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Sammanfattning 
Detta arbete är en fallstudie av videografisk natur som ger inblick i vilka aktiviteter och 

vilken typ av kommunikation som sker i en engelskalektion för de yngre åldrarna. Filmen 

gjordes i ett klassrum i årskurs 3 och gav inblick i hur en lektion kunde se ut och vilka 

aktiviteter som eleverna fick ta del av. Bakgrunden till detta är att allt fler lärare som 

anställs i skolan saknar pedagogiskutbildning och det är därför av intresse att se hur 

engelskalektionerna kan se ut. Undersökningen visade att det fanns ett fokus på 

skriftspråkspraktiken, det vill säga på både produktion av text samt läsning. Resultatet 

visade också att det talade språket inte tar lika stor plats i undervisningen. Arbetsspråket 

för undervisningen var inte engelska utan istället användes modersmålet som ingång till 

språkinlärningen. Utifrån studien är det troligt att läromedlet har en stark påverkan på 

lektionsinnehållet och strukturen av lektionen.  
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1. Inledning  
 

Denna studie kommer behandla engelskaundervisning för de yngre åldrarna i svenska 

skolan. Engelskaämnet har sedan introduktionen i läroplanen för 1962 tidigarelagts att 

tidigare. I och med läroplansbytet från läroplanen tillsatt 1994 (LPO 94) och läroplanen 

2011(LGR 11) tidigareläggs engelskakravet från årskurs 5 till årskurs 1. I och med 

läroplansbytet har det därmed skapats ett glapp mellan årskurs 3 och 4. De elever som har 

fått engelskaundervisning i årskurs 3, har ofta fått börja om med samma innehåll igen då 

de börjat årskurs 4. Detta då läraren som tar över i årskurs 4 tenderar att ge samma 

undervisning till eleverna oavsett förkunskaperna på eleverna (Berg & Nilsson, 2006). 

Glappet mellan lågstadiet och mellanstadiet blir tydligare i och med att många verksamma 

lärare inte haft engelska som en obligatorisk del i lärarutbildningen eftersom det under en 

längre tid var borttaget ur utbildningen innan det återinfördes 2011 (Lundberg, 2016).  

 

Idag, i och med läroplansbytet 2011, började engelska läras ut som ett främmandespråk i 

svenska skolan med eget centralt innehåll redan från de första åren i skolan (Skolverket, 

2016a). Centralt innehåll är det kursplanen listar om vad undervisningen skall innehålla 

och som lärare har skyldighet att låta eleverna möta i undervisningen. Synen på engelska 

som skolämne har alltså utvecklats under åren. För bara några år sedan var engelska som 

främmande språk ett relativt nytt inslag i årskurser F-3. Detta då LPO 94s kursplan inte 

hade något centralt innehåll riktat till de årskurserna. Istället fanns det mål att uppnå först i 

årskurs 5, även om engelskaundervisning uppmuntrades redan från årskurs 1 

(Utbildningsdepardementet, 1994; Utbildningsutskottet, 1991/92). Engelskan ska också ha 

ett kommunikativt fokus, det vill säga att tala och kunna kommunicera med andra är en 

central och viktig del i undervisningen (Lundberg, 2016; Skolverket, 2016a).  

 

Av de heltids nyanställda under läsåret 2016/17 saknade 53 % pedagogisk 

högskoleexamen (Skolverket, 2017b). Eftersom det råder lärarbrist har det alltså 

resultaterat i att allt färre, procentuellt räknat, nyanställda lärare i grundskolan som har 

högskoleexamen. Det har också med läroplansbytet 2011 (Skolverket, 2016a) blivit 

ökande krav på vad undervisningen skall innehålla. Det har resulterat i att mer forskning 

kring olika språkinlärningsmetoder för engelska i de yngre åldrarna kommit med ökade 

kunskaper om hur inlärningen ska ske på ett bra sätt. Det är därför av intresse att 
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undersöka vilka aktiviteter för språklig kommunikation som används samt vilka typer av 

språklig kommunikation som sker i klassrummet i praktiken. Denna studie kommer därför 

titta på alla dessa aspekter i ett klassrum, där den verksamma läraren inte har en 

pedagogisk utbildning riktad på engelska och se hur engelskalektionerna ser ut i praktiken 

samt hur/om dessa kan kopplas till rådande teorier kring språkinlärning och 

kommunikation.  

 

1.1 Syfte och Frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka vilka kommunikativa läranadeaktiviter som sker i ett 

engelskaklassrum där den verksamma läraren saknar pedagogisk utbildning i engelska. 

 

Frågeställningarna är därmed: 
- På vilket sätt är lärandeaktiviteterna i klassrummet uppbyggda utifrån målet att utveckla 

elevernas engelskakunskaper? 

- Vilken typ av kommunikation förekommer, på vilket språk och mellan vilka sker den? 
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2. Kunskapsöversikt 
För att få god förståelse för olika aspekter som påverkar elevers kommunikation i 

engelska, kommer olika begrepp presenteras för att ge en tydlig bild som stöd av hur 

begreppen används i denna studie. Därefter presenteras en överskådlig bild av språkets 

betydelse för samhället i stort. Olika språkinlärningsmetoder, bland annat modersmål som 

ingång i lärande samt språkbad, kommer att lyftas tillsammans med andra 

inlärningsstrategier. Kursplanen, LGR 11, kommer även att få en lättare presentation samt 

kommer kommunikation som begrepp att förtydligas.  

2.1 Begreppsförklaring 
Det finns flera begrepp som är viktigt att få en förförståelse för i denna studie eftersom de 

inte på ett naturligt sätt kommer fram i den övriga texten. Begreppen som sådan har olika 

betydelser i olika samanhang vilket gör att det är viktigt att tydliggöra vad begreppen 

betyder och står för i denna studie. Andra viktiga begrepp kommer att förklaras under 

egna rubriker i kunskapsöversikten. 

 

Lek/lärandeaktivitet – Dessa begrepp kan användas synonymt. Med orden menas i denna 

studie en lärandesituation som innehåller rörliga, kreativa och/eller aspekter som innefattar 

språkljud och rytm (Lundberg, 2016). Lek som aktivitet är fördelaktiga för elevers 

utveckling i social kontext (Vygotskij, 1978). 

Engelska som främmande språk – Syftar till att engelska är ett viktigt 

kommunikationsmedel i ens vardag, yrkesliv och i sociala- och kulturella sammanhang 

(Skolverket, 2017a). Engelska har blivit ett språk med som är viktigt i svenska samhället 

och lärs därför ut från ung ålder till alla elever i den svenska skolan, för att underlätta 

deras framtida sociala och yrkesmässiga liv. Med främmande språk menas ett språk som 

inte har ett naturligt sammanhang utanför skolan (Abrahamsson, 2009). I studien kommer 

detta begrepp användas, men i kunskapsöversikten kommer forskningen benämna 

begreppet engelska som andraspråk, vilket indikerar engelska som ett språk som har ett 

naturligt sammanhang utanför skolverksamheten.   

Andraspråkinlärning – Detta begrepp är den form av inlärning som sker vid nya språk. 

En andraspråksinlärare är en människa, elev, som lär sig ett språk vid sidan av sitt 

modersmål. Inlärning är vad och hur elever lär sig andraspråket, som de sedan kan ha 

användning för.  
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2.2 Engelska i Sverige 
En skola som är i kris, alltså att skolresultaten är drastiskt försämrade, som internationella 

mätningar och media gett antydan till syns inte i mätningar av engelska (Lundahl, 2012). 

De senaste åren har svenska skolans resultat försämrats i olika kunskapsmätningar. 

Programme for International Student Assessment(PISA), är en internationell studie som 

mäter 15åringars kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och matematik. Mätningen år 

2012 visar att svenska elevers resultat var väldigt låga jämfört med tidigare mätningar. 

Trots ett trendbrott 2015, med mätningar som visade att svenska elevers resultat 

förbättrats, är resultaten ännu inte i fas med mätningen 2009 (Skolverket, 2016b).  Både i 

en studie gjord på 90talet (Myndigheten för skolutveckling, 2008) samt European Survey 

on Language Competences (Skolverket, 2012); en internationell studie som fokuserat på 

moderna språk, det vill säga språk som inte är nationalspråk men som lärs ut i skolan likt 

spanska och tyska, (Skolverket, 2016a) visar båda att svenska elever visar goda resultat i 

Engelska. Lundahl (2012) lyfter, likt dessa undersökningar, att svenska och norska elever 

är i en klass för sig samt att svenska elever har en positiv inställning till engelska i skolan. 

2.3 Främmandespråksundervisning 
Främmandespråksundervisning kräver förkunskaper inom olika delar av elevers lärande. 

Här kommer en kortare sammanfattning av historia kring språksinlärningsforskning och 

hur man ser på språkinlärning på ett globalt plan. Dessutom kommer fördelar med tidig 

språkinlärning läggas fram samt kommer olika inlärningsmetoder att presenteras. 

2.3.1 Översikt av språkinlärningen 

Abrahamsson (2009) sammanfattar historien av hur andraspråksinlärning sett ut i ett tidigt 

skede. Han menar att andraspråksinlärning har fått stor betydelse under modern tid. År 

1967 kom vad många forskare skulle kalla startskottet för synförändringen kring vikten av 

att kunna flera språk i och med Pit Corders artikel The significans of learners’ errors. 

Abrahamsson lyfter att Corders artikel ifrågasatte den rådande synen av språkundervisning 

som ansåg att inlärarens modersmål var den största anledningen till språkliga fel. Även 

Larry Selinkers artikel Interlanguage från 1972, lyfts av Abrahamsson som ett starskott 

för många forskare, då den undersökningen var av en bredare karaktär. Selinkers artikel 

namngav ett vetenskapligt namn för inlärarspråket – interimspråk. Selinkers gjorde även 

en ansats att samla ett kognitivt perspektiv med fokus på inlärarens inlärningsprocess som 

inte bara påverkas av modersmålet utan också en rad mentala processer. 
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Vikten av främmandespråksinlärning har alltså blivit allt tydligare, inte bara i Sverige utan 

även på ett globalt plan. Idag börjar elever lära sig engelska allt tidigare runt om i världen. 

I Kazakstan, som har både kazakiska och ryska som nationalspråk, har engelska år 2013 

lagts till som ett obligatoriskt tredjespråk för åren 1-4 år (Zhetpisbayeva, Shelestova & 

Abildina, 2017). Även i Taiwan har trycket ökat för tidigareläggning av 

engelskaundervisning så tidigt som för 4-6 åriga barn, där det största trycket kommer från 

vårdnadshavarna (Chu, 2014). Den turkiska forskaren Aslan (2016)konstaterar att 

medlemskapet i Europiska Unionen medför att engelskaämnet lärs ut mycket tidigare, i sin 

jämförelse av Nederländernas, Tysklands och Turkiets läroplaner. Engelska blir ett allt 

viktigare språk att lära sig på ett globalt plan och Aslan (2016) skrev i sin slutsats: 

”Foreign language education is vital to a country’s success in the world of the future” 

(s.42). Därför är det möjligt att se paralleller mellan världssituationen och att 

engelskainlärningen är en viktig del i den svenska skolan idag.  

 

2.3.2 Elevers främmandespråksinlärning  

Nedan beskrivs olika aspekter som påverkar inlärningen av ett nytt språk, från mer 

allmänna till mer ämnesspecifika aspekter. Först kommer fördelar med tidigspråkinlärning 

att redovisas för att visa på olika aspekter som påverkar inlärningen. Efter det kommer 

några olika språkinlärningsmetoder så som språkbad att lyftas, för att visa på hur eleverna 

kan få ta del av lektionsinnehåll. Dessutom kommer olika pedagogiskametoder/hjälpmedel 

som läromedel och arbetsspråk att lyftas, för att visa på hur lärare kan förmedla 

kunskapen.  

Tidig språkinlärning 

Att den engelska språksundervisningen blivit viktigare i Sverige på senare tid är alltså ett 

resultat av global påverkan och engelskans ökade status i världen. Lundberg (2016) 

presenterar en sammanställning av olika fördelar med att introducera engelska tidigt, det 

vill säga att fördelar med en tidig språkstart i skolan. Nedan redovisas fyra av punkterna 

från hennes lista, omskrivna och förklarade på ett relevant sätt för studien. 
 

