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Sammanfattning 

Denna studie undersöker olika uppfattningar några lärare har om deras kunskaper inom 

skolämnet engelska och vilka utmaningar lärarna upplever vid undervisning av engelska inom 

årskurs 1. Utifrån en fenomenografisk ansats undersöks lärares olika uppfattningar och hur de 

ser på sina färdigheter inom språket. Studien utfördes i en skola med tre lärardeltagare som 

alla arbetar inom årskurs 1. Metodval för studien är kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna utfördes enskilt med varje lärare och resultatet visar att lärarna upplever att 

skolämnet engelska inte tas på allvar för årskurs 1 och att det måste ske en förändring för att 

undervisningen ska kunna utvecklas.  

 

Nyckelord 

- Språklärare, färdigheter, språkutvecklingen, självförtroende.  
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1 Inledning 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare uppfattar sina kunskaper inom skolämnet 

engelska och hur de tillämpas i deras undervisning för årskurs 1. Fenomenografisk ansats 

används för att undersöka lärarens upplevelser av hur lärarna hanterar deras yrkesroll i att 

undervisa skolämnet engelska och deras upplevelse kring ämnet. Att ha kunskaper inom ett 

språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, öka möjligheter till kontakter och större förståelse 

för olika sett att leva (Skolverket, 2011). Engelska omger oss i vardagen och används inom 

många olika områden som media, politik, utbildning, ekonomi och det sociokulturella 

(Skolverket, 2011). Lärarens roll är att vara elevernas språkliga och kommunikativa förebild 

inom engelska (Lundberg, 2016). Lärarna är nyckelfigurer när det handlar om elevernas 

utveckling och självförtroende inom språket. Läraren är den som bygger grunden för att 

utveckla elevens intresse för språk, genom att skapa en trygg och lustfylld miljö för lärande 

(a.a). 
I en global forskningsstudie som gjordes 2011, undersöktes lärare i 114 olika länder. De 

frågade lärarna vilken aspekt de skulle vilja utveckla under deras undervisning i deras 

klassrum och majoriteten svarade att de ville utveckla deras egna personliga nivå av engelska 

(Garton, Connelly, Horne, Hagen, Moser & Schroeder, 2011). Lundberg (2016) tar även upp 

att många lärare inom engelska ofta känner att de är svaga när det kommer till sin personliga 

kunskap inom engelskan (Lundberg, 2016). Hur kan det komma sig att det finns lärare som 

känner sig svaga i ämnet engelska när lärarna ska vara den mest kraftfulla influensen för 

elevers lärande (jmf Hattie, 2002). En anledning kan vara att engelskan var i mellan 1994 till 

år 2011 ett valbart ämne för blivande lärare i grundskolans tidigare år, vilket gör att knappt en 

fjärdedel av lärarstudenterna under dessa år har valt att inte läsa engelska och saknar 

utbildning inom ämnet (Lundberg, 2011). Utfallet blir att det är finns en brist på lärare med 

utbildning i engelska, vilket gör att den viktigaste period i elevernas liv inom det tidigare 

skolåren inte får sin fulla potential (Lundberg, 2011).  

 

Om en lärare känner sig obekväm med sin språkliga kunskap inom engelska, menar Keaveney 

& Lundberg (2014) att de lätt faller tillbaka till deras modersmål svenska istället för att tala 

engelska. Det gör att chansen för eleven att lyssna och gissa sig fram försvinner, vilket är en 

stark strategi som utvecklar språkkunskaperna (Keaveney & Lundberg, 2014). Elever lär sig 

mycket av språk genom att lyssna på läraren, så det är viktigt att läraren kan använda språket 

på ett otvunget och naturligt sätt i klassrummet och har tillräckligt språkliga färdigheter för att 



kunna fungera som en språklig förebild för eleverna (Lundberg, 2016). ”Det kommer att göra 

all skillnad i världen om läraren känner sig säker och trygg i vad den än gör” (Scott & 

Ytreberg, 1990:10). Därför spelar läraren en stor och viktig roll för elevernas utveckling inom 

engelska (Keaveney & Lundberg, 2014). Studien tar sitt ursprung i att se hur lärare uppfattar 

sina färdigheter kring engelska och undersöka vad deras uppfattning är av ämnet. Genom 

intervjuer med lärare från lågstadiet undersöka om det finns sanning i vad som sägs ovan om 

skolämnet engelska och lärarens brist. Det är uppenbart att läraren måste känna sig säker och 

ha självförtroende när de ska lära ut ämnet (Garton m.fl., 2011). Studien vill belysa det som 

lärarna uttrycker och använda den informationen till vad som behövs för att lärarna ska 

utvecklas. För att ge läraren en bra självkänsla och tilltro till deras kunskaper inom engelskan.  

 

1.1 Syfte  
Syftet är att undersöka hur lärare uppfattar sina kunskaper inom skolämnet engelska och hur 

de tillämpas i deras undervisning för årskurs 1. 

1.2  Frågeställningar  
- Vilka olika uppfattningar har lärare i årskurs 1 om skolämnet engelska? 

- Hur ser lärare i årskurs 1 på sina färdigheter inom det engelska språket?
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2 Kunskapsöversikt  

2.1 Engelska i skolan 
Att lära ut engelska har blivit ett världsfenomen då engelska ha reducerats ner till de yngre 

åldrarna i inlärning i större delar i världen (Pinter, 2006). Lundberg (2016) tar upp att 

engelska är idag från ålder 6–7 en självklarhet i flera av Europas länder och även i Sverige. 

Att få kunskaper inom engelska kan ge nya perspektiv på omvärlden och ökar möjligheten till 

att få kamrater från andra delar av världen och större förståelse för olika kulturer, en 

betydelsefull kunskap (Skolverket kommentarmaterial, 2016). Svenska lärare som undervisar 

i engelska för de yngre åldrarna arbetar från en svensk läroplan och en gemensam europeisk 

referensram som är översatt till svenska (Lundberg, 2016). Enligt Eriksson och Tholin (1997) 

får eleverna sin inlärning av engelska utifrån läraren. Det är läraren som ger eleverna mycket 

av det språk de behöver för sin språkliga utveckling. En lärare som berättar, högläser och 

förmedlar kunskaper, erfarenheter, upplevelser samt känslor är för många elever den allra 

viktigaste källan till ett gott språk (Eriksson & Tholin, 1997).  

Lundberg (2011) tar upp att konsekvensen av bristande lärarkompetens i engelska innebär att 

undervisningen stor del handlar om läroböcker och att undervisningen grundar sig i lärarnas 

egna erfarenheter utifrån äldre läroplaner. Det blir problematiskt då svenska forskningsstudier 

visar samma resultat där lärarens kompetens och undervisning har mycket stor betydelse för 

hur väl eleverna lyckas i skolan (Lundberg, 2011). Det lyfts också vidare att svenska studierna 

lägger stor vikt i att lärarna måste ha goda kunskaper i sina ämnen och visa på gott 

självförtroende genom höga ambitioner för sina elever (Lundberg, 2011). 

2.1.1 Engelskans utveckling i lågstadiet  

Genom historien har det skett många förändringar i lärarutbildningen sedan engelska blev ett 

obligatoriskt ämne i skolan (Ferm & Malmberg, 2001). Det var inte förrän omkring 1960-talet 

som engelska infördes i årskurs 4. I LGR 62 stod det att ett språk som är modernt (engelska), 

skulle vara obligatoriskt mellan årskurs 4 och årskurs 7. När de ändrade i LGR 69 införde de 

att undervisning i engelska ska påbörjas redan i årskurs 3 och fortsatte till grundskolans slut 

(Ferm & Malmberg, 2001). Den här ändringen gjorde att ämnet blev mer påtagligt och de 

insåg vikten av att ha ett regelbundet återupptag av engelska i undervisningen (Ferm & 

Malmberg, 2001). Det rådde dock delade meningar gällande undervisning i engelska för de 

yngre åldrarna, främst på grund av lärarnas bristande utbildning inom ämnet (Berg & Nilsson, 

2007). Därför startades det en kurs Junior English Teaching (JET), som innefattade en 
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utbildning på 95 timmar utspridda över två år. Eftersom det var normalt att lågstadielärare 

började undervisa engelska årskurs 3 och endast 80 minuter i veckan så blev det svårt för dem 

att upprätthålla kompetensen, så kursen avslutades tidigt (Berg & Nilsson, 2007).  

