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Syftet med denna studie är att undersöka tillgången till autentisk engelsk litteratur i 

skolbibliotek i Jönköpings kommun. Syftet är också att tolka litteraturens lämplighet för 

engelskundervisning i årskurs 4-6, samt tolka skolornas val vid inskaffandet av böckerna. 

Detta syfte uppfylls med hjälp av följande forskningsfrågor: 

1. Hur många exemplar av autentiska texter ämnade för årskurs 4-6 finns på biblioteket? 

2. Vilka teman behandlar de autentiska texterna? 

3. Vilka olika genrer är representerade? 

Teorin som denna studie utgår ifrån är autentiska engelska texters fördelar när de används 

för inlärning av engelska språket. Begreppet autentisk text i denna studie beskriver 

autentisk litteratur skriven av och för dem som har engelska språket som sitt modersmål. 

Metod som används i denna studie är hermeneutik. Utgångspunkten i hermeneutiken är att 

det som är skapat av människor bär ett budskap, och därför kan tolkas. Resultatet av denna 

studie visar en stor variation i utbudet av autentiska engelska böcker i skolbibliotek i 

Jönköpings kommun.  
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ABSTRACT 

______________________________________________________________________________ 
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Does English Language Education Lead to the Trafalgar Square? 

A study of Authentic English Literature for Middle-school Classes and its Availability in School 

Libraries in Jönköping’s Municipality                 

                                                                                                                         Number of pages: 35 

______________________________________________________________________________ 

The purpose of this study is to examine the accessibility of authentic English literature in school 

libraries, in the municipality of Jönköping. The purpose is also to determine the suitability of 

literature and its use in English language education in Middle-school Classes and to interpret 

schools’ choice concerning English literature found in the libraries. This purpose will be attained 

through following questions: 

1. How many authentic texts aimed for Middle-school Classes are there in a school library? 

2. Which topics are represented in the texts? 

3. Which genres are represented? 

The theory that this study is based on concerns the benefits of using authentic English texts for the 

English language education. The concept of authentic text used in this study represents authentic 

literature that was written by and for those whose mother tongue is English. Method used for the 

purpose of this study is hermeneutics. Starting point in this method is that all that is created by 

humans carries a message and, therefore, can be interpreted. The result of the research shows a 

great variation in range of and access to authentic English literature in school libraries in the 

municipality of Jönköping. 
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1. Inledning 

 

Att lära sig ett nytt språk kan vara en spännande upplevelse för ett barn. Nya ljud och ord, 

nya sätt att forma meningar kan ge en ny känsla av det som sägs. Detta kan ge ett lekfullt 

intryck på barnet. Men ett språk är mer än bara upplevelse. Språket har en kraft att skapa 

vår identitet. Det är ett verktyg som utvecklar våra tankar och en förutsättning för att vi ska 

kunna ta till oss ytterligare kunskap (Vygotskij, 1934 i Palmér, 2010, s. 53). Medan vi 

utvecklar vårt språk, utvecklar språket oss.   

Att lära sig olika språk öppnar dörrar till kommunikation med människor från andra 

kulturer och ger möjlighet att se världen på andra sätt än vi är vana vid. Människornas 

erfarenheter och tankesätt som under många år har utvecklats och lämnat spår i språket – i 

sättet att benämna och beskriva olika fenomen – ger oss en ny förståelse av världen.   

I dagens värld har engelska språket en speciell plats. Det är ett språk som är närvarande i 

många olika sammanhang. Det används både i kommunikation med personer från engelsk-

talande länder men även som ett internationellt språk. Inte minst behövs det engelska 

språket för att självständigt kunna orientera sig bland all information, som så ofta når oss 

från olika medier.  

Barn i dagens samhälle möter engelska språket mest genom medier som exempelvis TV, 

Youtube och spel. De memorerar och tar gärna med sig olika fraser och ord de har hört, 

speciellt om de har användning för dem i sin vardag. Orden och fraserna har sitt speciella 

värde för barnen eftersom det är ”engelska på riktigt” (Feldmanis, 2010, s. 103), med vilket 

menas engelska som finns i verkligheten utanför skolbänkarna. Detta språk är ”levande” 

och inte alltid likt det korrekta och formella språket som finns i kursböckerna (Sandström, 

2011, s. 20-22).   

När det gäller mötet med engelska språket genom bok som media, handlar det framförallt 

om kursböcker i engelskundervisning i skolan. Vissa lärare använder sig av ett alternativt 

sätt att undervisa i engelska språket, vilket är genom engelsk skönlitteratur och faktatexter. 

Det sättet att arbeta med inlärning av engelska har visat sig vara motiverande för elever 

eftersom det, även här, handlar om ”engelska på riktigt” (ibid.). Autentisk engelsk litteratur 
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är en utmaning att ta sig an, både för elever och för lärare men den erbjuder också en 

spännande resa in i det nya språket i dess ursprungliga och levande form (Sandström, 2011, 

s.103-104),. Eftersom autentiska engelska böcker inte är tillgängliga för barn i vårt 

samhälle i samma utsträckning som TV, Youtube och spel är, kan engelskundervisning i 

skolan vara ett viktigt tillfälle för introduktion och möte med sådana texter. Namnet 

Trafalgar Square i studiens rubrik används som en metafor som syftar till den 

engelsktalande världen och det levande engelska språket. Engelskundervisning i skolan 

bör förbereda elever för att kunna möta precis ett sådant språk och värld (Skolverket, 2016, 

s. 34). 

Men, hur ser utbudet av autentiska engelska böcker ut i svenska skolor idag? Har skol-

bibliotek ett utbud på böcker som har ett innehåll och språk som tilltalar dagens elever i 

årskurs 4-6 och som därför kan användas med framgång i undervisningen? Innehåller 

skolbibliotek en variation av olika genrer? I denna undersökning granskas tillgången till 

autentiska engelska böcker i skolbibliotek och böckernas lämplighet/användbarhet i 

undervisningssyfte i årskurs 4-6. I studien tolkas även skolans val vid inskaffande av 

autentisk engelsk litteratur för skolans bibliotek. 
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2. Bakgrund 

 

I följande avsnitt förklaras bakgrundsfakta angående språkinlärningen genom autentisk 

engelsk litteratur (2.5., 2.6.), begrepp viktiga för förståelsen av studiens resultat (2.3., 2.7.) 

samt beskrivning av engelskaspråkets globala betydelse (2.1.). Det tar även upp styrdoku-

mentets riktlinjer angående ämnet engelska och skolans resurser (2.2., 2.4.). Begrepp som 

förklaras är autentisk och förenklad text samt termen lämplighet av autentisk engelsk 

litteratur för mellanstadieålder. 

 

 2.1. Global betydelse av engelska språket 

  

Engelska är ett globalt språk i världen. Att lära sig engelska öppnar  dörren inte enbart mot 

engelsktalande länder utan till världen globalt. Medjahed (2010) förklarar att betydelsen 

av engelska språket inte är en konsekvens av det stora antalet av dess talare utan är en följd 

av dess breda användningsområde (Medjahed 2010, s. 72 i Bouazid & Le Roux 2014).  

Bouazid och Le Roux (2014) beskriver engelska språkets betydelse ur ett globalt 

perspektiv och bortom dess användning för enbart egna behov. De lyfter fram att ett lands 

aktiva deltagande i den globala ekonomin har som förutsättning medborgarnas kunskaper 

i engelska språket. Genom behärskning av engelska språket får medborgarna tillgång till 

information och kunskap som kan utgöra en grund till landets utveckling – den ekonomiska 

och den sociala (Richards, 2008, s. 158 i Bouazid & Le Roux, 2014).  

Förutom de ekonomiska och sociala fördelarna ger engelska språket tillgång till andra 

kulturer och erfarenheter – både i de engelsktalande länderna och överallt där engelska 

används. Detta betyder att engelsktalande personer har tillgång till en bred repertoar av 

olika perspektiv och erfarenheter som kan fördjupa deras interkulturella medvetenhet 

(Collie & Slater, 1987; Hismanoglu, 2005 i Kaşlıoğlu & Ersin, 2018, s. 214). 
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 2.2. Undervisning av engelska i svenska skolor 

 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshem 2011 anger mål och riktlinjer 

som elever bör uppnå i olika ämnen. Kursplanen för engelska för grundskolan lyfter fram 

olika förmågor som elever bör uppnå innan de lämnar grundskolan.  De förmågorna som 

kursplanen anger är: 

- Att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter 

- Att formulera sig och kommunicera i tal och skrift  

- Att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda 

- Att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och 

- Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika 

sammanhang och delar av världen där engelska används (Skolverket, 2016, s. 34) 

Engelskundervisning i svenska skolor sker framförallt genom användningen av kursböcker 

som innehåller texter skrivna i undervisningssyfte. Sandström (2011) problematiserar både 

användningen av sådant material och arbetssätt samt uppgifter som följer texterna (s. 18-

19). Hon menar att eleverna inte förmår ta till sig kunskapen i kursböcker som inte tilltalar 

deras intresse och behov. En viktig förutsättning för lyckad inlärning av ett språk, menar 

Sandström (2011) är motivation som kan uppnås genom att erbjuda eleverna ett språk som 

de kommer att kunna ha nytta av i sin vardag. Sandström (2011) föreslår användningen av 

autentisk engelsk litteratur – skönlitterära och faktatexter – skrivna för engelsktalande barn 

i samma ålder som inlärare (Sandström, 2011, s. 20-22, 42 i Ahnberg, 2018, s. 12).  

Även om det finns skillnad i kvalité av olika texter skrivna specifikt för inlärning av 

engelska språket (Day & Bamford, 2010, s. 56), är språket i kursböckerna ofta förenklat 

och konstlat och följer inte alltid de levande trender och språkförändringar som finns i 

varje språk (Sandström, 2011, s. 21–22). En autentisk text beskrivs som en källa av 

”engelska på riktigt” även av barnen själva (Feldmanis, 2010, s. 103).  