1. Elever i ung ålder tycker det är roligt att lära sig engelska. Elever i de första årskurserna 

tycker det mesta är roligt, och för att lära sig engelska är det därför av vikt att se till att så 

förblir fallet. ELLiE (2011) en europeisk djupdykning kring främmandespråksinlärning, lyfter 

att vid introduktionen av språket i de yngre åldrarna är eleverna entusiastiska, men att 

entusiasmen succesivt minskar ju äldre eleverna blir.  I en undersökning gjord av Öhrvall 
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(2009) framkom att de lärandeaktiviteter som förekom i de deltagande lärarnas klassrum, var 

av lättsam karaktär för att eleverna ska ha roligt.  

 

2. Elever i ung ålder har lätt att imitera olika språkljud, ord och fraser och lär även aktivt med 

sina kroppar. Elever äldre än 10 år, tycks inte längre uppskatta den framgångsrika 

inlärningsmetoden involverande just rytm, språklekar och rörelse, vilket yngre elever gör 

(Myndigheten för skolutveckling, 2008). Därför är det av vikt att utnyttja de tidigare åren för 

just denna typ av aktiviteter, för att gynna elevers uttal och basförråd av ord. 

 

3. Elever i ung ålder uppskattar lek, rytm, rim, sång, sagor, drama, vilket är olika aspekter som 

underlättar språkinlärning. Dessa lärandeaktiviteter är ofta repetitiva. För att lära sig en sång, 

en saga, ett drama måste eleverna öva flera gånger för att komma ihåg orden. Olsson (2017) 

genomförde en litteraturstudie som kollade genom vetenskapliga artiklar från perioden 2007-

2017 med fokus på engelska som andraspråk. Hon kom fram till att repetition, kommunikation 

och imitation är de gemensamma och viktigaste dragen för lyckad språkinlärning som lyfts i 

litteraturen (Olsson, 2017). 

 
4. Elever i ung ålder är inte lika benägna att bli rädd för att säga ”fel” och vågar därför gissa 

sig till innehållet i språklig interaktion. Elever de första skolåren visar mindre tendenser att 

undvika att tala engelska. Det verkar inte ha samma rädsla att göra bort sig genom att svara 

eller säga fel som äldre elever har (Myndigheten för skolutveckling, 2008). I Öhrvalls(2009) 

studie framkom också att många lärare ansåg det viktigt att eleverna vågade tala på engelska i 

klassrummet. Dessa två studier pekar alltså på att det är viktigt att som lärare låta eleverna 

prova sig fram i engelskan medan de inte är rädda för att säga fel och att de flesta lärare är 

medvetna om detta. 

Språkinlärningsmetoder 

Hattie (2014) lyfter att det viktigaste för att elever ska lära på ett bra sätt är att läraren har 

många pedagogiska metoder i sitt bagage och att läraren skapar en trygg lärmiljö. Hatties 

tankar hör inte enkom ihop med språkinlärning, utan inlärning på ett generellt plan. Han 

menar att för att elever ska lära sig något, så måste det finnas en lärare som har flera olika 

inlärningsmetoder i sitt bagage, som kan varieras så att även de elever som inte förstår kan 

få möjlighet att förstå. Han lyfter också vikten av en trygg lärmiljö och för att skapa den 

miljön krävs det att läraren har en kognitiv medvetenhet om olika pedagogiska metoder. 

Ett annat ord för trygg lärmiljö, som är vanligt förekommande inom forskning och ute i 

skolorna, är klassrumsklimat. Lärmiljö/klassrumsklimat syftar till den stämning som finns 

i klassrummet. Denna stämning avgör om det är okej eller inte att till exempel göra fel. I 
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en positiv lärmiljö är det välkommet att prova sig fram, gissa och att göra fel. Hatties 

tankar kan länkas ihop med rådande forskning kring språkinlärning, vilket kommer 

tydliggöras nedan.  

 

Elever lär bäst när de får ett sammanhang och en kontext där de kan använda språket. 

Engelska som främmande språk förser elever med andra utmaningar än de som möts i 

förstaspråket. Gibbons (2010) menar att för att lära sig ny kunskap behöver eleverna få 

möjlighet att lära ur ett sammanhang. Genom att skapa ett sammanhang får eleverna en 

kontext för språket samt får interagera med andra på språket de ska lära sig som strategi 

för inlärning. Små arbetsgrupper ger bättre språkliga förutsättningar än helklass vilket ger 

eleverna fler möjligheter att interagera med varandra samt skapar en tryggare miljö.  

 

I samklang med Gibbons (2010), lyfter Abrahamsson (2009) att det är lättare att lära sig 

språk i samband med användning eftersom det synliggör språkinlärarens tänkande kring 

språket samt hjälper inläraren att hitta samband mellan språket och användningen i sin 

vardag. För att nå det resultatet krävs att inlärningen sker genom att långsamt utöka 

ordförrådet och de grammatiska strukturerna. Eleverna behöver alltså att språkets 

svårighetsgrad succesivt ökar i takt med deras kunskaper, för att nivån alltid ska vara en 

nivå över där eleverna ligger. 

 

Lundahl (2012) menar att synen på lärande har ändrats genom åren och har gått från att se 

skolspråk och vardagspråk som två separata ting - till att se dessa ting som två språk som 

behöver blandas. Lärande kan med andra ord delas in i olika kategorier. Ett sätt att se på 

lärande är genom begreppen formellt och informellt lärande. Han delar på dessa begrepp 

genom att formellt lärande sker i klassrummet utifrån givet ramverk av bland annat fasta 

mål och läromedel. Det i motsats till det informella, friare lärandet där inläraren själv kan 

välja vad, när och hur individen vill lära sig. Vid informellt lärande sker inlärningen delvis 

via omedvetna processer, där inläraren inte känner sig pressad att lära sig. Mellan dessa 

menar Lundahl att det även går att dra paralleller till begreppen skolspråk och 

vardagsspråk. Skolspråk har likt formellt lärande fokus på olika ämnen, bygger på 

skriftspråk, är abstrakt, tekniskt och är systemstyrt av lagar och regler. Detta i motsats till 

vardagspråket som, likt det informella lärandet, byggs på talspråk och är mer för stunden, 

mer varierat och bygger på socialt samspel med omgivningen. Författaren lyfter även att 

denna språksyn har efter 1980 skiftat och skolan försöker utnyttja det informella lärandet 

inom den formella arenan. Lundberg(2016) föreslår att denna blandning kan göras genom 



 

11 
 

att föra in olika engelskamedier som elever har tillgång till i hemmet. Vardagsengelskan 

kan då användas för att utveckla elevernas skolspråk på ett effektivare sätt. 

 

I en undersökning gjord 2006, framkom att utbildningsgrad inte nödvändigtvis är den 

viktigaste faktorn för lärarens möjlighet att ge eleverna god undervisning, utan att 

engagemang och intresse är lika viktigt för att ge eleverna bra och lärorika lektioner (Berg 

& Nilsson, 2006). Studien gjordes på 15 lärare var av 5 inte hade högskolepoäng i 

engelska och fokuserade på hur lärare i de yngre åldrarna går till väga i sin 

engelskaundervisning. Alla deltagande lärare tyckte att den bästa inlärningsmetoden för att 

lära engelska till yngre elever är genom lek, sång och drama. Författarna lyfter fram att 

inlärning av ord med visuellt stöd samt repetition också är båda två viktiga delar av 

undervisningen, vilket framkom i deras studie.  

 

Språkforskning har haft fokus på språkbad under de senaste 30 åren och har visat att 

elever som fått lära sig språk via språkbad har lika bra resultat och ibland bättre kontra de 

elever som inte fått den pedagogiken. Det lyfter Niemelä (2008) i sin inledning till sin 

avhandling. Hon definierar språkbad som en helhetsundervisning där språk och 

ämnesstudier integreras (Niemelä, 2008).  Även Lundberg(2016) lyfter detta som en viktig 

och bra ingång till lärande. I sin bok De första årens engelska nämner hon att elever ska 

duschas i det engelskaspråket under språkinlärning och därigenom lyfter vikten av talad 

engelska i klassrummet. Genom att engelska används så mycket som möjligt i 

undervisningen, duschas eleverna i språket, vilket skapar möjligheter för eleverna att 

aktivt använda språket i interaktion med andra (Myndigheten för skolutveckling, 2008).    

Modersmål som ingång i andraspråk 

En individs förstaspråk, modersmål, har positiv inverkan på inlärning av ett andraspråk. 

Det framkommer i Myter om tvåspråkighet (Lindberg, 2003) där vanliga myter kring 

andraspråksinlärning lyfts. Lindbergs studie fokuserar mer på elever med tvåspråkighet i 

form utav ett språk talat i hemmet och ett annat i skolan. Studien har däremot relevans 

även för denna studie, vilket förklaras nedan. I artikeln spräcks myten att modersmålet 

hämmar andraspråksinlärningen. Till grund för denna myt ligger fördomen att den 

mänskliga hjärnan har ett begränsat språkutrymme. I motsats till myten, visar forskning att 

det finns många positiva kopplingar mellan tvåspråkighet och utveckling. Tvåspråkighet 

ser istället ut att gynna det metakognitiva språktänket, det vill säga insikten om hur språk 

fungerar. Lindberg lyfter att studier också visar att tvåspråkighet gynnar begreppsbildning, 
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strategier för slutledningsförmågan samt kreativt tänkande – vilket alla är bra egenskaper 

för intellektuell utveckling. 

 

I en artikel, i tidningen Språkvård från 2006, lyfts resultat som pekar på att elever med 

annat modersmål än svenska som fått hemspråksundervisning får bättre skolresultat 

överlag än sina enspråkiga svenska klasskamrater. Det lyfts även likande forskning från 

USA, som visar samma resultat; Elever som får modersmålsundervisning under sin 

inlärning av andraspråket blir bättre på språk (Nygren-Junkin, 2006). 

 

Nygren-Junkin (2006) och Lindberg (2003), lyfter båda fram forskning som fokuserar på 

modersmålets påverkan på andraspråksinlärning. Ingen av dessa undersöker specifikt 

engelskaundervisning i svenska klassrum. Det är däremot rimligt att anta, att om denna 

forskning gäller för modersmålstalare från andra länder än Sverige vid inlärning av 

svenska, kan den även appliceras på engelskainlärning för svenska elever. 

Läromedel 

I årskurs 5 använde 83 % av engelskalärarna läroboken vid nästan varje engelskalektion, 

varje månad. Alla lärare delgav att de byggde sina lektioner utifrån läromedel och i 

engelska var det vanligt att de använde ett läromedel, jämfört med i till exempel 

samhällskunskap där det är vanligt att det används många (Skolverket, 2006, s. 70). Det 

finna många typer av läromedel till hjälp för att lära elever skolämnen, i detta fall 

engelska. Några av de läromedel som nämns i Skolverkets rapport från 2006 är 

läroböcker, ljudskivor med musik, och radio/tvprogram. Det läromedel som lyfts som 

vanligast var läroböcker, både generella och arbetsböcker. Englund menar att det finns 

flera olika anledningar till att arbetsböckerna får ett så stort utrymme. Dessa anledningar 

är: 
1. Böckerna kan ses om en garanti för att eleverna ska nå kursplanens mål.  

2. Böckerna kan skapa en trygghet och skapa gemenskap, ge gemensamt mening/mål. 

3. Böckerna underlättar utvärderingen av elevernas kunskaper.  

4. Böckerna underlättar övrigt arbete och livet. Genom att utgå från arbetsboken blir lärarens 

planering lättare och är läraren osäker på sina ämneskunskaper kan använda sig av boken 

som stöd. 

5. Böckerna har en disciplinerande roll, genom att förhindra kaos och hålla eleverna 

sysselsatta med glosor, uppgifter och läsning (Englund, 1999). 
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I Skolverkets (2006, s.70) rapport framkom att i årskurs 5 kom musik som läromedel på 

en fjärde plasts med 29 % och tv/radio på en tionde plats med 3 %. Resultatet är i stark 

kontrast med Lundbergs (2016) forskning. Hon menar att elever i de yngre åldrarna lär sig 

bäst via rymt, sång och lek. Ett exempel på tolkning av Lundbergs tes kan se ut som följer: 

Genom att låta eleverna se till exempel ett barnprogram med sång eller videos med sång 

och rörselser på engelska, får eleverna möjlighet att lära sig orden på ett roligt sätt med 

visuellt stöd som hjälp.   