Berg och Nilsson (2007) tar även upp ett annat problem, de lärare som arbetade inom årskurs 

4, var vana vid att ta emot elever utan några förkunskaper i engelska, så de hamnade i en 

kluven situation. Många behandlade eleverna precis som förut, vilket innebar att eleverna fick 

börja om helt från början, oavsett vilka förkunskaper de hade med sig från årskurs 3. I LGR 

80 bestämde man med åtanke kring problemen som uppstått tidigare att om det fanns 

särskilda skäl till varför starten med engelska behövdes skjutas upp till årskurs 4 så skulle det 

göras. Skolstyrelsens mening var ändå att ämnet engelska skulle påbörjas i årskurs 3, om det 

inte fanns skäl då kunde engelskan flyttas till årskurs 4. Händelsen gjorde att det bara fanns ett 

trettiotal skolor i Sverige under 1991 som startade sin undervisning i årskurs 3, några hade 

startat redan i årskurs 1, medan de flesta startade i årskurs 4. Det största argumentet som fanns 

var att lärare trodde att elevernas kunskaper i svenska skulle bli lidande om engelskan 

påbörjades tidigare (Berg & Nilsson, 2007).  

Ferm och Malmberg (2001) tar upp att läroplanskommittén som senare skrev LPO 94 

arbetade utifrån att undervisningen skulle påbörjas i årskurs 1 och fortsätta till årskurs 9. 

Tanken var att lärarna kunde börja med att undervisa i en mindre skala i årskurs 1 för att 

sedan i årskurs 4 ge ämnet en mer bestämd karaktär och fler undervisningstimmar. Eleverna 

hade rätt till 480 timmar engelska i grundskolan och kommunerna fick själva bestämma hur 

dessa timmar skulle fördelas (Ferm & Malmberg, 2001). Lundberg (2016) berättar att ett av 

de problem som blev en följd av allt, var att ämnet engelska omvandlades från obligatoriskt 

till valbart i lärarutbildningen, vilket skapade en brist på utbildade engelskalärare för de 

tidigare skolåren. Lärarbristen är problematisk eftersom det handlar om de tidigare skolåren 

då elevernas språkliga bas, självförtroende och språkintresse ska grundläggas och utvecklas 

(Lundberg, 2016).  

År 2011 skapades det för första gången i svensk historia en egen kursplan inom engelska för 

årskurs 1–3 berättar Lundberg (2016) och det gjorde att engelskan återinfördes som ett 

obligatoriskt ämne för blivande lärare i grundlärarprogrammet. Det var ett viktigt och stort 

beslut för svenska skolor, att börja ta undervisningen av det engelska språket på allvar. 

Engelska anses fortfarande inte ha samma vikt i skolan så som svenska och matematik. 

Förhoppningsvis kan förekomsten av en kursplan i engelska från årskurs 1 innebära att allt 
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fler elever får redan påbörja sin undervisning i engelska i årskurs 1, vilket bara kan vara för de 

bättre (Lundberg, 2016). 

2.2 Engelska i klassrummet 
Det första mötet med språk i skolan kan sätta igång en positiv eller negativ spiral när det 

gäller den framtida språkutvecklingen menar Estling Vannestål och Lundberg (2010). De tar 

upp att lärarens lust och engagemang spelar en stor roll så att eleverna inte faller i en negativ 

spiral. Om läraren visar ett engagemang för engelska kan det skapa en positiv miljö i 

klassrummet för alla årskurser (Estling Vannestål & Lundberg, 2010). Lundberg (2011) 

menar att de lärare som bemöter rollen att vara elevernas första språklärare måste ha goda 

kunskaper inom språket och kunskaper i hur elever lär sig språk, samt en rik metodisk 

verktygslåda. Elever lär sig mycket av språket engelska genom att lyssna på läraren så det är 

viktigt att läraren kan använda språket på ett naturligt sätt i klassrummet (Lundberg, 2011). 

Det första mötet med engelska är otroligt viktig, då det gäller att lägga grunden för ett gott 

språk och uttal (Eriksson & Tholin, 1997). Undervisning i engelska för årskurs 1–3 ska syfta 

till att eleverna ska kunna utveckla en kommunikativ förmåga och fokuset ligger i att lyssna, 

förstå, tala och samtala (Lundberg, 2011). 

En lärare kan ta användning av det som finns omkring dem, vardagliga saker som eleverna ser 

och använder sig av varje dag både hemma och i skolan så eleverna skapar en relation till 

språket (Scott & Ytreborg, 1990). Varje lektion ska enligt Keaveney och Lundberg (2014) 

innehålla olika aktiviteter som stimulerar och ger kunskaper till eleverna genom att få lyssna 

till engelska i  sånger och media. De måste själv kunna ta friheten till att våga prata och 

använda språket. För att bygga upp deras språkliga medvetenhet och självkänsla. Att höra 

engelska hjälper eleven att plocka upp ljud, uttal och likheter i språket på ett naturligt sätt 

(Keaveney & Lundberg, 2014). Det måste vara en konstant repetition av ord och fraser och en 

tydlig koppling till det som tas upp. (Keaveney & Lundberg, 2014). En lärare måste våga 

prata engelska så mycket som möjligt under undervisningen, använda sig av kroppsspråk, 

skådespeleri, dockor och andra medel av material för att utveckla eleverna i språket (Scott & 

Ytreborg, 1990).  

2.2.1 De yngre åldrarna  

Att undervisa elever i årskurs 1–3 skiljer sig betydligt från att undervisa äldre elever, främst 

eftersom barnens läs- och skrivutveckling just är på sin grundnivå. Undervisningen måste 

använda andra metoder och förhållningssätt än det vanliga läsa och skriva (Lundberg, 2016). 
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En metod att använda när man  lär ut till yngre åldrar är aktiviteter, då yngre elever lär sig 

genom att se, höra och lyssna, de måste få använda hela kroppen (Keaveney & Lundberg, 

2014). Scott och Ytreborg (1990) tar upp att det är viktigt att låta eleverna prata nonsens och 

experimentera med ord och ljud. Att få leka med språket. Den här metoden är vanlig vid 

undervisning för yngre elever och ett naturligt steg i deras utveckling av språket. Lita inte 

bara på språkets ord, utan lektionen måste inkludera alla sinnen med hjälp av material som till 

exempel bilder som kopplas till ord (Scott & Ytreborg, 1990). Det gäller som lärare för 

årskurs 1 att lyssna på vad som sägs och att ge återkoppling till eleven, fråga och ge 

meningsfull respons. (Keaveney & Lundberg, 2014). Läraren bär ansvaret att skapa en trygg, 

stimulerande, kommunikativ och aktiverande språkmiljö för eleverna med möjligheter till 

utvecklande i språkanvändning. (Estling Vannestål & Lundberg, 2010). Den största och 

viktigaste uppgiften för elevernas första språklärare är att skapa en miljö där alla barn vågar 

och vill använda språket, läraren bär en stor roll (Lundberg, 2011).  

2.3 Läraren 
När det kommer till läraren så berättar Pinter (2006) att det har det visat sig att läraren är den 

viktigaste faktorn för elevers framgång i skolan. Läraren framhålls genomgående som en 

avgörande faktor för elevers språkutveckling och spelar en central roll för elevernas lärande 

(Pinter, 2006). Därför är det viktigt att läraren har koll på språket och hur den personliga 

uppfattningen av språket kan påverka undervisningen av engelska i klassrummet (Estling 

Vannestål & Lundberg, 2010). Lundberg (2006) tar upp att eftersom elevers språkliga 

självförtroende grundläggs i hur engelskan har varit i de tidiga skolåren, så är den första 

språkläraren oerhört viktig. Lärarens språkliga självförtroende är en viktig faktor och förebild 

av ett kommunikativa klassrummet (Lundberg, 2016). Det har visat sig menar Hayes (2014) 

att den lärare som har en entusiasm för engelska och en kommunikativ, rolig undervisning 

kommer att inspirera och motivera eleverna mer. Därtill skapa en positiv och trygg miljö 

under de första tre åren av engelska i årskurserna 1–3 (Hayes, 2014). 

