världens skolbarn. De flesta elever i klassen hade 

redan läst verket och visste mycket om det. Detta gjorde det lättare för oss att presentera 

författare, verk och få med eleverna i diskussionen kring verket. Vi gick även in lite på 

Upplysningstiden och försökte knyta an texten till denna epok. Vi delade ut två olika 

textutdrag från detta omfattande verk som eleverna fick läsa. Därefter var det dags för den 

sista skriftliga uppgiften, vilken eleverna också fick börja arbeta med under vecka 11. Vi bad 

eleverna plocka ut minst femton stycken ord ur textutdragen, som de ansåg vara bra att kunna. 

Dessa ord skulle vara ordklasserna adjektiv, adverb och verb. De fick översätta dessa och 

använda ordlistor som hjälpmedel. Sedan fick de i uppgift att skriva en egen berättelse, 

bestående av minst 100-200 ord, med hjälp av sitt redan existerande ordförråd samt med hjälp 

av de ord de plockat ur texterna. Denna uppgift var lite friare än den första beträffande dess 

innehåll, men vi gan några förslag till vad de skulle kunna skriva för att de skulle komma 

igång med uppgiften. Även denna uppgift fick de en vecka på sig att arbeta med. 

 

Under vecka 12 och vår sista vecka fick vi in den sistnämnda uppgiften. Till vår besvikelse 

var det endast 13 av 22 elever som lämnade in denna. Vi gick igenom det inlämnade 

materialet och började skriva en sammanställning. Det vi studerade var relativt likvärdigt som  

vid elevernas första skriftliga uppgift, det vill säga förmågan att använda de ord de plockat ut 

i rätt sammanhang och få en sammanhängande berättelse. Dessutom undersökte vi om 

elevernas berättelser språkligt sett var bättre än de första. 
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Under vecka 12 delade vi även ut en avslutningsenkät till eleverna, vilken handlade om 

huruvida de ansåg sig ha förbättrat sitt engelska ordförråd och därigenom sitt språkbruk 

genom att ha arbetat på detta sätt. Följande vecka hade vi dessutom en muntlig utvärdering 

med klassen där vi pratade lite om vårt arbete tillsammans med dem och deras inställning till 

detta. 

 
4. Efterarbete 
 
När det var dags för efterarbetet gick vi igenom de skriftliga uppgifterna och de noteringar vi 

gjort allt eftersom eleverna lämnat in dessa. Resultaten av dessa redovisade vi i textform. 

Detsamma gällde de observationer vi gjort under gruppsamtalen. Därefter gick vi igenom de 

enkäter eleverna svarat på, varav 17 av 22 stycken svarat på inledningsenkäten och 20 av 22 

på avslutningsenkäten. Resultatet av dessa presenterade vi i diagram, samt några delar i 

textform. I resultatdiskussionen analyserade vi resultaten och mätte hur pålitliga dessa var, 

samt hur de överensstämde med vårt syfte.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




