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Bakgrund: Mitt arbete handlar om lärares och elevers syn på läsning och språkutveckling.

Som blivande lärare var jag nyfiken på om lärare och elever ser på ämnet på liknande sätt eller

om åsikterna går isär. Undersökningen bygger därför på intervjuer där informanterna har fått

komma till tals och berätta om sin syn på det undersökta.

Syfte: Projektets övergripande syfte har varit att lyfta fram lärares och elevers syn på läsning

och språkutveckling samt undersöka om läsning främjar språkutveckling och om valet av

litteratur är av någon större vikt. Min problemformulering inför undersökningen var följande:

Jag ville undersöka om enklare litteratur, såsom populärlitteratur, kunde vara en inkörsport till

läsandet av mer avancerad litteratur. Dessutom ville jag undersöka om läsning i vilken form

som helst är viktigt, för både språkutveckling och personlighetsutveckling.

Metod: Jag har utifrån en intervjuundersökning undersökt vad lärare och elever har för syn på

de frågeställningar jag haft. Genom observationer och samtal har jag skapat mig en bild av

informanterna, och i den kvalitativa intervjun har mina kunskaper fördjupats. Elever och

lärare har utifrån öppna frågor fått berätta om sin syn på det undersökta.

Resultat: Resultatet visar att både lärare och elever är överens om att läsning är mycket

viktigt både i skolan och på fritiden. Exempel på sätt att arbeta språkutvecklande som lyfts

fram i den här undersökningen är processkrivning, boksamtal, kommunikativa skrivuppgifter,

diskussioner samt lustfylld läsning. Även lärarens konstruktion av ämnet svenska spelar in på

elevernas språkutveckling.
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1. INLEDNING
Jag har valt att skriva min c-uppsats inom ämnet ”Lärares och elevers syn på skönlitteratur

och språkutveckling” eftersom jag som blivande lärare är nyfiken på om åsikterna kring ämnet

är likartade eller om de går isär. Dessutom ligger ämnet i tiden då språkkunskaper och

språkutveckling är ämnen som ständigt debatteras. Ett av huvudsyftena med ämnet svenska är

enligt kursplanen att skapa goda förutsättningar för elevernas språkutveckling. En inledande

fråga jag ställde mig var, om språket utvecklas när man läser mycket skönlitteratur?

Personligen tror jag tror att man kan få ut en hel del genom att läsa skönlitteratur i skolan.

Läsningen väcker tankar och på så sätt främjas både skrivutvecklingen och det kognitiva

tänkandet.

       Ett medel för att väcka lusten att läsa hos eleverna kan därför vara att använda sig av

litteratur som eleverna väljer själva, till att börja med, och sedan öka svårighetsgraden på

texterna. En första tes jag har kring valet av litteratur är att enklare litteratur för

upplevelseläsning kan vara en inkörsport till läsandet av mer avancerad litteratur. Därför anser

jag att man kan läsa all sorts litteratur i skolan beroende på vad man vill uppnå för resultat. I

de senare årskurserna i grundskolan läser man oftast invanda ”klassiker” som Goldings

Flugornas herre och Remarques På västfronten intet nytt vilka ofta tas upp år efter år. Betyder

dessa verk så mycket att alla måste ha läst dem? Detta leder vidare till följande frågor: Vilken

litterär kanon finns det i skolan? Vilka motiv gör att lärare, nya som gamla, ofta väljer just så

kallade ungdomsklassiker istället för moderna, nyskrivna ungdomsböcker? Gör det någon

skillnad i läslust och motivation hos eleverna om man använder sig av nyskriven litteratur

eller klassiker? Jag vill därför undersöka vilken slags litteratur lärare och elever anser att man

bör läsa i skolan.

       Vidare vill jag ta reda på vad lärare har för syn på litteratur i skolan. Är det viktigt att läsa

över huvud taget? Min andra tes är att läsning är mycket viktig. Jag tror att det är en

nödvändig del i skolan, eftersom jag tror att läsningen väcker tankar och därför även främjar

både skrivutveckling och det kognitiva tänkandet. Jag vill därför intervjua lärare och elever

om vilken skönlitteratur de anser är nödvändig, intressant och/eller rolig att läsa i skolan, och

fråga dem vilken roll de tycker att läsandet har i skolan. Tycker de som jag, att det främjar

både läs-, skriv-, och tankeutveckling, eller ser de några andra fördelar? På vilket sätt anser

lärare och elever att man bör lägga upp momentet läsning av skönlitteratur i skolan?

Anledningen till att jag är så intresserad av läsning, i relation till skrivutveckling och
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tankeutveckling, är att jag tror att de är starkt beroende av varandra. Om man skulle lyckas

öka läsmotivationen skulle man också få eleverna att skriva både språkligt och

innehållsmässigt bättre texter, eftersom de får ett mer utvecklat kognitivt tänkande. Detta tror

jag att alla skulle vinna på i skolan.

       Då det på senare år genomförts en del studier om läsning, läsutveckling och

skrivutveckling och då ämnet ständigt tas upp i skoldebatten verkar detta vara ett ämne som är

aktuellt att göra en undersökning om. I framtiden skulle det vara intressant att bygga vidare på

studien och göra en större, och om möjligt longitudinell, undersökning där man faktiskt

studerar elevers språkutveckling och vad som påverkar den.
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2. PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE
Inför denna undersökning frågade jag mig om enklare litteratur, så kallad populärlitteratur,

skulle kunna vara en inkörsport till läsandet av mer avancerad litteratur. Jag var också

intresserad av att få veta hur viktig läsningen av skönlitteratur är och om den kan inverka

positivt både på kunskapsutvecklingen och den personliga utvecklingen. Något som jag också

ville undersöka var om elevernas kön har någon inverkan på deras språkutveckling, men då

undersökningen är relativt liten var jag tvungen att begränsa mig eftersom syftet inte skulle bli

för brett.

Det huvudsakliga syftet med undersökningen är:

- att lyfta fram lärares och elevers syn på läsning och språkutveckling i skolan.

 

 Ett delsyfte är:

- att utreda om det förhåller sig som jag tror, att läsning, i vilken form som helst,

främjar språkutveckling såsom skrivutveckling och utveckling av det kognitiva

 tänkandet.

 Ett annat delsyfte är:

- att undersöka vilken slags skönlitteratur lärare och elever anser vara av vikt att

läsa i skolan, dvs. har elever och lärare liknande syn på vikten av skönlitteratur i

undervisningen och vägen till språkutveckling eller skiljer sig åsikterna mycket

åt?

För att uppnå syftet har jag genomfört en intervjuundersökning där mina informanter har fått

ge sin syn på läsning och språkutveckling.
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3.  FORSKNINGSBAKGRUND
I det här kapitlet kommer jag att presentera de undersökningar och den aktuella forskning

kring läsning och språkutveckling som jag anser vara av vikt för min egen studie. Maria

Ulfgard (2003) kom nyligen ut med en undersökning om flickors läsvanor och deras syn på

läsning, men då rapporten enbart handlar om flickor och litteratur är den dock inte relevant

som bakgrund till min egen undersökning som handlar om lärares och elevers syn på läsning

och språkutveckling oavsett genus. Jag har delat in litteraturen under följande rubriker:

”Läsutveckling”, ”Skrivutveckling” och ”Tankeutveckling”

       Redan tidigt i arbetet med min undersökning konstaterade jag att en av skolans viktigaste

uppgifter är att ge eleverna god läs- och skrivförmåga. Under rubriken ”mål att uppnå i

grundskolan” i Lpo-94 står det följande: ”Skolan ansvarar för att varje elev efter

genomgången grundskola behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och

uttrycka idéer och tankar i tal och skrift” (ibid. s.15). Vägen dit är inte alltid så lätt, men om

både lärare och elever går in med föreställningen om att lärande skall vara lustfyllt, vilket är

ett av strävansmålen i Lpo-94, är vi på god väg. Det viktigaste är att eleven stimuleras att söka

egen kunskap och få lust att läsa, skriva och utvecklas både kunskapsmässigt och som individ.

       I kursplanen för svenska definieras språkutveckling som ett uttryck för att ”elevernas

begreppsvärld vidgas”. Det innebär att eleven får en ”ökad säkerhet i att använda språket

uttrycksfullt i både tal och skrift och ökad förmåga att förstå, uppleva och tillgodogöra sig

litteratur” (Skolverket, 2000 s. 98). Inom ämnet svenska ryms således huvudansvaret för

elevernas språkutveckling och som pedagoger har vi en viktig uppgift i och med detta

uppdrag.

       Något som är centralt när man diskuterar läs- och skrivutveckling är Birgitta Garmes

(2002) resonemang kring språk och språkutveckling i skolan. Det hela bygger på att

skolsystemet har ändrats en hel del under den senaste tioårsperioden och att vi fortfarande inte

riktigt vet vad det har gett för konsekvenser.

       Efter att ha övergått från att vara en statlig institution med relativa betyg har skolan blivit

kommunal och är numera målstyrd. Detta innebär att alla elever skall inneha en viss kunskap

för att nå till betyget godkänd. Det positiva med den nya läroplanen är att det har blivit en

större frihet för skolor att profilera sig och välja arbetssätt och ämnesstoff. Både skolledning,

lärare och elever har större valfrihet att utveckla variation och mångfald. Det som är svårare är

hur man skall se till att alla elever skall få en likvärdig utbildning. Staten har enbart
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övergripande styrmedel såsom läroplaner och kursplaner. Därför är utrymmet för de

professionellas, framförallt lärarnas, ansvar och möjligheter stort. En följd av detta är att

skoldebatten hela tiden förs, tidvis mycket hett, och det kommer fram larmrapporter om att

eleverna har bristande språkförmåga till följd av skolans otillräckliga resurser. Som Garme

påpekar betonas språkets och tänkandets stora betydelse för individens utveckling och

utbildning i både läroplaner och kursplaner. Därför är det viktigt att främja detta i skolan. Jag

tror att ett sätt kan vara genom läsandet av litteratur.

Läsutveckling

Läsåret 1990–1991 deltog Sverige i en läskunnighetsundersökning anordnad av The

International Association for Evaluation of Educational Achievement (IEA). Den svenska

rapporten, Hur i alla världen läser svenska elever?, skrevs av Karin Taube (1992).  Hon

kommenterar det svenska deltagande med att ”ett tekniskt avancerat samhälle kräver en

läskunnig befolkning” (ibid. s. 11), därför är det viktigt att vi i skolan motiverar eleverna till

att läsa och reflektera över innehållet i olika texter. De elevgrupper man fokuserade

undersökningen på var nio-, och fjortonåriga elever, men eftersom min undersökning handlar

om fjortonåriga elever har jag fokuserat på fjortonåringarnas resultat. IEA-undersökningen

använder termen funktionell läskunnighet för förmågan att läsa så bra att man kan fungera

tillfredsställande i samhället, men IEA ansåg inte att en sådan läsförmåga är tillräcklig. Inom

projektet kom man dessutom överens om att läsning av skönlitteratur och tidningar för sitt

nöjes skull också är nödvändigt för människan. Inom IEA enades man om följande definition:

”Läskunnighet är förmågan att använda sådana former av skriftspråket som krävs i samhället

och/eller som är av värde för individen” (ibid. s. 13). Man ville alltså se om eleverna hade

förmåga att anpassa läsningen till texttypen så att de kunde följa och fångas av

händelseförloppet och förstå sammanhanget i den, samt om de kunde dra egna slutsatser

utifrån texten.

       IEA-rapporten hävdar att det inte räcker med att lära våra barn och ungdomar läsa,

skolans ansträngningar är förgäves om inte eleverna läser av egen fri vilja på fritiden. Taube

hävdar att vissa tecken tyder på att den frivilliga läsningen är på väg att minska för att många

elever uppfattar läsning som något som är avskilt från det verkliga livet. Det här är något man

kan jobba med i skolorna för att påvisa vikten av att läsa för eleverna.

       De tester som genomfördes för att mäta läsförmågan hos eleverna baserades på tre olika

typer av texter, skönlitterära texter, sakprosa och informationsmaterial; och till dessa texter
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tillkom olika uppgifter som poängsattes. Det genomfördes även enkäter där eleverna fick

svara på frågor om vad och hur ofta de läste på fritiden. Resultatet kopplades sedan samman

med läskunnighetsundersökningen och på så vis kom man fram till att de elever som läste

mest också läste bäst. Det som allra tydligast hängde samman med läsprestationer var läsning

av dagstidningar och informationsmaterial. Undersökningen visade också att de som var

flitiga lånare på biblioteket också var bättre läsare än övriga elever.