I språkundervisning är det viktigt med lärarkompetens, eftersom eleverna som är yngre lär sig 

tala språk från läraren, därför ställs kravet på lärarnas förmåga att fungera som förebilder och 

kunna tala flytande engelska (Lundberg, 2011). Det har visat enligt Lundberg (2016) att en 

lärare som är naturlig pratglad och lekfull på ett professionellt sätt och visar en lust och 

engagemang för engelska kan utföra positiva förändringar för elevernas språkliga självkänsla 

och intresse för att vilja lära sig fler språk. En lärare bör uppmuntra alla språkliga initiativ från 

eleverna och ge positiv återkoppling, eftersom det stärker det språkliga självförtroendet och 



 
 

11 
 

hjälper barnen att våga lita på sin kommunikativa förmåga. Därför är det viktigt att läraren 

uppmuntrar de elever som vågar försöka gissa sig fram och vara risktagande i sin språkliga 

påhittighet (Lundberg, 2016). En lärare som känner sig svag i ämnet och vet med sig att den 

har en negativ bild till engelska kommer att undervisa sämre inom ämnet menar Estling 

Vannestål och Lundberg (2010). Då är de bättre för både läraren och eleven att läraren byter 

ämne med en kollega eller själv tar tag i sin personliga utveckling för att bygga upp 

kompetens och självkänsla. För att komma vidare i sin språkutveckling behöver eleverna en 

lärare som gör dem medvetna om hur språk lärs och lyfter fram fördelarna med att tala flera 

språk (Estling Vannestål & Lundberg, 2010). Det är en fördel för eleverna uttrycker Lundberg 

(2016) att ha en lärare som pratar mycket engelska för då höjs koncentrationen hos eleverna, 

eftersom de måste lyssna noga på vad läraren säger för att kunna följa med i det som sägs. 

Elevernas första språklärare är viktig för den fortsatta språkutvecklingen och för motivationen 

till att vilja lära sig (Lundberg, 2016).  

2.3.1 Språkanvändning  

Lundberg (2016) menar att enligt vissa lärare är det bästa receptet för att stärka 

självförtroendet inom språket att inte tveka utan bara prata på, se glad ut och strunta i hur det 

låter. Ju mer engelska man pratar i klassrummet desto lättare och naturligare känns det. När en 

lärare får problem att våga prata engelska inför andra, kan det påverka klassen till att inte 

heller våga. En lärare som pratar engelska lätt och vågar använda hela kroppen, miner och 

bilder bygger upp ett bra och fungerande kommunikativt miljö, där eleverna vågar ta för sig 

och prata själva. Om en lärare däremot är upptagen med att lyssna på sig själv och låta sin 

osäkerhet ta över kommer ordval och uttal lysa igenom, vilket kan ge eleverna fel signaler att 

språk är knepigt och obekvämt (Lundberg, 2016). Det viktiga är inte att läraren pratar perfekt 

engelska, menar Eriksson och Tholin (1997) utan att läraren kan tala engelska och kan ge 

eleverna den bästa grunden för deras språkutveckling. Att kunna förklara för eleverna att det 

inte alls är nödvändigt att förstå allt som sägs och att alla viktiga ord som lärs ut kommer 

tillbaka, inte bara en gång, utan hundratals gånger (Eriksson & Tholin, 1997). 

Lärarna är också människor och alla människor kan snubbla med språket ibland och tappa ord 

eller halka på uttalet. Det är viktigt att komma ihåg att det inte är det som eleverna lyssnar 

efter utan de följer med i meningarna och budskapet som sker (Lundberg, 2016). Det är 

läraren som har ansvaret att skapa en miljö där en aktiv kommunikation förekommer i 

inlärningssituationer, och att det finns en öppenhet för eleverna att få tid till att tala (Keaveney 

& Lundberg, 2014). Man får som lärare finna sätt att hantera incidenter där språket sviker 
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menar Eriksson och Tholin (1997) så som att kolla upp främmande ord tillsammans med 

eleverna. Det är viktigt att läraren förstår att det är naturligt att säga fel och att när det inträffar 

så kan man kolla upp ordet istället för att undvika (Eriksson & Tholin, 1997).  

 

Man kan se i dagens skolor att många lärare känner att de inte har tillräckligt med kunskaper 

inom engelska (Keaveney & Lundberg, 2014). Det är en stor utmaning i skolan för lärare, att 

försöka få med alla barn så tidigt som möjligt in i de kommunikativa språkliga aktiviteterna 

för att undvika muntliga tillkortakommanden längre upp i åldrarna och därmed ett negativt 

förhållningssätt till språket (Estling Vannestål & Lundberg, 2010). I slutändan handlar det om 

en kombination mellan pedagogiska kunskaper och goda kunskaper i språket. Det är de 

kunskaper man har i hur man lär ut som skapar en framgångsrik lärare inom engelska 

(Keaveney & Lundberg, 2014). Pinter (2006) menar att läraren spelar en viktig roll i hur 

elevens framgång kan bli inom ämnet engelska. Deras vilja och beredskap att övervaka 

möjligheterna och begränsningarna i sina egna sammanhang är grunden för framgång. 

Läraren måste även få tid till att reflektera över ur den kan utveckla de problem som kan 

finnas hos läraren personligen eller i undervisningen (Pinter, 2006).  

 

2.3.2 Utvecklingsmöjligheter  

De flesta lärare har möjlighet till fortbildning för att förbättra deras språkkunskaper och 

språkanvändning. Det kan handla om att utveckla de kunskaper och färdigheter som läraren 

besitter mer för förbättring personligen och för undervisningen. Det kan hända att många 

lärare efter några år i skolverksamhet upptäcker att de kanske behöver förbättra sina 

kunskaper både inom skolämnet engelska men även i andra ämnen också (Estling Vannestål 

& Lundberg, 2010). Fortbildningen kan omfatta många olika typer av lärande, 

universitetskurser, kurser på utbildningsföretag till konferenser, mässor och informella möten 

(Utbildning, 2016). Kompetensutveckling förekommer oftast när det ska införas något nytt 

eller det uppmärksammas att något saknas för att man ska kunna utvecklas personligen eller 

som arbetsgrupp (Utbildning, 2016). Det finns en mängd olika tillvägagångssätt och metoder 

för just fortbildning, som exempelvis konsultation, coaching, lektioner, mentorskap eller 

reflekterande bearbetning (Utbildning, 2016).  

2.3.3 Arbetslag 

Arbetslag kan också fungera som en informell fortbildning; lärarna kan stödja varandra i deras 

språkanvändning samt språkutveckling. Som Pinter (2006) påpekade för att underlätta pressen 
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bör lärare utnyttja möjligheterna till att planera undervisningarna tillsammans i arbetslag. 

Tillsammans kan man utgöra temaarbeten på de kunskaper läraren besitter och har goda 

kunskaper om inför lektioner (Pinter, 2006). Arbetslag är ett vanligt och förekommande 

arbetssätt i dagens skolor där lärare sitter tillsammans och lägger upp undervisningen för att 

både öka lärarens självkänsla och trygghet men även för att ge tips och idéer till varandra 

(Byström, 2014:04:17). I den svenska tidningen Skolvärlden publicerades en artikel av 

Byström (2014) där det tas upp att, ”Lärare som stöttar och handleder varandra i ett arbetslag 

ökar sin kompetens och blir bättre på sitt jobb” (Byström, 2014:04:17). Ett konstaterade en 

forskare gjorde när den utförde en avhandling som nyligen lades fram vid Göteborgs 

universitet. Där ser de att samarbetet ökar och lärarna får bättre självförtroende när de hjälper 

varandra. Avhandlingen tar även upp att lärare har upplevt att det är ett bra sätt att jobba på. 

De kan undersöka olika problem och få hjälp att se på problem från en annan synvinkel inom 

arbetslaget. Rektorn behövde inte längre komma in och lösa konflikter mellan enskilda lärare. 

Dessutom såg lärarna att handledningen gjorde att man fick en större förståelse för varandra 

och att alla i gruppen utvecklades som lärare (Byström, 2014:04:17). Ett väl fungerande 

samarbete kännetecknas av att alla i arbetslaget är med på målen och arbetsramarna för 

arbetet, vilka kompetenser som finns i arbetslaget och hur man nyttjar dessa på bästa sätt. För 

att skapa ett bra och fungerande klassrum behöver alla i arbetslaget delta i planering och vara 

ansvariga för genomförandet av planen (Lindström & Pennlert, 2016). 
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3 Fenomenografisk ansats  
För att undersöka lärares uppfattningar av sina kunskaper inom skolämnet engelska i årskurs 1 

och hur de tillämpas i deras undervisning i, används fenomenografisk ansats. 

Fenomenografisk ansats används främst inom den pedagogiska och didaktiska forskningar, 

som undersöker de företeelser som finns i världen och människors olika tolkningar av 

innebörden. Fenomenografin är en 25 år gammal forskningsmetod, som har utvecklats till en 

metodologisk (Marton, 1981) och epistemologisk (Marton, 1986) teori. Hans intresse för 

denna ansats började då han tyckte att det var mycket forskning omkring kvantitativ inlärning 

och inget om kvalitativ inlärning (Marton, 1981).  