Engelskundervisning ska förbereda elever att möta autentisk engelska i den engelsktalande 

världen. Williams (1984) anger att det bästa sättet att lära sig att förstå och tolka autentisk 

engelska är just genom att möta den i sin inlärning (Williams, 1984, s. 25 i Day & Bamford, 

2010 s. 54). 
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2.3. Autentisk och förenklad text 

 

Nutida forskning beskriver en text som är skriven på ett språk som är modersmål både för 

författaren och för personer som texten var ämnad till, som en autentisk text. 

(Day & Bamford, 2010, s. 54). Begreppet autentisk text har dock förklarats även på andra 

sätt. Swaffar (1985, s. 17) beskriver att autenticitet av en text har att göra med 

kommunikationen mellan texten och läsaren (Swaffar, 1985, s. 17 i Day & Bamford, 2010, 

s. 60). Hon skriver att en autentisk text är varje text som kommunicerar mening till läsaren 

– även om den är skriven för inlärare av ett främmande språk. En annan tolkning ger Walter 

(1986 s. ix), som  i begreppet innefattar både texterna vilkas författare och tänkta läsare 

har samma modersmål men även sådana texter som har bearbetats för att vara lämpliga för 

de som har textens språk som sitt främmande språk (Walter, 1986, s. ix i Day & Bamford, 

2010, s. 54). I denna studie begränsas begreppet autentisk engelsk text till texter vilkas 

författare och de som texterna var ämnade för har engelska som sitt modersmål. I begreppet 

räknas in även översättningar av texter skrivna på ett annat språk än engelska – ifall de är 

översatta för personer med modersmål engelska. 

Vissa författare som exempelvis Feldmanis (2010) stödjer användningen av ”easy readers” 

– förenklade autentiska texter, bearbetade med syfte att vara lämpliga för inlärare av 

engelska (s. 106–107). Sådana texter definieras, enligt det som har beskrivits ovan, olika 

av olika forskare. De kan antingen beskrivas som autentiska – i fall de kommunicerar med 

läsaren, eller definieras som förenklade, eftersom de inte är skrivna för de som har engelska 

som sitt modersmål (Day & Bamford, 2010, s. 54, 60). Det vanligaste exemplet av en 

förenklad text är dock en text som är skriven med syfte att användas i inlärningen av ett 

språk – exempelvis texter i kursböcker.  

Arbetet med autentiska texter beskrivs ofta som motiverande och spännande. Christie 

(2005) beskriver att autentiska skönlitterära texter innehåller en rik potential (s. 205), och 

är bärare av ”ett underhållande och tilltalande språk och ljud i dikter och berättelser” 

(Christie, 2005, s. 205 i Ahnberg, 2018, s. 18). Autentiska texter beskrivs också som inte 

triviala och med en djupare betydelse än de förenklade texterna i kursböckerna (Duff & 

Maley, 1996, s. 6). De ovannämnda exemplen är en del av nutida forskning om betydelsen 

av autentisk litteratur i engelskundervisning. Detta är en utgångspunkt i denna studie och 
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har medfört att undersökningen avgränsades till skönlitterära och faktatexter som är 

skrivna av och för de som har engelska språket som sitt modersmål.  

Termen text är ett brett begrepp och innefattar, exempelvis, litteratur, sång, film och andra 

uttryckssätt för människans tankar och idéer. Denna studie begränsas till undersökningen 

av litteraturen – autentisk skön- och facklitteratur. I studien används olika benämningar för 

den – autentisk litteratur, autentisk engelsk litteratur, autentisk skönlitterär och faktatext, 

samt autentisk text. De olika namnen (dock alltid med ordet autentisk före) används för att 

skapa en variation i språket samt vara mer specifik i beskrivningar men alla benämningar 

syftar på autentisk engelsk litteratur, som denna studie handlar om.  

 

2.4. Läroplanens (Lgr 11) riktlinjer angående skolans läromedel 

 

Kursplanen för engelska i mellanstadiet anger olika förmågor som eleverna bör tillägna sig 

i sin inlärning av engelska språket. En av dem är förmåga att ”kunna förstå och tolka 

innehållet i talad engelska och i olika slags texter” (Skolverket, 2016, s. 34). Uttrycket 

”olika slags texter” ger ett utrymme till användningen av autentisk engelsk litteratur, och 

kan tolkas som att de bör ha sin plats i engelskundervisning – ännu mer med tanke på att 

elever i framtiden kommer att möta precis sådana texter/språk.   

Lgr 11 anger att ”skolans arbetsmiljö ska utformas så att eleverna har tillgång till […] 

läromedel av god kvalitet och annat stöd […] t.ex. bibliotek” (s. 18). Läromedel och annat 

stöd av god kvalitet kan tolkas som kursböcker och andra texter som är anpassade till 

grundskoleelever i olika åldrar. Sandström (2011) beskriver att de autentiska texterna som 

väljs ut för arbetet med eleverna bör innehålla språk som de kan ha nytta av i sin vardag 

(s. 20-22). Utifrån detta bör ett skolbibliotek med god kvalité innehålla texter som, förutom 

att de är autentiska, också med sitt innehåll och språk är lämpliga att användas i en elev-

grupp i grundskolan.  
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2.5. Undervisning genom autentisk engelsk litteratur 

 

Nutida forskning har visat att användningen av autentisk litteratur i engelskundervisning i 

årskurserna 1–5 i grundskolan har olika fördelar för språkinlärare. Fördelarna som lyfts 

fram är, exempelvis, motivation hos elever, utvecklingen av interkulturell kompetens 

(Kaşlıoğlu & Ersin, 2018, s. 214), bra introduktion till samtal om existentiella frågor 

(Gomez, 2012, s. 51), samt att texterna är en tillgång till ett autentiskt engelsk språk (Day 

och Bamford, 2010, s. 56). När det gäller vissa nackdelar som, exempelvis, närvaro av 

föråldrade ord eller uttryck eller ett för avancerat språk, föreslås det olika åtgärder som 

exempelvis byte av föråldrade ord (Sandström, 2011, s. 43), val av enklare följduppgifter, 

noga planering och förberedelse inför lektionen samt rätt val av litteratur 

(Duff & Maley, 1996, s. 8).  

Sandström (2011) anger att engelskundervisning genom autentisk litteratur gagnar 

elevernas språkutveckling. Hon jämför utveckling av ett främmande språk hos yngre elever 

(åk 1-5) med utvecklingen av deras modersmål (s. 31-33). Enligt Sandström (2011) 

utvecklas språket och läsandet genom att eleven hör orden medan någon annan berättar 

eller läser. Med det påstår hon att läsningen inte är en direkt följd av avkodningen som 

blev automatiserad, samt att ordförrådet i både modersmålet och främmande språket 

utvecklas på samma sätt (Robert & Neal, 2004 i Sandström, 2011, s. 24–25). Hon menar 

att en lärare inte behöver byta ut svåra ord i en autentisk text enbart för att de är svåra att 

läsas/uttalas av en nybörjare. 

Användningen av relevant och för elever intressant autentisk litteratur och uppgifter som 

inbjuder till deltagande, enligt Kaşlıoğlu och Ersin (2018), skapar en djupare relation 

mellan eleverna och karakterärna i berättelsen samt dess olika händelser. Även påhittade, 

avspeglar berättelser något av det mänskliga livet. Deras olika karaktärer och dialoger, 

skriver Kaşlıoğlu och Ersin (2018), tar  fram många skilda mänskliga aspekter och ger 

möjlighet till läsaren att upptäcka nya tankar och känslor. Detta medför ett emotionellt 

engagemang för berättelsen och viljan att aktivt involveras i lösandet av berättelsens 

konflikter. Detta gagnar även elevernas språkinlärning (s. 214).  

Niño och Páez (2018) beskriver arbete med serietidningar i engelskundervisning som ett 

sätt att utveckla elevernas förmåga att skriva. De beskriver att lärare kan använda sig av 
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serietidningarnas form som tilltalar unga elever och uppmuntra dem att uttrycka sin 

kreativitet att skapa egna serietidningar där de berättar genom ord och bild (s. 105).  

 

2.6. Svårigheter med användningen av autentisk litteratur i 

undervisningen 

 

Eftersom autentisk litteratur inte är skriven för att användas i språkundervisningen erbjuder 

den inga förslag och uppgifter för arbetet med den. Det innebär att lärare måste ägna sin 

tid åt en noggrann granskning av textens innehåll och språk och själv skapa uppgifter 

lämpliga för arbetet med hennes/hans elever (Sandström, 2011, s. 103). Medan arbetet med 

kursböcker i engelska följer läroplanens mål och riktlinjer är arbetet med autentisk 

litteratur utan sådan ledning. Det är läraren själv som ska utarbeta en plan där alla delar av 

kursplanen ska finnas med. Sandström (2011) beskriver att arbetet med autentisk litteratur 

tar mer tid och kraft av en lärare än arbetet med kursböckerna gör – i alla fall under första 

mötet med en autentisk text (s. 103-104). Hon förklarar att materialet som skapades under 

detta arbete, kan sparas och återanvändas – med viss anpassning på grund av olika gruppers 

egna särdrag. 

De flesta lärare i de lägre årskurserna väljer dock bort autentisk engelsk litteratur i sin 

undervisning. Phipps och Borg (2009) beskriver att lärarnas negativa förhållningssätt mot 

ett visst arbetssätt är en följd av deras upplevelser under tiden de själva har varit unga 

elever. De menar att de tidiga upplevelserna blir djupt inrotade i en person och kan inte 

förändras även under själva lärarutbildningen (Phipps & Borg, 2009 i Kaşlıoğlu & Ersin, 

2018, s. 215). Kaşlıoğlu och Ersin (2018) menar att det kan vara en anledning till vissa 

lärares negativa attityd mot användningen av autentisk engelsk litteratur i engelskundervis-

ning. 
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2.7. Vilken text är lämplig att använda i årskurs 4-6? 