       Sverige låg mycket bra till på alla punkter i undersökningen förutom fjortonåringarnas

läsning av faktatexter. Ett skäl kan vara att det i den svenska skolan har satsats mer på läsning

av skönlitteratur och upplevelseläsning än på faktasökande i facklitteratur. Det innebär att vi

lärare behöver använda oss mer av den här sortens material för att vidareutveckla elevernas

kunskaper.

       I IEA-undersökningen ställdes frågan Hur skall man göra för att bli en bra läsare? i en

enkät med elva olika svarsalternativ. De svenska ungdomarna svarade att man för att bli

duktig skulle tycka om att läsa, kunna koncentrera sig, ha många böcker omkring sig och ha

massor av tid att läsa. En annan faktor som uppmärksammades var att man måste ha livlig

fantasi för att bli en bra läsare. När man jämförde med en undersökning från 1970 kom man

fram till att både flickor och pojkar läste lika bra 1970 och 1991. Innebär detta att ungdomar

idag, 2003, fortfarande ligger lika bra till läsmässigt som för tolv år sedan? Om man ser till

dessa undersökningar är det klart möjligt trots att ungdomars läsförmåga ständigt debatteras.

      När man jämförde låg- och högpresterande länder fann man att de lågpresterande länderna

såg på läsning som något allvarligt och krävande, medan man i de högpresterande länderna

såg läsning mer som en fantasifull och trevlig sysselsättning. Det kan på så vis kopplas ihop

med tanken om det lustfyllda lärandet. Om man ser till vårt lands utvecklingsnivå mätt i

ekonomi, hälsa och läskunnighet bland vuxna läser svenska elever så bra som man kan

förvänta sig. Sverige kom på en god tredje plats efter Finland och Frankrike om man ser till

medelvärdet på läsprovet. De ungdomar som läste sämst kom ifrån Nigeria, Zimbabwe och

Botswana. Det innebär att ungdomar i I-länder, där man har en högre levnadsstandard och ett

mer utvecklad läskultur, också har en mer utvecklad läsförmåga till skillnad från U-länderna,

som brottas med andra motsättningar och därför har andra förutsättningar för ett högt

läsresultat.

       Gunilla Molloys Att läsa skönlitteratur med tonåringar (2003) är mycket informativ vad

gäller lärares och elevers uppfattning om läsning av skönlitteratur i skolan. Hon menar, att

som svensklärare, är det viktigt att fundera över de didaktiska grundfrågorna Vad (innehållet),
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Hur (förmedlingen) och Varför (motivet), när man bestämmer vad för slags skönlitteratur

eleverna skall läsa i skolan. I och med valet av litteratur gör man didaktiska val som får

konsekvenser för eleverna. Hon menar vidare att om man som svensklärare är insatt i både

didaktik och litteraturteori är det lättare att motivera sina val av viss skönlitteratur. Dessa

teorier kan också hjälpa oss att tolka mötet mellan läraren, litteraturen och eleven samt dennes

uppfattning om lärarens syften med litteraturundervisningen. Det är ju trots allt för elevernas

skull lärarna finns i skolan och det är viktigt att de förstår varför man skall läsa skönlitteratur

och vad man kan få ut av det.

       Svenskämnet är ett väldigt brett ämne där man som lärare kan ha olika syn på vad ämnet

bör innehålla. Molloy (2003) bygger en stor del av sin undersökning på Lars-Göran

Malmgrens (1996) resonemang, där svenskämnet kan delas upp i tre olika

ämneskonstruktioner. Det är dock inte möjligt att säga att dessa ämneskonstruktioner

förekommer renodlade ute i verkligheten, men det övergripande synsättet hos lärarna pekar

mot någon av följande ämneskonstruktioner. Utifrån dessa ämneskonstruktioner utvecklar

Molloy även en fjärde konstruktion av ämnet svenska.

       Malmgrens indelning är följande: utifrån den första konstruktionens perspektiv ser man

på svenskämnet som ett färdighetsämne, vilket bygger upp undervisningen på att eleverna får

öva på isolerade moment och utifrån det utvecklar en språklig förmåga. Ur ett sådant

perspektiv sett ser man svenskämnet främst som ett språkämne och litteraturläsningen blir här

endast en mycket liten del, främst som lästräning.

       En andra konstruktion av ämnet är svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne. I

denna konstruktion är kulturarvet det viktigaste. Man läser klassisk litteratur från en viss

litterär kanon av författare som anses vara mest värdefulla, samt grammatik och språkhistoria

som isolerade moment. Denna ämneskonstruktion speglar på så sätt den akademiska

uppdelningen i nordiska språk och litteraturvetenskap på olika universitetsinstitutioner.

       Den tredje konstruktionen av ämnet kallar Malmgren svenska som ett

erfarenhetspedagogiskt ämne. Skillnaden mot de andra två konstruktionerna är att man utifrån

detta ämne, utgår från sin aktuella elevgrupps förutsättningar och erfarenheter. Man försöker

skapa ett sammanhang för elevens språkutveckling i dennes eget kunskapssökande. Elevens

eget intresse för omvärlden är en förutsättning för både språk- och kunskapsutveckling. Man

försöker använda sig av språket i kommunikativa situationer och använda litteratur som en

slags gestaltning av olika mänskliga erfarenheter, vilket öppnar upp för samarbete med andra

ämnen, särskilt SO-ämnena (Malmgren, 1996, i Molloy, 2003 s. 38 – 40).
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       Som skolan ser ut idag anser jag att svenskämnet borde ses som ett

erfarenhetspedagogiskt ämne, eftersom läroplaner och kursplaner bygger på att varje elev skall

utveckla sin egen lust att lära, samt att alla elever bör mötas på den nivå de befinner sig för att

kunna utvecklas på ett positivt sätt. I Lpo-94 står det att ”utforskande, nyfikenhet och lust att

lära skall utgöra en grund för undervisningen. Lärarna skall sträva efter att i undervisningen

balansera och integrera kunskaper i sina olika former ” (ibid. s.14). Det tror jag att man kan

uppnå genom att eleven känner ett sammanhang i sitt lärande samt är medveten om varför

man gör olika saker, exempelvis läser en skönlitterär bok i skolan. Om man dessutom kopplar

ihop de olika ämnena tror jag att känslan av sammanhang ökar.

       Molloy (2003) har bland annat frågat sig vad skönlitteratur har för betydelse i skolan och

varför man bör läsa. Något som tydliggjorts i och med hennes undersökning är att lärarens

egen konstruktion av svenskämnet både direkt och indirekt påverkar elevernas mottagande av

den litteratur läraren valt att arbeta med. Oftast blir lärarens intentioner och elevernas

receptioner två vitt skilda saker. Därför tror jag att det är viktigt att diskutera med eleverna om

varför man gör saker och vad man vill uppnå med dem.

       Jag tror liksom Molloy att man bör läsa skönlitteratur ”för att lära något om livet, om dess

möjligheter och även om dess konflikter” (ibid. s. 295). Hon menar att det skulle kunna

förändra skolämnet svenska till ett mer humanistiskt demokratiämne där man kan diskutera

elevernas livsfrågor och skolans värdegrund. En invändning mot detta är att dock att

värdegrunden redan borde vara en del av alla skolans ämnen och därför inte behöver läggas

enbart på svenskämnet, där det redan finns en stor mängd lärostoff att arbeta med. Ett av

huvudsyftena med ämnet svenska enligt kursplanen är att skapa goda förutsättningar för

elevernas språkutveckling. Detta kan man göra genom att jobba ämnesintegrerat med att tala

och skriva om stoff från andra ämnen. Det viktigaste är att ämnet inte faller sönder i små

moment, som exempelvis grammatik och 1700-tals klassiker.

       Molloy menar därför att läsning av skönlitteratur i skolan därför kan ses som en social

aktivitet. Det är viktigt att man skapar förutsättningar för att eleverna aktivt skall engagera sig

i texten. Om man, med Molloys terminologi, låter eleverna ”äga” ett ämne som lyfts fram av

en text som de kan gå tillbaka till och reflektera över, finns det möjlighet för eleverna att

lyssna till varandras åsikter och lära sig något om varandra. Det enda kravet som finns är att

texten är relevant för eleverna. På detta sätt kan eleverna utbyta erfarenheter i ett samtal som

känns meningsfullt och på så sätt även utveckla sitt språk men även sitt tänkande och sin

förmåga att föra ett engagerat samtal under demokratiska former. Förutom att prata och
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uttrycka sina åsikter krävs det att eleverna lyssnar på varandra. Vägen till kunskap går genom

språket och litteraturen, men även genom samhället. Detta är vägen till en fjärde variant av

svenskämnet där Molloy (2003)  bygger vidare på och utvecklar den erfarenhetspedagogiska

konstruktionen.

       För att bygga vidare på vilka medel vi använder oss av för språkutveckling är det relevant

att väva in Aidan Chambers (1994) resonemang kring boksamtal. Han hävdar att

litteratursamtalets syfte är att utveckla elevernas språk och tänkande, litteraturförståelse och

personlighet. En fördel med samtalsmetodiken är möjligheten för en lyhörd lärare att anpassa

samtalet till elevernas intressen och behov. Läraren kan inleda med en öppen fråga som håller

kvar eleverna i texten och sedan jobba vidare utifrån elevernas svar. Genom litteratursamtal i

klassrummet skapar lärare och elever tillsammans en mening med texten. Av en författartext,

en lärartext och flera elevtexter skapas en gemensam läsartext. ”Genom att tillsammans

koncentrerat ägna oss åt en bok, belönas vi med en mycket rikare innebörd i och förståelse av

texten än vi trodde den kunde erbjuda innan vi tog del av varandras individuella ’läsningar’.”

(ibid. s. 30) skriver Chambers.

       I sin bok Böcker inom oss (1994) delar Chambers in boksamtal i vardagsprat och

organiserade boksamtal. I vardagssamtal kan det som sägs placeras under följande tre

rubriker: att utbyta entusiasm (kan var både gillanden och ogillanden), att utbyta frågetecken

(diskutera svårigheter) och att utbyta kopplingar (man upptäcker mönster). Om man jämför

detta med det organiserade boksamtalet kan det delas in i fyra olika nivåer:

1. Att säga något för sig själv, d.v.s., att göra sina tankar synliga.

2. Att säga något till andra, den kommunikativa aspekten.

3. Att säga något tillsammans. Genom samarbete kan man diskutera sig fram till lösningar.

4. Att säga något nytt. Under samtalets gång väcks nya tankar som man hittills inte tänkt eller formulerat. Det

är denna nivå vi vill att våra elever skall försöka nå. (Chambers 1994)

För att nya tankar skall väckas behöver eleverna tänka efter och reflektera över innehållet när

de läser. Ett metodiskt redskap kan vara läsloggen där eleverna kan skriva ned sina tankar

vartefter de läser för att sedan diskutera dem med sina klasskamrater. Boksamtalets syfte är

sedan till för att utveckla elevernas språk, genom att de får läsa och skriva, deras tänkande,

eftersom läsandet och läsloggen kräver eftertanke, och även deras personligheter, då de får ta

ställning till hur de själva egentligen tänker och tycker, samtidigt som de får en ökad

litteraturförståelse. Detta anser Chambers att man kan uppnå genom litteratursamtal.
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Skrivutveckling

Gunilla Molloys bok Reflekterande läsning och skrivning (1996) handlar mycket om hur man

som lärare kan arbeta på olika sätt för att främja elevernas skrivutveckling. Molloy menar att

nyare forskning pekar mot att en klassrumskultur som bygger på mycket skrivande, mycket

samtalande och ett eget kunskapssökande är en språkutvecklande miljö. I denna miljö fungerar

inte bara skrivandet och samlandet av alster i en skrivportfölj som ett medel för att utveckla

tänkandet, utan det fungerar också språkutvecklande. Om man sedan samtalar kring det

tänkta/skrivna och lyfter fram både insikter och svårigheter har man även där ett medel för

språkutveckling, samtalet. Det Molloy vill poängtera är att ”kunna skriva” är ingenting man

föds med, utan alla kan träna sitt skrivande för att bli bättre skribenter. Eleverna anser oftast

att antingen ”kan” man skriva eller så finns det de som ”inte kan”. Utifrån ett sådant

perspektiv poängterar Molloy vidare att det inte är konstigt att betyg ”hamnar rakt i identiteten

och självkänslan” (ibid. s. 36). Det är därför mycket viktigt att man som lärare försöker se alla

elever som utvecklingsbara, vilken nivå de än befinner sig på i början av processen kan alla nå

liknande mål. Något som inverkar positivt på skrivutvecklingen är om eleven själv ser sig som

skribent.