Kvantitativ inlärning bygger på att testa och mäta hur mycket kunskap som blir inlärd 

(Dahlgren, 1975). Kvalitativ inlärning bygger på att se vilka kunskaper som har lärts in i 

koppling till individen (Wilhelmsson, 2010). Marton (1981), forskade utan någon teori eller 

referens och skapade en ny forskningsmetod, fenomenografin där fokuset ligger på den 

kvalitativa aspekten av inlärning (Dahlgren, 1975). Skillnaden blir att från den kvantitativa 

mätningen, är fokus på utsidan av individen medans i en kvalitativ mätning är det insidan av 

individen som spelar roll (Wilhelmsson, 2010). 

Marton (1981) började granska människors uppfattningar och valde att utskilja dem i vad han 

kallar första och andra ordningens perspektiv. Den första ordningens perspektiv innebär att 

forskaren beskriver själv en aspekt av verkligheten som kan vara intressant för personen. I den 

andra ordningens perspektiv så är det hur personer uppfattar olika aspekter av verkligheten 

som är det intressanta (Pettersson, 2011). När det kommer till den här studien så går den 

under andra ordningens perspektiv eftersom studien undersöker lärarnas olika perspektiv av 

skolämnet engelska. Fenomenografisk ansats bygger på att kartlägga den variation av 

uppfattningar som kan förekomma under en undersökning (Hasselgren & Dall Alba, 1996).  

 

Det syftar tillbaka till olika uppfattningar hos de som intervjuas och forskarens sätt att tolka 

och beskriva deras uppfattning (Hasselgren & Dall Alba, 1996). Wilhelmsson (2010) menar 

att teman kan ändras beroende på aspekter av relevans i förhållande till temat. Temat kan 

innebära en sak för läraren ur ett perspektiv och innebära något helt annat ur en annan lärares 

perspektiv. De teman som kan uppstå kan vara spridda beroende på var erfarenheten äger 

rum. Ett annat perspektiv kan vara utbildningsbehovet hos läraren och en tredje kan vara 

relevans av kunskap hos individen. Det som menas är att fenomenografin har flera olika 

aspekter och väcker olika teman då människor har olika perspektiv av upplevelser vilket 
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skapar ett bredare spektrum (Wilhelmsson, 2010).  Fenomenografin är en ansats som vill göra 

verkligheten så som människor uppfattar den och ge uppfattningen ett perspektiv i en rad av 

olika sätt av teoretiska inflöden till fenomenografin för att ge den rättvisa (Kroksmark, 2007).  
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4 Metod  
För att besvara studiens syfte hur lärare uppfattar sina kunskaper inom skolämnet engelska 

och hur de tillämpas deras undervisning för årskurs 1, kommer studien att använda kvalitativa, 

semistrukturerade intervjuer (Patel & Davidson, 2011).  

4.1 Urval  
Urvalet gjordes på grund av bekvämlighet, då de är tre lärare som arbetar i samma arbetslag. 

Kontexten blir samma för alla deltagare, vilket gör att lärarnas upplevelser får ett större fokus, 

i jämförelse med lärare från olika skolor där kontexten kunde fått större betydelse. Det är en 

kommunal skola som ligger i norra Sverige, med ungefär 400 elever från årskurs F-6. 

Lärardeltagarna undervisar varsin årskurs 1 med ungefär 20–25 elever i varje klass.  

4.1.1 Lärardeltagarna 

Nedan visas en tabell där man kan se information om deltagarna och deras personliga 

yrkeserfarenheter.  

Tabell 1. En sammanfattning över lärardeltagarna med beskrivningar av deras yrkes 

erfarenhet, utbildning och kön 

Namn Jobbat inom 

skolvärlden  

Utbildning  Kön  

L1 Ett halvt år.  Mittuniversitetet, grundlärarprogrammet F-3.  Härnösand   

Umeå universitet, Förskola. Umeå 

Kvinna 

L2 17 år Umeå universitet, grundlärarprogrammet 1–7.  

Tillvalsämnen inom årskurs 7, svenska och 

samhällsorienterande ämne. 

Kvinna 

L3 23 år  Umeå universitet, grundlärarprogrammet 1–7.  

Tillvalsämnen inom årskurs 7, svenska och 

samhällsorienterande ämne.  

Kvinna 

 

L1 – Lärare ett, har nyligen börjat arbeta i lågstadiet. L1 har tidigare i sin karriär arbetat som 

förskolelärare i ungefär tre år och även varit verksam i förskoleklass i ett år, innan hon gjorde 

valet att gå över till lågstadiet. L1 har fått utbildning både inom grundskollärare F-6 på 

Mittuniversitet i Härnösand och läst en kompletterande kurs på Umeå universitet till 

förskolelärare.    
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L2 – Lärare två, har arbetat inom skolvärlden i 17 år, hon har under dessa år enbart arbetat 

inom årskurserna 1–3. L2 gjorde sin utbildning på Umeås universitet inom lärare årskurs 1–7, 

med tillvalsämnen inom svenska och samhällsorienterande ämne gentemot årskurs 7.  

L3 – Lärare tre, har arbetat i ungefär 23 år inom skolvärlden. Hon började sin karriär i 

mellanstadiet 4–6 ungefär ett halvår, men övergick sedan vidare till lågstadiet 1–3 och har 

stannat kvar där sen dess. L3 gjorde sin utbildning på Umeås universitet till lärare inom 1–7 

och hade som tillvalsämne inom årskurs 7, svenska och samhällsorienterande ämne.  

4.2 Datainsamlingsmetod 
Intervjuerna var kvalitativa, semistrukturerade intervjuer, för att få deltagarna att berätta så 

mycket som möjligt utan att härledas alltför mycket av intervjuaren. Insamlingen av 

intervjuerna gjordes med ljudinspelaren på en mobiltelefon. Valet av att spela in intervjuerna 

istället för att anteckna var att svaren som lärande uttrycker registreras exakt (Patel & 

Davidson, 2011).  Det underlättar i bearbetningen av intervjuerna då man kan mer ordagrant 

skriva ner det som sägs och finna likheter som senare sorterades in i teman (Johansson & 

Svedner, 2006). 

4.2.1 Kvalitativ intervju 

När det kommer till kvalitativa intervjuer berättar Patel och Davidson (2011) att det är en låg 

grand av strukturering, eftersom frågorna som ställs ger utrymme för deltagarna att svara med 

egna ord. Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper hos den 

som intervjuas. I denna mening är en kvalitativ intervju riktad mot ett induktivt arbetssätt i 

studien. Avsikten är att nå en djupare förståelse av läraren och dennes uppfattningar (Patel & 

Davidson, 2011). Den kvalitativa metoden ger intressanta resultat menar Johansson och 

Svedner (2006) då lärarens attityder, förkunskaper, värderingar och förhållningssätt kan 

synliggöras. Det är endast intervjufrågorna (bilaga 1) som är bestämda, medans diskussionen 

kan variera från intervju till intervju, beroende på hur deltagaren svarar och vilka aspekter de 

tar upp (Johansson & Svedner, 2006).    

4.2.2 Semistrukturerad intervju  

En semistrukturerad intervju enligt Patel och Davidson (2011) karaktäriseras av att intervjun 

inleds med öppna frågor som senare mer avsmalnar och blir mer detaljerad i information runt 

om specifika områden. Genom att inleda intervjun med lite mer generella frågor kan det bidra 

till att personen som intervjuas känner sig mer bekväm och mindre utsatt, vilket leder till en 

mer naturlig dialog. En semistrukturerad intervjumetod utgår från en mall där specificerade 
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frågor finns, men genom att anpassa frågorna kan de modifieras och utvecklas. Det kan bidra 

till att deltagarnas svar inte blir identiska med varandra. Genom att göra specifika frågor som 

skall beröras, men hålla utfallet öppet ger en stor frihet till att utforma personliga svar (Patel 

& Davidson, 2011). Det som skapar en idel intervjusituation är när intervjuaren ställer korta 

frågor och den som intervjuas ger långa svar (Stensmo, 2002). 