 

En återkommande utmaning i språkinlärningen är valet av texten som ska användas i 

undervisningssituationen. När det gäller yngre barn och elever från förskoleålder till åk 5, 

har de inte samma krav på att förstå alla ord i en autentisk engelsk text som äldre elever 

har (Sandström 2011, s. 47 – 48). Att få höra på en berättelse som berättas på ett stämnings-

fullt sätt och med hjälp av, exempelvis, bilder som representerar stödord är tillräckligt för 

att hålla deras fokus uppe – vilket oftast inte skulle räcka för den vuxne (s. 47–48). Därför 

är användningen av autentisk litteratur i början av språkinlärningen framförallt möjlig hos 

unga inlärare vilkas språknivå av engelska är närmare till jämnåriga barn med engelska 

som modersmål (Day & Bamfort, 2010, s. 58). Läsning av autentisk litteratur som har ett, 

för inlärare, för avancerat språk ska också följas upp av enklare arbetsuppgifter (Duff & 

Maley, 1996, s. 8) och på det sättet anpassas till elevgruppen.  

När det gäller att hitta en autentisk text med ett lämpligt innehåll är det lärares uppgift att 

ta reda på vad det är som hans/hennes elever är intresserade av, vad de samtalar om under 

lektionerna, rasterna samt vilka lekar de leker (Sandström, 2011, s. 21, 102).  Exempelvis 

kan engelska ramsor vara något att välja för en grupp av elever som under raster på gården 

väljer lekar med ramsor (s. 54-55). Det innebär dock att lämplighet är en flyktig term. 

Samma bok kan, till exempel, användas i en grupp men kanske inte i den andra.  

I denna studie undersöks tillgången till autentisk engelsk litteratur som är lämplig att 

användas i årskurs 4-6. Bedömningen av lämpligheten fokuseras framförallt på littera-

turens innehåll. Eftersom jag inte har någon specifik elevgrupp framför mig, innefattar mitt 

val av lämplig litteratur många olika litterära verk. Jag använder mig av mina kunskaper 

och erfarenheter samlade under min lärarutbildning, styrdokumentets riktlinjer, mina 

erfarenheter samlade under VFU-tiden samt min erfarenhet som tvåbarnsmamma med ett 

barn i mellanstadieålder (11 år). Lgr11 anger, exempelvis, att elever ska utveckla förmågan 

att ”reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika samman-

hang och delar av världen där engelska används” (Skolverket, 2016, s. 34), vilket är en av 

de aspekterna som har tagits i beaktning vid bedömningen av litteraturens lämplighet. De 

övriga kunskaperna och erfarenheterna från min lärarutbildning och VFU, som min 

bedömning av autentiska litteraturens lämplighet baseras på, beskrivs i metoden, under 

rubriken ”Min förförståelse om fenomen som undersöks” (4.4.) 
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3. Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med denna studie är att utifrån riktlinjer i Läroplanen för grundskolan, förskole-

klassen och fritidshem 2011, empiriskt undersöka tillgången till autentisk engelsk litteratur 

på skolbibliotek i Jönköpings kommun. Studien kommer också att undersöka litteraturens 

lämplighet för engelskundervisning i årskurs 4-6 samt tolka skolans val vid inskaffande av 

autentisk engelsk litteratur för skolans bibliotek. Syftet ska uppfyllas genom att få svar på 

följande forskningsfrågor:  

 Hur många exemplar av autentisk engelsk litteratur ämnad för årskurs 4-6 finns på 

biblioteket? 

 Vilka teman behandlar litteraturen? 

 Vilka olika genrer är representerade? 
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4. Metod och material 

4.1. Urval 

Denna studie är en empirisk undersökning av tillgången till autentisk engelsk litteratur i 

skolbibliotek i Jönköpings kommun. Urvalet avgränsades till autentisk litteratur ämnad för 

elever i årskurs 4-6. Undersökningen omfattar olika genrer och kategorier vilket innebär 

både olika autentiska skönlitterära och faktatexter. I studien har även undersökts tillgång 

till autentiska ljudböcker. Undersökningen genomfördes på tre bibliotek i kommunala 

skolor i Jönköpings kommun. Urvalet av skolor var inte målinriktat. Skolbibliotek som 

undersöktes var de som jag snabbast fick tillgång till, vilket betyder att det handlar om ett 

bekvämlighetsurval. 

 

4.2. Undersökningsmetod 

 

Urvalet av material för undersökning skedde främst på egen hand – med viss hjälp av 

bibliotekarie vilket innebär att hen visade mig var engelska böcker finns samt (i skola 3) 

även visade några böcker som skulle kunna användas i mellanstadiet. Undersöknings-

metoden i denna studie var både kvalitativ och kvantitativ. Den kvantitativa metoden 

användes i syfte att redovisa mängden av autentisk engelsk litteratur i skolbibliotek. Den 

kvalitativa metoden användes i syfte att analysera och tolka autentiska texters lämplighet 

för engelskundervisning i årskurs 4-6, samt skolornas val vid inskaffande av autentisk 

engelsk litteratur.  

Metoden som användes vid tolkningen av texternas lämplighet samt skolornas val av 

litteraturen var hermeneutik. Vid en hermeneutisk tolkning använder forskaren egna 

erfarenheter och hans eller hennes förförståelse (Westlund, 2015, s. 79), men varje tolkning 

prövas genom, exempelvis, undersökning av andra möjliga sätt att tolka ett fenomen. Min 

förförståelse vad gäller valen av litteratur i denna studie är lika med mina tidigare erfaren-

heter av litteraturen som text i mellanstadiet. 

Användningen av både kvalitativ och kvantitativ analys är inte främmande i forsknings-

världen, även om de två olika metoderna har olika målsättningar (Starrin, 1994, s. 22). 

Starrin (1994) beskriver att den kvalitativa analysen är en viktig del i genomförandet av 
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den kvantitativa metoden. Med detta menar han att insamlande av materialet i en forsk-

ningsstudie bör ha ett syfte och ska kunna användas för att få svar på forskningsfrågorna 

(s. 22).  

 

4.3. Relevant teori för arbetet 

 

Den vetenskapliga teorin som användes i undersökningen är hermeneutiken. Huvudmetod-

er i hermeneutiken är tolkningen, förståelse och förmedling (Westlund, 2015, s.71). Det 

som tolkas är fenomen skapade av människan, som exempelvis text, handling eller före-

mål. Metoden kan användas för att ”förmedla upplevelser av olika fenomen” (s. 71). För-

ståelsen inom hermeneutiken handlar om att tränga in i fenomenets budskap. Förmedling-

en utförs genom att forskaren belyser och informerar i sin studie om på vilka grunder har 

en viss tolkning valts. Eftersom en del av denna studie handlade om att tolka texternas 

lämplighet för undervisningssyfte samt skolans val vid inköp av autentiska engelska texter 

för mellanstadieålder ansågs denna vetenskapliga teori vara en bra grund att utgå ifrån. 

 

4.3.1. Hermeneutik som metod 

 

Utgångspunkten i hermeneutiken är att olika fenomen skapade av människan bär ett bud-

skap (Sjöström, 1994, s. 74). Det faktum att hermeneutiken är en tolkningsmetod var 

anledningen att forskare såsom Sjöström (1994) beskrev dess sätt att närma sig ett forsk-

ningsobjekt som ”ovetenskapligt”. Hermeneutiken erbjuder inte några metoder för själva 

tolkningen av fenomen som undersöks. Där använder forskaren sin egen erfarenhet, 

kreativitet och förförståelse (Sjöström, 1994, s. 85). Däremot ska en forskare pröva sina 

tolkningar (s. 85). De ska bestridas systematiskt, vilket innebär en undersökning om andra 

möjliga tolkningar skulle vara mer relevanta och ifall hen själv har med sina egna förvänt-

ningar, fördomar, känslor eller erfarenheter påverkat utfallet av undersökningen. Forskaren 

ska ”aktivt söka det som strider emot” (s. 85) hans/hennes tolkning. Målet är att hitta den 

mest rimliga tolkningen ”i ljuset av all tillgänglig information” (Sjöström, 1994, s. 83-85). 

Denna forskningsmetod har jag försökt följa noggrant under hela denna studie. 
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Inom hermeneutiken finns det tre olika riktningar. I denna studie användes två av dem – 

existentiellt inriktad och misstankens hermeneutik, och därför är det enbart de som 

förklaras. I existentiellt inriktad hermeneutik är förståelsen inriktad på att förstå personen 

bakom en handling, dess intentioner, val och projekt. Eftersom skolan inte har ett 

medvetande har den inte heller intentioner i fenomenologisk mening. Därför tolkar jag i 

denna studie enbart skolans val vid inskaffandet av böcker för skolans bibliotek. Westlund 

(2015) betonar betydelsen av inlevelse och empati i detta arbete ( s. 72). Misstankens 

hermeneutik fokuserar på förståelsen av det som texten handlar om (s. 73). Metoden 

innebär analys av textens struktur och ord, vilket blir tolkningens grund.  

Det är möjligt att egna upplevelser av det som undersöks påverkar studiens resultat. Därför 

är forskarens redovisning av den egna förförståelsen av fenomenet som undersöks en viktig 

del av undersökningen inom hermeneutiken (s. 72).  

 

4.3.2. Resultatredovisning i hermeneutiken 

 

I den kvalitativa forskningen i hermeneutiken redovisas resultatet utförligt, med 

förklaringar genom ord och inte genom siffror och tabeller. Forskaren ska även ge klara 

beskrivningar av på vilka grunder den valda tolkningen har kommit fram. Även i den 

kvantitativa forskningen är det viktigt  att endast dra de slutsatserna som materialet har gett 

grund till (Sjöström, 1994, s. 84). I redovisningen handlar det om att ”argumentera för en 

viss tolkning samt synliggöra analysprocessen” (Westlund, 2015, s. 78). 