       Molloy menar att om man som lärare väljer att arbeta med skrivprocessen som metod ser

man på skrivande och skrivundervisning som något som genomsyrar hela undervisningen,

oavsett ämne. I detta skrivande finns det möjlighet för eleverna att själva se hur det

kontinuerliga skrivandet inte bara förbättrar deras språk utan också utvecklar deras tänkande.

       Ett sätt att synliggöra elevens skrivutveckling för både lärare och eleven själv är att samla

färdiga uppgifter i en så kallad portfolio. Det är en mapp eller pärm där eleven väljer ut texter

vartefter de producerats och sparar dem inför framtiden. Om man sedan plockar fram en äldre

text kan man dels se om man utvecklats mycket sedan texten skrevs, eller så kan man fortsätta

att arbeta med texten och på så sätt använda sina kunskaper för att förbättra den.

       En vanlig fråga från eleverna när det gäller skrivuppgifter är ”hur lång skall den vara?”.

Det innebär att eleverna förväntar sig ett mått på längd för att kunna relatera till ett betyg. I

diskussionen kring längd och betyg möts två undervisningstraditioner kring skrivutveckling.

Den ena bygger på kvantitet och innebär att en text är färdig redan efter första utkastet medan

den andra, processkrivandet, bygger på kvalitet, texten kan bearbetas gång på gång.

        Kerstin Bergöö, Karin Jönsson och Jan Nilsson tar i Skrivutveckling och undervisning

(1997) upp metoder om framförallt skrivutveckling, men även läs- och tankeutveckling
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diskuteras. De har genomfört en undersökning där de följt tre elever från år ett till sex. Det

som undersökts är framförallt hur elevernas skrivutveckling påverkades av den undervisning

de fått eftersom Bergöö et al. ansåg att förklaringen till en texts brister och kvaliteter ofta stod

att finna i den undervisningssituation i vilken texten producerats. Resultatet av denna

forskning är av värde även för äldre elever, då man kan arbeta med skrivutveckling på ett

liknande sätt även där, liksom att det kan vara en utgångspunkt för nya studier. I sin

litteraturgenomgång hänvisar författarna till Stephen Krashens resonemang kring

undervisning. Sammanfattningsvis kan man säga att det innebär att lärare undervisar på

samma sätt som de själva blivit undervisade, inte utifrån vad de mött av teorier och forskning.

Författarna utgår ifrån Krashens (1984) resonemang kring vad man vet om skrivutveckling

och skrivundervisning och hävdar därför att man som lärare borde ta fasta på följande punkter

när det gäller skrivande och skrivundervisning:

� Det finns ett starkt samband mellan läsning (präglad av lust och intresse) och skrivförmåga.

� Det finns inga samband mellan grammatikstudier och skrivförmåga.

� Det finns ett samband mellan hög skrivfrekvens och skrivförmåga, dvs. att skriva ofta påverkar

skrivförmågan.

� Gensvar under själva skrivandet utvecklar skrivförmågan.

� Rättning av färdiga skrivprodukter har ingen effekt på skrivförmågan. (Bergöö et al. 1997,  s. 34)

Bergöö et al. menar därför att man lär sig språk i sammanhang och att det finns en koppling

mellan läsning och skrivning som är av betydelse. De menar också att skrivandet är en del av

lärandet och att eleverna lär sig nya kunskaper i ett sammanhang. Något annat som författarna

såg inverka positivt på elevernas skrivande var om de såg sig själva som skribenter.

       Bergöö et al. kunde med sin undersökning som stöd konstatera att elevernas skrivande

utvecklades i dialog med deras läsande och att kunskap om olika genrer internaliserades i

denna dialog. Undervisningen inom undersökningens ram gick ut på att eleverna fick skriva

många olika sorters texter, expressiva, diskursiva och skönlitterära. Den tydligaste

utvecklingen syntes i det skönlitterära skrivandet, kanske främst för att de fått läsa mycket

skönlitteratur och i bearbetningen av denna fått de skriva många texter med skönlitterär

prägel. Eleverna hade även läst en hel del faktatexter, men eftersom de till sin karaktär är mer

uppräknande och mindre gestaltande blev de inte lika personliga och lätta för eleverna att ta

till sig. När det gällde det diskursiva skrivandet var det svårt att hitta bra böcker för barn,

Bergöö et al. menade därför att man borde jobba mer med faktatexter och diskursiva texter när
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eleverna blir äldre eftersom materialet passar dem bättre då, vilket är viktigt för lärare i de

äldre åldrarna att ta i beaktande i sin undervisning.

       Den skrivundervisning eleverna mötte inom undersökningen tog vara på alla de

kommunikativa möjligheter som fanns och eleverna upplevde därför att deras texter har

använts till något. Eleverna sattes genomgående i dessa kommunikativa sammanhang och de

få gånger detta inte skedde såg Bergöö et al. att texterna försämrades. Som lärare är det därför

nödvändigt att visa för eleverna att deras arbete fyller en funktion och därför har en mening i

klassrummet och kanske även utanför.

Tankeutveckling

Carl Martin Allwood (1988) poängterar i sin artikel ”Skolans inverkan på tänkandet” att det

finns ett nära samband mellan kunskaper och tänkande, vilket är av vikt när man tänker på

skolans uppgift, som enligt Allwood är att producera individer med förmåga att ifrågasätta och

problematisera kunskaper och föreställningar på ett utvecklande sätt. Efter att ha gått ut skolan

skall man ha ett väl utvecklat kognitivt tänkande och (förhoppningsvis) ett korrekt skriftspråk.

Allwood hävdar att man i skolan har ”en möjlighet att kraftigt påverka elevernas tänkande”

(ibid. s. 18). Allwood definierar tänkande som en mental representation som kan vara av olika

slag, till exempel visuell, auditiv eller av mer abstrakt karaktär. Tänkandet styrs av elevens

mål, intressen och behov samt av individens mentala resurser och kunskaper. På grund av

detta kommer alltså individen att påverkas av de förhållanden som råder kring henne och de

påverkar också hennes tänkande. Man kan därför dra slutsatser om att tänkandet i hög grad är

relaterat till individens personlighet och självförtroende. Därför är det av yttersta vikt att vi i

skolan jobbar på att skapa goda förutsättningar för att individen skall utvecklas på ett positivt

sätt. En del i detta är att ge positiv uppmuntran och beröm för det som eleven gör bra. Man får

inte enbart ge negativ kritik utan måste även se vad som är bra i det eleven presterar.

       Kunskaper och föreställningar utgör kanske de viktigaste exemplen på tänkandets

innehåll. Utifrån vår förförståelse skapas förväntningar som bidrar till att kontrollera

tankeflödet. Detta innebär att relationen mellan tänkande och kunskaper hos en individ är

mycket intim. Ökade kunskaper inom ett innehållsområde ger ofta ett kraftfullare angreppssätt

i tänkandet inom området som effekt av detta.

       Olga Dysthe utkom nyligen med en antologi, Dialog, samspel och lärande (2003), med

artiklar som berör de aktuella synsätt som finns gällande kunskaps- och inlärningsteorier

utifrån ett sociokulturellt perspektiv. I hennes artikel ”Sociokulturella teoriperspektiv på
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kunskap och lärande” tas bland annat den kognitiva teorin och den social-

interaktionistiska teorin upp som en grund för teorier om lärande.

       Den kognitiva teorin är förespråkad av främst Jean Piaget. Piaget hävdade att den

språkliga och den kognitiva utvecklingen går hand i hand och att barnet därför helst skall

utforska sin omgivning på egen hand (Dysthe 2003). Det innebär att man ser på lärande som

en aktiv konstruktionsprocess där eleverna tar emot information, tolkar den och knyter ihop

den med vad de redan vet och om de behövs, omorganiserar sina tankestrukturer för att den

nya förståelsen skall passa in. Piagets idéer om kognitiv utveckling, särskilt tanken om att

lärande sker genom att man aktivt engagerar sig i ett problem istället från att enbart ta emot

information utifrån, har betytt mycket för förändringen av undervisningen i skolan. Dysthe

(2003) tar upp begreppet ”metakognition”, förmågan att reflektera över sitt eget tänkande, sin

förståelse och sitt lärande och bli medveten om hur man lär sig bäst, som har utvecklats inom

kognitivismen. Metakognition, eller enklare uttryckt, reflektion, anses främja lärande och

används flitigt i skolorna i form av loggboksanteckningar, reflektionsskrivningar av olika slag

samt självvärdering. Det kognitiva perspektivet på lärande har stått i centrum sedan 1970-talet

och har influerat läroplanstänkandet i alla västländer. Det märks tydligt i den svenska skolans

kunskapsmål i Lpo-94 där det sägs att alla elever skall ”lär(a) sig att utforska lära och arbeta

både självständigt och tillsammans med andra” samt ”lär(a) sig att lyssna, diskutera,

argumentera och använda sina kunskaper för att formulera och pröva antaganden och lösa

problem, reflektera över erfarenheter och kritiskt granska och värdera påståenden och

förhållanden” (Lpo-94, s. 14 - 15). Enligt Piaget bör man ha barnets intresse och nyfikenhet

för omvärlden som utgångspunkt för dess lärande eftersom man då får större effektivitet då

barnet får handla på sin egen motivation. Detta speglas också i läroplaner och i skoltänkandet i

allmänhet. Att väcka elevernas nyfikenhet och motivation för att inhämta kunskaper på egen

hand är något vi lärare har som uppgift i dagens skola.

       En annan teori som har haft stor betydelse för dagens skola är den social-

interaktionistiska teorin med Lev Vygotskij och Jerome Bruner som förgrundsfigurer. De

påstod att barnets språkutveckling är beroende av den miljö det lever i (Dysthe 2003). Därför

är det viktigt att barnet får många och varierande möjligheter att vara aktivt och undersöka sin

omgivning. Vygotskij förde i bevis att språket är ett nödvändigt redskap för tänkandet. Språk

och kommunikation är inte bara ett medel för lärande utan också själva grundvillkoret för att

lärande och tänkande skall kunna ske. Vi övertar å ena sidan sätt att tala, skriva och definiera

och lösa problem och använder dessa för egna syften. Kommunikation är också en länk mellan
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kulturen och det mänskliga tänkandet. Vygotskij har understrukit denna dubbla funktion av

språket med sitt berömda påstående att alla högre funktioner i två plan: först på det sociala

planet och därefter på det inre planet. Dysthe (2003) tolkar det som att ”tänkande (utvecklas)

från samtal med andra  till inre samtal eller från yttre till inre dialog” (ibid. s.49). För

Vygotskij och Bruner är internalisering, att barnet kan ta till sig och omvandla ny kunskap så

att det upplever det som egen kunskap, viktigt. Det är alltså mycket viktigt att med egna ord

kunna uttrycka ny kunskap. Både den kognitiva och den socialinteraktionistiska teorin är

lämplig att ta i beaktande i genomförandet av min egen undersökning då de kan ses som

grunden för lärande.

       I den kognitiva teorin är det elevens egen aktivitet i samband med problemlösning och

reflektion som anses vara en utgångspunkt för lärande. Även i den socialinteraktionistiska

teorin är elevaktivitet grunden för lärande och ur detta perspektiv ser man också språket som

ett redskap för tänkande. Om dessa teorier kombineras på ett fruktsamt sätt är jag övertygad

om att man kan skapa ett bra klimat för språkutveckling i skolan.
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4. METOD OCH MATERIAL
Grunden för min undersökning ligger i lärares och elevers syn på läsning och språkutveckling.