 

4.3 Genomförandet av intervjuerna 
Innan intervjuerna utfördes gjordes en pilotintervju med en närstående bekant för att testa 

intervjufrågorna och ljudinspelaren. Det är hjälpsamt att utföra en pilotintervju då man som 

intervjuare känner sig mer förberedd och trygg. Kontakt med lärardeltagarna togs personligen 

då de var bekanta sedan innan. Mejl skickades till deltagarna där information om 

undersökningen och intervjufrågorna var bifogade. De tre intervjuerna ägde rum på samma 

skola på under dag. Intervju ett tog plats i L1s klassrum och pågick i cirka 15 minuter, varav 

att mer än 70 procent talade L1. Den andra intervjun var med L2 och tog plats i L2s klassrum, 

där pratade L2 cirka 80 procent under intervjun i 17 minuter. Den sista intervjun var med L3 

och tog plats i hennes klassrum, här varade intervjun 12 minuter där L3 pratade cirka 80 

procent av intervjun. Intervjuerna var snabba, och den tid som planerades för intervjuerna var 

30 minuter. Anledning till att intervjuerna blev korta var att lärardeltagarna pratade på och 

bemötte underpunkterna, vilket gjorde att intervjuaren inte behövde tala mycket under 

intervjun. Efter intervjuerna skrevs det ner tydligt i varsitt dokument. För att senare göra en 

kvalitativ bearbetning av textmaterialet för att kunna ringa in likheter och se olika teman som 

kan uppstå (Patel & Davidson, 2011). Resultatet nedan kommer visa de olika teman som kom 

fram under intervjuerna och lärarnas personliga svar och åsikter kommer analyseras.  

I bilaga 1 kan man se hur intervjufrågorna är utformade. Det är fyra frågor, den första går 

under demografiskdata då den tar reda på mer om lärarens bakgrund i utbildning (stensmo, 

2002). De andra tre frågorna går under öppna semistrukturerade frågor där åsikter och tankar 

får vandra fritt (Patel & Davidson, 2011). Intervjufrågorna är öppna då det kan ge mer 

svarsmöjligheter och gör att undersökningen blir mer informationsrik (Stensmo, 2002). Det är 

huvudfrågor som är strukturerade men svaren är öppna för att lärarna ska känna sig bekväma 

med vad de vill förmedla, det finns även punkter under huvudfrågorna, för att underlätta för 

den som intervjuar om den behöver stöd under intervjun. På så sätt får man in all information 

man är ute efter utan att göra en alltför strukturerad intervju (Patel & Davidson, 2011). 
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4.3.1 Analys och bearbetning av intervjuerna 

Bearbetningen av intervjuerna är strukturerad efter teman som är baserat på vad lärarna 

svarade under intervjufrågorna (bilaga 1) (Preece, Sharp, Rogers, 2015). De teman som var 

bestämda innan analysen var i från frågeställningarna som studien undersöker. Vilka olika 

uppfattningar har lärare om skolämnet engelska och hur läraren ser på sina färdigheter inom 

det engelska språket inom årskurs 1. Preece m.fl. (2015) beskriver två olika kvalitativa 

analyser, identifiering av återkommande teman och kategorisering av data. Valet av att 

använda kvalitativ analys var för att få ett större perspektiv och struktur på insamlingen. Det 

gäller att gå igenom den data som framkom från intervjuerna flera gånger för att få en 

uppfattning om vad som sägs. När det uppstår något som var av intresse och som kopplar till 

något av de olika teman så kategoriserades det in under de teman som är relevanta till studien. 

De första relevanta teman som uppstod var språket, undervisning och personliga kunskaper. 

Men för att gå djupare in i analysen gjordes nya kategorier utifrån gemensamma teman som 

kombinerades bättre med studien (Preece m.fl., 2015). De gemensamma teman var mer 

inriktad på årskurs 1 och lärarens förhållningssätt till språket. Den data som inte var relevant 

till studien valdes bort så resultatet blev mer preciserat inom de teman som skapades. I det 

färdiga resultatet blev det tre olika teman, utbildning där lärarnas bakgrund inom utbildning 

tas upp, engelska i klassrummet där fokuset är ämne och undervisning och personlig 

utveckling som är lärarens relation till engelska. Allt kopplas samman med syftet och 

frågeställningarna som utgör hela denna studie.  

4.3.2 Etiska överväganden 

För att ge läsaren den fulla förståelsen av arbetets tillvägagångssätt och vilka olika aspekter 

att ha i åtanke under utförande av intervjuer och bearbetning av data så utgår studien utifrån 

etiska överväganden. När det kommer till att intervjua, så det viktigt att inte styra samtalen 

utan att låta respondenten tala fritt menar Patel & Davidson (2011). Man måste vara medveten 

om sin påverkan i samtalet och hur olika roller och förhållningssätt kan framträda i intervjun 

(Patel & Davidson, 2011). Det gäller att respektera de som intervjuas och undvika konflikter. 

För att utföra dessa etiska överväganden utgår undersökningen från Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002). De lyfter fram upp fyra huvudkrav som ska följas, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Principerna 

är som stöd för den som intervjuar och för den som blir intervjuad. Informationskravet är till 

för att forskaren skall innan intervjun informera deltagarna om den aktuella forskningens syfte 

och innebörd. Det andra är samtyckeskravet där deltagaren i undersökningen har rätt att själv 
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bestämma över sin medverkan i intervjun. Det tredje är konfidentialitetskravet där alla 

uppgifter om deltagarna i en undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet, ingen ska 

kunna använda deltagarens personuppgifter. Det sista är nyttjandekravet vilket bygger på att 

uppgifter som insamlats om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål och 

inget annat. Det informerades till lärardeltagarna innan intervjun utfördes och genomfördes 

under hela bearbetningen av denna studie (Vetenskapsrådet, 2002).  
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5 Resultat och analys 
Efter genomförandet av intervjuerna så delades de in i tre olika teman, som matchade utifrån 

frågorna som ställdes under intervjun se bilaga 1 och relevansen till frågeställningen som 

ställs i studien. Syftet med studien är att undersöka hur lärare uppfattar sina kunskaper inom 

skolämnet engelska och hur de tillämpas deras undervisning för årskurs 1. 

De tre centrala temana är utbildning, engelska i klassrummet och personlig utveckling. De tre 

lyfter fram den information som är relevant för studien och analyserar lärarnas tankar och 

åsikter.  

5.1 Utbildning 

Det första temat handlar om lärardeltagarna som delar med sig av deras utbildning på 

universitetsnivå. Kurser inom engelska som de läste, samt hur deras praktik var.  

5.1.1 Universitetsnivå 

Frågan som ställdes var, Vad fick du för utbildning inom engelska på universitet? L2 svarade, 

”Nej, jag fick ingen engelska för då var det så att engelska, idrott och musik det var ett 

tillägg eller ett val man gjorde (…). Jag valde idrotten istället för engelskan och just då 

hade de inte gjort klart kursen engelska, så de som ville ha den kursen fick kämpa 

mycket för att få den” (L2). 

L2 fortsätter att prata om hur de kommer sig att engelskan inte var obligatorisk. 

”Vi var fundersamma varför det inte var obligatoriskt eftersom det är ett av våra ämnen. 

Men det var mycket runt det här med kompenserande lärare, att det skulle vara två lärare 

klassrums system (…). Engelskan åkte mellan stolarna lite grann på grund utav att man 

tänkte att någon av lärarna kommer att ha engelska kompetensen i ett två lärare 

klassrum” (L2).  

L1 hade en annan erfarenhet av utbildning på universitetsnivå, hon berättar att det var övningar 

som gavs istället för en kurs.  

”Det var inte mycket i engelska vi hade i utbildningen utan det var mer att vi fick vad 

som stod i kursplanen. Jag minns att vi hade en engelska uppgift där vi skulle göra en 

lektion och spela upp den för våra klasskamrater (…). Det var ju skönt att få testa på att 

göra en lektion men det var allt man hade som i ryggsäcken med sig (…) som lärare” 

(L1).  
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Läraren som har arbetat längst inom skolan L3 och den enda som fått engelska kurs i sin 

utbildning.   

”Ja vi läste ju den lilla kursen engelska, jag tror det vara fem poäng. Jag minns inte så 

mycket av den förutom att den var kort” (L3).  

Hon berättar även att i samband med lärarlegitimationen var man tvungen att visa på att man 

hade kunskaper inom engelska.  

”I samband med lärarlegitimation så skulle man styrka engelskan och antigen kunde 

man läsa till poäng eller så fick man tillgodose (…).  Jag hade poäng för engelska upp 

till trean det var tekniken som jag behövde styrka, och då räckte det för min del att jag 

hade jobbat mer än fem år så kunde man få underskrift av rektorn.” (L3). 