 

4.4. Min förförståelse om fenomen som undersöks 

 

Under engelska kurser som var en del av min utbildning till grundskollärare, har jag haft 

möjlighet att läsa några autentiska texter (här menas det böcker och film) som är lämpliga 

att arbeta med i mellanstadiet. Några av dem är böcker såsom Harry Potter and the 

Philosopher’s Stone av J.K. Rowling (1997), About a Boy av Nick Hornby (1998) The 

Curious Incident of the Dog in the Night Time av Mark Haddon (2003) och filmen Billy 

Elliot, regisserad av Stephen Daldry. Två av de texterna hittades i skola 3  – Harry Potter 
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and the Philosopher’s Stone samt Billy Elliot (i bokform). Boken About a Boy är en drama-

humoristisk novell (på ca 250 sidor) som också är filmatiserad. Den handlar om en 13-årig 

pojke, hans udda mamma, samt hans äldre vän, som av pojken blir hjälpt att ”växa upp”, 

samtidigt som hans äldre vän hjälper honom att bli cool. The Curious Incident of the Dog 

in the Night Time är en drama-detektiv novell (på ca 250 sidor) om en pojke med Aspergers 

syndrom. Novellen börjar med en mystisk händelse där en hund hittas död(ad). Pojken 

försöker ta reda på vad som hade hänt, samtidigt som vi introduceras mer i hans allvarliga 

familje- och livssituation. Alla fyra autentiska texter presenterade här är längre berättelser 

med en invecklad handling. De handlar om fantasivärldar, barn som kämpar mot sin 

familj/omgivning för att hitta sin väg i livet eller hantera sin livssituation. Därmed är min 

förförståelse att litteratur lämplig att användas i mellanstadiet kan innefatta även sådana 

längre verk om fantasivärldar, humoristiska händelser men även allvarliga teman och 

mystiska händelser. De presenterade böckerna var skrivna för engelsktalande barn i samma 

ålder som svenska mellanstadieelever.  

Vid ett tillfälle under min VFU har jag haft möjlighet att i en årskurs 4 följa elevernas 

dramatisering av äldre klassiska sagor (översatta till engelska) som exempelvis Bockarna 

Bruse och Guldlock och de tre björnarna. Eleverna var indelade i grupper och som 

avslutning på arbetet presenterade de sin dramatisering för varandra. Även denna 

erfarenhet ingår i min förförståelse av litteraturens lämplighet för mellanstadieåldern. 

När det gäller undervisningssituationer med hela klassen anser jag att litteraturen måste 

behandla teman som de flesta (om inte alla) elever kan finna sig i. Det kan handla om 

teman som äventyr, fantasivärldar, mysterier, allvarliga teman blandade med något lättare 

inslag, vänskap och humor. Det är dock läraren själv som, utifrån kännedom om sina 

elevers intressen och förutsättningar, ska avgöra vad som är en lämplig och mindre lämplig 

autentisk text (Sandström, 2011, s. 21, 102). En annan förförståelse angående texternas 

lämplighet var att vissa äldre texter kan på grund av sitt språk vara mindre användbara i 

engelskundervisning i mellanstadium. 

När det gäller skolans val vid inskaffandet av engelsk litteratur för skolans behov har jag 

inga egna erfarenheter. I min förra uppsats ”Engelskundervisning genom skönlitterära 

texter i årskurs 4-6” (2018) granskades nutida forskning om användningen av autentiska 

skönlitterära texter i engelskundervisning. Resultatet av denna granskning visar att 

engelskundervisning i svenska skolor sker framförallt genom engelska kursböcker. Detta 
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har skapat en förförståelse att skolorna inte prioriterar inskaffandet av autentiska engelska 

texter för engelskundervisning. Därför förväntade jag mig inte ett stort antal av autentisk 

engelsk litteratur i skolans bibliotek.  

 

4.5. Validitet och reliabilitet 

 

Validitet i en forskningsstudie handlar om att forskare undersöker det som studien avser 

att undersöka (Bryman & Nilsson, 2011, s. 162). I denna studie har jag försökt uppnå 

validitet genom att ställa innehållet i relation till syftet och forskningsfrågorna. Använd-

ningen av både kvalitativ och kvantitativ metod motsvarar studiens syfte som innefattar 

redovisningen av autentiska litterära texters antal samt tolkningen av texternas lämplighet 

för undervisningssyfte och tolkningen av skolans val av autentiska texter.  

Reliabilitet innebär studiens tillförlitlighet. Det betyder att denna studiens undersökning 

och resultat ska kunna upprepas av andra forskare och i någon annan tid (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 249). Att uppnå reliabiliteten i denna studie är svårt eftersom den 

innehåller tolkning, som inom hermeneutiken baseras på forskarens erfarenheter och 

förkunskaper. Däremot ska tolkningar prövas ”i ljuset av all tillgänglig information” 

(Sjöström, 1994, s. 83-85), vilket ökar reliabiliteten av denna studie. Beskrivningen av 

forskarens egen förförståelse, förväntningar och känslor ökar läsarens insikt om resultatets 

tillförlitlighet. Svårighet med att uppnå full reliabilitet med denna studie är också att 

texternas antal i skolbibliotek kan ändras över tid. 

 

4.6. Etiska ställningstaganden 

 

De etiska ställningstaganden som har tagits i denna undersökning är de som är rekommen-

derade av Vetenskapsrådet (2002, s. 7–14) – informationskravet, samtyckeskravet, konfi-

dentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet uppfylldes genom en direkt 

kontakt med rektor i varje skola som undersöktes. Rektorerna informerades om studiens 

syfte samt fick skriva under på samtyckesblankett (se bilaga). På detta sätt uppfylldes även 
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samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet innebär ett skydd för deltagarnas personuppgifter 

som bör hållas anonyma. I detta fall handlar det om skolornas namn som inte ska avslöjas. 

Nyttjandekravet betyder att materialet och uppgifterna som insamlas under en undersök-

ning enbart används för studiens syfte. De insamlade uppgifterna och materialet ska 

förvaras säkert tills studien har genomförts och efter detta förstöras. Detta krav uppfylls i 

denna studie genom att alla uppgifter (papper) med skolans namn kommer att förstöras. 
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5. Resultat 

 

I följande avsnitt redovisas studiens insamlade material (5.1., 5.2., 5.3.). Autentiska litte-

rära texter är indelade efter genre och tema. I tabellen är det angivet hur många litterära 

texter finns inom olika genrer dock inte hur många exemplar av varje text. Tabellen anger 

också vilket år texterna var publicerade.  

På grund av föråldrade uttryck eller ord som är svåra att översätta för dagens elever, 

rekommenderar Feldmanis (2010) att litteratur som väljs i arbetet med eleverna är av nyare 

datum (s. 102-103). När det gäller äldre litterära texter som presenteras här, handlar det 

om klassiska litterära verk som genom sitt erkända värde och nya upplagor kan räknas in 

som lämpliga för mellanstadieelever. Vissa av de texterna är även filmatiserade och där-

med mer kända. Arbetet med litteraturen som innehåller föråldrade ord eller uttryck har 

även diskuterats i bakgrunden (2.5.). 

I resultatdelen förklaras min egen förförståelse av de undersökta fenomenen (autentiska 

texters lämplighet samt skolornas val vid inskaffandet av engelsk litteratur) (5.4.). Det 

redovisas även tolkningen av texternas lämplighet för undervisningssyfte (5.5.). I denna 

studie har tre skolor undersökts. De benämns som skola 1, skola 2 och skola 3. 

 

5.1. Skola 1  

 

Autentiska engelska texter som hittades i skola 1 var framförallt skönlitterära texter – 

noveller och romaner: Snowboard Struggle av Jake Maddox (2017); The Legend in Our 

Team av Janelle Lee (2016); Bright Star av Jenny Oldfield (2014); Polly the Party Fun 

Fairy av Lauren Brooke (2005); Emil and the Bad Tooth av Astrid Lindgren (1963), 

översatt av Susan Beard (2016); That Emil av Astrid Lindgren (1963), översatt av Joan 

Tate (1980); The Fox Chase av Sven Nordqvist (1986), översatt 2015; Findus and 

Christmas av Sven Nordqvist (1988), översatt 2011; Winnie the Pooh av A. A. Milne 

(1968); Beast Quest - Dragon’s Ranger av Adam Blade (2000); Liesl & Po av Lauren 

Oliver (2011) och The Cats of Ulthar av H. P. Lovecraft (1920), utgåva från 2000. 
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När det gäller andra skönlitterära texter, fanns det i skolbiblioteket en pjäs – Peter Pan av 

J. M. Barrie, (1915), utgåva från 1988, samt en grafisk novell – Grind av Dee Philips 

(2009). 

Autentisk facklitteratur som hittades i biblioteket bestod av en bok om natur och årstider – 

Findus, Food and Fun av Eva-Lena Larsson, Kennert Danielsson och Sven Nordqvist 

(2015). 

 

Tabell 1: Autentisk engelsk litteratur i skola 1 

Genre: Tema: Antal texter: Publicerade år: 

Skönlitterära texter: noveller 

och romaner 

Sport, vänskap 

och utmaningar 

       2 2017, 2016 

 Djur som din vän 

och hjälp i svåra 

tider 

       1 2014 

 Humoristiska 

berättelser och 

äventyr i 

vardagen 

       5 1977, 1973, 2015, 

2011, 1968 

 Fantasivarelser 

och vanliga 

människor hjälper 

varandra 

       1 2005 

 Vänskap och 

hopp övervinner 

svåra utmaningar; 

fantasivärld  

       1 2011 

 Skräckberättelse 

om en pojke och 

en katt 

       1 2000 
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                                  Superhjältar i 

strid mot de onda 

makterna 

       1 2000 

                      Grafisk novell Om utanförskap, 

byte av omgiv-

ning, nytt hopp 

och nya vänner 

       1 2009 

                                     Pjäs Vänner i äventyr i 

en fantasivärld 

       1 1928  

Facklitteratur: aktivitet bok Natur och årstider        1 2015 

 

 

5.2. Skola 2 

 

Autentiska engelska texter som hittades i skola 2 är korta faktaböcker om djur skrivna för 

barn. 

Tabell 2: Autentisk engelsk litteratur i skola 2 

Genre: Tema: Antal texter: Publicerade år: 

Facklitteratur: barnbok om djur Hajar          1 1998 

         Vargar          1 1999 

 Hästar          1  2000 

 Dinosaurie          1 1999 

 Giraff          1 1989 

 Björn          1 2000 
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5.3. Skola 3 

 

Autentisk engelsk litteratur som hittades i skola 3 var framförallt skönlitterära texter – 

noveller och romaner: Roald Dahls böcker – Charlie and the Chocolate Factory (1988) – 

även som ljudbok, James and the Giant Peach (1967) – även som ljudbok, Fantastic Mr. 