Beroende på hur läraren konstruerar ämnet svenska får elever olika uppfattning om ämnet

samt skilda kunskaper (Molloy 2003). Ser läraren på svenskämnet som ett färdighetsämne får

eleverna bilden av ett splittrat ämne där läsning blir till lästräning. Om läraren ser på ämnet

som ett litteraturhistoriskt bildningsämne får eleverna en syn på litteratur där vissa författare

lyfts fram som mer värda än andra, en litterär kanon tillämpas. Språkfärdigheter får inget

samband med litteraturen. Om läraren däremot ser svenska som ett erfarenhetspedagogiskt

ämne kan eleven upptäcka en helhet inom ämnet där elevens språk-, och kunskapsutveckling

hänger ihop och eleven kan uppmärksamma sin egen utveckling. Svenskämnet kan även

utvecklas till ett humanistiskt demokratiämne, där eleverna kan lära sig om livet, dess

möjligheter och konflikter.

       Läsning är en del av språkutvecklingen. I IEA-undersökningen som genomfördes under

läsåret 1990/1991 (Taube 1992) konstaterades det att de svenska eleverna var goda läsare,

men att de skulle kunna bli bättre på att läsa faktatexter. En av anledningarna till att svenska

ungdomar läste så bra kan bero på att de såg på läsning som en fantasifull och trevlig

sysselsättning och därför läste en hel del både i skolan och på fritiden. Det konstaterades även

att de elever som läste mest också läste bäst.

       När det gäller skrivutveckling förhåller det sig på ett liknande sätt som med läsutveckling.

Den elev som skriver ofta och mycket utvecklas snabbare än den elev som inte skriver lika

mycket. (Molloy 1996 och Bergöö et al. 1997). Skrivprocessen är ett utmärkt

språkutvecklande medel men även skrivuppgifter kopplade till litteraturläsning utvecklar

språket. Det finns ett starkt samband mellan litteraturläsning, präglad av lust och intresse, och

skrivförmåga. När eleverna får uppgifter av kommunikativ karaktär samt känns meningsfulla

för eleven är även det språkutvecklande.

       Kunskaper och tänkande har ett nära samband hos individen. Skolan har en stor möjlighet

att påverka elevens tänkande (Allwood 1988). Tänkandets mål styrs av elevens mål intressen

och behov och därför är det viktigt att skolan skapar goda förutsättningar för att eleven skall

utvecklas på ett positivt sätt. Genom reflektion över sitt eget lärande och genom

självvärdering utvecklas det kognitiva tänkandet. Piagets idéer om problembaserat lärande har

sin grund i den kognitiva teorin vilken har haft en stor betydelse för vår läroplan, Lpo-94.
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       Även den socialinteraktionistiska teorin har haft betydelse för läroplanens utformning och

vårt kunskapstänkande. Inom denna teori hävdar Vygotskij att språk och kommunikation är ett

nödvändigt redskap för tänkande. Man kan uttrycka det som att tänkande utvecklas från

kommunikation med andra människor till inre samtal, tankar. På så sätt kan man förstå att

tankeutvecklingen i hög grad har att göra med språk- och kunskapsutvecklingen.

       Sammanfattningsvis kan man säga att läsning, skrivning, samtal och tankeutveckling

utgör grunden för en positiv språkutveckling. För att lyfta helheten behöver man träna på alla

delar. Dessa teorier har utgjort bakgrund till mitt metodval.

Intervjustudie

       Jag har använt mig av den kvalitativa intervjun som underlag för min studie. Steinar

Kvale (1997)   skriver att

intervjuer är särskilt lämpliga när man vill studera människors syn på meningen hos sina levda

liv, beskriva deras upplevelser och självuppfattning, och klargöra och utveckla deras perspektiv

på sin livsvärld. (ibid. s. 100)

Anledningen till att jag valt att göra intervjuer är för att jag vill få fram lärares och elevers syn

på läsning och språkutveckling. Det jag strävade efter att få fram var vilken syn lärare

respektive elever har på skönlitteratur, vilka förväntningar de har på läsandet i skolan, om de

ser någon koppling till skrivutveckling och utvecklingen av det kognitiva tänkandet samt om

elevernas kön spelar någon roll för valet av skönlitteratur.

       Undersökningens uppläggning har även inspirerats av det etnografiska perspektivet.

Birgitta Kullenberg (1996) menar att en grundläggande tanke i etnografin är att forskaren, för

att förstå människors sätt att leva och lära, fångar dessa människors erfarenheter genom deras

sätt att uttrycka dessa.

       Jag har under några veckor observerat, samtalat med och intervjuat mina informanter för

att skapa ett underlag för denna undersökning. De informanter jag valt att intervjua är två

kvinnliga lärare som jobbar i år 6–9 och åtta elever i årskurs åtta, flickor och pojkar.

Lärarintervjuerna har jag genomfört på drygt en halvtimma, medan elevintervjuerna är något

kortare och därför också betydligt fler. Genom att vistas i skolmiljön har jag fått en bild av hur
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mina informanter upplever det undersökta, men det är genom intervjuerna som det faktiska

resultatet vuxit fram.

Urval

I samband med min verksamhetsförlagda utbildning har jag kommit i kontakt med en skola

där har jag även kunnat genomföra min undersökning. Jag har under några veckor observerat

elever och lärare, samtalat med dem och genomfört intervjuer. Som underlag för

undersökningen har jag även haft tillgång till elevernas svenskbetyg. Anledningen till att jag

valt att ta upp elevernas betyg är för att undersöka om läskvantitet inverkar positivt på

kunskaper och betyg.

       Jag valde att intervjua två kvinnliga lärare och åtta elever, fyra flickor och fyra pojkar.

Anledningen till att jag valde att intervjua fler elever än lärare grundar sig på min föreställning

om att elever inte ger lika utförliga svar som lärare och jag ville därför försäkra mig om ett bra

underlag. Jag ville på så sätt få en bild av både lärares och elevers syn på språkutveckling och

vad som inverkar positivt på denna utveckling. Vid urvalsförfarandet av lärare tog jag kontakt

med min handledare och en av hennes kollegor på min VFU-skola. Eftersom svensklärarna på

skolan består av tre kvinnor fanns det ingen möjlighet att vidga könsperspektivet hos lärarna.

Eleverna däremot valde jag ut ur en åttondeklass, min önskan var att få ett slumpmässigt urval

dock med en jämn könsfördelning. Elevgruppen har inte haft någon av de intervjuade lärarna i

ämnet svenska tidigare då det under det senaste året genomförts en del omstruktureringar i

verksamheten. Detta kan spela in på resultatet, men jag gjorde den bedömningen att så länge

jag själv är medveten om detta bör det inte ha någon nämnvärd betydelse. Lärarnas och

elevernas syn på litteratur och språkutveckling kan därför skilja sig något åt.

       Innan jag genomförde intervjuerna med eleverna sände jag hem information om

undersökningen samt en lapp för påskrift om eleven fick tillstånd att bli intervjuad. Det visade

sig att det var precis åtta elever som hade tillstånd hemifrån samt önskade delta i min

undersökning. Fyra av dessa var pojkar och fyra var flickor. Nackdelen med detta urval är

dock att de mindre studiemotiverade eleverna inte ville delta i intervjuerna och därför inte

finns representerade i resultatet. Detta berodde dels på att medverkan i undersökningen var

frivillig, dels på att det krävdes tillstånd från föräldrar att delta. För att göra undersökningen

anonym och för att värna om mina intervjupersoners konfidentialitet (Kvale 1997) har alla

informanter tilldelats fingerade namn i bokstavsordning från A till J. I kapitel 5, Resultat,

kommer jag att ge en kort beskrivning av varje informant samt beskriva skolan lite närmare.
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Anledningen till detta är att jag vill ”berika intervjuresultatet” som Kvale (1997 s. 245)

uttrycker det. Genom att ge bakgrundsinformation om informanterna samt den miljö de vistas

i gör texten mer läsvänlig, vilket skapar ett större underlag för tolkning.

Genomförande

Genom att tillbringa dagarna som deltagande observatör fick jag bra kontakt med både lärare

och elever. Intervjuerna genomfördes i slutet av min observationsperiod i ett avskilt rum.

Intervjuerna genomfördes individuellt för att alla informanter skulle få tillfälle att komma till

tals och framföra sina åsikter.

        Intervjupersonerna fick inte i förväg ta del av intervjufrågorna, men de fick en kort

information om ämnet för studien. Frågorna som ställdes till elever respektive lärare berörde

samma frågeområden, men anpassades till deras grupptillhörighet. Med detta menas att jag

ställde fler följdfrågor till eleverna eftersom deras svar inte var lika utförliga medan lärarnas

svar var utförligare och krävde färre preciseringar från mitt håll. Jag använde mig av

bandspelare för att underlätta informationsbehandlingen och för att optimera fokuseringen på

intervjusituationen. Jag skrev sedan ut lärarintervjuerna, viss anpassning gjordes till

skriftspråket, men de muntliga särdragen bibehölls. Elevintervjuerna skrevs ut med hjälp av

stödord. Anledningen till att jag valt att inte skriva ut varje intervju ordagrant är dels för att

det är den generella uppfattningen som är viktigast, men även för att spara tid i arbetet med

undersökningen. Jag har därför lyssnat desto noggrannare vid genomgången av

intervjumaterialet och tycker att informanternas synpunkter framgår på ett tydligt sätt.

Analysprocessen tog sin början redan i samband med observationerna och samtalen, men fick

en djupare mening i och med intervjumaterialet. Allt mitt material, med tyngdpunkt på

intervjuresultaten har utgjort underlag för slutanalysen.

Intervjufrågorna

De frågor jag ställde till mina informanter var dels konkreta faktafrågor, men framförallt

öppna frågor där jag ville att de skulle berätta vad de själva hade för synsätt på de berörda

ämnena.

Till lärarna ställde jag följande frågor:

1. Hur länge har du arbetat som lärare?

2. Vad har du för syn på ämnet svenska?

3. Vad anser du främja elevernas språkliga förmåga?
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4. Hur arbetar du för att eleverna skall utveckla sitt språk?

5. Vad anser du skönlitteratur har för roll i skolan, vilken slags litteratur bör man läsa?

6. Vad tror du att eleverna har för syn på läsandet av skönlitteratur i skolan?

Följande frågor ställde jag till eleverna:

1. Tycker du om att läsa, vilken typ av böcker gillar du?

2. Läser du ofta på fritiden, vad hette den senaste boken du läste? Berätta lite mer om den.

3. Vad tycker du att skönlitteratur har för betydelse i skolan, vilka böcker bör man läsa?

4. Vad tror du att lärarna har för tanke bakom olika läsprojekt, varför skall man läsa i skolan?

5. Vad anser du att språkutveckling är? Vad är språkutvecklande?

6. Kan du se att du utvecklat ditt språk under det senaste halvåret/under en femårsperiod?

7. På vilket sätt har du utvecklat ditt språk?

Tillförlitlighet

Som blivande svensklärare har jag en förförståelse i ämnet som har varit mig till god hjälp

under arbetets gång. Jag har strävat efter att vara konsekvent i intervjuförfarandet, och försökt

att skapa liknande förutsättningar för varje intervju. Jag har försökt att inrikta mina frågor på

hög kvalité så att resultatet blir väsentligt för ämnet. Intervjuerna behandlades konfidentiellt

enligt gängse normer.

       I en kvalitativ studie finns det alltid ett utrymme för forskaren att tolka informationen.

Risken med att vara en ensam intervjuare är att man som forskare, enligt Judith Bell (2000), är

omedveten om risken för skevhet i sin tolkning, detta kräver således medvetenhet. Vidare kan

validiteten, giltigheten, som enligt Bell är ”ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver

det man vill att den skall mäta eller beskriva” (ibid. s. 90) diskuteras. Jag anser att min

undersökning har erforderlig validitet, då den beskriver och utreder de frågor som jag ville

beskriva. Jag har hela tiden strävat efter att vara så grundlig som möjlig i mitt analysarbete,

det vill säga att jag har hela tiden gått tillbaka till resultaten för att få belägg för min analys.

Jag har även funnit stöd för vissa av mina tolkningar i den lästa litteraturen.



23

5. RESULTAT
I det här kapitlet kommer jag först att beskriva skolan och informanterna för att ge en bild av

miljön jag vistats i och personerna jag träffat. Därefter kommer jag att gå igenom

intervjuresultatet för lärare respektive elever i den ordning jag ställde intervjufrågorna. I

resultatet redovisas även min egen analys. Efter frågorna följer en sammanfattning av

resultatet för både lärare och elever samt en kort sammanfattande analys.