Språkligt självförtroende  

En anledning till att det är så viktigt med rätt pedagogiska metoder är att det hjälper 

eleverna att skapa ett gott språkligt självförtroende. Ett gott språkligt självförtroende är ett 

självförtroende riktat mot sitt språkliga kunnande och är nödvändigt för att våga delta i 

språkliga situationer. Ett självförtroende byggs i tidig ålder, då barn i unga åldrar inte är 

lika oroliga för att göra fel och prova sig fram. Elevers naturliga förmåga att upptäcka 

språkljud gynnas av tidig språkstart som Lundberg (2016) lyft och bidrar därför till ökade 

chanser för gott språkligt självförtroende (Edelenbos, Johnstone & Kubanek, 2006). För 

att bygga självförtroendet för språk är det viktigt med en tillåtande miljö där eleverna får 

göra fel utan att bli konstant rättade (Lundberg, 2016). Läraren har därför ett ansvar att ge 

möjligheter att bygga det självförtroendet och utveckla deras kommunikativa förmåga 

(Lundberg, 2016; Skolverket, 2016a). 

 

Att lärare är en central del i ett klassrum är ganska självklart men det medför också att de 

har ett ansvar att bygga ett gott språkligt självförtroendet hos eleverna (Lundberg, 2016; 

Skolverket, 2016a), men vilken effekt har läraren på hur elever lär? Keaveney och 

Lundberg (2014) menar att bara för att engelska börjar undervisas tidigt, gör det inte 

automatiskt att elever lär sig mer. De lyfter istället läraren som en central del i 

framgångsrik språkinlärning. De bör veta vilken pedagogik som passar för de yngsta 

eleverna samt ha ett fokus på muntlig utveckling. ”A wholly oral approach, which is 

possible at an early stage, allows more pupils to succeed in language learning”,(Keaveney 

och Lundberg, 2014, s.151) är ett citat de lyfter från Europeiska rådet. Några vägar för att 

göra detta kan vara via språkbad (Niemelä, 2008), genom att skapa en trygg lärmiljö 

(Gibbons, 2010; Hattie, 2014) och lekar (Lundberg, 2016). Även Abrahamsson (2009) 

lyfter att bara för att en inlärare har goda möjligheter till språkligt inflöde och interaktion 

av andraspråket, är det ingen garanti för framgångsrik språkinlärning. Han lyfter andra 

                                                        
1 Original citatet från Council of Europe, 1997:12 
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påverkansfaktorer som sociala faktorer som exempelvis individensbakgrund samt 

individuella faktorer som motivation.  

 

Elever utan ett gott språkligt självförtroende inte kan tillgodogöra sig engelskan i 

språkflödet de möter på fritiden (Myndigheten för skolutveckling, 2008). Behovet för att 

kunna tillgodogöra sig engelska blir allt viktigare då elever får allt lättare åtkomst till 

engelska via olika medier, där ibland på internet. Redan vid 6 årsålder använde 2017 hela 

98 % av alla svenska barn internet flitigt (Internetstiftelsen i Sverige, 2017).  

2.3.3 Kursplanen i Engelska 

Den kursplan för engelska som är aktuell idag är baserad på ett kommunikativt synsätt. 

Med kommunikativt synsätt menas en språksyn som har fokus på att samtala och kunna 

interagera med andra där kommunikation, reception och produktion i en 

interaktionskontext hänger ihop. Alltså att elever vågar tala enskilt, tala med andra och 

kommunicera som en ingång till lärande (Lundberg, 2016; Skolverket, 2016a). 

 

Sedan första gången engelska som skolämne introducerades som ett obligatoriskt moment 

i läroplanen 1962 (Larsson & Westberg, 2011), har engelskan fått större tyngd i svenska 

skolan. I dagens läroplan från 2011 byggs det centrala innehållet i engelska på GERS 

(Skolverket, 2016a, 2017). GERS, Gemensam Europeisk Referensram för Språk, är en 

sammanställning av en språkutvecklingsprocess som utvecklats genom ett sammarbete 

mellan olika språkaktiva aktörer i Europa, var av många av aktörerna var lärare. GERS har 

som mål att bland annat övervinna skillnader i engelskakompetenser som uppstår bland 

annat på grund av de olika utbildningssystem som finns runt om i Europa. För att göra 

detta används sammanställningen som en referensram, då den innehåller olika kriterier för 

att beskriva språkfärdigheter och stödja lärare och andra organisatörer i samordning och 

organiseringssyfte av språkinlärning (Skolverket, 2009). 

 

2.4 Kommunikation 

Att kommunicera är ett system av verbala och ickeverbala aspekter som tillsammans ger 

människan kontext i vilken interaktion med varandra blir möjlig (Brown, 2016; Lang, 

2014). De aspekter som kommer fördjupas i denna studie är den verbala 

kommunikationen samt kommer en förklaring kring hur text kan ses som en form av 

verbal kommunikation.  
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Verbal kommunikation innefattar de ord människan medvetet säger, det vill säga de ord 

människan vill förmedla. Lang lyfter följande citat ”John Sherry has defined 

communication as an interaction between brains” (Lang, 2014 s.61) vilket indikerar att 

kommunikation är en medveten handling. Här räknas alltså inte kroppspråk och gester in, 

utan den verbala delen är den del som innefattar ord. Att använda text som 

kommunikationsmedel är därför inte otänkbart; En text är ord från en hjärna, som är 

medvetet valda och nedskrivna ord, som sedan kan tas in av en annan hjärna och tolkas. 

Tydliga former av kommunikationer via texter är bland annat brev och debattartiklar.  

 

Kommunikation är alltså vad eleverna ska producera i tal och skrift – det kan till exempel 

handla om sådant som rör dem själva, sin närmiljö och intressen (Lundberg2016; 

Skolverket 2016a). Det finns alltså olika typer av kommunikation, i den här studien 

kommer även interaktionsaspekter att analyseras. De särskiljande faktorerna i denna studie 

är därför om det är från elev till elev kommunikationen sker eller om det är lärar-

elevkommunikation som förekommer samt på vilket språk och på vilket sätt denna 

kommunikation sker.  
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3. Teori 
Den här studien fokuserar på kommunikation som lärandemetod, som grundas på det 

sociokulturella perspektivets syn på kommunikation. Det sociokulturella perspektivets syn 

bygger bland annat på Vygotskijs tankar som menar att lärande sker via interaktion och 

samspel med andra (Säljö, 2014). 

 

Enligt det sociokulturella perspektivet, så som Säljö (2005, 2014) beskrivit i sina böcker, 

lär, förstår och utvecklas människor i samspel och i kommunikation med andra i sin 

omgivning. Författaren lyfter samtal och interaktioner som den särklass viktigaste 

lärmiljön. Han menar att förmågan att kommunicera inom en given kontext utvecklar 

människans kunskaper och förståelse (Säljö, 2005, 2014). Vidare lyfter han att språk och 

kommunikation är det redskap människan har för att kunna uttrycka erfarenheter och 

iakttagelser med andra och på så sätt byta/utveckla kunskaper och insikter (Säljö, 2005). 

 

Att kunna kommunicera ger människan möjligheter att byta erfarenheter, delge det 

förflutna, det som ska komma och nuet. Människor som kommuniserar får möjlighet att 

förstå sin omvärld och de kulturer de möter (Säljö, 2005). Vygotskij (1978) lyfter lek som 

en viktig faktor i barns utveckling. Han menar att när barn leker utvecklar de sin förståelse 

för regler, turtagning och språkfärdigheter - detta då lek sker i samspel med andra och 

återspeglar samhällets struktur (Vygotskij, 1978). Det sociokulturella perspektivet ger 

därför en tanke av att kommunikation som lärandemedel i språkinlärning, är fördelaktig 

för elevers förståelse av och användningsmöjligheterna för språket. Det är därför en rimlig 

teori att använda vid studie av lärandeaktiviteter och kommunikation i ett klassrum.  

 

Materialet som samlas in analyseras utifrån det sociokulturella perspektivet. Studien 

undersöker hur eleverna får möjligheter att kommunicera, byta erfarenheter och leka samt 

för att se hur detta lärande ges utrymme och i så fall hur det ges uttryck. Detta kommer att 

göras genom att jämföra resultatet med teorin och försöka förklara resultatet utifrån 

tidigare forskning och teorin tillsammans. Detta sker genom att jämföra hur det som sker i 

klassrummet förhåller sig till teorin. 

 
 



 

17 
 

4. Metod  
Här kommer metoden att presenteras för att kunna svara på studien syfte att undersöka 

vilka kommunikativa läranadeaktiviter som sker i ett engelskaklassrum där den 

verksamma läraren saknar pedagogisk utbildning i engelska. Samt för att få svar på 

frågeställningarna  
- På vilket sätt är lärandeaktiviteterna i klassrummet uppbyggda utifrån målet att utveckla 

elevernas engelskakunskaper? 

- Vilken typ av kommunikation förekommer, på vilket språk och mellan vilka sker den? 

Metoden presenteras tillsammans med urval, begränsningar och etiska överväganden. 

Avslutningsvis presenteras analysmetoden. 

4.1 Metodval 
För att undersöka syfte och frågeställningar gjordes en mindre fallstudie. En fallstudie, det 

vill säga en studie som ofta har få deltagare och ofta under en lägre tid, ger möjligheten att 

titta på en liten del av ett långt tidförlopp och analysera den lilla delen. Då detta är en 

mindre fallstudie kommer endast ett tillfälle och tidsförlopp att behandlas. Nackdelen är 

att denna metod inte kan dra generella slutsatser, men visar upp många variabler i det som 

undersöks.  

 

Syftet med en fallstudie är att förklara något på ett djupare sätt (Ejvegård, 2009), i motsats 

till en kvantitativ insamlingsmetod som får fram antalet av något snarare än varför. Det är 

därför en bra ingång i den kvalitativa metod som studien kommer att använda sig utav. 

Studiens syfte är inte är ute efter att undersöka antalet av något utan i detta fall vilka 

aktiviteter och vilken kommunikation som sker och på vilket sätt (Johansson, 2011). Det 

är i detta fall av värde att göra just en kvalitativ fallstudie. För att undersöka syftet 

genomfördes en videografisk observation i klassrummet.  

 

Videografisk observation, det vill säga en observation gjord med videokamera som 

redskap, används för att studera social interaktion (Tanner & Roos, 2017). Då syftet med 

denna studie är att undersöka – vilka kommunikativa läranadeaktiviter som sker i ett 

engelskaklassrum där den verksamma läraren saknar pedagogisk utbildning i engelska, är 

en videografisk observation en passande metod. Att filma ger möjligheter till att studera 

detaljer i den interaktion som sker och även att analysera de fenomen man annars inte 

hinner reflektera över vid vanliga observationer (Hindmarsh & Heath, 2007). Film som 

metod ger större möjligheter att analysera lektionsaktiviteterna utifrån olika synviklar. En 
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videografisk observation ger med andra ord många olika fördelar, eftersom videon kan 

undersökas många gånger och analyseras från olika ingångspunkter (Hindmarsh & Heath, 

2007).  

 

Det material som samlades in filmades i en årskurs trea och bestod av en engelskalektion 

på cirka 35 minuter.  

4.2 Urval och Avgränsningar 
Urvalet för denna studie är gjort ur en geografisk tillgänglighetstanke, det vill säga att 

skolan som valdes fanns i ett område där kontakter redan fanns. Detta för att med hjälp av 

befintliga kontakter möjliggjordes smidigare kontakt med deltagare som var villiga att 

delta i studien.  

 

Observationen genomfördes i en klass i årskurs 3. Anledningen till valet av årskurs var att 

eleverna i årskurs 3 har hunnit bekanta sig med engelska som skolämnet och lärt sig fraser 

och ord på engelska. Genom detta har eleverna därmed bättre förutsättningar för språklig 

kommunikation på engelska än eleverna i de tidigare årskurserna. Valet av klass 

påverkades även av att de elever som ingick i klassen skulle vara för mig helt okända vid 

filmtillfället. Anledningen till det valet var för att min relation med eleverna inte skulle 

påverka analysen utan att syftet med studien skulle stå i fokus (Aarsand & Forsberg, 

2009). 