Fox (1970) – även som ljudbok, Matilda (1988) – även som ljudbok and The BFG (1982); 

därefter The Hobbit av J. R. R. Tolkien (1937) – även som ljudbok; The Joungle Book av 

Rudyard Kipling (1894), upplaga från 1994; Harry Potter and the Philosopher’s Stone av 

J.K. Rowling (1997); Billy Elliot av Melvin Burgess (2001); The Boy in the Striped 

Pyjamas av John Boyne (2006); King John and the Abbot av Jan Mark (2006); Diary of a 

Wimpy Kid av Jeff Kinney (2007, 2008, 2009); The Nutcracker av E. T. A. Hoffmman 

(1816), upplaga från 2003 och Hockey Meltdown av Jake Maddox (2012). 

När det gäller övriga genrer inom skönlitteratur, fanns det i biblioteket 2 serietidningar – 

The incredible Hulk – Annual (2005) och Action Man – Annual (2005). 

Autentisk facklitteratur handlade om sport; The Official Manchester City – Annual (2005); 

The Official Rangers – Annual (2005) och Celtic – Annual (2005), samt länder: Canada 

(2006), Australia (2007), United Kingdom (2007) och Illustrated History of Britain (1989). 

 

Tabell 3: Autentisk engelsk litteratur i skola 3 

Genre: Tema: Antal böcker: Publicerade år: 

Skönlitterära texter: 

noveller och romaner 

Vanliga människor 

i äventyr i en 

fantasivärld 

          3 1988, 1967, 1997 

 Fantasivarelser och 

fantasivärld 

         2 1937, 1982 

 Människor och djur 

med mänsklig 

karaktär – äventyr 

och drama 

         2 1894, 1970 
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 Barn som går sin 

egen väg, trots 

olika problem och 

hinder 

         2 1988, 2001,  

 Sport och 

utmaningar 

         1 2012, 

 Barn i andra 

världskriget 

         1 2006 

 Humoristiska 

berättelser 

          4 2006, 2007, 2008, 

2009 

 Romantisk kärlek i 

en fantasivärld 

         1 1816 (2003) 

                     serietidningar Superhjältar          2 2005 

Facklitteratur: fakta böcker Fotboll          3 2005 

 Länder          4 2006, 2007, 1989 

 

 

5.4. Tolkning av autentisk engelsk litteratur i tre skolbibliotek  

 

I detta avsnitt tolkas de autentiska engelska texterna som har bedömts vara ämnade för 

mellanstadieåldern. Bedömningen av vilka autentiska texter som är ämnade för mellan-

stadieåldern har grundats i Sandströms (2011) och Feldmanis (2010) beskrivning om att 

yngre inlärare av engelska som främmande språk kan introduceras i autentisk litteratur 

skriven för jämnåriga barn som har engelska som sitt modersmål. I bakgrunden förklarades 

att litteraturen som väljs i undervisningssyfte ska både med sitt innehåll och med sitt språk 

tilltala elevgruppen, vilket betyder att vara intressant och kunna användas i deras vardag. 

Tanken är att erbjuda eleverna vokabulär som de ska kunna använda i lek och samtal även 

utanför klassrummet men också att rentav utsätta elever för ett autentiskt engelskt språk. I 

resultatdelen tolkas därför framförallt lämplighet av de autentiska texternas innehåll. Med 

utgångspunkt i Sandströms (2011) samt Feldmanis (2010) förklaring att den äldre 

litteraturen kan innehålla föråldrade/ovanliga ord och uttryck och därför kräva en viss 
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anpassning i undervisningssituationerna med dagens mellanstadieelever, har jag valt att 

lyfta fram språket i vissa äldre litterära verk.  

Hänsyn tas också till olika texters tema, publiceringsår, antalet texter, de yttre omständig-

heterna som exempelvis skolans storlek samt årskurs som går i respektive skola.  

 

5.4.1. Skola 1 

 

Skolan har cirka fyra hundra elever i låg- och mellanstadieålder. Av cirka fyrtio engelska 

litterära texter i skolans bibliotek var femton autentiska engelska texter. Tre böcker  

hittades i två exemplar, de övriga var enbart ett exemplar av varje text. Det fanns en över-

representation av skönlitterära texter med framförallt tema vänskap och fantasivärld. Två 

autentiska texter behandlar svårare teman som utanförskap och familjeproblem. Fem 

böcker är översättningar av populära svenska författare Astrid Lindgren och Sven 

Nordqvist – böckerna om Emil samt Pettson och Findus. I texterna förekommer, enligt min 

uppfattning, ovanliga ord (exempelvis gloomily, groaned och cluck), men de föreställer 

inget större problem eftersom meningarna är, generellt, lätta att ta till sig. Ett exempel på 

en mening är:”Pettson found a white balloon and a spool of steel wire in his shoe repair 

drawer. Then he started rummaging around in a suitcase.” (s. 25).  

De här böckerna som översatts från svenska ansågs vara lämpliga att läsas/arbetas med 

både i hela klassen men även enskilt av elever, på grund av teman de behandlar, samt att 

de redan är kända i sin svenska version. Tolkningen baserades på tanken att det skulle 

kunna vara motiverande för elever att få höra hur berättelserna, som de redan har hört på 

svenska, låter på engelska språket. I bakgrunden beskrivs att autentisk skönlitteratur har en 

”rik potential” (s. 5), och är bärare av ”ett underhållande och tilltalande språk och ljud i 

dikter och berättelser” (Christie, 2005, s. 205 i Ahnberg, 2018, s. 18). Det betyder att det 

inte enbart är innehåll som drar läsarens uppmärksamhet utan även själva språket. Med det 

i tanken kan det antas att ett känt innehåll kan vara en trygg bakgrund som låter eleverna 

att framförallt fokusera på det autentiska språket. 

Det som kan strida emot min tolkning av böckernas användbarhet i arbetet med hela 

klassen är just det faktum att de redan är kända i sina svenska versioner. Vetskapen om 

bokens svenska version skulle kunna locka den enskilda eleven, som tycker om de berättel-
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serna, att ta sig an boken i dess engelska version. Samtidigt skulle det kända berättelse-

förloppet och slutet kunna minska intresset och drivkraften för arbetet hos vissa elever, 

speciellt om boken ska läsas under en längre tid. Denna tolkning baseras på en förförståelse 

att barnen som känner till berättelsen, och kanske har hört den ett antal gånger, förmodligen 

har redan byggt upp en åsikt om boken och kanske inte vill höra berättelsen igen.  

En annan bok som tolkades som lämplig för arbetet i engelskundervisning i mellanstadiet 

är en pjäs från 1928 – Peter Pan. Utgåvan är från 1988. Meningarna i dialoger är korta och 

har okomplicerad struktur. Det förekommer vissa ord som, enligt min uppfattning, inte är 

så vanliga i mellanstadieelevernas vokabulär, som exempelvis acquaint i meningen – ”I’m 

happy to acquaint you.” (s. 29). Eftersom meningarna i dialogen är okomplicerade kan 

enstaka ord lätt bytas ut.  

Dramatiseringen av pjäsen Peter Pan skulle kunna vara ett sätt att arbeta med den boken. 

De olika filmatiseringarna av Peter Pan, skulle kunna inspirera elever till att själva gestalta 

de olika karaktärerna. Återigen är det själva vetskapen om berättelsens händelseförlopp 

och slut något som skulle kunna släcka motivationen hos vissa elever. Däremot är det egna 

deltagandet i dramatisering ett annorlunda sätt att ta sig an en redan känd berättelse. Här 

handlar det också om kännedom om den specifika elevgruppen som deltar i arbetet samt 

deras vilja/benägenhet att medverka i sådana aktiviteter. 

Beast Quest och Liesl & Po är populära verk av nyare datum. Beast Quest är en fantasy-

berättelse på 113 sidor, där huvudkaraktärerna, en pojke och en flicka tar sig an uppdraget 

att befria landet från en förbannelse. Boken är skriven för åldern 6-9 år men har en längre, 

utvecklad handling. Min tanke vid tolkningen av bokens lämplighet var att ett enklare 

språk kan hjälpa eleverna med sämre förkunskaperna i engelska att lättare följa texten, 

samtidigt som den utvecklade handlingen och bokens tema kan få eleverna med högre 

språknivå att vara motiverade att arbeta med boken. Liesl & Po är en ännu längre novell 

på 270 sidor som är skriven för mellanstadieålder (9-12 år). Det är en stämningsfull 

fantasiberättelse som innehåller humor och värme och skulle kunna fånga intresse av en 

stor del av (om inte hela) klassen.  

Min tolkning av de två böckernas lämplighet skulle kunna bestridas genom det faktum att 

berättelserna är för långa för att hålla alla elevers fokus lika länge. Vissa elevers vilja att 

veta om allt som händer skulle strida mot andra elevers trötthet av arbetet med boken. Att 

tröttna på en bok betyder att förlora motivationen som är, enligt Sandström (2011, s. 20-
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21), en viktig del av språkinlärningen. Däremot är berättelsens längd lätt att åtgärda genom 

ett noga urval av berättelsens viktigaste delar. 

Den grafiska novellen Grind av Dee Philips (2009) skulle också kunna användas i arbetet 

med hela klassen, även om den inte innehåller mycket text. En av aktiviteterna i arbetet 

med denna bok skulle kunna vara att skapa en egen grafisk novell. Arbetet med en grafisk 

novell liknar arbetet med serietidningar vilket beskrevs i bakgrunden som ett bra sätt att 

inspirera elever att börja skriva (Niño & Páez, 2018, s. 105.)  