Analys – Utbildning 

Det man kan se utifrån vad lärarna svarar, är att det som nämns i kunskapsöversikten om att 

engelska var ett tillvalsämne från 1994 till år 2011 stämmer (Lundberg, 2011). L2 berättar att 

hon fick välja mellan engelska, idrott och musik som tillvalsämne då hon utbildade sig till 

årskurs 1–6 lärare inom alla ämnen utom årskurs 7, där hon valde ämnena svenska och SO. 

Utfallet gör att denna lärare inte får den utbildning som hon behöver för att lära ut. Vilket 

Lundberg (2011) menar att det är en brist på lärare som har fått utbildning i engelska. Vilket 

gör att den viktigaste perioden i elevernas liv inom det tidigare skolåren inte uppnår sin fulla 

potential, då läraren inte fått stöd och utbildningen i hur man undervisar i ämnet (Lundberg, 

2011). Samma för L1 som inte fick någon kurs inom engelska utan fick göra en uppgift där de 

skulle spela upp en lektion inom engelska och följa kursplanen för ämnet. Det blir bristande 

då svenska forskningsstudier visar att lärarens kompetens har stor betydelse för hur väl 

eleverna lyckas i skolan (Lundberg, 2011). L3 är den enda läraren som fått en kurs i engelska. 

Hon berättade att den var en liten kurs och att minnet av kursen är svagt. L2 berättar även att 

de var fundersamma varför inte engelskan var obligatorisk men antog att det troligtvis fanns 

en anledning. Det är märkligt då forskning redan från 1997 visar på att eleverna får sin 

inlärning av engelska utifrån läraren, och att det är läraren som ger eleverna mycket av det 

språk de behöver för sin språkliga utveckling (Eriksson och Tholin, 1997). 

5.2 Engelska i klassrummet 
Engelska i klassrummet är ett tema som spelar in olika aspekter, lärarens tankar kring 

undervisning i klassrummet, undervisning med yngre och engelska i undervisningen. De bygger 
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på att få en uppfattning kring hur lärare uppfattar engelska i klassrummet hur de tänker och 

tolkar kring ämnet.   

5.2.1 Undervisning med yngre 

Frågan som ställdes var hur de ser skillnaden i att ha årskurs 1 och hur de upplever undervisning 

av yngre. L1 tar upp,  

”Det är väldigt skönt att man får som följa med från början och eftersom vi har tre ettor 

på den här skolan så jobbar vi väldigt nära varandra i arbetslaget så man får alltid stöd 

från någon annan. Men annars tror jag att det hade varit tufft att pang bom hoppa in i en 

etta, då det är mycket jobb” (L1).  

Lärare L3 tar också upp att just i ettan så är det mer lek.  

”Ja det är mer lek, för sen när man börjar komma lite högre upp så kan man ta mycket 

stöd av text, men i början är det mycket lek” (L3).  

L3 fortsätter,  

”Sen så tycker jag att det är svårare att ha engelska med små elever än men äldre elever” 

(L3).  

Här ställs frågan varför hon tycker så.  

”Ja men det är ju just det att jag saknar mycket lek tips” (L3).  

L2 tar upp skillnaden mellan ettans och treans engelska.  

”Man kan ha lite mer läsa i en trea även om de läser i ettan så har de mer fullt upp med 

svenska läsningen och det är ju mer ljudskillnader i uttal. Så i trean brukar de få läsa 

mer” (L2).  

L1 tar även upp hur det är att ha en etta, vart fokuset ligger.  

”De får öva fraser och (…) med mycket bild stöd när de har lärt sig. (…) Vi fokuserar 

mycket på uttalet och ordförståelse, inte så mycket skriva för engelska har ju 

sammansatta ord, två ord till ett nytt ord. Så jag håller skriva och läsa mer i svenska” 

(L1). 

5.2.2 Använda språket 

En aspekt som L2 kommer in på och tar upp är det viktiga i att få eleverna trygga i att våga tala 

engelska.  

”Man försöker visa i alla sammanhang, om man tänker på värdegrunden i att vuxna 

också kan göra fel, när det är lite känsligt och är något nytt som engelska. Då är det nog 

ganska bra att visa, att jag vet inte häller (…) och hur gör vi då? Då kommer eleverna 
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fram till att vi måste använda en ordlista. Så man försöker hela tiden visa att det finns 

svar på frågorna med det är inte självklart att vi alltid vet svaren på en gång” (L2).  

L2 går vidare med att berätta att det är viktigt att ha kul med engelska det första året.  

”Men oftast vill jag att det ska vara roligt, vi har dansat ganska mycket till engelska låtar 

och sjungit (…). De har vi även i materialet vi haft nu, om kläder och ibland (…) går 

lite för fort i sångerna, det blir svårt för barnen att höra vad de säger så då har jag dragit 

ut texten. De har fått satt in texter i sina böcker och så har vi tränar på orden, då har det 

gått mycket bättre. Men man får som välja, vad man vill med lektionen, ska man gå 

härifrån och känna att man inte fattat någonting eller att man har haft rätt kul” (L2). 

En annan fråga som ställdes var om läraren skiftar i mellan engelska och svenska. L1 svarade,  

”Ja, man måste skifta mycket, jag brukar ta upp det vi ska göra på engelska och jag ser 

ju att vissa barn är mer van med engelska än andra och de som gillar att få berätta vad 

jag har sagt får göra det, och förstår dom inte så går jag igenom (…).” (L1).  

Även L3 väljer att översätta engelskan till eleverna.  

”Nä jag skiftar, så himla duktig är jag inte så jag bara pratar ren engelska, det skulle inte 

funka för mig, det blir svengelskan” (L3).  

L2 kommer in på att dramatisera engelska eller prata med kamrater är ett bra sätt att få ingång 

språket i klassrummet.  

”Vi har kört lite drama, vi körde drama med treorna (…). Den här gruppen skulle behöva 

det framöver men nu börjar de som prata iallafall, för nu har vi kört mycket par 

kommunikation. Vi håller på med kläder så de ska få göra ett memory och då måste man 

säga vissa fraser till varandra, och när man fått par måste man säga en fras ”i have a 

pair” så att man nånstans får in vissa strukturer i språket” (L2).  

L3 tar även upp att eleverna brukar får pröva att få prata inför klass via lekar.  

”Sen brukar jag modellera lite gran om vi leker typ en lek så brukar jag inleda med att 

jag är lekledare, så brukar jag fråga om nån vill prova och tillslut har man fått med sig 

alla. Sen kan de pröva enskilt med varandra” (L3).  

L1 tar upp att det blir mycket lek i engelskan.  

”Vi har lekt ganska mycket lekar, för då blir det som att de glömmer bort sig, att det 

egentligen är engelska de leker och talar” (L2). 
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Analys - Engelska i klassrummet 

Att undervisa elever i årskurs 1–3 skiljer sig betydligt från att undervisa äldre elever menar 

Lundberg (2016). Både L3 och L2 uttryckte att det första året av skolämnet engelska är mer 

lek och ju högre upp man kommer bli det mer skriva och läsa inom engelska. Lundberg 

(2016) menar att det är skillnad eftersom barnens läs- och skrivutveckling just är på sin 

grundnivå. Läraren behöver använda andra metoder och förhållningssätt. När de kommer till 

att leka så tar kunskapsöversikten upp vikten av att ha en lärare som inte tvekar att ha roligt 

med engelska i klassrummet genom att leka (Lundberg, 2016). L1 tar upp att eftersom hon 

inte har erfarenhet av att lära ut till de äldre åldrarna, lägger hon mycket vikt i att arbeta i 

arbetslag med sina kolleger. Hon uttrycker att där får hon mycket stöd och känner att de 

stöttar henne då hon upplever att det är krävande att undervisa i årskurs 1. Att arbeta i ett 

arbetslag är ett förekommande arbetssätt i skolan. Där kan lärare sitta tillsammans och planera 

undervisningen för att öka lärarens självkänsla och trygghet med tips och idéer de kan dela 

med varandra (Byström, 2014:04:17). De tar alla tre upp vikten i att lägga upp lektioner som 

fokuserar på att få eleverna att vilja och våga tala engelska. Varje lektion ska enligt Keaveney 

och Lundberg (2014) innehålla massa olika aktiviteter som stimulerar och ger kunskaper. Att 

få lyssna till engelska genom sånger och kunna ta friheten till att våga prata och använda 

språket själva (Keaveney & Lundberg, 2014). L2 tar upp det viktiga att ha en värdegrund i att 

vuxna också kan göra fel i uttalet av engelska och att man måste visa dem att det är okej att 

göra fel eftersom engelskan är ett känsligt ämne när det kommer till talet. Om en lärare är 

upptagen med att lyssna på sig själv och låta sin osäkerhet ta över så kommer det att lysa 

igenom, och kan ge eleverna fel signaler att språk är knepigt och obekvämt (Lundberg, 2016). 