 

Läraren som deltog hade ingen utbildning för engelska i de yngre åldrarna, men är 

utbildad lärare för förskoleklass upp till årskurs 6. Hen har jobbat i skolverksamhet i 

ungefär 4 år. Den engelskautbildning läraren har med sig kommer från den engelska hen 

fick i sin gymnasieutbildning. Då läraren saknar pedagogisk utbildning i engelska och det 

är en del av syftet med studien, passade hen bra att delta. 

 

Ur urvalssynpunkt gjordes en initial avgränsning, att på grund av tid, arbetsmängd och 

avstånd, enkom fokusera på en lektion i ett klassrum. Eftersom det endast var en lärare 

som visade intresse att delta i studien så gjordes inga kriterier för medverkan, utan den 

lärare och klass som tackade ja fick ingå i studien.  

4.3 Genomförande 
Genomförandet av studien efter att kontakt etablerats gjordes som följer: Videokameran 

placerades längst bak i klassrummet för att fånga helhetsbilden av undervisningen. 
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Vinkeln ställdes in på ena halvan klassen och hela tavlan (se bilaga 8.4) för på så sätt 

undvika att filma eleverna vars vårdnadshavare inte ville att deras barn skulle delta.  

Materialet som analyserades avgränsades något, detta då allt material inte var analyserbart. 

Det material som valdes bort var de ordutbyten som var för svåra att urskilja samt 

kroppsspråksutbyten eftersom vinkeln på kameran endast såg läraren och sittande elever 

samt att mängden data gjorde att kroppspråksanalys blev svårtolkat. All denna information 

valdes därför bort innan övrigt material analyserades. 

 

Eftersom fältstudien genomfördes i en enda klass, där endast en lektion spelades in på 

grund av tidsaspekter och långa geografiska avstånd, hölls vidare kontakt med läraren via 

mail för att kunna ställa kompletterande frågor av vikt för analysen. De frågor som ställdes 

i mailen hade ett syfte av att ge inblick i hur regelbundet upplägget var samt hur eleverna 

påverkades av kameran. Detta för att analysen ska bli så korrekt som möjligt för att kunna 

få en trovärdig slutsats eftersom materialet är så pass begränsat. 

 

4.4 Kontakt med Skolan 
För att kontakta lärare skickades förfrågan till olika rektorer inom rimligt geografiskt 

avstånd som vidarebefordrade informationen till intresserade lärare. Av de 3 skolor som 

fått förfrågan, valde ingen att delta i studien. Genom en kontakt i södra Sverige, 

etablerades kontakt med en intresserad lärare. Läraren fick både information muntligt via 

telefon, via mail (Bilaga 8.1) samt vid samtal på ungefär 10 minuter samma morgon som 

studien gjordes. Via denna kontakt fick läraren information om studien och de etiska 

principer studien utgår ifrån. Därefter skickade läraren samtyckesblanketter (Bilaga 8.2) 

till vårdnadshavare med information. Innan filmandet påbörjades, fick alla eleverna 

information om varför det kommer vara en kamera i klassrummet samt möjligheten att 

inte delta om de kände sig obekväma.   

 

Efter filmandet hölls även en sporadisk kontakt med medverkande lärare för att ställa 

följdfrågor kring undervisningen. Detta för att förtydliga delar av innehållet som syntes på 

filmen för att få bättre förståelse för innehållet. Kontakten bestod av mailkontakt och de 

frågor som ställdes står i kursivt med lärarens svar inunder. 
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Hade lektionen jag fick filma samma upplägg som dina lektioner brukar ha? Med upplägg menar 

jag att börja med genomgång, läxförhor, nytt område, nya läxor och avsluta med bokarbete. 

Lektionen hade precis samma upplägg som den brukar, vi har alltid förhör och arbete i gröna 

boken. 

 

Upplevde du att kameran påverkade hur mycket/lite eleverna pratade i klassrummet? Agerade 

eleverna som de brukade. 

Kameran påverkade inte mycket, möjligtvis att de mer tystlåtna eleverna inte vågade räcka upp 

handen lika mycket. 

 

4.5 Etiska Överväganden 
För att säkerställa att de etiska aspekter som kan förekomma vid denna typ av studie inte 

påverkar studien negativt, togs vetenskapsrådets (2011) kriterier i beaktning. För att 

bevara anonymiteten nämns inga namn på individer, utan benämns som läraren och elev. 

Elever, vårdnadshavare och läraren fick själva välja om de ville vara med och fick 

närsomhelst avbryta medverkan. Vårdnadshavarna fick information hemskickad i form av 

samtyckesblankett (bilaga 8.2) och fick utifrån given information välja om deras barn fick 

vara med i studien, detta då eleverna är av ung ålder och vårdnadshavarna därför måste 

godkänna medverkan. Läraren fick informationen 3 gånger för att hen skulle ha möjlighet 

att omvärdera sin medverkan och för att säkerställa att hen var medveten om de etiska 

principerna.  

 

Observationer med film kommer närmare inpå den personliga sfären och kan därför 

påverka individers upplevelse av inkräktad integritet samt ökar svårighetsgraden i att hålla 

materialet konfidentiellt (Tanner & Roos, 2017).  Att eleverna vet att kameran finns där 

kan självklart påverka hur de agerar i klassrummet, men av etiska skäl är det viktigt att de 

vet om det. Det är lika viktigt att eleverna vet varför de blir filmade och vad filmen ska 

användas till som det är för vårdnadshavarna (Tanner & Roos, 2017), så eleverna inte 

behöver oroa sig över filmen i efterhand. (Vetenskapsrådet, 2002). Därför gavs, utöver 

den information de fått av läraren och vårdnadshavarna, information innan filmtillfället 

började. Vinkeln på kameran gav därefter de elever som själva inte ville delta möjlighet att 

undvika kameran, medan de fortfarande kunde ta del av lektionsinnehållet tillsammans 

med den elev vars vårdnadshavare kryssat nej.   
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4.6 Analysmetod 
Analysen kommer att baseras på vad videon visar. Eftersom alla lektioner innehåller tysta 

sektioner och aktivitetsövergånger, kommer all inspelad tid inte nödvändigtvis att ge något 

att analysera. Därför kommer de delar, vars information inte bidrar till syftet, inte att 

presenteras i studien. 

 

Analysmetoden för denna studie är en blandning av olika metoder. Då analys av film inte 

finns lika utbrett som andra vanligare kvalitativa undersökningsmetoder, och det därför 

inte fanns analysmetoder väldokumenterade och lättillgängliga i litteratur, föll valet på att 

blanda två olika analysmetoder. Blandningen består därmed av analysmetoden för grundad 

teori samt för empirisk analys. Grundad teori tittar på sociala händelser och interaktioner 

genom empiriskt material (Fejes & Thornberg, 2009), vilket även denna uppsats gör. 

Utöver den metoden för grundad analys, har analysmetoden drag av de analyssteg som 

Robert Yin (2014) nämner kring empiriska undersökningar. De analysstegen innefattar 

bland annat att identifiera meningsfulla mönster, kategorisering av innehållet och 

illustrering av resultatet. Yins analyssteg har med andra ord byggts in i den analysmetod 

som sammanfattats nedan. Dessutom används kursplanen i engelska (Skolverket, 2016a) 

för att se om lärandeaktiviteterna och kommunikationen kan kopplas till rådande 

styrdokument samt se om det sociokulturella perspektivets tankar kring kommunikation i 

lärande finns närvarade i lektionen.  

 

Analysmetoden ser därför ut som följer: 

Steg 1 Lista ut vad som händer. Vad är det aktörerna försöker göra och varför? 

Meningsfulla mönster identifieras. Då denna studie undersöker vilka aktiviteter som sker 

och hur interaktionen i klassrummet ser ut listas materialet i tabellformat(Bilaga 8.3)0. 

Dessutom transkriberas delar av kommunikationen för att undersöka vilken typ av 

kommunikation som används, samt mellan vilka parter den sker.  

Exempel identifiering av vad som händer och varför:  

Aktivitet-	Steg	1	
Antal	
aktiviteter	

Steg	2	
Typ	av	aktiviteter	

Steg	3	
Varför?	

Finns	läroplanen?	

2	 Läxskrivning individuell 
(skrift/översättning) 

Träna stava ord, 
fraser 

Eleverna ska i årskurs 
3 kunna ”skriva enkla 
meningar” 
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Exempel på transkribering: 

”Tänk bara om man skulle göra illa sig i England, åssa bah Aj! å sen de bah Eye?”  

 

 

Steg 2 Efter det kodades materialet. Kodning är att succesivt skapa kategorier och begrepp 

utifrån det nu transkriberade materialet för att tolka innehållet. Denna studies syfte är så 

pass smalt att selektiv kodning användes. Selektiv kodning är när materialet analyseras 

utifrån de kategorier och begrepp som är viktigast utifrån syftet, och inte intressanta 

kategorier som inte kan kopplas direkt till syftet.  

De kategorier som konstruerades var baserade på frågeställningarna och behandlade 

läraktiviteter och kommunikation. Läraktiviteter innefattar alla aspekter i en aktivitet, typ 

av aktiviteter, innehåll, upplägg och tidsåtgång. Med kommunikation innefattas enbart 

verbal kommunikation. 

 

Resultatet visualiserades också med hjälp av illustrationer i form av figurer. Eftersom det 

är en video och materialet är konfidentiellt, så är tanken att illustrationerna ska ge en 

överskådlig bild av materialet, tillsammans med texten bestående av förtydligande, 

förklaringar och citat.  

 

Steg 3 Som avslutande steg blev materialet först organiserat utefter den kronologisk 

ordning av den kommunikation/de aktiviteter som sker. Detta genom att anteckna ”Först 

hölls en genomgång av dagen samt dagens specifika betydelse, i detta fall allahjärtansdag. 

Därefter fick eleverna skriva läxor, där eleverna skrev ner veckans ord.”. Det gjordes för att 

få syn på händelseförloppet. Därefter analyserades materialet ytterligare för att se om det 

fanns kopplingar med kursplanen i engelska (Skolverket, 2016a) och det sociokulturella 

perspektivet. 

Till exempel på koppling till läroplanen: ” […]stora delar av lärandeaktiviteterna var 

fokuserad på läsning och skrivning. Enligt läroplanen in engelska (Skolverket, 2016a) ska 

eleverna i årskurs 3 bland annat kunna läsa och skriva enkla beskrivningar, […]”  

Exempel på koppling till det sociokulturella perspektivet: ” Ur det sociokulturella 

perspektivet är repetition också en viktig faktor då det hjälper eleverna att lära sig ur ett 

sammanhang[…]”. Utifrån detta var tanken att få en helhetsbild. 
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De kategorier som materialet analyserades utifrån, var lärandeaktiviteter och 

kommunikation. Dessa två kategorier kommer också att utgöra upplägget för hur resultat 

och analys presenteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

5. Resultat och Analys 
Här kommer resultatet och analysen att presenteras. För att redovisa på ett smidigt sätt 

kommer det att presenteras utifrån de kategorier som skapats i analysfasen. Resultatet 

kommer med andra ord att läggas fram under de relevanta rubrikerna och kommer därefter 

analyseras under samma kategori innan nästa kategori går genom samma procedur. Båda 

dessa kategorier kommer sedan att sammanfattas under den forskningsfråga som 

kategorierna hör samman med. 

5.1 Lärandeaktiviteter  
Här kommer resultat och analys att fokusera på de lärarande aktiviteter som sker i 

klassrummet. Detta är en av de två mest framträdande och syftesfokuserade kategorierna 

som framkom vid kodningsfasen. För att presentera så tydligt som möjligt delas 

lektionsinnehållet in i två delar, struktur och aktiviteter samt tid och innehåll.  

Resultat 
 

Struktur och aktiviteter 

Upplägget på lektionen som filmades, som även var elevernas första lektion för dagen, var 

samma struktur som eleverna var vana vid. Det i sig medförde att eleverna uppförde sig på 

ett bekvämt och hemvant sätt. Det syns genom att eleverna talar om annat, visar 

medvetenhet av kommande aktiviteter samt på förhand meddelar huruvida de tycker 

kommande uppgift är rolig eller tråkig. Enligt lärarutsagoFel! Hittar inte referenskälla. i 

mailkontakt, framkom att detta är ett upplägg som används under majoriteten av engelska 

lektionerna. Lektionen var strukturerad på följande vis: 
1. Genomgång av dagen samt dagens specifika betydelse, i detta fall allahjärtansdag. 