Skolan och informanterna

Jag har intervjuat två lärare och åtta elever på en skola i Västsverige. Skolan har först under de

senaste sju åren gått från att vara en 0–12 (år) skola till att bli en 0-16 (år) skola. Detta innebär

att många av lärarna för de äldre eleverna är ganska unga, men ändå mycket kompetenta.

       För år 6-9 är lärarna uppdelade i tre arbetslag. Varje arbetslag har hand om fyra klasser,

en ur varje årskurs. Arbetet i lag fungerar mycket bra, men det innebär att skolans tre

svensklärare oftast bara hinner träffas och diskutera ämnet på ämneskonferenser. Inom

arbetslaget försöker man istället att arbeta ämnesöverskridande i olika teman, vilket man kan

finna belägg för i läroplanen. Det fungerar oftast mycket bra.

       Den första läraren, Anna, är lärare i svenska och spanska och  har arbetat som lärare i fem

år. Hon gick sin utbildning när Lpo-94 var ny och hon tycker att den diskuterades flitigt både

under utbildningen och ute i skolorna. Hon tycker dock att det vore en överdrift att säga att

läroplanen genomsyrade hennes utbildning, men lärarna ute i skolorna ville gärna ta upp den.

Hon tycker att det ofta var så att man diskuterade på ett sätt och undervisade på ett annat. ”För

naturligtvis kunde inte alla lärarna förändra sig på en dag eller ens ett år” som Anna själv

uttrycker det. Detsamma gäller praktiken hon gjorde, den var inte direkt genomsyrad av nya

idéer. Hon tycker att man kan fråga sig om det blev något nytt eller inte i vissa fall bland

kollegorna.

       Den andra läraren, Bettan, är lärare i svenska och engelska och har även hon arbetat som

lärare i fem år. Även Bettan nämner att Lpo-94 diskuterades en hel del under utbildningen.

Något annat som genomsyrade utbildningen tycker hon är tanken om ”learner-autonomy”,

vilket innebär att eleverna är med och planerar undervisningen och utvärderar den i samråd

med läraren i par, smågrupper eller enskilt. Detta arbetssätt har hon även fortsatt att jobba

efter som verksam lärare. Som nyutbildad vikarierade hon i många olika skolor, klasser och

åldrar. Detta tycker hon har gett henne en inblick i hur man jobbar i olika åldrar och en
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förståelse för hur det hänger ihop i skolsystemet vilket i sig är mycket viktigt. Det är också

viktigt att man har en helhetssyn i skolan där alla jobbar mot samma mål, ungdomar som skall

bli vår framtid.

       De intervjuade eleverna går i åttonde årskursen på samma skola som lärarna arbetar. I

klassen går 21 elever varav femton är pojkar och sex är flickor, alla är fjorton år gamla. De

flesta av eleverna är mycket studiemotiverade och har jobbat bra den senaste terminen

eftersom deras första betyg har varit en extra sporre. Av de elever jag har intervjuat ligger två

på VG, två på starka G, tre på G och en på lite svagare G betygsmässigt i svenska.

       Eleverna reflekterar varje vecka över sitt lärande i sin loggbok där det finns utrymme för

självvärdering och egen målsättning. Loggboken används även för skriftlig kommunikation

mellan elev och mentor. Vissa elever är mycket ambitiösa vad gäller loggboksskrivandet, men

som med allt annat finns det de som slarvar och inte tar loggboken på allvar.

       Cissi är en tjej som läser mycket böcker. Den senaste läste boken var Hatets barn som

handlar om ett triangeldrama. Cissi läser en hel del på fritiden och på senare år har det blivit

mest vuxenböcker. Det går bra för Cissi i skolan och hon har ganska bra betyg. I svenska har

hon VG. Hon tycker att man borde läsa mer och oftare i skolan.

       Dilba läser även hon ofta böcker. Den senaste boken hon läste hette Djupt vatten och

handlar om en tjej i hennes egen ålder. Dilba gillar ungdomsböcker bäst för att hon känner att

hon kan identifiera sig med huvudpersonerna då. Hon läser mest hemma eftersom hon tycker

att det verkar som om man inte hinner läsa böcker på skoltid. Hon tycker att man borde ha en

lästimme varje vecka i skolan. Det går bra för Dilba i skolan och i svenska ligger hon på ett

starkt G.

       Elin är en tjej som älskar verklighetsbaserade böcker. Hon tycker att det är viktigt att det

finns en förankring till verkligheten i böckerna och att det är fängslande att läsa om

människors öden. Den senaste boken hon läste hette Jag dödade mitt barn och handlade om

en ung kvinna som dödat sitt barn, men som nu försöker gå vidare och med hjälp av sin

psykolog har kvinnan skrivit boken. Elin tycker att man kan lära sig mycket om livet genom

att läsa böcker, men i skolan tror hon inte att det är lika viktigt. Elin är duktig, men har svårt

för att slutföra saker, därför ligger hon på ett knappt G i svenska.

       Frida läser inte så mycket, men om hon läser väljer hon fantasyböcker eftersom hon

tycker att bokvärlden skall vara spännande och ta henne till en annan magisk eller lite mystisk

plats, annars är det ingen större mening med att läsa böcker. Den senaste boken hon läste hette

En andra chans och handlade om en flicka som burit sig illa åt i livet och därför fick en andra
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chans. Hon tror att man kan lära sig mycket av böcker, men hon har inga konkreta exempel.

Det syns på Fridas uppsatser att hon läser en del fantasy och hon skriver flitigt, ändå har hon

inte en särskilt hög språklig nivå utan behöver jobba vidare med sitt språk, därför ligger

svenskbetyget på G.

       Gustav är en kille som enligt honom själv inte läser så mycket. Han läser ibland, mest

tidningar, men ibland läser han även böcker, den senaste boken han läste var Sagan om

ringen. Han tyckte att den hade en bra handling och var spännande. Han gillar mest

äventyrsböcker och fantasy. Han tycker om att läsa, när han inte har något annat för sig tycker

han att det vara skönt att sätta sig och läsa en stund. Han tycker att det är bra att läsa för att

man kan lära sig saker från böcker. Gustav är lite oengagerad i skolarbetet och tror sig kunna

det mesta utan att läsa på några läxor. Detta är dock inte fallet, även om han har lätt för sig.

Han ligger på betyget G i svenska.

       Henrik är en kille som tycker att läsning är roligt och avkopplande samtidigt som man lär

sig saker och får ett bättre språk. Den senaste boken han läste var en deckare som hette Mord

ombord. Henrik läser en del och då helst deckare. Det är viktigt för honom att en bok är

spännande annars är det inte lika roligt att läsa. Han är mycket ambitiös med sitt skolarbete

och ligger på  ett starkt G i svenska.

       Ian är en kille som läser mycket. Den senaste passionen är Fem-böckerna och dem läser

han i rasande fart. Han tycker att det är viktigt att man kan leva sig in i böckerna och kunna se

bokvärlden framför sig. Han tycker att det har lästs lagom många böcker i skolan, läser gör

han helst på fritiden. Han är mycket ambitiös med sitt skolarbete och därför även duktig i

svenska, betyget nu i höst blev VG.

       Jocke är mycket förtjust i att läsa deckare, Tom Clancy är en av favoritförfattarna. Den

senaste boken han läste var dock Broken sky som handlade om framtiden. Han tycker om att

läsa eftersom det är stimulerande och för att man kommer in i en annan värld där man kan

fantisera själv. Han tycker att det är som en stunds verklighetsflykt. Helst läser han deckare,

böcker om krig eller fantasy, men han tycker att det är viktigt att man även läser lärorika

böcker, bara de är spännande. Han skriver även en hel del berättelser hemma både på svenska

och på engelska för att han vill bli bättre på att skriva. Liksom sina klasskamrater är Jocke

mycket ambitiös och ligger på ett starkt G i svenska.
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Lärarnas syn på språkutveckling

Hur länge har du arbetat som lärare? Anser du att du präglats mycket av din

utbildning, på vilket sätt?

För att få bakgrundsinformation och en större förståelse för mina informanter började jag med

att fråga hur länge de arbetat som lärare och om de ansåg att de präglats mycket av sin

utbildning. Denna information använde jag mig av för att skriva en kort presentation av mina

båda informanter (se sid. 22).

Vad har du för syn på ämnet svenska?

- Delar och helhet eller röd tråd

I intervjuerna ställde jag tidigt frågan vilken ämnessyn mina informanter har på ämnet

svenska. Detta för att kunna se om lärarnas uppfattning om svenskämnet hade någon inverkan

på elevernas syn på ämnet svenska. Anna berättade att hon ser svenskan som ett stort pussel

där man jobbar med olika bitar som sedan fogas samman till en helhet. Eleverna får läsa texter

och innehållet diskuteras, de skriver texter och där är det förstås helheten som är det

viktigaste.

Exempel 1. Anna:

Oftast har vi jobbat med något, exempelvis inledningar eller styckeindelning och då är det just

det som jag vill att eleverna skall vara extra noga med när jag samlar in deras arbeten för

rättning, men jag poängterar alltid att helheten är det viktigaste.

När Anna sedan lämnar tillbaka elevernas alster försöker hon alltid vara noga med att

kommentera lika mycket positivt som negativt vad gäller innehåll och språk. Hon berättade

också att då hon även är lärare i moderna språk är det lätt att se språkinlärning som en kreativ

process.

Exempel 2, Anna:

Man måste vara inställd på att man skall skapa något, något nytt och något eget. Det måste

kännas att man vill skapa själv, språk är alltså ämne som är både praktiskt-estetiskt i någon mån

eftersom det är egentligen så mycket teori kring ordinlärning och grammatik, man måste därför

både plugga mycket men man måste också vara inställd på att skapa.
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Hon låter eleverna läsa texter och de pratar om innehållet. Eleverna skriver berättelser och hon

rättar dem på samma sätt i svenska och spanska, hon ser till innehållet och strukturen och det

viktigaste är att innehållet skall gå fram på bästa sätt. Hon menar att det alltid är lite känsligt

att bedöma elevernas uppgifter eftersom många uppfattar betyg som ett mått på hur värdefulla

de är, vilket det absolut inte är. Svaga elever behöver uppmuntras och då kanske man inte

behöver fokusera alltför mycket på den språkliga biten utan lyfta fram det eleven lyckats bra

med i första hand. Sedan kan man kommentera att eleven kan jobba mer med den språkliga

biten och kanske ta hjälp av en kompis för att texten skall bli bättre nästa gång.

       Bettan har en lite annan syn än Anna på svenskämnet. Hon menar att allt man gör inom

svenskämnet skall hänga ihop med en röd tråd. Det är viktigt att eleverna känner att allt de gör

har en mening och att de har möjlighet att påverka undervisningen om de vill. Bettan vill att

eleverna skall känna att deras jobb inte görs i onödan och därför har hon haft ett samarbete

med  den lokala dagstidningen där en del av elevernas arbeten publicerats. När de sedan

arbetar med litteratur vill hon att den skall vara förankrad i en kontext, så att eleverna känner

att det finns en mening med att läsa. När de jobbar med att tala försöker hon skapa naturliga

situationer, exempelvis debatter om ämnen som är viktiga för eleverna, för att öva upp nya

uttrycksformer. När det kommer till bedömning av uppgifter anser Bettan precis som Anna att

man bör skilja på språk och innehåll när man ger kommentarer på uppgifter. Det som är

känsligast är enligt Bettan är dock om en elev skriver språkligt korrekt, men inte har några

djupare tankar i sina uppgifter.

Exempel 3, Bettan:

Det är ju svårt att säga till någon att han eller hon inte skriver tillräckligt bra innehållsmässigt

och på så sätt inte är tillräckligt ”smart” för att få ett bättre betyg även om eleven skriver

språkligt korrekt.

Diskussionen kring betyg och självförtroende kan tolkas som mycket viktig eftersom många

elever får dåligt självförtroende på grund av att de inte lyckas nå upp till betyget godkänd. Det

är mycket viktigt för lärarna att visa att personen ändå har ett värde och att personens

kunskaper hela tiden kan utvecklas. Även elever som skriver språkligt korrekt kan behöva

läsa, diskutera och skriva mycket för att utveckla sitt språk men framförallt sitt tänkande.