Det kan vara ett problem då både L1 och L3 väljer att skifta mellan engelska och svenska 

under lektionen. Elever som är yngre lär sig språk av läraren, därför ställs kravet på lärarnas 

förmåga att fungera som förebilder och kunna tala flytande engelska (Lundberg, 2011). En 

lärare som försöker prata engelska så mycket som möjligt under en undervisning och 

använder sig av kroppsspråk och andra medel av material för att få informationen fram till 

eleverna lägger grunden för språkutveckling hos eleverna (Scott & Ytreborg, 1990). Enligt 

Lundberg (2016) ska läraren använda språket utan att tveka, bara prata på, se glad ut och 

strunta i hur det låter. Ju mer man pratar i klassrummet desto lättare och naturligare känns det 

för både lärare och elev (Lundberg 201). L3 är den lärare som inte känner sig bekväm nog att 

tala engelska i klassrummet, hon skiftar mellan svenska och engelska. Hon säger att hon inte 

känner sig duktig i att våga tala engelska hela tiden. Det kan vara ett problem då det är viktigt 
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att läraren pratar engelska, menar Eriksson och Tholin (1997), att tala engelska kan ge 

eleverna den bästa grunden för deras språkutveckling. 

5.3 Personlig utveckling 
Det sista temat bygger på att se vad lärarna själva vill utveckla när det kommer till deras 

färdigheter inom kunskap och deras undervisning.  

5.3.1 Önskan av material 

Frågan som ställdes var vad dessa lärare anser att de kan behöva för att styrka dem mer inom 

deras yrke. L1 har nyligen börjat arbetat inom skolan, specifikt årskurs 1. Så hennes svar 

handlade mer om vad för material som redan finns.  

”Jag vet inte riktigt hur det ser ut, hur mycket material som finns i engelska som 

egentligen är tillgängligt, men om jag bara tänker utifrån mig själv (…) kanske nått spel 

som man kan sitta med, memory och sådana där grejer finns ju men det är sånt jag 

känner att jag måste bli bättre på att ta in” (L1).  

L3 var ganska säker på vad hon känner saknas.  

”Jag skulle vilja ha mer tips på lekar i engelska, (…) roliga lekar och lite spännande. 

Samtidigt så smyger man in engelska orden och så man vågar prata. Kommunicera mer 

i lek form, nu hittar jag på ganska mycket eget själv” (L3). 

L2 vill ha mer aktiviteter.  

”Jag skulle vilja ha mer, (…) aktiviteter. Det är ju så att man ska sitta och klippa och 

klistra och göra materialet även om man har handledningsböcker och det är ju det här 

med tiden om du nu ska göra det i varje ämne” (L2).  

L2 tar även upp saknad av forskning om engelska.  

”Jag tycker det är för lite om den uppdaterade forskningen, vad är det vi ser nu idag, 

vad är det elever behöver, vad är det vi ska fokusera på, hur kan man göra lektion 

roligare och mer innehållsrikt, sådana böcker (…) skulle vilja ha” (L2).  

5.3.2 Personlig förbättring 

L3 berättar att engelskan har blivit sämre med åren.  

”Ja jag känner ju att för att hålla igång engelskan måste man kommunicera, och det 

tycker jag, jag har tappat med åren lite gran så det skulle jag nog kanske vilja ha en 

fortbildning inom” (L3).  

L2 tar upp att saknaden av en kurs i engelska finns.  
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”Ja, jag tror även om man nu har gått i en 10 poängkurs på universitetsnivå så tror jag 

ändå att man känner att man kan engelska, men nu ska jag faktiskt lära någon ett nytt 

språk, jag tror det är en ganska stor skillnad. Att jag har mitt språk och ska lära ut mitt 

eget språk, det är en annan sak” (L2).  

L2 fortsätter att ta upp det viktiga i att bygga på sitt språk.  

”Ja men jag behöver naturligtvis ämneskompetens och träna min engelska (…), men 

just metodik och didaktik i engelska behöver jag också, man har den här repertoaren 

man byggt upp med aktiviteter. Men den behöves förnyas som med allting annat, en del 

kan nu läsa dig till, men jag tycker att man inte hittar så mycket om engelska när man 

söker” (L2).  

L1 tar upp vad hon skulle vilja ha mer av personligen.  

”Jag skulle verkligen vilja gå på nån inspirationskurs, hur andra gör, man hör ju om de 

som verkligen orkar och är engagerad och jag tänker att de måste ha någon sorts struktur. 

Det är nog vad jag skulle vilja ha, inspiration om hur man strukturerar upp engelskan på 

ett annat sätt, så att det inte blir för mycket att göra” (L1). 

L1 vill ha struktur i ämnet.  

”Tips och idéer på hur man strukturerar upp det på ett bra sätt helt enkelt. Få lite mer 

roliga aktiviteter, inte bara se ett avsnitt med några sånger utan några mer praktiska 

saker så de får öva lite mera med varandra” (L1). 

L2 tar även upp att hon känner att utbudet av engelska är litet i fortbildningar.  

”Så kan jag känna att utbudet på fortbildning är få i lärarlyftet, visst finns det men om 

man tänker på kompetensutvecklingsdagar så är det väldigt lite för just engelska” (L2).  

 Slutligen tar L1 också upp att ha ett material att följa skulle vara något hon känner behövs.  

”Jag tycker det är jätteskönt att kunna checka av i den här boken, speciellt när det är 

första året. När man inte har allting i ryggraden, utan att man kan få ett visst stöd. Visst 

kan man göra en lektion och friplanera och vara mer som på lärarutbildningen, då var 

det ju att man skulle läsa läroplanen och utifrån den och planera en lektion och inte så 

mycket från ett färdigt material. Men jag tycker att det är skönt att ha materialet som 

stöd, där det redan är någon som har kollat på läroplanen så att man vet att man får med 

de viktiga delarna” (L1). 

L3 summerar vad hon vill ser behövs i det stora hela.  

”Tips och idéer för små barn men även att själv bli bättre på att kommunicera mer” (L3). 
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Analys - Personlig utveckling 

L1 har inte mycket erfarenhet inom lågstadiet som hon själv uttrycker, så hon har inte koll på 

vilka material som redan finns att ta del av. Men hon uttrycker att hon skulle vilja veta mer och 

få tips och idéer. Det finns mängder av texter från internet, böcker (skönlitterära och 

faktabetonade), tidskrifter och andra elevnära medier (Estling Vannestål & Lundberg, 2010). 

Men är man ny kan de vara svårt att ha finna alla dessa olika hjälp medel på internet. Att ta 

erfarenheter från sina arbetskamrater och prata med dem kan ge henne mer information om vad 

som finns. Prata med varandra i ett arbetslag eller med människor i samma yrke kan vara mycket 

givande (Scott & Ytreborg, 1990). L3 uttrycker också en saknad av mer lekar som får eleverna 

att våga prata. Även L2 skulle vilja ha mer aktiviteter, handledningsböcker och nya 

forskningsmetoder att utgå ifrån. Inom alla ämnen finns det alltid en begäran efter mer 

läromedel, men i just engelska är det få böcker eftersom ämnet är så nytt för lågstadiet.  

 

Inte förrän 2011 kom det en kursplan för just ämnet engelska inom årskurs 1–3 berättar 

Lundberg (2016), och utgivningen av engelska metodböcker är mycket stor i andra länder men 

svår att finna i Sverige (Lundberg, 2016). Som lärare kan man använda sig av det som finns 

runt omkring eleven som vardagliga saker som eleven ser och använder sig av varje dag. Denna 

aktivitet hjälper eleverna att skapa en närmare relation till språket och förstå den användning 

(Scott & Ytreborg, 1990). För att L1, L2 och L3 ska skapa mer trygghet i att lägga upp sina 

lektioner kan de kartlägga sin undervisning i engelska efter elevernas intressen och deras 

språkliga aktiviteter och låta dem berätta om sina erfarenheter med engelska utanför skolans 

väggar (Lundberg, 2016). 