2. Nedskrivning av glosor, där eleverna skrev ner föregående veckas läxord. 

3. Diskussion med bordsgrannen om vilka förkunskaper kring det nya ämnesområdet, i detta 

fall olika kroppsord, de kunde på engelska. 

4. Genomgång på tavlan, där eleverna framförde sina ord och dessa kompletterades med fler 

samt visades orden med bild och skrift. 

5. Ny läxa, där eleverna fyllde sin läxbok med nästkommande veckas glosor. 

6. Repetition av läxorden via lek, i detta fall ”point at…”. 

7. Bokarbete, där eleverna arbetade i sina arbetsböcker. 

Lektionen är till synes baserad på elevernas lärobok. Det baseras på att alla aktiviteter som 

sker verkar bygga på läxor, huvudboken och sedan läxor igen innan eleverna jobbar i sin 

arbetsbok. Det kan även bekräftas genom att läraren under lektionen tar stöd i arbetsboken 
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för att se om hen glömt något av det innehåll som boken tar upp. Att läraren söker stöd i 

boken syns genom att läraren säger ”jag ska bara kolla så jag inte glömt något” i samband 

med att de gick igenom de olika kroppsorden tillsammans, och dubbelkollade ordlistan i 

läroboken. Det bekräftas ytterligare i lärarutsago som indikerar att läroboken har en 

central roll i undervisningen.   

  
Lektionsstrukturen var för eleverna bekanta, baserat på deras diskussioner om icke 

skolrelaterade ämnen samt deras bemötanden av lärarens upplägg, men det syntes även 

tydligt i hur de reagerade på innehållet och hur de tog till sig det. Eleverna uttryckte också 

i förväg vad de tyckte om kommande aktivitetsdelar. En elev uttryckte vid genomgången 

av de olika kroppsdelarna, att: 

  ”Jag orkar inte prata engelska […] å jag kan inte heller.”  

 Ett annat exempel är när läraren visade arbetsboken: 
”Åh, kan vi inte leka istället?” Medan läraren förklarade vilka sidor eleverna skulle 

jobba med fortsatte eleven och sa; ”Kommer vara jättetråkigt.” – E 

 
 

 
Figur 1 visar fördelningen av de olika aktiviteterna under lektionen. Skriv och läs syftar till läsuppgifter som 

kräver skrivning, medan skrivning syftar till uppgifter där eleven skriver det de blir ombedda av läraren. 

Undervisningen innehöll många olika aktiviteter med syfte att utveckla elevernas 

kommunikationsförmåga och förståelse av engelska, främst skriftlig kommunikation (se 

figur 1). Detta syns genom att 2 av 7 aktiviteter under lektionen behandlade skrift i form 

av att skriva ner det läraren bad om samt en aktivitet där läsning och skrivning 

Skrivning

Hörförståelse

Genomgång

Översättning

Diskussion

Skriv och läs

Skrivning

Hörförståelse

Genomgång

Översättning

Diskussion

Skriv och läs
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kombinerats. Figuren visar också att en aktivitet innefattade hörförståelse i form av att 

lyssna på läraren och göra det hen säger. En annan aktivitet innehöll översättning från 

svenska till engelska när läraren ger dem tidigare veckas läxa på svenska och eleverna ska 

skriva dem på engelska och en annan aktivitet innehöll diskussion i grupp. Dessutom visar 

figuren att en del av lektionen innehöll en kortare genomgång av dag/repetition av tidigare 

kunskaper. 

 

Tidsåtgång och innehåll 

 
Figur 2 Visar hur de 35 minuterna fördelades mellan de olika lärandeaktiviteterna.  

Största delen av lektionsinnehållet fokuserade på att läsa och skriva i arbetsboken. Av det 

inspelade materialet, lades 12 minuter på bokarbete. Efter bokarbetet var det läxorna som 

tog mest plats i undervisningen. Sammanlagt lades cirka 11 minuter av de 35 på glosor 

vilket motsvarar en tredjedel av lektionen på just läxor. Med läxor syftar det alltså på 

nedskrivning av glosor och nedskrivning av en ny läxa. Efter detta var det introduktion av 

nytt område med tillhörande ord som tog mest plats. Utifrån dessa delar, som tillsammans 

tog upp cirka 30 av 35 minuter, blir det uppenbart att lektionens fokus låg på skrivning 

och läsning.  

 

Mindre fokus låg på att träna elevernas hörförståelse, ha diskussioner samt delta i lekar. 

Den lek som förekom vid filmtillfället var en repetitionslek mitt i lektionen. Där fick 

eleverna träna på hörförståelse med rörelser vid instruktionen ”Point at…” följt av de 

glosor de sedan skulle ha i läxa. Denna lek pågick i 2 minuter med introduktion, där 

Genomgång

Nedskrivning av glosor

Diskussion

Nytt område, Ord

Ny läxa

Repetion/lek

Bokarbete
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eleverna satt kvar i sina stolar, det vill säga rörelserna utfördes från sittande ställning. I 

cirka 1 minut fick eleverna även möjlighet att diskutera tillsammans. De fick instruktionen 

att fundera på vilka kroppsord de kunde på engelska, medan läraren samlade in läxböcker 

och innan genomgången startade. Som inledning av lektionen hölls en genomgång på 

cirka 2 minuter. Här fick eleverna berätta vilken vecka det var, vilken dag, och så 

diskuterade de alla hjärtans dag. 

 

Innehållet i lektionen hade fokus på kroppen. Alla lärandeaktiviteter utom de två första, 

genomgång av vecka och allahjärtansdag och tidigare veckas läxförhör som behandlade 

böjningar av är(am, is, are), behandlade just kroppen. Innehållet fokuserade på olika 

kroppsdelar, vad de heter på engelska, vilka eleverna kunde och hur de stavas bland annat. 

 

Eleverna visade att de tog till sig innehållet och reflekterade över hur språket låter och 

relaterar denna med sina egna kunskaper. I efterreflektion till att ha lärt sig ordet eye, 

uttryckte en elev med road röst: 
”Tänk bara om man skulle göra illa sig i England, åssa bah Aj! å sen de bah Eye?”  

 

Analys 
Struktur och aktiviteter 

Resultatet visar att stora delar av lärandeaktiviteterna var fokuserad på läsning och 

skrivning. Enligt läroplanen in engelska (Skolverket, 2016a) ska eleverna i årskurs 3 bland 

annat kunna läsa och skriva enkla beskrivningar, vilken troligen är en bidragande orsak till 

valet av aktiviteter. Utifrån det sociokulturella perspektivet sker lärande via 

kommunikation, vilket text också kan ses som en form utav. Lärandeaktiviteterna gav 

alltså eleverna möjligheten att utveckla sin förmåga att kommunicera i text och förstå vad 

andra delar med sig i sina texter genom dessa aktiviteter. Genom att de får ta del av andras 

tankar samt lära sig dela sina egna via text, kan det ses som ”communication between 

brains” som Lang(2014) citerat av John Sherry.  

 

I kontrast med Berg och Nilssons resultat (2006), visar denna lektion inga tydliga tecken 

på, drama och sång – däremot syns tydliga tecken på repetition och visuellt stöd och till 

viss del lek. Att det förekommer lek syns via ”lektillfället” där eleverna tränar 

hörförståelsen genom att peka på den del av kroppen som läraren ber dem peka på. Lek är 

ett sätt att repetera ord flera gånger, vilket är något som Lundberg (2016) och Olsson 

(2017) nämner som viktig inlärningsfaktor. Det i enighet med Berg och Nilssons resultat, 
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är repetition en tydligt förekommande faktor i praktiken som påverkar språkinlärningen. 

Ur det sociokulturella perspektivet är repetition också en viktig faktor då det hjälper 

eleverna att lära sig ur ett sammanhang (Säljö, 2005,2014) och kontext (Gibbons, 2010) 

genom att eleverna får ordförståelse med hjälp av det visuella stödet samt ger eleverna 

möjligheter att förstå när orden kan användas. 

 

Det blir även tydligt att upplägget var något eleverna var bekväma med. Stora delar av 

lektionsupplägget rör läroboken, vilket syns i lärarens kommentarer och arbetsupplägg, 

vilket enligt Englund (1999) inte är konstigt. Läromedel, så som en lärobok, är en vanligt 

förekommande styrande faktor i engelskaundervisningen. Det blir däremot också tydligt 

att trots att upplägget förser eleverna med en struktur som skapar en trygghet (Englund, 

1999), upplever åtminstone delar av klassen att engelska lektionen är tråkigt. Detta baserat 

på bland annat denna kommentar:  
”Åh, kan vi inte leka istället?” Medan läraren förklarade vilka sidor eleverna skulle jobba med 

fortsatte eleven och sa; ”Kommer vara jättetråkigt.” 

 

Tidsåtgång och Innehåll 

Det bästa sättet för elever att lära är via muntlig kommunikation, anser Lundberg (2016), 

Lundahl (2003) och Abrahamsson (2009). Deras forskning syntes däremot inte i lektionen. 

Det baseras på att antalet aktiviteter vars innehåll uppmuntrade muntlig kommunikation 

var väldig få, under korta perioder och på svenska. Utifrån antagandet att det är av vikt att 

aktiviteten innehåller muntlig kommunikation på engelska, så får inte eleverna öva på den 

kommunikationen. Däremot förekom muntlig kommunikation på svenska mellan elever 

och lärare, under stora delen av lektionen. Det i sig, i kombination med att myten kring att 

andraspråk och modersmål motverkar varandra som Lindberg (2003) och Nygren-Junkin 

(2006) avfärdat, gör därför att det blir rimlig att anta lektionens innehåll kommer utveckla 

elevernas engelskakunskaper. Även Abrahamssons (2009) tes att lärarandet i skolan består 

till stor del av inlärning av språkstrukturer, gör att det är rimligt att läraren lär ut det 

innehållet på svenska. Det är alltså utifrån detta varken främmande eller konstigt att 

engelskaundervisningen i denna studie fokuserar på det skrivna språket med svenska som 

huvudspråk. 

 

”Åh, kan vi inte leka istället?” Medan läraren förklarade vilka sidor eleverna skulle jobba med 

fortsatte eleven och sa; ”Kommer vara jättetråkigt.” 
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Citatet visar en önskan om att lektionens innehåll ska fokusera mer på lekar. Om de lekar 

som eleven syftar på är relaterade till engelska eller inte går däremot inte att avgöra. Det 

kan vara så att eleven hade en dålig dag och där med inte orkar skriva i boken, eller att just 

denna elev är morgontrött. Utifrån antagandet att så inte var fallet och att det var 

engelskalekar eleven önskat fler av, är de i enighet med Lundbergs (2016) forskning kring 

hur språklekar, sånger och rytmer är en bra väg att lära elever språk. Även utifrån det 

sociokulturella perspektivet, Vygotskij (1978), anses lekar fördelaktiga för att lära 

eleverna sociala koder, turtagning och utvecklar sina språkfärdigheter. 

 

5.2 Kommunikation 

Här kommer resultat och analys fokusera på kommunikationen som sker i klassrummet. 

Det här resultatet har direkt anknytning till frågeställningarna och är även den andra mest 

framträdande kategorin som kom fram vid kodningsfasen.  

Resultat 
 

 
Figur 3 visar ungefärliga siffror på sammalagda kommunikationen under lektionen utifrån de olika 

kommunikationsvägarna. L står för lärare och E för elev. Mixat syftar till att eleverna blandade engelska och 

svenska 

Resultatet visar att andelen ren engelska som talades i klassrummet var relativt liten. I 

stapeldiagrammet blir det tydligt att majoriteten av engelskalektionen hölls på svenska. 

Materialet visar även att eleverna använder ca 3 minuter sammanlagt under lektionen för 
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att tillsammans byta erfarenheter med varandra. Diagrammet visar även att andelen 

kommunikation som sker mellan lärare och elev är mycket större än mellan elev till elev. 