Betyget är dock inte ett mått på personligt värde utan ett kunskapsmått, vilket är viktigt att

framhålla.
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Vad anser du främjar elevernas språkliga förmåga?

- Medvetenhet

En av frågorna jag ställde i intervjuerna med dessa två lärare var vad de anser främja

språkutveckling. Anna anser att det är viktigt att tänka på att både läs-, skriv- och

tankeutveckling hör ihop. ”Det är helheten man vill åt och det är den jag vill att eleverna skall

utveckla.” Bettan ger mer konkreta exempel på olika aktiviteter hon anser vara

språkutvecklande.

Exempel 4, Bettan:

Det finns mycket som främjar språkutvecklingen, till exempel att läsa mycket, men även titta på

film och tv och att läsa serier. Jag är av den meningen att det är bättre att läsa serier än att inte

läsa alls.

Något annat som både Anna och Bettan anser vara språkutvecklande är processkrivning.

Bettan berättar att hon själv lärt sig arbetssättet först på högskolan, men har känt att det var

alldeles för sent, därför har hon introducerat arbetssättet i grundskolans senare år vilket har

varit lyckat.

       När man ser till hur dessa båda lärare arbetar med eleverna kan man tolka det som att de

är mycket medvetna om vad som främjar språkutveckling och hur de skall få eleverna

motiverade att utveckla sitt språk. De arbetar målmedvetet och man kan se att sammanhang

och meningsfullhet är något av det viktigaste i arbetet med eleverna.

Hur arbetar du för att eleverna skall utveckla sitt språk?

- Meningsfullhet

När informanterna sedan skulle berätta hur de arbetar för att utveckla elevernas språk visade

det sig dock att de, trots att deras bild av svenskämnet inte helt stämmer överens, arbetar på ett

liknande sätt. Båda lärarna arbetar en hel del med skrivprocessen för att utveckla elevernas

skrivande. Anna berättar kortfattat om processen och påpekar att hon helst inte hjälper till för

mycket under resans gång utan kommenterar arbetet efteråt. Bettan berättar att hon aldrig tar

emot en första kladd, eftersom hon menar att det alltid går att förbättra sitt skrivande. Dels kan

man be kamrater om hjälp/respons, eller så kan man låta texten vila några dagar så att man ser

på den med nya friska ögon: då finns det alltid något man kan hitta och förbättra. Anna

nämner även att det är viktigt att hitta naturliga situationer där man kan använda sig av

språket. Om man vill utveckla skriftspråket är det viktigt att hitta en situation där det känns
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relevant för eleven att använda sig av sina kunskaper. Bettan berättar om att när hennes elever

har skrivit tidningsartiklar och skickat in till den lokala dagstidningen är det exempel på en

naturlig situation där eleven själv aktivt får jobba för att förbättra sitt språk. Meningsfullhet

verkar vara ett honnörsord för att få eleverna att bjuda till.

Vad anser du skönlitteratur har för roll i skolan, vilken slags litteratur bör man läsa?

Vad tror du att eleverna har för syn på läsandet av skönlitteratur i skolan?

- Litteraturen skall fylla ett syfte

När jag sedan bad dem att berätta vad de tycker om att använda skönlitteratur i undervisningen

tyckte både Anna och Bettan att det är nödvändigt. Anna poängterar att

Exempel 5, Anna:

genom att läsa skönlitteratur tränar man sin inlevelseförmåga och man kan även levandegöra

andra ämnens stoff… man kan också använda sig av skönlitteratur som en intresseväckare eller

ingång till ett arbetsområde.

Bettan berättar om en klass hon en gång mötte som tyckte att det var hemskt tråkigt att läsa.

Anledningen var att de hade läst böcker som inte var förankrade in någon kontext och därför

alldeles för abstrakta för eleverna. Denna klass hade i år sju läst Strindbergs Hemsöborna och

i princip inte förstått någonting. För att få dessa elever intresserade av att läsa försökte Bettan

ta in kul och engagerande böcker, de fick läsa deckare. Bettan är av den meningen att

Exempel 6, Bettan:

man skall läsa så mycket som möjligt, man kan till exempel läsa något för att förklara något

annat, det vill säga skönlitteraturen utvecklar den fakta man läst.

Både Anna och Bettan tycker att man kan läsa alla sorters böcker i skolan, bara man vet vad

man har för syfte med läsningen och läsningen är förankrad i en kontext. Detta för att göra

läsningen mer meningsfull för eleverna. Något annat som de anser är viktigt är att använda

den lästa texten som utgångspunkt för en skrivuppgift.

       På tal om skönlitteratur i skolan tror dock Anna att ”skönlitteratur i skolan har fastnat i ett

slags kulturbevarande”. Hon menar att lärare, unga som gamla, lätt fastnar för samma böcker

de själva läste i skolan. På så sätt bildas en slags litterär skolkanon, medveten eller

omedveten. Anna tycker dock att om man bara är medveten om att detta fenomen finns, så blir

det lättare att reflektera över vilken litteratur som man själv vill använda och varför. Både
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Anna och Bettan säger att det är viktigt att eleverna får läsa sådana böcker som de är

intresserade av. Detta för att utveckla just läsintresset. I den senare delen av grundskolan finns

det en stor spridning på läsintresset. Bettan påpekar att en del elever redan läser vuxenböcker

och andra ungdomsböcker, medan några fortfarande läser barnböcker. Det innebär att om man

som lärare vill kunna uppmuntra elevernas fritidsläsning bör man vara inläst på en del böcker

från varje kategori.

Sammanfattning av lärarnas syn på språkutveckling

De båda lärare jag intervjuat, Anna och Bettan, arbetar aktivt för att förbättra elevernas språk.

Trots att de beskriver svenskämnet på lite olika sätt arbetar de mot samma mål och på

liknande sätt. Meningsfullhet och sammanhang är viktigt för att få eleverna att bli motiverade

att på egen hand söka kunskap och utvecklas. Läsning, skrivning och samtal är alla viktiga

delar i elevens språkutveckling och det är nödvändigt att klargöra för eleven.

       När man ser till vilken litteratur informanterna anser bör läsas i skolan har de en mycket

öppen syn. De anser att om man bara har ett tydligt syfte med varför man skall läsa en viss

bok kan man läsa i princip vad som helst i skolan. De anser även att det är mycket viktigt att

läsa i skolan, dels för att förklara fakta och bredda elevernas kunskaper, men även för att

skapa ett intresse för läsning på fritiden. Läsning är en mycket viktig del i skolarbetet och

genom att kombinera den med skrivuppgifter som eleverna tycker är meningsfulla skapar man

en gynnsam miljö för språkutveckling. Både Anna och Bettan anser att läsintresset är helt

individuellt och att eleverna kan behöva uppmuntras på olika sätt för att utvecklas som läsare.

Elevernas syn på språkutveckling

Tycker du om att läsa, vilken typ av böcker gillar du?

Läser du ofta på fritiden, vad hette den senaste boken du läste? Berätta lite mer om den.

Eftersom min tanke från början var att läsning hör ihop med språkutveckling började jag med

att fråga eleverna om de tycker om att läsa och om de brukar läsa ofta för att sedan koppla

läsningen till språklig förmåga, prestationer i skolan och betyg. Det visade sig att de flesta av

mina informanter är flitiga läsare och att de tycker om att läsa. Informationen om den senaste

lästa boken och elevernas läsvanor har jag använt mig av för att beskriva eleverna i de korta

porträtt som presenterades tidigare i det här kapitlet (se sid. 23).
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Vad tycker du att skönlitteratur har för betydelse i skolan, vilka böcker bör man läsa?

- Lärorika böcker, populära och lättlästa böcker och roliga böcker med kunskapsinnehåll

När jag frågade vilket slags litteratur de tycker att man bör läsa i skolan, tyckte de flesta att

man kan läsa nästan vad som helst i skolan. Det som var återkommande var trots allt att man

bör lära sig något av böckerna man läser där. Cissi uttryckte sig så här:

Exempel 7, Cissi:

Det spelar ingen roll vilka böcker man läser, men i skolan kan det vara bra om boken har någon

koppling till annat man håller på med.

Gustav menar att kunskap finns i böcker, och att det ju är för att lära sig saker som man läser.

Elin menar att det är bra att man läser många olika slags böcker eftersom man då lär sig något

från varje genre. Dilba tycker på ett annat sätt, hon menar att det är jobbigt att läsa klassiker

eftersom att de innehåller ett lite äldre språk och så handlar de inte om aktuella saker, därför

föredrar hon nya och populära böcker. Jocke däremot hävdar att det är viktigt att läsningen är

rolig samtidigt som man tillägnar sig kunskaper, vilket knyter ihop resonemanget kring

läsning på ett bra sätt.

Vad tror du att lärarna har för tanke bakom olika läsprojekt, varför skall man läsa i

skolan?

- För att öva läsförståelse, koncentrationsförmåga eller förståelse

Jag har även frågat eleverna vad de tror att lärarna har för tanke med att läsa skönlitteratur i

skolan. Det visade sig dock att klassen inte har jobbat så mycket med skönlitteratur i skolan,

men ett par läsprojekt har de ändå varit med om under sin skoltid. Den allmänna

uppfattningen om varför man läser i skolan var, tyvärr, att det är för att fördriva tiden.

Eleverna har oftast läst på stunder då de inte haft något annat skolarbete på gång och då är det

inte konstigt att läsningen blir underordnad de andra skoluppgifterna i elevernas ögon. Då de

erinrade sig de läsprojekt de varit med om var alla eniga om att lärarna har en viss tanke

bakom läsningen av skönlitteratur, men när de skulle precisera vad för tanke lärarna har med

läsningen gick åsikterna isär. Cissi tror att det är för att eleverna skall öva upp sin läsförståelse

och koncentrationsförmåga. Ian tror att läsningen är till för att man skall förstå saker på ett

annat sätt. Både Cissi och Ian nämner dock att de nyligen har diskuterat en bok i klassen och

att de tyckte att det var bra för att de fick reda på vad deras klasskamrater tyckte om boken,

eftersom alla uppfattar en text på olika sätt. Ian sade följande:
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Exempel 8, Ian:

I boksamtal får man reda på vad de olika personerna får för uppfattning om boken och då kan

ens egen uppfattning ändras.

Frida tror att det är för att eleverna skall lära sig nya ord och för att öva upp sin läsförståelse.

Jocke kan inte precisera sig, men är säker på att lärarna har någon bra anledning till varför

man bör läsa i skolan:

Exempel 9, Jocke:

Det kanske är för att vi skall lära oss något särskilt, exempelvis hur det var att leva under en

historisk tid eller så.

Här är det på sin plats att nämna att eleverna nyligen läste och diskuterade en historisk roman

i anknytning till att de gjorde egna arbeten kring franska revolutionen. I informationen

eleverna fick före läsningen av boken, nämndes det att boken var till för att eleverna skulle få

veta hur livet i Frankrike under revolutionen kunde vara.

       Efter att ha tagit del av dessa vitt skilda åsikter tolkar jag det som att vi lärare behöver bli

bättre på att motivera varför man gör saker i skolan. Jag tror att det är viktigt för eleverna att

veta att det finns en mening med vad de gör, och att det finns en anledning till att de skall läsa

en viss skönlitterär bok. Om eleverna inte tycker att skolarbetet är meningsfullt lär de sig inte

lika mycket som de borde ha kunnat göra. Det märktes tydligt på Jocke att ha fått höra av

läraren att anledningen till att de fått i uppgift att läsa denna skönlitterära bok var för att de

skulle få en inblick i hur det vara att leva i Frankrike under tiden för revolutionen. Cissi och

Ian kom ihåg vad de gjorde med boken, men de glömde bort varför. De övriga eleverna

nämnde inte ens läsprojektet.

        Frågan jag ställde mig då jag tagit del av denna information blev följaktligen varför de

andra eleverna inte gav samma exempel. Hade läraren inte varit tillräckligt tydlig eller hade

eleverna inte lyssnat till läraren? En annan anledning kan vara att eleverna redan hade glömt

bort vad de gjort eller inte tyckte de att det var nödvändigt att nämna i intervjun.
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Vad anser du att språkutveckling är? Vad är språkutvecklande?