Aktivitetsboken om natur och årstider – Findus, Food and Fun är också en lämplig bok att 

arbeta med. Mängden av olika recept, råd och information om naturens olika under skulle 

kunna inspirera till olika aktiviteter i hela klassen. Fördelen med denna bok är att den 

innehåller kortare texter som kan tas upp vid olika tillfällen. Det som kan strida emot denna 

tolkning är elevernas olika intressen – inte alla elever tycker om samma praktiska aktivite-

ter. Ett sätt att arbeta med denna bok är därför att dela in eleverna i grupper där de själva 

kan välja den aktivitet som de är intresserade av. 

Min tolkning angående lämpligheten av någon bok för undervisningssituation baseras på 

tanken att den ska behandla teman som de flesta eleverna kan finna sig i. Teman som sport, 

hästar och partyälvor är exempel på tema som hellre kan arbetas med enskilt eller i en 

grupp. Av de femton autentiska litterära texter skulle 10 kunna användas i en under-

visningssituation i hela klassen. Det är böcker som behandlar humoristiska händelser, 

äventyr, vänskap och fantasivärldar.  

 

5.4.2. Skola 2 

 

Denna skola har cirka tvåhundratjugo elever i låg och mellanstadieåldern. De autentiska 

engelska texterna som hittades i skolans bibliotek var sex faktaböcker för barn om olika 

djur. Böckerna är på 20-30 sidor och innehåller många bilder. I biblioteket fanns ytterligare 

några engelska texter – framförallt skönlitterära, men alla var förenklade.   

De autentiska faktatexterna innehåller framförallt enkla meningar. Texterna introducerar 

och beskriver djurs liv och kroppsdelar. Språket är ingen större utmaning för många elever 

i en årskurs fyra, även om ord som exempelvis cub, paw and knobbly förekommer i texter-

na.  Ett exempel på en mening är:”This black bear is eating berries to prepare itself for its 
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winter sleep, when it does not eat any food at all.” (s. 14) I texten används inte förkortning-

ar (sammandragningar) som exempelvis doesn’t i stället för does not. Det visar att boken 

är skriven för yngre läsare. Även innehållsmässigt skulle böckerna framgångsrikt kunna 

användas i lågstadiet, och vissa elever skulle anse dem vara för barnsliga i en årskurs fyra. 

Dessa texter skulle kunna användas till enskilt arbete av svagare elever i årskurs fyra, 

snarare än av lärare i en undervisningssituation. 

 

5.4.3. Skola 3 

 

Denna skola har cirka åttahundratrettio elever i både mellan- och högstadieålder. Av de 

tjugofem olika autentiska texter, som kan användas i mellanstadiet, kommer de flesta i 

cirka tjugo till trettio exemplar. Vissa böcker är olika framgångsrika författares kända verk 

som exempelvis Charlie and the Chocolate Factory av Roald Dahl  och Harry Potter and 

the Philosopher’s Stone av J. K. Rowling. Ett större antal böcker i biblioteket behandlar 

teman som vänskap och olika äventyr i fantasivärldar.  

Av de böckerna som anses vara lämpliga för arbetet i mellanstadiet finns även autentiska 

texter som behandlar allvarliga teman. The Boy in Striped Pyjamas är en bok om andra 

världskriget, sett och beskrivet genom ett barns perspektiv. Boken Matilda handlar om en 

tjej som kämpar mot sina föräldrars vilja och följer sitt hjärta att leva efter sina drömmar. 

En annan bok med tema i samma riktning är den filmatiserade boken Billy Elliot.  

Böcker med olika lekfulla och humoristiska teman är också representerade i denna skolas 

bibliotek och har bedömts vara lämpliga för arbetet i mellanstadiet. En av dem är King 

John and Abbot som börjar med en intressant introduktion av karaktärerna: ”King John – 

Rich but greedy. He has all of England. The Abbot – rich but rude. He has a problem. Jack 

– poor, but clever. He has nothing at all (except a scruffy dog)” (s. 2). Kungen John 

erbjuder Abboten tre gåtor. Han måste lösa dem för att rädda sitt liv. Hans enda medhjälp-

are är den fattige men klipske Jack. Både bokens innehåll och språk skulle kunna locka 

och motivera yngre mellanstadieelever att ta sig an det autentiska språket utan att bli 

avskräckta. I biblioteket finns även den populära serien om Wimpy Kid, en pojkes dagbok 

där det på ett roligt sätt beskrivs, med både ord och bild, olika (o)vanliga händelser. Även 

en ny upplaga av den romantiska kärleken i klassiken The Nutcracker (publicerad första 

gången 1816) hittades i biblioteket samt ny upplaga av The Jungle Book (skriven 1894). 
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Även facklitteratur har hittat sin plats på bibliotekets hyllor. Det handlar framförallt om 

teman som sport – fotboll, samt faktaböcker om olika länder. De böckerna kommer enbart 

i ett exemplar. Det hittades även två serietidningar om superhjältar.  

Det som kan strida emot min tolkning av böckernas lämplighet för engelskundervisning i 

mellanstadiet är att vissa böcker är för djupa att ta till sig. Ett exempel är The Boy in Striped 

Pyjamas, en bok skriven för barn i ålder 9-12. I många klasser i Sverige idag finns det 

elever som har upplevt krig. Att arbeta med en sådan bok under en längre period skulle 

kunna vara en svår upplevelse för de eleverna.  

Den romantiska kärleken i konstsagan The Nutcracker skulle, å andra sidan, kunna 

upplevas både barnsligt – eftersom vissa karaktärer är leksaker – och för svår att förstå för 

vissa elever på grund av sin romantik som kräver en viss mognad. Även längden av vissa 

litterära texter i detta bibliotek kan vara en svårighet – på samma sätt som det redan har 

diskuterades i beskrivningen av litteraturen i Skola 1.  

Även den äldre klassikern som The Jungle Book innehåller en del komplexa meningar som 

exempelvis:”The last words were shrieked as he was being swung through the air, but Chil 

nodded and rose up till he looked no bigger than a speck of dust, and there he hung, 

watching with his telescope eyes the swaying of the tree-tops as Mowgli’s escort whirled 

along.” (s. 42). Detta kan vara en anledning till att bedöma denna bok som mer lämplig för 

äldre mellanstadieelever, även om dess tema också skulle intressera mycket yngre läsare.  

The Hobbit som är skriven 1937 av J. R. R. Tolkien är en spännande berättelse om en 

hobbits äventyr. Även denna bok, dock, innehåller meningar som utmanar med sin kom-

plexitet och mängden av ord som, enligt min uppfattning, är ovanliga för ett barn i mellan-

stadieålder. Ett exempel på en mening som kan vara svår att tyda är: ”The ones behind 

yelled still more, and leapt back knocking over those that were running after them. ‘Biter 

and Beater!’ they shrieked: and soon they were all in confusion, and most of them were 

hustling back the way they had come.” Boken är dessutom lång. Däremot skulle en 

introduktion av denna berättelse – exempelvis läsning av dess början samt olika andra delar 

– kunna genomföras även i ett mellanstadium. Den tolkningen baseras både på tanken om 

berättelsens popularitet men också, återigen, på nutida forskningens beskrivning om 

autentiska texters rika språk som i sig är underhållande och tilltalande (Christie, 2005, s. 

205 i Ahnberg, 2018, s. 18). 
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Faktatexter om fotboll tolkar jag inte som användbara i arbetet med hela klassen – däremot 

skulle de vara ett bra material  för enskilt eller grupparbete. De på nytt populariserade 

karaktärerna Hulk och andra superhjältar skulle kunna, på grund av de olika filmerna som 

släppts under den senaste tiden, locka vissa elever till aktiviteter kring de serietidningarna 

samt vara inspiration för eget skrivande.  
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6. Diskussion 

6.1. Metoddiskussion 

 

I denna studie undersöktes tillgången till autentisk engelsk litteratur på skolbibliotek i 

Jönköpings kommun. Syftet med studien var även att undersöka den autentiska 

litteraturens lämplighet för engelskundervisning i årskurs 4-6 samt en tolkning av skolans 

val vid inskaffande av autentisk engelsk litteratur för skolans bibliotek. Forskning om 

inlärning av främmande språk ser användningen av autentisk litteratur i undervisningen 

som en potential som borde belysas och lyftas fram. Samma forskning var en inspiration 

till denna studie som, dock, har både sina starka och svaga sidor.   

Denna studie använder sig av både kvalitativ och kvantitativ metod. För att få ett 

tillfredställande resultat i den kvantitativa studien är det viktigt att undersöka ett större 

antal objekt. I en kvalitativ studie ligger fokus på objektets djup. Antal objekt måste därför 

begränsas.  Denna studie har på grund av sin kvalitativa sida i undersökningen begränsat 

antal av undersökta objekt. För att få en mer komplett bild av situationen angående 

tillgången av autentisk litteratur i skolbibliotek i Jönköpings kommun, skulle en mer 

omfattande undersökning behöva göras. Studiens starka sida är däremot att urvalet – utan 

att vara målinriktat – visade tre olika exempel av skolbibliotek i Jönköpings kommun. På 

det sättet kunde studien visa vidden av olika förutsättningar som finns i skolor i Jönköpings 

kommun. 

När det gäller litteraturens lämplighet för engelskundervisning i mellanstadiet kan det 

nämnas att valet av en autentisk text ska baseras på lärares kännedom om klassens förut-

sättningar och förkunskaper (Duff & Maley, 1996, s. 8; Sandström, 2011, s. 20–22, 42). I 

denna studie tolkades texternas lämplighet utan att ha någon specifik grupp, med dess 

specifika förutsättningar, framför sig. Detta är en svaghet med denna studie. Tolkningen 

av de valda texterna baseras på forskarens förkunskaper och erfarenheter. Samtidigt har 

samtida forskningsbeskrivning av arbetet med autentisk litteratur varit en aspekt som fanns 

i åtanke vid bedömningen av litteraturens lämplighet. Arbetet med en svårare text kan 

anpassas genom valet av enklare följduppgifter. En autentisk text som är en omfattande 

novell eller roman behöver inte läsas i sin helhet. Ovanliga/föråldrade ord och uttryck kan 
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bytas ut. Nyckelord kan förklaras med hjälp av bilder/kroppsspråk. (Duff & Maley, 1996, 

s. 8; Sandström, 2011, s. 20-22).  