 

Den kommunikation som föregick på engelska av eleverna var mestadels som svar på 

lärarens frågor. Under diskussionen där eleverna skulle komma på vilka kroppsord de 

kunde på engelska, talade eleverna störst del av sin engelska och här till varandra i 

kommunikativt syfte. Övrig del av engelskan eleverna använde var svar på lärarens frågor. 

Ett exempel: 
”L: Vad heter alla hjärtans dag på engelska då, vet ni de? 

E: Allheartsday 

L: Bra översatt! Men det heter något annat”  

Utöver att vara ett exempel på att elever svarar på lärarens frågor, visar citatet även en 

elevs förmåga att gissa sig fram till ord samt lärarens bemötande på elevernas försök. 

  

Stor del av kommunikationen på engelska skedde under läraktiviteten ”diskussion”, men 

också vid frågor kring ord och lektionsupplägg.  Ett citat som kom i resultat av den 

tidigare diskussionen, när eleverna skulle delge vilka kroppsdelar de kunde sedan innan, 

ser ut som följer: 

 
 E: Nej det e ingen kroppsdel 

 L: Vad tänkte du då? 

 E: Jag tänkte hear. 

 L: […] ah, vad betyder de då? 

 E: Hår 

 L: *skriver på tavlan* Hair, nästan en kroppsdel. Vad betyder det sa du? 

 E: Hår 

  

 

Eleverna kommunicerade god grammatiskförståelse under denna lektion. Under 

läxförhöret sas följande: 

’Jag är’  

L: ”Så kommer ni ihåg, det var något speciellt med den dära.” 

E: ”jag vet – det ska vara ett stort I.” 

Även vid genomången av kroppsorden visade eleverna grammatisk förståelse. De hade 

full koll på att plurals -s i slutet på bland annat legs, eyes och hands, betydde att det var 

flera stycken och att finger, nose och leg indikerade att det var singular.  



 

31 
 

 

Kommunikationen i klassrummet rörde till största del vad som pågick under lektionen. 

Däremot var inte all kommunikation av det positiva slaget. Vid läxskrivningen utbrast en 

elev, väldigt upprört att hen inte kunde stava. 
”Hur fan stavas de?”[…] ”Men jag vet ju inte va *mummel* jag har ju fan glömt 

bort de här jävla skiten!” – E 

En kommentar som kom av en annan elev var:  

”Jag orkar inte prata engelska […] å jag kan inte heller.” E 

Den kommentaren kom i slutet av genomgången av kroppsorden.  

 

I samband med att läraren gick igenom sidorna i arbetsboken, förklarade hen att en sida 

var repetition av orden de gått igenom på tavlan. På sidan skulle de därför se om de kunde 

orden. En elev utryckte sig då reflektivt och sa:  
”Eh Jag kan alla, men jag kan inte riktigt *mummel* inte riktigt stava.” – E 

 

 

Analys 
Det språk som genomsyrade undervisningen var främst svenska. Detta i sig kan kopplas 

till forskning som lyfter att andraspråk gynnas av modersmålet (Lindberg, 2003; Nygren-

Junkin, 2006). Det kan alltså tolkas som att användning av modersmålet i samband med 

inlärning av det främmande språket ger, som de forskarna gett utryck för, eleverna större 

språklig medvetenhet. Sammanlänkat med detta visar resultatet att en väldigt liten del av 

undervisningen skedde på aktiv engelska. Detta i sig är i motsats med 

andraspråksforskaren Abrahamssons (2009) och Lundbergs (2016) tes att nya språk lärs 

bäst vid användning.  

 

Den kommunikation där eleverna använde mest verbal engelska, var främst i samband 

med lärares frågor. Läraren frågade flera olika elever om vilka kroppsdelar de kunde, om 

dessa räckte upp handen, och de svarade med olika kroppsdelar på engelska. Det eleverna 

lär, enligt det sociokulturella perspektivet är turtagning och ordförråd som ger dem 

möjligheter att förstå kulturer samt kommunicera med samhället om dåtid, nutid och 

framtid (Säljö, 2005; Vygotskij 1978). Vid denna tidpunkt tränade eleverna däremot inte 

på att tala engelska i form av meningar. Alla svar var i enskilda ord, vilket är bra då för att 

ett större ordförråd möjliggör att eleven kan kommunicera mer, däremot får dem inte 

strukturen för meningskapande i detta moment. Det som också blir tydligt av detta är att 

eleverna inte utvecklade sin muntliga kommunikation i någon större grad under detta 
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lektionstillfälle. Då materialet enbart består av en lektion, går det inte att säga något kring 

hur mycket muntlig kommunikation eleverna får i sin engelskundervisning. Det är 

däremot rimligt att anta att fokus ligger på skriftlig kommunikation utifrån att läraren 

bekräftat via mailkontakt, att upplägget är detsamma som det oftast är. Det i sig är i 

kontrast med Lundberg (2016) och Niemeläs (2008) tes att elever behöver och gynnas av 

så mycket andraspråksflöde som möjlig, det vill säga av språkbad.  

 

Diagrammet(figur 3) visade att majoriteten av kommunikationen som skedde i 

klassrummet var mellan läraren och eleverna, snarare än eleverna sinsemellan. Det är inte 

så förvånande. För att eleverna ska utöka sitt språk och succesivt bli bättre, visar forskning 

att det krävs att svårighetsgraden succesivt blir svårare i den takt eleverna lär 

(Abrahamsson, 2009). Viktigt att komma ihåg är att elever som lär sig ett nytt språk inte 

har samma möjlighet att utveckla ordförråd och grammatiska strukturer själva, vilket 

innebär att läraren blir den som ökar svårighetsgraden (Abrahamsson, 2009). 

Svårighetsgraden kan ökas genom att introducera mer struktur och ord för att få eleverna 

uppmärksamma hur språket fungerar och hur begrepp och ord liknar/skiljer sig från 

varandra (Lindberg, 2003).  

 

Utifrån det sociokulturella perspektivet lär sig elever bäst genom kommunikation med 

andra genom att byta kunskaper för att kunna förklara/berätta något som rör deras nu, då 

och/eller framtid. Utifrån det kan man se på detta från två infallsvinklar. Det ena är att 

eleverna får utbyta kunskaper via kommunikation med läraren, som delar sina kunskaper 

för att lära eleven engelska på ett strukturerat sätt – likt den formella inlärningen (Lundahl, 

2003). Det andra är eleverna får inte möjlighet att i någon större utsträckning dela och lära 

av varandras kunskaper. Eleverna är mer likvärdiga i sin kunskapsnivå och kan därför dela 

med av närliggande kunskaper och kommunicera tillsammans för att befästa orden på ett 

mer informellt sätt (Lundahl, 2003). Dessutom menar Lundberg (2016) att elever behöver 

duschas i engelska och både höra och själv säga orden flera gånger innan orden befästs 

och att då låta eleverna tala med varandra gynnar detta.  

 

 

Utifrån figur 3, som visar den muntliga kommunikationen, är det även av vikt att komma 

ihåg att skriftlig kommunikation räknas som kommunikation. Text i sig är en form av 

kommunikation. Genom att eleverna ökar sina ordförråd och lär sig läsa och skriva, får 

eleverna fler öppningar till att kommunisera än enkom muntligt. Det i sig kan öka det 
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språkliga självförtroendet i skrift och läsförståelse. Figur 3 visar inte byggstenar för att 

bygga ett språkligt självförtroende i muntlig kommunikation, då eleverna inte talar 

engelska i någon större utsträckning. Däremot tyder följande citat på att eleverna har 

skapat strategier för att gissa sig fram i sin muntliga kommunikation och att eleverna blir 

bemötta på ett sätt som kan öka deras språkliga självförtroende vilket både Skolverket 

(2016a), Lundberg (2016) och Abrahamsson (2009) lyfter som en viktig komponent i 

elevers fortsatta inlärning: 

 

 
”L: Vad heter alla hjärtans dag på engelska då, vet ni de? 

E: Allheartsday 

L: Bra översatt! Men det heter något annat” 

 

Citatet ger också antydan att läraren förstår vikten med språkligt självförtroende. Läraren 

pekar inte ut att något är fel på ett abrupt sätt, utan ger beröm för försök eller hjälper 

eleven till ”rätt svar” utan att indikera att första svaret var fel till att börja med. Detta är i 

enighet med Skolverkets (2016a) antydan att det är lärarens ansvar att ge eleverna 

möjlighet att utveckla sitt språkliga självförtroende. Dessa citat indikerar att läraren tagit 

det ansvaret. Vilket även följande citat visar; 

 
 E: Nej det e ingen kroppsdel 

 L: Vad tänkte du då? 

 E: Jag tänkte hear. 

 L: […] ah, vad betyder de då? 

 E: Hår 

 L: *skriver på tavlan* Hair, nästan en kroppsdel. Vad betyder det sa du? 

 E: Hår 

 

Det båda nämnda citaten visar utöver språklig självförtroende, att eleverna i 

samstämmighet med forskning är i en ålder där de inte är lika benägen att vara osäker över 

uttal och att säga fel (Lundberg, 2016; Myndigheten för skolutveckling, 2008). Eleven i 

citatet ovan sa ”höra” istället för ”hår”, men det visar på att läraren skapat en miljö där 

eleverna vågar prova. Läraren bemötte eleven på ett sådant sätt att eleven inte reflekterar 

över att hen sagt fel. En sådan miljö förespråkas av bland annat Hattie (2014), Gibbons 

(2010) och Abrahamsson (2009). Ur det sociokulturella perspektivet kan man se på dessa 

citat på två olika vis. Citatet kan ses som bevis för hur elevernas kommunikationsförmåga 
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utvecklas och att de bygger ordförrådet genom att prova sig fram och därmed utvecklar 

strategier för att senare kunna kommunicera med andra samt att läraren uppmuntrar denna 

utveckling. Citatet kan också ses som ett bevis på att eleven inte har tillräckliga kunskaper 

i det engelska språket men att i samspel med andra vågar eleven gissa sig fram till orden 

utan att egentligen veta innebörden av dessa. Citatet visar på att eleverna har en trygg 

miljö där eleverna vågar prova sig fram och testa sina vingar utifrån den nivå de är med 

lärarens hjälp för att öka nivån (Abrahamsson, 2009). 

 

Lektionen visade att eleverna fått upp ögonen för några viktiga grammatiska strukturer. 

Läroplanen lyfter att eleverna ska kunna läsa, skriva och förstå enkla beskrivningar och 

instruktioner (Skolverket, 2016a). För att förstå vad som kommuniceras, i både text och 

tal, underlättar det att eleverna har koll på enkla grammatiska strukturer, som plural s är en 

del utav. Det är en del av att utveckla sina kunskaper i främmande språk, att succesivt 

utveckla sin förstålse för grammatik vilket Abrahamsson lyft (2009). Att eleverna har koll 

på enkla grammatiska strukturer är också en del i ett led i att, likt det sociokulturella 

perspektivet lyfter som en viktig del i kommunikationen, på ett effektivt sätt kommunicera 

sin framtid, nutid och sitt tidigare liv. 

 

Utifrån elevernas övriga kommunikation, rörande deras upplevelser av lektionen, kan man 

anta att fokusen på skriftlig kommunikation inte uppskattas av alla elever. Vid skriftlig 

kommunikation krävs inte enkom en kunskap om passande ord utan det kräver också 

kunskaper kring hur ord stavas. Det visar eleven en tydlig frustration över i kommentaren: 

”Hur fan stavas de?”[…] ”Men jag vet ju inte va *mummel* jag har ju fan glömt bort de här jävla 

skiten!”  En förklaring kan vara att eleven skulle ha föredragit att kommunicera muntligt, 

då detta inte kräver kunskaper i hur orden stavas. I motsats med detta är eleven som 

uttrycker att hen inte ”orkar prata engelska”, denna elev tycker då rimligtvis att skriva är 

mindre besvärligt. Det under förutsättningen att dessa två elever inte tycker att engelska är 

tråkigt och därför inte vill lära sig språket. Ur ett sociokulturellt perspektiv är det tydligt 

att dessa elever inte upplever att de kommunicerar på ett sätt som är effektivt för dem, 

vilket de kommunicerat högt och tydligt. Eleverna är alltså tydligt medvetna om hur deras 

upplevelse av engelska är i nuet och kommunicerar den på svenska.  