-  Öva på det man vill bli bättre på, få respons på sina uppgifter eller få sina texter bedömda

och betygsatta

Eftersom jag ville ta reda på vad eleverna har för syn på språkutveckling ville jag också veta

hur de själva definierar begreppet. Cissi svarade att ”man har utvecklat sitt språk när man

använder svårare ord och stavar bättre”. Ian berättade att hans mamma brukar ge honom

respons på skrivuppgifter hemma vilket han tycker är ett bra sätt att utveckla språket. Dilba

menar att om man vill utveckla något så måste man träna på det. För att läsa bättre måste man

läsa mycket och för att skriva bättre måste man skriva mycket. Hon tycker också att läsning

och skrivning hör ihop. Elin uttrycker det mera vagt, hon menar att hon blir bättre på att skriva

eftersom hon hela tiden lär sig nya saker. Jocke tycker liksom Dilba att man behöver öva för

att bli bra på saker och anser själv att han blivit bättre på att skriva, eftersom han tycker att det

är kul och därför skriver ofta på fritiden. När eleverna skulle ge exempel på språkutvecklande

aktiviteter nämndes dessutom läsning, processkrivning, boksamtal och diskussioner.

       En annan faktor som Dilba anser vara språkutvecklande är att få sina texter bedömda.

Hon menar att om hon vet att hon får betyg på de uppgifter hon gör, då anstränger hon sig

extra mycket för att de skall bli bra. Frida är dock av en helt annan mening. Hon anser att om

hon slipper betygsstressen och arbetar med uppgifter för andra syften, kanske för att använda

dem i klassen, eller som underlag för en diskussion, då blir hon mindre stressad och

uppgifterna blir också bättre. Därför tycker hon att processkrivning är bra, eftersom hon kan få

tips och idéer av kompisar på hur hon kan förbättra sina uppgifter. Hon tycker dock att det är

viktigt att hon får veta vad som är fel i uppgifterna för att hon skall kunna rätta till dem, men

det är bättre att en kompis hjälper till att ”rätta” uppgifterna än att lärarna gör det.

Kan du se att du utvecklat ditt språk under det senaste halvåret/under en femårsperiod?

På vilket sätt har du utvecklat ditt språk?

- Utveckling är svår att se på kort sikt, men tydlig på längre sikt

Den sista frågan eleverna fick var om de kunde se att de hade utvecklat sitt språk både

skriftligt och muntligt under det senaste halvåret, och i så fall hur, men där var det svårare för

eleverna att ge några konkreta svar. Många tyckte att det var en för kort tid för att kunna se

några större framsteg. Gustav tyckte inte att han hade lärt sig något särskilt under de senaste

åren och det gjorde mig fundersam. Kan det tolkas som att det är vi lärare som har svårt att

synliggöra elevernas utveckling? Rent generellt tyckte eleverna att det är svårt att se sin egen
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utveckling av språket under kortare tid. När jag frågade dem om de kunde se att de hade

utvecklat sitt språk under en femårsperiod blev det genast enklare. Frida tycker att hon lärt sig

att stava bättre. Henrik tycker att han skriver bättre språkligt eftersom han har läst mångas

böcker på senare år. Ian tycker även han att han stavar bättre och skriver bättre språkligt. Dilba

menar att hennes skrivande har utvecklats, men att det är svårt att se under en kortare tid som

ett halvår. Jocke menar att man hela tiden lär sig, genom att läsa får man större ordförråd och

då kan man utveckla sina tankar genom att prata med andra.

       Jag tror att detta resultat kan tolkas som att vi lärare måste arbeta med att synliggöra varje

elevs utveckling för att eleverna själva skall förstå att de hela tiden, även under kortare

perioder, utvecklas både som läsare och skribenter, liksom även som talare.

Sammanfattning av elevernas syn på språkutveckling

De elever jag har intervjuat är nästan alla flitiga läsare. De anser att det är bra att läsa och i

skolan tycker de att det är viktigt att man lär sig något av de böcker man läser där, liksom att

de har någon koppling till andra skoluppgifter man håller på med.

       Eftersom eleverna inte läst kontinuerligt under sin skoltid hade de svårt för att precisera

vad lärarna har för tanke med att läsa skönlitteratur i skolan. Förvånansvärt många trodde att

de läste för att öva sin läsförmåga och för att lära sig nya ord. Endast en elev nämnde att det

kunde vara för att få ökad kunskap om något annat skolarbete man håller på med. Dock

nämnde flera att det finns kunskap i böcker, men de kopplade inte ihop det med anledningar

till att läsa böcker i skolan.

       När eleverna skulle berätta hur de såg på språkinlärning nämnde flera att de hade

utvecklat sitt språk när de använde svårare ord och stavade bättre. När de skulle ge exempel

på hur man kunde arbeta för att utveckla sitt språk nämndes läsning, processkrivning

boksamtal och diskussioner som exempel på språkutvecklande aktiviteter. De hade dock svårt

för att se sin egen språkutveckling under en kortare tid såsom ett halvår, men när de fick

jämföra sitt nuvarande språk med hur de använde språket för fem år sedan blev det genast

enklare. Under en längre period händer det mer och utvecklingen är mycket lättare att se.

Sammanfattande analys av resultatet för både lärare och elever

Efter att ha intervjuat mina informanter framkom det en hel del intressanta tankar och idéer

kring språkutveckling. Mycket av det som framkommit stödjer dock den tidigare forskningen

som har diskuterats i kapitel 3. Något som bör uppmärksammas är att svensklärarens
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konstruktion av ämnet har stor betydelse för hur eleverna uppfattar ämnet och vad de lär sig.

De lärare jag intervjuat arbetar medvetet för ett gynnsamt språkutvecklingsklimat, även om de

skulle kunna vara tydligare när de informerar eleverna om varför de arbetar på det här sättet.

Eleverna är dock medvetna om vad som är språkutvecklande, men de ser inte det

övergripande sambandet som lärarna har tillgång till.

       Läsning ser både lärare och elever som en viktig del i skolarbetet och det stödjer min tes

om att läsning är mycket viktig. Om man dessutom låter läsningen bli en del av ett större

sammanhang ökar dock möjligheterna för språkutveckling. Läsning i samband med

skrivuppgifter och diskussioner anser mina lärarinformanter vara det ideala underlaget för

språkutveckling.
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6. DISKUSSION
I det här kapitlet kommer jag först att diskutera mitt huvudsakliga resultat i förhållande till

syfte och frågeställningar. Därefter diskuteras intervjuresultaten i förhållande till den tidigare

forskning som tagits upp i forskningsbakgrunden. Jag kommer att följa

forskningsbakgrundens disposition och väva in resultatet från intervjuerna med både lärare

och elever.

       Målet med denna undersökning har varit att lyfta fram både lärares och elevers syn på

läsning och språkutveckling. Som väntat har lärarna en vidare förståelse för begreppet, men

även eleverna har på ett bra sätt uttryckt sina tankar kring ämnet. Lärarna är övertygade om att

läsning har en direkt koppling till språkutveckling och eleverna bekräftar detta genom att de

läser mycket och därför har ett väl utvecklat språk. Det är dock inte enbart läsning i sig som är

språkutvecklande. Aktiviteter som skrivuppgifter, diskussioner och boksamtal höjer nivån

ytterligare på språket.

        När man ser till huvudsyftet med undersökningen har det till största del uppfyllts då

lärare och elever har fått berätta hur de ser på läsning och språkutveckling. Det har

framkommit att läsning går att koppla till språkutvecklande aktiviteter, vilket på så vis verkar

för elevernas språkliga utveckling. Samtliga informanter har vid något tillfälle sagt att det är

viktigt att läsa för att utveckla språket. I den inledande problemformuleringen ville jag

undersöka om läsning av skönlitteratur är viktigt, både för kunskapsutveckling och för

personlighetsutveckling. Att läsning är mycket viktigt har också styrkts i undersökningen.

       Vad gäller litteraturval är både lärare och elever överens om att man kan läsa all sorts

skönlitteratur i skolan, bara man har ett syfte med den. Det innebär att de på denna skola

verkar ha kommit långt i utvecklingen vad gäller synen på svenskämnet. Läraren Anna

nämner den kulturbevarande aspekten men menar att om medvetenheten finns är risken

mindre att man hamnar i ett litteraturtänkande där en viss kanon förespråkas på grund av

samhälleliga värderingar. Detta kan till viss del bero på att lärarna är relativt unga och därför

inte ”rutiniserats” i något bestämt litteraturtänkande. I problemformuleringen ställde jag mig

frågan om enklare litteratur skulle kunna vara en inkörsport till mer avancerad litteratur. Det

tycker jag också framgår att lärarna på den här skolan tycker att det är. I intervjuerna nämns

det ett flertal gånger att all litteratur är möjlig att läsa i skolan, bara den fyller ett syfte. Detta

syfte kan dels vara för att väcka ett läsintresse, dels för att väcka djupare tankar eller öka

kunskaper inom ett visst ämne.
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Lärarnas konstruktion av svenskämnet

Efter att ha genomfört denna intervjuundersökning kan jag hålla med Molloy (2003) i hennes

resonemang om att lärarens konstruktion av ämnet svenska är av stor betydelse för hur

eleverna uppfattar svenskämnet. Om läraren ser svenskämnet som ett färdighetsämne kommer

eleverna att uppleva ämnet som splittrat och därför inte kunna se helheten. Litteraturläsning

kommer de att se främst som lästräning. Om läraren ser ämnet som ett litteraturhistoriskt

bildningsämne får eleverna läsa ett urval klassiska verk ur vår västerländska litterära kanon,

medan språkhistoria och grammatik tränas som isolerade moment. Detta resulterar även det i

ett splittrat ämne utan helhetssyn för eleverna. Konstruktionen av svenskämnet som ett

erfarenhetspedagogiskt ämne bygger däremot på en helhetsbild av ämnet svenska där språk-

och kunskapsutveckling går hand i hand. Språket används även i kommunikativa situationer

och meningsfullhet för eleven sätts i centrum. Genom denna ämneskonstruktion kan eleven få

ett helhetstänkande och förstå skolarbetet på ett annat sätt. Molloy nämner även en fjärde

variant av svenskämnet, en utvidgning av den erfarenhetspedagogiska konstruktionen, vilken

hon kallar svenska som ett humanistiskt demokratiämne. Inom detta ämne utvidgas samhällets

betydelse för skolan samtidigt som språkets och litteraturens betydelse kvarstår. Inom detta

svenskämne kan en utvidgad förståelse för omvärlden uppstå hos eleven.

       De två lärare jag har intervjuat arbetar på ett liknande sätt, men när de själva skulle

beskriva sin ämnessyn gick åsikterna isär. Anna beskrev ett svenskämne som kunde liknas vid

ett pussel, där olika bitar fogas till varandra, vilket skulle innebära att hon ser ämnet mer som

ett färdighetsämne. Trots detta arbetar hon mycket med skrivprocessen, vilken mer hör

hemma i den erfarenhetspedagogiska konstruktionen av svenskämnet. Det är på ett vis

tvetydigt, men som Molloy påpekar finns det ingen ren indelning av svenskämnet i de olika

ämneskonstruktionerna, då alla lärare använder sig av alla olika konstruktioner i mer eller

mindre grad. Man kan därför enbart säga att en lärare använder sig övervägande av ett visst

synsätt. Annas konstruktion av svenskämnet är dock svår att precisera då hon beskriver ämnet

på ett sätt, men jobbar på ett annat. Jag tror mig dock kunna skönja en viss lutning mot det

erfarenhetspedagogiska hållet, då hon dels försöker jobba ämnesöverskridande, och dels

försöker skapa meningsfulla situationer för att använda sig av språket. Anledningen till Annas

svårdefinierade svenskämneskonstruktion kan vara att hon även arbetar som lärare i spanska,

där grammatik och ordinlärning är viktigt för att eleverna skall lära sig ett nytt språk.
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       Bettans svenskämneskonstruktion är enklare att definiera. Hon berättar att hon hela tiden

vill skapa ett sammanhang och en röd tråd för eleverna samt att hon vill att undervisningen

skall vara meningsfull. Hon poängterar också att det är viktigt att den litteratur man läser är

förankrad i en kontext. Detta anser jag luta mot den erfarenhetspedagogiska konstruktionen av

svenskämnet.