När det gäller lämpligheten av texternas innehåll har det faktum att jag inte har någon 

specifik elevgrupp framför mig påverkat valet av texterna så att det omfattade en bred 

repertoar av olika teman. Kännedom om vissa böckers popularitet bland unga läsare var 

också en aspekt som påverkade bedömningen av textens lämplighet.  

Den starka sidan i denna studie är att texternas titlar och författare redovisas, vilket ger 

läsaren en möjlighet att även själv bedöma och avgöra texternas lämplighet för mellan-

stadieåldern. Ett faktum som dock kvarstår är att tillgången till autentisk engelsk litteratur 

i skolans bibliotek varierar både i antal och i kvalitet.  

Att tolka skolornas val är också en riskabel mark att träda in på. Hermeneutiken som metod 

beskriver att olika fenomen som en människa har skapat bär ett budskap. Inskaffandet av 

olika texter för skolans bibliotek innebär ett val. Valet påverkas av diverse tankar, åsikter, 

behov och efterfrågan. De återspeglas sedan i det valet som görs. Hermeneutiken har delvis 

fått kritik för sitt ovetenskapliga närmande till undersökningens objekt (Sjöström, 1994, s. 

85). Tolkning av ett fenomen kan vara en mycket subjektiv handling. Desto mer erbjuder 

hermeneutiken metoder för omprövningen av gjorda tolkningar som ska bestridas aktivt ”i 

ljuset av all tillgänglig information” (Sjöström, 1994, s. 83-85). 

Tolkningarnas olika omprövning, det vill säga, försök att söka andra alternativa sätt att läsa 

av budskapet i fenomen genomsyrar den kvalitativa undersökningen av denna studie. Den 

synliggjorda tolkningsprocessen, samt angivna forskares förväntningar, förkunskaper och 

känslor angående det undersökta fenomenet, medför att läsaren själv har möjlighet att ta 

ställning till denna undersökning.  

De forskningsfrågorna som användes i denna studie har delvis påverkat dess slutsatser. En 

aspekt enligt vilken skolans val skulle tolkas var variationen av texternas genrer och teman. 

Under forskningsprocessen har tyngden däremot legat vid texternas tema. Skolan 3, trots 

sitt omfattande litterära utbud, erbjuder inte så många olika genrer. Det har inte hittats 

någon diktsamling, pjäs eller tidningsartikel i dess bibliotek. Ändå är uppfattningen att 

denna skola gör en större ansträngning när det gäller inskaffandet av autentisk engelsk 

litteratur för undervisning i mellanstadiet.  
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Forskningsfrågan om texternas genre hade kunnat väga tyngre om det hade gjorts ett annat 

tillvägagångsätt angående bestämmelsen om genrernas indelning. Istället för indelning i 

noveller, dikter, pjäs och andra ovannämnda genrer, hade indelning i fantasi, äventyr, 

komedi och andra kategorier, gett denna forskningsfråga större betydelse för slutsatserna i 

denna studie. 

 

6.2. Resultatdiskussion 

 

Resultatet av denna studie, visar att tillgången till autentisk engelsk litteratur, lämplig att 

användas i årskurs 4-6, varierar i de tre undersökta skolbibliotek i Jönköpings kommun. 

Studien visar också litteraturens variation som är en viktig aspekt när det gäller att nå olika 

elevers intressen. En utgångspunkt i denna studie är att skolorna, enligt Läroplanen 

(Lgr11), ska erbjuda sina elever läromedel och bibliotek med en bra kvalité (s. 18), samt 

att eleverna ska i sin inlärning av engelska språket ”kunna förstå och tolka innehållet i talad 

engelska och i olika slags texter” (Skolverket, 2016b, s. 34).  

En annan teoretisk utgångspunkt är även nutida forskning om språkinlärning av 

främmande språk som anger att arbetet med autentiska litterära texter har flera fördelar. 

Fördelarna kommer både från texternas språk och från dess innehåll. Samma forskning 

påvisar även svårigheterna med sådant arbete – framförallt kopplade till lärares tid och 

valet av den rätta texten.  

Tillgången till autentisk litteratur lämplig för arbetet i mellanstadiet är drastiskt olika i de 

tre skolbibliotek undersökta i denna studie. I Skola 2 hittades det bara ett fåtal autentiska 

litterära texter, av samma genrer och tema (djur), som på grund av sitt enkla språk 

egentligen var mer lämpliga för årskurs 1-3. Skola 1 hade fler autentiska texter med några 

olika genrer och teman, lämpliga för mellanstadiet – även om en del av böckerna inte var, 

på grund av sitt tema, något bra material för arbetet i en hel klass. De texterna var, enligt 

min uppfattning, mer lämpliga för egen läsning. Skolan 3 hade ett stort utbud av litterära 

texter med några olika genrer och många olika teman som med framgång skulle kunna 

användas i engelskundervisning med hela klassen. Majoriteten av böcker i skola 3 skulle 

vara en bra grund för både skriftliga och muntliga aktiviteter. 
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6.2.1. Tolkningen av valet vid inskaffande av autentisk engelsk litteratur i Skola 1 

 

I Skola 1 hittades 15 autentiska engelska texter, av vilka tre fanns i två exemplar. Alla 

andra böcker fanns i ett exemplar. Teman som böckerna behandlar är sport, djur som 

vänner, äventyr, vänskap, fantasy, humor, skräck, utanförskap samt årstider och natur. En 

del av de autentiska litterära texterna har kända författare och är kända verk. Det fanns 

några äldre klassiker som Peter Pan och Winnie the Pooh, men även moderna populära 

böcker som Beast Quest, och Liesl & Po. Även fem översättningar av Astrid Lindgrens 

och Sven Nordqvists kända verk om Emil samt Pettson och Findus är här. De autentiska 

texterna är nästan uteslutande skönlitterära texter – enbart en autentisk text är faktabok. 

Det som framträder här är ett försök att skapa intresse för läsning av engelsk litteratur. 

Valet av böcker med kända karaktärer (redan introducerade på svenska) tolkar jag som en 

önskan att locka elever att våga ta sig an även bokens engelska version. Kännedom om 

handlingen, samt de färgglada bilderna som många av de böckerna har kan vara ett stöd 

även i den enskilda läsningen. De olika autentiska texternas språknivå varierar, vilket är 

en viktig aspekt när det gäller att nå elever med olika förutsättningar och kunskaper i 

engelska språket. När det gäller böckernas tema kan det hittas en större variation av dem 

också. 

Däremot är jag inte övertygad om en särskild föresats i skolans val att välja engelsk 

litteratur som ska användas i engelskundervisning med hela klassen. För att kunna fånga 

intresse hos majoriteten av eleverna, ska en lärare kunna välja en text med tema som de 

flesta eleverna kan finna sig i. En del av böckerna som fanns på biblioteket, med teman 

som sport, hästar, partyälvor eller skräckberättelse om katter, skulle kunna bedömas som 

mindre lämpliga att behandlas gemensamt i hela klassen. En annan aspekt som kan diskute-

ras är om böckernas händelseförlopp bör, åtminstone delvis, vara okänt för eleverna – 

eftersom det är en drivkraft i arbetet med en bok. Denna beskrivning skulle kunna 

exkludera böcker om Emil och Pettson och Findus ur kategorin av sådana böcker. Det 

betyder att antal böcker som är lämpliga för arbetet med hela klassen är få.  

Det som strider mot denna tolkning är det innan angivna faktum om litterära texters rika 

språk (s. 21), som tilltalar med sina former och ljud och som kan vara en motivation i sig 

(Christie, 2005, s. 205).  
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En generell slutsats angående detta skolbibliotek är att det innehåller ett intressant utbud 

av äldre och nya litterära verk även om deras antal är otillräckligt för en skola som har 

cirka fyrahundra elever. Betyder det att skolan anser att det inte finns många elever som 

skulle vilja eller kunna läsa autentisk engelsk litteratur? De flesta böckerna i biblioteket är 

förenklade engelska texter vilket kan tolkas som ett försök att erbjuda elever något som de 

lättare kan ta till sig. 

 

6.2.2. Tolkningen av valet vid inskaffande av autentisk engelsk litteratur i Skola 2 

 

I undersökningen framkommer att skola 2 inte lägger stor vikt vid elevernas läsning av 

autentisk engelsk litteratur. Eftersom det i denna skola enbart finns elever i låg- och 

mellanstadieålder, kan en sluta sig till en tolkning att skolan förknippar autentiskt engelsk 

litteratur med äldre elever.  

En annan tolkning skulle kunna vara att denna skola saknar kunskap om forskning inom 

språkinlärningen av ett främmande språk genom autentiska texter. I bakgrunden beskrivs 

även att vissa lärare väljer bort arbetet med autentisk litteratur på grund av egna negativa 

erfarenheter av sådan engelskundervisning när de själva var barn (Phipps & Borg, 2009 i 

Kaşlıoğlu & Ersin, 2018, s. 215). Detta strider emot tolkningen att arbetet med kursböcker 

visar brist på kunskap om aktuell forskning, och pekar mot brist på gott föredöme och egna 

positiva erfarenheter. 

 

6.2.3. Tolkningen av valet vid inskaffande av autentisk engelsk litteratur i Skola 3 

 

Böckerna som finns i detta bibliotek visar skolans intresse mot vissa trender i litteraturens 

värld. Skolan är noga med att skaffa olika framgångsrika författares flera verk, som 

exempelvis olika böcker av Roald Dahl och J. K. Rowling.  

Det visas också ett intresse att introducera arbetet med moraliska frågor och skapa 

diskussioner kring det som är rätt. Böcker The Boy in Striped Pyjamas, där andra 

världskriget beskrivs genom ett barns perspektiv, samt Matilda och Billy Elliot, där barn 

kämpar mot sin omgivning för att följa sitt hjärta, stödjer denna tolkning. Att alla de 

böckerna kommer i flertal (20-30 exemplar) kan leda till en möjlig slutsats att de ska läsas 
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individuellt av alla elever i en klass. Detta sätt att arbeta med en bok skapar en bra grund 

för deltagande i diskussioner elever emellan. 