5.3 Sammanställning resultat 
Resultatet sammanställs här nedan efter frågeställningarna för att tydligt visa vilket 

resultat som hör till vilken frågeställning.  
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På vilket sätt är lärandeaktiviteterna i klassrummet uppbyggda utifrån målet att 

utveckla elevernas engelskakunskaper? 

Resultatet visar att bokarbete är den mest framträdande lektionsaktiviteten. Det syns 

genom att bokarbete är den aktivitet som fått mest tid under lektionen. Dessutom verkar 

arbetsboken ha influerat hur lektionens upplägg ser ut. Detta är inte ett helt oväntat resultat 

baserat på att Englund (1999) nämner att läromedlet har många viktiga funktioner, 

däribland att ger den en igenkänningsbar struktur som skrapar trygghet. 

 

Resultatet visar även att läxor tar stor plats i lektionen, då två av aktiviteterna berörde 

olika typer av läxskrivning och tar stor tidsmässig plats i lektionen. Även detta kan 

rimligen kopplas till att läroboken influerar undervisningsupplägget, vilket utöver Englund 

(1999) även Skolverket (2006) tar upp som den vanligaste influensen på engelska i skolan. 

 

Den lektionsaktivitet som fick minst plats i denna lektion var diskussion. Diskussionen tog 

endast cirka 1 minut vilket är i direkt kontrast med både det sociokulturella perspektivets 

tanke att inlärning sker bäst i kommunikation med andra(Säljö, 2005, 2014) samt flera 

språkforskares tes att språkinlärningen gynnas av kommunikation (Abrahamsson, 2009; 

Lundberg, 2016).  

 

Vilken typ av kommunikation förekommer, på vilket språk och mellan vilka sker den? 

Den största typen av kommunikation som förekom i klassrummet skedde på svenska och 

från lärare till elev. Det framkom i figur 3, och baseras därmed efter hur mycket respektive 

part talade i tid. Att så är fallet kan ses som en naturlig del i ett klassrum, då läraren är den 

som ska lära eleverna nya saker. Abrahamsson (2009) menar att läraren alltid ska lägga sig 

en nivå över elevernas nuvarande språknivå, för att det ska kunna ske måste läraren hela 

tiden utvärdera vilken nivå eleverna ligger för att kontinuerligt ligga på rätt nivå. Utöver 

det faktum att språknivån är viktig, är det också rimligt att språket är svenska då 

modermålet gynnar språkinlärning (Lindberg, 2003). 

 

Den största delen kommunikation som skedde på engelska var via skriftspråkspraktiker. 

Eleverna skrev och läste cirka en tredjedel av lektionen, vilket syns i figur 1. I dessa 

uppgifter fick eleverna via skrift kommunicera sina kunskaper samt utveckla dem. 

Kommunikation via skrift kan också ses som ”communication between brains” (Lang, 

2014) vilket tyder på att eleverna utvecklar sina kommunikativa kunskaper. Även denna 

kommunikation kan säkerligen kopplas till läromedlet (Englund, 1999) som påverkar 
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lektionsinnehållet och därmed påverkar vilken aktivitet som sker samt i vilken 

utsträckning kommunikation sker inom den aktiviteten. 

 

Mycket av den kommunikation som förekom informerade om språkligt självförtroende 

och god grammatisk förståelse. Den grammatiska förståelsen kommunicerades via 

uttalanden av eleverna i samband med frågor från lärarna som rörde grammatik, bland 

annat plural s. Abrahamsson (2009) lyfter att succesivt öka förståelsen för grammatiska 

strukturer är en viktig del av språkutvecklingen. Det språkliga självförtroendet framkom 

via elevers svar samt lärarens respons på de svaren. Det är lärarens ansvar att bygga ett 

gott språkligt självförtroende (Lundberg, 2016; Skolverket, 2016a) och det framkom att 

detta även är realiteten i det här klassrummet. God grammatisk förståelse och gott 

språkligt självförtroende är båda viktiga delar i goda engelska kunskaper.  
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6. Diskussion 
Här kommer slutsatserna att presenteras och diskuteras utifrån ett vidare perspektiv. Här 

kommer även reflektioner och tankar kring hur lyckade teori och metodval blev utifrån det 

resultat som framkommit samt ändringar föreslås. 

6.1 Slutsats med diskussion 
Slutsatserna som kan dras från denna studie är begränsade, då studien är så pass liten att 

den inte kan ge några generella svar. De slutsatser som kan dras utifrån det här resultatet 

är bara representativa det här specifika klassrummet. Slutsatserna är alltså baserade på en 

enda lektion i ett klassrum, de är därför inte generaliserbara och säger inget om läraren 

eller elevernas faktiska kunskaper. Slutsatserna ska heller inte ses som bedömning av 

elevers eller lärares kunskaper. Istället är det en slutsatsen baserad på resultatet och 

analysen av min uppfattade bild av undervisningen som kommer att läggas fram och 

diskuteras. 

Frågeställningarna 
Slutsatserna kommer att presenteras under respektive frågeställning för att tydliggöra vilka 

slutsatser som hör till vilken frågeställning. Diskussionen sker i samband med 

slutsatserna, alltså inte under egen rubrik. 

 

På vilket sätt är lärandeaktiviteterna i klassrummet uppbyggda utifrån målet att 

utveckla elevernas engelskakunskaper? 

De lärandeaktiviteter som studien visade förekomma i klassrummet innefattade alla delar 

av språket – Tala, lyssna, läsa och skriva med tydligt fokus på de två sistnämnda. Syftet 

med den här studien har inte fokuserat på att undersöka vilka faktorer som påverkar 

lärarens undervisning, men det är rimligt är att anta att valet av undervisningsmetod är 

kopplad till det läromedlet som används. Det kan kopplas till skolverkets rapport som 

visar att i årskurs 5 och 9, som undersökningen gjordes i, var läromedel i form av 

läroböcker det i särklass vanligaste läromedlet i engelska (2006). En annan indikation är 

det faktum att resultatet och analysen av denna studie pekade på att läroboken hade en 

central roll. då läraren återkom till den för stöd. Utifrån denna studie är det med andra ord 

inte ologiskt att anta att en bidragande faktor till att fokus låg på läsning och skrivning, 

kan kopplas till läroboken (Englund, 1999). Men då läroboken aldrig undersöktes i 

samband med besökstillfället, och läraren inte sagt rakt ut att hen använder denna som 

grund till sitt upplägg går det inte att vara säkert. Det fanns däremot tydlig antydan till 

detta i materialet.  
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Utifrån vetskapen om att läromedlet har en central roll i vad elever lär sig i klassrummet 

(Englund, 1999), blir val av läromedel en viktig fråga. Hur väljer man läromedel och vad 

är fokus på vad läromedlet lär ut? Englund (1999) lyfter att ett läromedel skapar trygghet 

för eleverna och en struktur som underlättar för läraren. Kanske är det så att nya läromedel 

behöver utformas för att bättre möta de forskningsrön som bland annat Lundberg (2016) 

och Niemelä (2008) lyfter om språkinlärning. Det kanske är så att lärare behöver bli mer 

bekväma i att använda flera typer av läromedel för att få jämnare spridning på innehållet i 

lektionerna så tala, lyssna, skriva och läsa får lika mycket tid i klassrummet. Möjligen är 

det så att det behövs en kombination av nya läromedel och lärare som är bekväma i att 

använda flera olika pedagogiska metoder för att nå optimalt resultat? 

 

Elevdiskussioner fick väldigt liten tid under just denna lektion. Eleverna fick cirka 30 

sekunder med diskussion initierad av läraren och samtalade som nämnt i resultatet cirka 3 

minuter totalt med varandra. Det är i tydlig kontrast med det sociokulturella perspektivets 

förespråkande om muntlig kommunikation, men det är också viktigt att komma ihåg att 

detta är baserat på en enda lektion. Det är därför rimligt att anta att andra lektioner kan 

innehålla fler möjligheter för eleverna att utbyta kunskaper och tala engelska med 

varandra. Utifrån tanken att alla lektioner ser ut på samma sätt, fast med annat innehåll, 

finns ett behov av att avvika från läroboken och plocka in mer uppgifter där eleverna får 

öva på att diskutera och framförallt diskutera på engelska. På ett vidare plan är det också 

viktigt att diskutera hur läromedlen används. Englund (1999) lyfter att läromedel hjälper 

lärare att känna sig trygga i att kursplanens mål uppnås för respektive årskurs. Läromedlen 

blir en trygghet och en struktur som underlättar för läraren i sin arbetssituation – speciellt 

om läraren saknar ämnesutbildning. Att avvika från läroboken skulle då kräva mer tid och 

planering av läraren, vilket i sig är problematiskt i en skola som kritiseras för att fokusera 

för mycket på dokumentation(Jansson, 2016) och på så vis redan har en stor arbetsbörda.  

 

Vilken typ av kommunikation förekommer och hur ger den sig uttryck? 

Det som framkom i undersökningen var att det är främst kommunikation på svenska som 

förekommer i klassrummet. Den största kommunikationen på engelska baserat på 

materialet har skett i form av läsning och skrivning. Faktorer till detta skulle också rimligt 

vara kopplad till läromedlet, men kan även ha rötter i lärarens utbildning. En trolig 

anledning kan vara att läraren inte har utbildning i engelska, vilken skulle kunna leda till 

att hen inte fått ta del av alla forskningskällor och rön som tar upp muntlig 

kommunikation som fokus samt vikten av att duscha elever i språket som bland annat 
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Lundberg (2016) lyft fram. Det är därför rimligt att anta att läroboken var stor 

vägledning(Englund, 1999) tillsammans med kursplanen (Skolverket, 2016a). Effekten av 

att läroboken blir för styrande är att risken ökar att eleverna inte får tillgodogöra sig alla 

de kunskaper de behöver utveckla alla delar i engelska språket. I förlängningen skulle det 

kunna resultera i ett bristande språkligt självförtroende och svårigheter för eleverna att ta 

till sig den engelska de i ett senare skede kommer möta i sin vardag (Myndigheten för 

skolutveckling, 2008). Då läraren i det här fallet är utbildad lärare, även om hen inte har 

utbildning inom engelska, så har hen ändå strategier för att hjälpa eleverna få ett så gott 

språkligt självförtroende som möjligt ändå, vilket syns i hens bemötande med eleverna. 

  

Kommunikationen som förekom i klassrummet vara främst mellan läraren och eleverna, 

inte mellan eleverna sinsemellan. Det blev tydligt att denna typ av kommunikation gett 

eleverna bra förståelse för grammatiska strukturer och att läraren uppmuntrar eleverna att 

försöka och prova sig fram. Eleverna vågar alltså prova sig fram i sin engelska, men 

visade under lektionen ingen spontan engelskaanvändning. Det skulle möjligtvis finnas 

två olika anledningar till att så var fallet. En anledning skulle kunna vara, att elever 

speglar det de ser och eftersom lärarens engelska var sparsam var även elevernas engelska 

sådan. I en artikel från 2011 lyfts att barn tenderar att imitera vuxna förebilder och vid 

undersökning av äldre barn och vuxna, visar studien att även vuxna tenderar att härma en 

äldre förebild (McGuigan, Makinson, & Whiten, 2011). Talar läraren sparsamt med 

engelska i klassrummet är det möjligt att anta att eleverna också tenderar att tala sparsamt 

med engelska. Utifrån den tankegången vore det inte omöjligt att de elever som väljer 

läraren som mental förebild också senare i livet använder engelska sparsamt. En annan 

tänkbar anledning kan även vara just det faktum att eleverna är unga. De går i årskurs 3 

och har ännu inte hunnit bekanta sig med språket under någon längre tid. Därför skulle det 

inte vara orimligt att anta att eleverna helt enkelt inte känner sig bekväma eller tillräckligt 

kompetenta för att tala engelska utan tydliga mål. Gibbons (2010) menar att elever lär bäst 

i en kontext och Säljö (2005,2014) menar att elever lär bäst i givna sammanhang. Med 

dessa två forskares tankar i bakhuvudet, är det rimligt att tänka att elevernas muntliga 

förmåga inte synts under denna lektion för att lektionsupplägget inte ger eleverna en 

kontext och ett sammanhang för att visa dem. Utifrån detta är det också viktigt att resonera 

kring hur elevernas kunskapsnivå i engelska påverkar elevernas muntliga kommunikation. 