       Elever som undervisas av lärare med ett erfarenhetspedagogiskt synsätt på svenskämnet

verkar ha de bästa förutsättningarna för att utveckla sitt språk kontinuerligt. Om man ser till

vad eleverna har för syn på lärarnas intentioner med läsning av skönlitteratur, blir det tydligt

att de elever jag har intervjuat inte har fått en erfarenhetspedagogisk svenskundervisning

under hela sin skoltid. Flera nämner att läsning i skolan skulle vara till för att öva upp

läsförståelsen och för att lära sig nya ord. Baserat på denna information kan man dra slutsatsen

att eleverna tidigare antingen har undervisats av en lärare med en färdighetssyn på

svenskämnet, eller att deras lärare har varit dåliga på att berätta varför de gör uppgifter och

vad de kan lära sig av uppgifterna. Detta visar därför att eleverna behöver få motivering och

en känsla av sammanhang i skolämnena för att utvecklas åt rätt håll. Utifrån min studie kan

jag ana att de dock är på väg åt rätt håll, då Jocke även poängterar att man läser böcker i

skolan för att lära sig saker, exempelvis något om en historisk tidsperiod.

Läsning, skrivning och språkutveckling

Vid en jämförelse av resultatet av min undersökning och tidigare forskning är resultatet till

största del en bekräftelse av tidigare resultat. När man ser till hur mycket eleverna läser och

deras språkliga nivå går det att dra paralleller till både Taubes (1992) resonemang kring

läsförmåga och kvantitet i läsning samt Bergöös et al (1997) och Molloys (2003) resonemang

kring läsning kopplat till skrivning. Enligt IEA-undersökningen (Taube 1992) var de elever

som läste mest också bäst på att läsa. De elever jag intervjuat som angivit att de läser ofta och

mycket är också duktiga läsare. De två elever som läser mindre än sina klasskamrater läser

och skriver inte fullt lika bra som dessa. Man kan därför dra slutsatsen att Taubes resultat från

IEA-undersökningen står sig än idag, tolv år efter att den genomfördes. Med mina

informanters läsvanor på fritiden i åtanke finns det troligtvis heller ingen risk för att

fritidsläsandet skulle vara på väg att försvinna.

       Samtliga informanter, både lärare och elever, poängterar att det är viktigt att läsa all slags

litteratur i skolan. Lärarna menar dock att de måste ha ett syfte med den skönlitteratur de
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väljer att använda i undervisningen. Syftet kan dock vara att väcka läsintresset och att få en

lustfylld läsning, vilket Bergöö et al. (1997) menar har en positiv inverkan på skrivförmågan.

Eleverna tycker också att det är viktigt att läsa sådana böcker de själva är intresserade av i

skolan, eftersom det blir mycket roligare att läsa då. De elever jag intervjuat läser mycket och

de är enligt sina lärare även duktiga på att skriva. Detta faktum tyder på att man kan koppla

ihop det lustfyllda läsandet med en positiv inverkan på skrivförmågan.

       Både lärare och elever ger fler exempel på språkutvecklande aktiviteter som man kan

finna stöd för i den tidigare forskningen. Cissi och Ian poängterar att man kan lära sig mycket

genom boksamtal. Enligt Chambers (1993) är boksamtalets syfte att utveckla elevernas språk,

genom att de får läsa och skriva, deras tänkande, eftersom läsandet och läsloggen kräver

eftertanke och även deras personligheter, då de får ta ställning till hur de själva egentligen

tycker och tänker. Genom boksamtal får eleverna också en ökad förståelse för den litteratur de

läst. Ian uttryckte det på ett lite enklare sätt.

Exempel 8, Ian:

I boksamtal får man reda på vad de olika personerna (klasskamraterna) får för uppfattning om

boken och då kan ens egen uppfattning ändras.

Detta tyder på att Ian tycker att han får en djupare förståelse för en bok om han diskuterar den

med sina kamrater samtidigt som nya tankar kan dyka upp och ändra hans egen syn på boken,

vilket är några av Chambers mål med boksamtal.

       Drar man paralleller till Bergöös et al. (1997) undersökning kan man hitta samband

främst med lärarnas erfarenheter. Eftersom man lär sig nya kunskaper i ett sammanhang

menar både Bergöö et al. och de intervjuade lärarna, Anna och Bettan, att man behöver ha en

koppling mellan läsning och skrivning där man använder sig av texter, både skönlitterära och

andra texter, som utgångsmaterial för skrivandet. Anna och Bettan har också erfarenhet av

temaarbete, det vill säga att de har arbetat ämnesöverskridande, främst med SO-ämnena,

vilket de tycker skapar ett större sammanhang för eleverna. Anna poängterar i exempel 5 att

”genom att läsa skönlitteratur tränar man sin inlevelseförmåga och man kan även levandegöra

andra ämnens stoff”. Skönlitteraturen har på så sätt stor betydelse i undervisningen för dessa

båda lärare och man kan se att det är på väg att slå igenom hos eleverna. Ett exempel kan vara

Jocke och hans syn på varför man skall läsa skönlitteratur i skolan. I exempel 9 säger han att

läsning av skönlitteratur kan vara för att de (eleverna) skall lära sig ”något särskilt,
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exempelvis hur det var att leva under en historisk tid eller så”, vilket tyder på att lärarnas

intentioner har gått fram. Minst en elev har förstått meningen med den senaste lästa boken i

skolan.

       Bettan förespråkar också användandet av kommunikativa uppgifter så att eleverna känner

att de gör något meningsfullt. Då Bettan har haft ett samarbete med den lokala dagstidningen

har eleverna fått skriva artiklar om saker som hänt på skolan, vilket har varit mycket

uppskattat. Hon berättar också att de texter som lämnats in för tryckning har blivit mycket bra.

Detta arbetssätt kan man finna stöd för i Bergöös et al. undersökning. De upptäckte att

kvalitén på elevernas texter blev bättre om de användes i kommunikativa sammanhang och att

texterna blev avsevärt sämre då de inte användes i sådana sammanhang.

       De båda lärarna, Anna och Bettan, arbetar även flitigt med skrivprocessen och ser den

som något som genomsyrar deras undervisning. Anna berättar att hon jobbar mycket med

kamratrespons och att hon helst ger kommentarer till eleverna efter att de först fått hjälp av

sina kompisar. Även Bettan har skrivprocessen i bakhuvudet då hon undervisar. Hon tycker,

precis som Molloy (1996), att eleverna alltid kan förbättra sina texter och därför använder sig

även hon av kamratrespons eller om möjligt sparas elevens text till ett senare tillfälle för att

arbeta vidare på den. Detta arbetssätt tycker Anna och Bettan liksom Molloy (1996) bidrar till

att elevernas skrivförmåga utvecklas på ett positivt sätt. Även Bergöö et al. (1997) poängterar

att respons på skrivna texter, vilket är en del av processkrivning, förbättrar skrivförmågan.

       För lärare finns det alltid ett dilemma, vilket är man för att kunna sätta betyg på eleverna

behöver man veta vad de kan. När man jobbar med processkrivning ser man tydligt elevens

utveckling och framsteg och dilemmat blir inte lika stort. Anna och Bettan tycker att det är bra

med processkrivning, samtidigt som de ger eleverna en längre kommentar, om både innehåll

och språk, till de uppgifter eleverna lämnar in. Trots allt finns det de elever som vill lämna in

uppgifter och känner att de gör ett bättre arbete om de får lämna in uppgifter för

betygssättning. Dilba är en av dessa och hon tycker att det är viktigt att lämna in uppgifter för

att få betyg. Det är dock helt i kontrast till vad Bergöö et al. baserat sin undersökning på. De

har tagit fasta på att rättning av färdiga uppgifter inte har någon inverkan på

skrivutvecklingen, vilket däremot gensvar under själva skrivandet har. Fridas resonemang

kring uppgifter och betyg stämmer bättre överens med den tidigare forskningen kring

uppgifter och betyg. Frida menar att om hon slipper betygsstressen och arbetar med uppgifter

för andra syften, kanske för att använda dem i klassen eller som underlag för en diskussion, då

blir hon mindre stressad och uppgifterna blir också bättre. Därför tycker hon att
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processkrivning är bra, eftersom hon kan få tips och idéer av kompisar på hur hon kan

förbättra sina uppgifter. De lärare jag har intervjuat har på så sätt försökt att tillgodose alla

elevers önskningar, genom att både arbeta med processkrivande och låta eleverna lämna in

uppgifter för kommentarer och bedömning.

Språk- och tankeutveckling

Redan tidigt i intervjun med Anna påpekar hon att ”läs-, skriv- och tankeutveckling hör ihop”.

Detta faktum kan styrkas av läroplanen, Lpo-94, som i sin tur inspirerats av Piagets kognitiva

teori. I problemlösande lärosituationer såsom undersökande teman märks det att Annas

samband mellan den kognitiva utvecklingen och språkutvecklingen också hänger ihop med

kunskapsutvecklingen. Även Allwood (1988) poängterar det nära sambandet mellan språk,

tänkande och kunskaper. Han menar att utifrån vår förförståelse skapas förväntningar som

bidrar till att kontrollera tankeflödet. Detta innebär att relationen mellan tänkande och

kunskaper hos en individ är mycket intim. Ökade kunskaper inom ett innehållsområde ger ofta

ett kraftfullare angreppssätt i tänkandet inom området som effekt av detta. Här går det även att

dra paralleller till resonemanget till betyg och bedömning av uppgifter. Som de båda lärarna,

Anna och Bettan, och även Molloy (1996) poängterat finns det en risk för att betyget ”hamnar

rakt i identiteten och självkänslan” (ibid. s. 36). Därför anser jag, utifrån resultatet på

undersökningen och den tidigare forskningen, att man  som lärare har en viktig uppgift i att se

alla individer som utvecklingsbara och försöka överföra den tanken även till eleverna. Det är

även viktigt att påpeka att betyget inte är något mått på elevens värde som person utan enbart

på dennes kunskaper.

       I den socialinteraktionistiska teorin har Vygotskij fört i bevis att språk och

kommunikation är grundvillkoret för att lärande och tänkande skall kunna ske. Även det går

att finna stöd för i läroplanen. Här kan man se ett samband mellan de båda teorierna. Enligt

Vygotskij utvecklas tänkande från samtal mellan människor till inre samtal, tankar. På så sätt

blir samtalet, om böcker, värderingar eller andra tankar, viktigt för elevens kognitiva

utveckling. Enligt Piaget främjas lärande av metakognition i form av reflektionsskrivningar

och loggboksanteckningar med tillfälle för självvärdering. Det innebär att tänkandet utgör en

grund för kunskapsinlärningen. Utifrån dessa fakta kan man förstå att det finns ett samband

mellan all slags lärande, språkligt, kognitivt och kunskapsmässigt. Detta samband har lärarna

jag intervjuat förstått och därför försöker de arbeta med diskussioner, samtal och

reflektionsskrivningar i form av loggboksanteckningar. Eleverna har inte på samma sätt
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uppfattat dessa samband, vilket dock inte är särskilt oroväckande. Att förstå de grundläggande

teorierna för lärande är inte väntat av elever i årskurs åtta, däremot är det viktigt att eleverna

ser ett samband och en mening med skolarbetet och vikten av att utvecklas som person.



43

7. SLUTORD
Jag har under mitt arbete, genom möten med både lärare och elever, fått en lärorik insikt i hur

de ser på läsning och språkutveckling. Något som tydliggjorts i mitt arbete är att lärarens

konstruktion av ämnet svenska är av stor betydelse för vad eleverna lär sig och hur de

uppfattar ämnet. Meningsfullhet och sammanhang är mycket viktigt för att eleverna skall

utvecklas på ett positivt sätt. Min egen syn på hur man kan arbeta språkutvecklande har

vidgats och jag känner mig säkrare på hur jag själv vill arbeta som lärare. Det jag vill ta fasta

på är, att eleverna skall förstå meningen med skolarbetet vilket jag vill uppnå genom att föra

en öppen dialog om undervisningen med dem. Jag vill återigen nämna att en av skolans

viktigaste uppgifter är att ge eleverna god läs- och skrivförmåga. Det tror jag att man som

lärare har möjlighet att göra om man arbetar utifrån ett erfarenhetspedagogiskt synsätt med

eleven i centrum.
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