Valet av äldre klassiker som The Nutcracker (publicerad första gången 1816), samt The 

Jungle Book (skriven 1894), skulle kunna tolkas som önskan att utveckla en viss kännedom 

om diverse litterära verk från äldre tider. Däremot kan det även finnas andra tolkningar till 

inskaffandet av de böckerna. The Jungle Book’s popularitet ökade dramatiskt i och med att 

spelfilmen Mowgli som bygger på The Junge Book’s berättelsen hade sin premiär 2018.  

Det betyder att anledningen till inskaffandet av denna bok var dess nya ”come back”. Även 

The Nutcracker hittades i sin relativt nya upplaga (2003), med mycket attraktiva illustra-

tioner och omslag, vilket skulle kunna tolkas som förlagets insats att lyfta fram och introdu-

cera denna gamla, romantiska berättelse till nutidens läsare.  

Ungefär hälften av de autentiska texterna är skrivna och utgivna innan år 2000. Enbart en 

bok är publicerad efter 2010. Här kan en sluta sig till en tolkning att skolan har, under en 

period, samlat in texter som med framgång fortfarande kan användas av både lärare och 

elever. Många av de böckerna hittades i cirka tjugo till trettio exemplar. Det är rimligt att 

tolka att talen tjugo till trettio kan betyda att böckerna köps för att läsas enskilt av alla 

elever i en klass. Däremot kan ett stort antal exemplar av samma bok förklaras även genom 

denna skolas stora antal av elever. I båda fall kan inskaffandet av så många böcker avslöja 

en övertygelse om att de kommer att vara till någon nytta i skolans verksamhet.  

Facklitteratur – om sport och länder – kommer enbart i ett exemplar. Att den enda sporten 

som presenteras är fotboll kan visa på ett ointresse att böcker om sport används i under-

visningssyfte, eller ointresse från elevernas sida att läsa sådana böcker. På samma sätt kan 

närvaro av två serietidningar om superhjältar, som hittades på den översta hyllan i skåpet 

– tillsammans med litteratur om fotboll – tolkas. Enligt hermeneutiken ska även de yttre 

omständigheterna, som i detta fall placeringen av böcker, tas i beaktning.  De kan leda till 

en viss tolkning om skolans inställning till sådana texter. 

 

6.2.4. Skolan med resurser 

 

Det är osäkert i hur stort omfång undervisning genom autentisk litteratur sker i skola 1 och 

skolan 3 – även om deras engelsklärare har (om än i olika omfattning) tillgång till autentisk 

engelsk litteratur. En kvalitativ undersökning med intervjuer med engelsklärarna skulle 
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kunna vara ett nästa steg i denna undersökning. Men faktum är att möjligheten till sådan 

undervisning finns. Skola 2 lämnar inga tvetydiga signaler om sin inställning mot engelsk-

undervisning genom autentiska texter i mellanstadiet.  

Urvalet som gjordes – utan att vara målinriktad – visade tre olika exempel av skolbibliotek 

i Jönköpings kommun. Det belyste olikheten när det gäller förutsättningarna till engelsk-

undervisning inom svensk skola. Enligt Läroplanen (Lgr11) ska skolan vara likvärdig. 

Även om ”undervisningen inte ska utformas på samma sätt och resurser fördelas lika” 

(Skolverket, 2016, s. 8) anger Läroplanen att ”skolans arbetsmiljö ska utformas så att 

eleverna har tillgång till […] läromedel av god kvalitet och annat stöd” (s. 18). Resultatet 

av denna studie skulle kunna leda till en möjlig tolkning att olika skolor har olika upp-

fattningar om vad ett ”läromedel av god kvalitet” är. 

Sandström (2011, s. 103) samt Feldmanis (2010, s. 101) beskriver en situation i svenska 

skolor som präglas av arbetet med kursböcker i ämnet engelska. Däremot visar de även 

exempel där lärare har testat att arbeta med autentiska texter, haft positiva upplevelser och 

blivit uppmuntrade att fortsätta (Feldmanis, 2010, s. 108). För att kunna testa att arbeta 

med autentisk litteratur i sin undervisning måste det finnas tillgång till den.  

I denna studies bakgrund beskrivs det engelska språkets betydelse och dess breda använd-

ningsområde. Inlärningen av engelska språket är en förutsättning för utveckling och del-

tagande i dagens globala värld (Medjahed 2010, s. 72 i Bouazid & Le Rouz, 2014), men 

vägar till de nödvändiga kunskaperna i engelska språket behöver inte se likadana ut. En 

bra kursbok är inget hinder för detta mål. En bra lärare som, med sin entusiasm kan 

inspirera sina elever är den viktigaste förutsättningen för inlärning av både engelska och 

alla andra ämnen i skolan. Men de ambitiösa lärarna ska själva kunna få stöd och inspira-

tion för att utöva sin kreativitet genom, exempelvis, bra resurser som finns i en skola. De 

resurserna är, bland annat, bra autentiska engelska texter. Resultatet av denna studie visar 

att tillgången till dessa är godtycklig.  

Denna studie var ett exceptionellt tillfälle att undersöka vilken engelsk litteratur som finns 

att använda i arbetet med mellanstadiet. Därmed blev denna studie även en inspirations-

källa som kunde erbjuda idéer om vad som skulle kunna vara en bra resurs i engelsk-

undervisning på den egna framtida arbetsplatsen. Bra autentiska texter i händerna på en 

ambitiös lärare kan skapa en undervisning som leder elever mot Trafalgar Square. 



35 
 

Referenslista: 

Ahnberg, N. (2018). ”Engelskundervisning genom skönlitterärara texter i åk 4-6: 

Skönlitterära texters för- och nackdelar i engelskundervisningen i åk 4-6.” 

Kandidatuppsats, Jönköping University, School of Education and Communication. 

Hämtad från: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1270802/FULLTEXT01.pdf 

Bouazid, T. & Le Roux, C. S. (2014). “Why Algerian Students Struggle to Achieve in 

English Literature: An Appraisal of Possible Root Causes.” Teaching in Higher 

Education, 19(8), 882-894. https://doi.org/10.1080/13562517.2014.934341 

Bryman, A., & Nilsson, B. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (2. uppl.. ed.). 

Malmö: Liber. 

Christie, F. (2005). Language Education in the Primary Years. Sydney: University of New 

South Wales.  

Day, R. R., & Bamford, J. (2010). Extensive Reading in the Second Language 

Classroom. Cambridge: University press.  

Duff, A., & Maley, A. (Red.). (1996). Resource Books for Teachers. Literature. Oxford: 

Oxford University Press.  

Feldmanis, S. (2010). Barnlitteratur i det engelskspråkiga klassrummet. I Vannestål, M. E. 

& Lundberg, G. (Red.). (2010). Engelska för yngre åldrar. (s. 100-111). Lund: 

Studentlitteratur.  

Gomez, R. L. F. (2011). “Fostering Intercultural Communicative Competence through 

Reading Authentic Literary Texts in an Advanced Colombian EFL Classroom: A 

Constructivist Perspective.” 14(1), ISSN 1657-0790. Bogotá, Colombia. s. 49-66.  

Kaşlıoğlu, Ö. & Ersin, P. (2018). “Pre-service Teachers’ Beliefs about Literature 

Integration in English Language Teaching Classrooms.” Journal of Language and 

Linguistic Studies, 14(3), 213-232. 

Kvale, S & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1270802/FULLTEXT01.pdf
https://doi-org.proxy.library.ju.se/10.1080/13562517.2014.934341


36 
 

Niño, F. L.; & Páez, M. L. V. (2018). ”Building Writing Skills in English in Fifth 

Graders: Analysis of Strategies Based on Literature and Creativity.” English Language 

Teaching, 11(9), 102-117. http://doi.org/10.5539/elt.v11n9p102 

Sandström, K. (2011). Kidworthy Works. Lund: Studentlitteratur AB.  

Sjöström, U. (1994). Hermeneutik – att tolka utsagor och handlingar. I Starrin B. & 

Svensson, P. G. (Red.).(1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. (s. 73-89). Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Skolverket. (2016). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.  

Stockholm: Skolverket. 

Starrin, B. (1994). Om distinktionen kvalitativ – kvantitativ i social forskning. I Starrin, B. 

& Svensson, P. G. (Red.).(1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. (s.10-41). Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Palmér, A. (2010). Muntligt i klassrummet: Om tal, samtal och bedömning. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk- och 

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Westlund, I. (2009). Hermeneutik. I Fejes A. & Thornberg R. (Red.). (2015) Handbok i 

kvalitativ analys. (s. 71-87). Stockholm: Liber AB. 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

http://doi.org/10.5539/elt.v11n9p102


37 
 

Samtyckesblankett 

Jag, Nikolina Ahnberg, är en student vid Högskolan för Lärande och Kommunikation 

(Jönköping University). I samband med kursen Examensarbete för grundlärare 4-6, utför 

jag en undersökning om tillgången till autentiska engelska texter i skolbibliotek i 

Jönköpings kommun. Jag kommer även att undersöka i vilken mån texternas innehåll och 

språk är lämpliga för engelskundervisning i mellanstadiet.   

Jag skulle vara tacksam om jag fick tillgång till er skolans bibliotek. I mitt arbete skulle 

jag behöva ha mindre hjälp av skolans bibliotekarie om, exempelvis, var i biblioteket finns 

hyllor med autentiska engelska texter.  

All insamlad information som genereras kommer att avidentifieras och användas bara för 

forskning. Efter att studien är avslutad kommer all material som avslöjar identitet att 

förstöras.   

Deltagande är frivilligt och du har rätt att avbryta det när som helst, utan att ange någon 

anledning. 

 

Hälsningar 

Nikolina 

 

Kontaktuppgifter: 

 

Om du accepterar förfrågan, vänligen skriv under här nedanför. 

 

 

Namnförtydligande _______________________________________________________ 

 

Din mail: _______________________________________________________________ 