Är det en rimlig förväntan att eleverna ska kunna tala och diskutera på ett främmande 

språk, utifrån deras nuvarande språknivå i årskurs 3? Är det så att de kraven på i vilken 

grad eleverna ska kunna muntligt kommunicera inte är tillräckligt tydliga och 
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specificerade i kursplanen? En annan möjlighet är att forskningen inte tillräckligt tydligt 

definierar vad lärare ska förvänta sig att elevernas talkunskaper ska se ut efter de tre första 

åren i skolan.  

 

Kanske är det så, eftersom hela studien indikerar att läromedlet är en trolig orsak till både 

lektionsaktiviteternas utformning och dess kommunikativa innehåll, att svenska skolan är i 

behov av nya läromedel. Läromedel som är anpassade efter dagens forskning med fokus 

på de kommunikativa aspekter som läroplanen (Skolverket, 2016a) förespråkar och som 

kan ge stöd till läraren i planering som inkluderar alla delar i främmande språkfärdigheter. 

Eftersom läromedlet aldrig genomsöktes går det inte att säga om just detta läromedel alltid 

har fokus på läsning och skrivning, men utifrån lektionen som studerades finns de 

spekulationerna.  

 

Egna Reflektioner 
Resultatet av studien målar, även fast det inte är generaliserbart, en bra bild av svenska 

skolan. Resultatet antyder av att de lärare som inte har utbildning i engelska, ändå ger 

eleverna en bra engelskautbildning. Det även fast undervisningen har annat fokus än de 

som har samma utbildning som jag har. Det fokus som engelskaundervisningen som lärs 

ut på universitetet i denna stund har, ligger på muntlig kommunikation och samtal. Den 

här lektionen hade inte detta fokus. Utan denna utbildning, är det inte konstigt om fokus 

blir på text, då läsning och skrivning känns svårare och därför borde kräva mer träning. 

Eleverna på denna lektion visade goda kunskaper i grammatiska regler, ordförståelse, 

gissningsstrategier och tränade på både läsning och skrivning. Av egen erfarenhet vid 

utlandsstudier, är min uppfattning att generellt sett är vi svenskar bättre än de flesta andra 

länder på att tala engelska, men att vi har svårt med grammatiska strukturer och stavning. 

Utifrån detta lektionsexempel så finns hopp om att vi ”kommer ikapp”, det vill säga att vi 

får bättre grammatisk förståelse och blir bättre på att kommunicera i skrift.  

 

6.2 Metoddiskussion 
Att filma som observation gav en övergripande bild av vad som skedde i klassrummet 

men det blev tydligt att det vore mer fördelaktigt för eleverna att få ha kameran i 

klassrummet en eller två gånger extra, för att på så sätt bekanta sig något vid att den står 

där. Metoden gav en övergripande bild av vad som hände i klassrummet men läraren 
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uppgav att de osäkra eleverna upplevdes mer tystlåtna av att kameran var i klassrummet, 

vilket inte gör resultatet helt tillförlitligt. 

 

Det är inte helt oproblematiskt att använda film som metod. Problemen som uppstod vid 

filmandet var främst att det blev svårt att urskilja vad som sas när alla talade samtidigt, 

samt att andra ljud störde meningsutbyten. En annan problematik som uppstod var att det 

var få lärare som var intresserade av att delta i studien. Detta skulle troligen kunna bero på 

att många lärare i årskurs 3 är upptagna med nationella prov och inte känner att de har tid 

att delta i något som de upplever som ett ytterligare stressmoment. Det är även troligt att 

film som metod i sig kan skrämma bort lärare. Det kan av den anledning ha varit 

fördelaktigt att ha tagit en annan metod för insamling av information, vilken skulle kunnat 

ha ökat antalet lärare som vore villiga att delta i studien. 

 

Teorin som valdes för denna studie baserades på att den tog upp samma typ av tankar som 

studien undersökte. Då kommunikation är den största byggstenen i vad studien ville 

undersöka, kändes det rimligt att ha en teori som beskriver och förklarar nyttan med just 

detta, vilket också förklarades i teoriavsnittet. Det blev däremot tydligt vid analys och 

resultatdragning att den kanske inte var den optimala teorin i den form som användes. 

Detta då teorin, som jag hittade den och presenterade den, var på ett mer generellt plan. 

Med det i backspegeln, hade ett mer tydligt ramverk varit att föredra. Hade teorin kunnat 

läggas fram på ett mer tydligt sätt, hade den kunnat ge ett bra stöd för analys, vilket den 

tyvärr inte gjorde i den utsträckning som vore önskvärt. Det är rimligt att anta att 

teorivalet påverkade metodanalysen negativt, då teorin Fel! Hittar inte referenskälla.inte 

utgav ett tydligt nog ramverk för analysen.  Däremot upplevdes metoden ge ett ramverk i 

sig och underlättade analysen skapligt.  
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6.3 Vidare forskning 
Vidare forskning med samma fokus som denna studie, skulle gynnas av ett bredare 

deltagande eller en längre inspelningsperiod för att ge ett underlag som ger stöd för en 

tydligare slutsats. Genom att besöka samma klass vid flera, oberoende tillfällen under en 

längre period kan nyanser bättre speglas och på så vis ge mer generaliserbara resultat. Det 

skulle även vara av idé att byta teori till något mer vinklat till läraren och hur de väljer 

metoder och varför och på så vis kunna se resultatet ur en annan synvinkel.  

 

Ytterligare forskning som skulle vara av intresse att undersöka är vilka faktorer som spelar 

in när lärare väljer hur deras engelskaundervisning ska se ut. Denna studie undersökte bara 

vilka lärandeaktiviteter och kommunikationstyper som förekom i undervisningen och hur 

det såg ut. Det som är intressant att få veta är vad som formar undervisningen och lärarnas 

aktiva val bakom dessa. Även forskning inom skillnader mellan olika undervisningstyper 

över tid, skulle vara av intresse att undersöka. Vi vet att elever får bättre språkligt, 

framförallt muntligt, självförtroende av att tala, leka och imitera i tidiga skolåren. Därför 

vore det intressant att se om denna pedagogik ger bättre självförtroende även över tid, eller 

om självförtroendet hinner försvinna i de högre skolåren.  
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8 Bilagor 
Här samlas alla bilagor. 

8.1 Mailkontakt 

Hej, 

Marielle Sundström heter jag och går sista terminen på grundlärarprogramet med 

inriktning mot förskoleklass till årskurs 3 på Umeå Universitet och skriver mitt 

examensarbete under handledning av Kirk Sullivan, Institutionen för språkstudier. Mitt 

examensarbete fokuserar på engelska i klassrummet. 

För att utföra mitt examensarbete behöver jag filma engelska undervisningen i en årskurs 

3 som förläggs under en vecka. Så att undervisningen störs så lite som möjligt kommer jag 

inte sitta i klassrummet. 

Alla svar och resultat kommer att behandlas så att ingen obehörig får tillgång till dem. All 

data som samlas in kommer att kodas. Det betyder att ditt namn, skolans namn, barnens 

namn och andra personuppgifter inte kommer att finnas på några dokument.  

 

Önskar du ytterligare information är också ni välkomna att kontakta min handledare, Kirk 

Sullivan, kirk.sullivan@umu.se eller 090 786 95 49.  

 

Med vänlig hälsning Marielle Sundström 
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8.2 Samtyckesblankett 
 
Hej vårdnadshavare till elever i 3A. 
 
Jag är student på Institutionen för Språkstudier vid Umeå universitet. Inom ramen för mitt sista år på 
utbildningen ska jag skriva ett examensarbete. Min studie handlar om engelskaundervisning i klassrummet. 
 
För att samla in material till arbetet skulle jag vilja filma engelskalektionen onsdagen den 14/2.  Vid detta 
tillfälle vill jag med hjälp utav filmkamera observera lektionsaktiviteterna under engelskalektionen.  
Materialet kommer inte användas för att bedöma ert barn eller er lärare. Jag kommer inte vara närvarande 
under inspelningen så observationen kommer inte påverka ert barns undervisning. 
 
Nu undrar jag om ert barn vill delta i studien och om ni i så fall samtycker till det. Det är viktigt för ert barn 
att veta att all medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Alla svar och resultat 
kommer att behandlas så att ingen obehörig får tillgång till dem. All data som samlas in kommer att kodas. 
Det betyder att ditt barns namn och andra personuppgifter inte kommer att finnas på några dokument.  
 
Om ni samtycker till att ert barn deltar i projektet, fyll i den bifogade blanketten och skicka den med ert barn 
till skolan. Om ni accepterar kommer ditt barn också att bli informerad om arbetet och får möjlighet att 
besluta om sitt eget deltagande. En förutsättning för ditt barns medverkan är att ni samtycker till studien. Om 
ni tackar ja till medverkan, men ditt barn säger nej så kommer barnets beslut att respekteras. Då besöket 
ligger så nära i tiden, är det viktigt att ni skickar ert svar innan tisdagen den 13/2. Om ert svar 
inte kommer in, kommer jag anta att det är okej och endast kolla med ditt barn om hen vill 
delta. 
 
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare vid Umeås 
universitet. 
 

 
Vänlig hälsning Marielle Sundström 

 
Marielle Sundström 
Telefon: 073-023 01 69 
Mailadress: marielle.s@telia.com  
  
 
Kirk Sullivan (handledare) 
Umeå universitet 
Institutionen för språkstudier 
901 87 Umeå  
Telefon: 090 786 95 46 
Mailadress: kirk.sullivan@umu.se  
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Jag har tagit del av informationen om Marielle Sundströms examensarbete samt fått möjlighet att 

ställa frågor och få svar om projektet.  

 

 

 

JA, jag samtycker till att (barnets namn) …………………………………………………… 

deltar i projektet  

 

NEJ, jag samtycker inte till att (barnets namn)……………………………………………..  

Deltar i projektet 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Ort och Datum  

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Vårdnadshavares namnunderskrift/er 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Namnförtydligande  
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8.3 Analysschema   
Som struktureringshjälp användes ett analysschema som skapats efter de 

kodningkategorier som skapats utifrån syftet samt i kronologisk ordning.  

 

Aktivite
t-	Steg	1	
Antal	
aktivite
ter	

Steg	2	
Typ	av	
aktiviteter	

Steg	3	
Varför?	

Finns	
läroplanen?	

Koppla	till	
kunskapsöversikt
/Teori	

1		 Genomgång med 
repetition av dagar 
samt dagens 
signifikans 

Gå igenom 
dagen, öva 
veckodagar, 
nummer och 
”alla hjärtans 
dag”  

Elevnära 
ämnen 

 

2	 Läxskrivning 
individuell 
(skrift/översättnin
g) 

Träna stava 
ord, fraser 

Eleverna ska i 
årskurs 3 
kunna ”skriva 
enkla 
meningar” 

 

3	 Samtal med 
kompis, 
(översättning/disk
ussion) 

Vilka 
kroppsdelar 
kan vi? 

Elevnära 
ämnen, 

 

4	 Kroppsdelsgenomg
ång, på tavlan 
(ord) 

Vilka kan 
klassen? Vart 
sitter delarna?   

  

5	 Läxbokskrivning 
(skrift) 

Fylla läxboken 
med nästa 
omgång glosor 

Skriva enkla 
meningar 

 

6	 Repetition med 
rörelse 
(Hörförståelse/lek) 

Öva orden 
med kroppen, 
vart de sitter 
och hur de 
låter 

Följa enkla 
instruktioner, 
tydligt talad 
engelska 

 

7	 Arbete i arbetsbok 
(Skrift/läs) 

Träna läsa och 
följa 
instruktioner 

Enkla 
instruktioner/b
eskrivningar 
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Kommunikation	–	Steg	1	–	
Typ	av	kommunikation	

- Mellan	vilka	
- Vilket	språk	

Steg	2	
Syfte?	

Steg	3	
Kopplad	
Kunskapsöversikten/Teori?	

Lärare	till	klassen,	svenska	   

Lärare	till	klassen,	engelska		   

Elev	till	lärare,	svenska		   

Elev	till	elev,	svenska	   

	   

	   

 
 
Efter detta, koppla med teori, och kunskapsöversikten – kan resultatet förklaras via 

tidigare information, utifrån teorin och varför? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 
 

8.4 Klassrumsvy 
 

 
Klassrumsvy 