 

Läraren är en avgörande faktor för elevernas språkutveckling och har en stor central roll i 

elevernas lärande (Pinter, 2006). Därför är det viktigt att läraren funderar över den egna synen 

på språk och är medveten om hur denna kan påverka undervisningen i engelska (Estling 

Vannestål & Lundberg, 2010). L3 uttrycker att hon har med åren tappat engelskan och skulle 

vilja ha en fortbildning inom utveckling av språket. L2 uttrycker att själva inlärningen av språk 

är något hon behöver. L1 vill ha mer stöd och struktur för att ge eleverna bättre lektioner och 

mer ro i vad hon lär ut. Upplevelsen för dessa lärare är att de behöver utvecklas mer i sin 

yrkesroll som lärare för ämnet engelska.  
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Det är uppenbart att lärare måste känna sig säkra och ha självförtroende när de ska använda 

språket engelska i sin undervisning, därför är det viktigt att ny utbildning ges till dessa lärare 

(Garton m.fl., 2011). Fortbildning är ett bra medel att ta till när man måste eller känner att man 

behöver utvecklas mer inom ett ämne (Eriksson & Tholin, 1997). Att utvecklas mer gör att 

undervisningen och motivationen blir bättre både hos läraren men också hos eleven. När en 

lärare känner sig trygg så gör eleven det också (Estling Vannestål & Lundberg, 2010). För L3 

gäller det att hålla engelskan levande och ta alla tillfällen i akt att använda engelska i 

undervisningen och i sin vardag  (Lundberg 2016). 
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6 Diskussion  
Att intervjua lärare och undersöka hur deras uppfattning av sina kunskaper inom skolämnet 

engelska och hur de tillämpas i deras undervisning inom årskurs 1, har varit givande då det är 

viktiga att läraren känner sig bekvämt inom ämnet. Det kan göra all skillnad i världen om 

läraren känner sig säker och trygg i vad den lär ut (Scott & Ytreberg, 1990). Studien bemöter 

frågeställningen om lärarens olika uppfattningar av sina kunskaper om skolämnet engelska. 

Den uppfattningen som belysts i tidigare avsnitt är att alla tre lärare har massa idéer om hur de 

kan lära ut engelska. De visar på att de vill bygga lektioner som gynnar eleverna och sätter 

dem först när de tänker på utförandet av undervisningarna. Lärardeltagarna kommer in på det 

viktiga i att lägga upp roliga och aktiva lektioner inom engelska som får eleverna att både 

vilja prata och använda språket. Det är positivt då det tas upp i kunskapsöversikten att yngre 

elever lär sig fortare genom att se, höra och lyssna med hela kroppen genom roliga aktiviteter 

(Keaveney & Lundberg, 2014). Alla tre finner att deras kompetenser duger men att utveckla 

dem skulle ge dem en större trygghet inom språket och bredare kunskaper i hur man på bästa 

sätt lär ut engelska.  

Allt grundar sig i att elevers språkliga självförtroende i engelskan har sin inverkan utifrån den 

första språkläraren (Lundberg, 2016). Därför är lärarens personliga språkliga självförtroende 

en viktig punkt och en förebild för eleverna (Lundberg, 2016). När det kommer till den andra 

frågeställningen, hur lärare ser på sina färdigheter inom det engelska språket så kan man se i 

resultatet att alla tre har bristande universitetsutbildning inom engelska och är osäkra på vilket 

som är det bästa sättet att lära ut engelska i årskurs 1. Studien kan bara utgå från ett antagande 

som görs av dessa lärare men i kunskapsöversikten tas det upp under utbildning att ett 

problem som blev följd av att de gjorde ämnet engelska, från att det var obligatoriskt till 

valbart i lärarutbildningen 1994, skapade en brist på utbildade engelskalärare (Lundberg, 

2016). L3 var den läraren som uppmärksammade hennes svagheter inom språket.  

Användningen av språket har försämrats enligt henne genom åren. Som tidigare belyst så är 

läraren en viktig person och nyckelpersonen till elevernas språkutveckling och självförtroende 

i språk (Lundberg, 2016). Lärarens egna självförtroende är viktigt då läraren är en förebild i 

klassrummet (a.a). Därför är det viktigt att dessa lärare som L2 som inte fick någon utbildning 

inom engelska och L3 som känner sig svag i det kommunikativa ges en chans att förbättras 

och stärkas i sitt yrke och ämnet engelska. I kunskapsöversikten tas det upp att det är ett 

faktum att många lärare finner dem själva lära ut lågstadieelever i engelska även om de inte 

fått utbildning inom det (Scott & Ytreborg, 1990). Det finns även möjligheter till fortbildning 
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för lärare som behöver förbättra deras språkkunskaper och språkanvändning. Det kan handla 

om att utveckla de kunskaper och färdigheter som uppnåtts genom personlig utveckling 

(Estling Vannestål & Lundberg, 2010). 

Läraren spelar en viktig roll för unga elevers framgång i engelska, därför måste engelska vara 

ett viktigare ämne i skolorna och mer tid och fortbildning borde prioriteras för att uppnå 

utveckling (Pinter, 2006). Engelska har fortfarande inte samma likvärdighet i skolorna som 

andra ämnen som svenska och matematik men förhoppningsvis kan förekomsten av en 

kursplan i engelska från årskurs 1 komma att innebära att ämnet får mer värde (Lundberg, 

2016). Garton m.fl., (2011) tar upp att det är uppenbart att läraren måste känna sig säker och 

ha självförtroende när de ska använda språket i undervisningen. Därför är det otroligt viktigt 

att ny utbildnings ges till dessa lärare och att det ska bli mer uppmärksammat att lärare 

behöver ges utbildning för att de ska utvecklas inom sitt yrke (Garton m.fl., 2011).  

6.1 Metoddiskussion 
Valet av metod har sin grund i att använda kvalitativa semistrukturerade intervjuer där öppna 

frågor ger ett mer fenomengrafisk ansats. Om en intervju har bestämda frågor kan läraren få 

svårt att uttrycka sin personliga uppfattning och resultatet blir oanvändbart. Därför vart valet 

av öppna frågor användningsbart i den här studien då lärarnas åsikter är vad som undersöks 

(Patel & Davidson, 2011). Urvalet av lärarna föll på bekvämlighet då kännedomen av lärarna 

fanns innan. Utfallet hade kunnat blivit helt annorlunda om deltagarna hade varit okända 

innan intervjun då den personliga aspekten hade försvunnit. Studiens resultat hade kunnat 

varit annorlunda om urvalet hade varit större och deltagarna okända. Valet av att ta lärare som 

alla arbetar inom samma arbetslag var inte planerat från början, men gav undersökningen en 

djupare syn i hur man kan arbeta tillsammans i ett arbetslag. Det negativa var att urvalet var 

litet, önskan om mer lärare att intervjua hade gett en bredare aspekt i undersökningen då fler 

synpunkter hade lyfts fram. Tid är något man måste ha i åtanke när man ska göra den här 

typen av studie. Att börja i tid med att söka deltagare till intervjuerna kan påverka och göra så 

att resultatet blir bättre och mer informationsrikt.  

6.2  Fortsatt undersökning  
Forskningen går att utveckla med större urval kan man gå mer in på djupet av lärarens tankar 

och känslor kring ämnet engelska. Ett sätt skulle kunna vara att intervjua så många lärare som 

möjligt inom olika kommuner. Att intervjua lärare inom årskurserna 1–3 och se vad de 

upplever och tycker skulle kunna sätta mer punkt för vad som fattas inom utbildning och 
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verksamhet. Genom att belysa de problem som finns kan kommuner ta nytta av informationen 

och använda den för att ge det stöd lärare anser de behöver. Världen växer inom teknologin, 

vilket gör att engelskan bli mer ett världsspråk för att kommunicera på medier och globalt. I 

läroplanen (2011) tar de upp att kunskaper inom språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, 

ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva (Skolverkets 

läroplan, 2011). Vad denna studie upplyser om är att skolämnet engelska för de yngre 

eleverna måste tas mer på allvar. En satsning för att ge stöd och hjälp till de lärare som 

behöver det måste göras och ämnet måste tas mer på allvar. Vi lever i ett samhälle som växer 

fort och engelska är en viktig del inom utvecklingen, då medier, internet, TV och 

mobiltelefoner ger oss en direkt koppling till omvärlden.  
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8 Bilaga 
Frågor till intervju 

1. Hur länge har du arbetat inom skolvärlden?  

• Utbildning 

2. Kan du berätta lite om din personliga kompetens inom engelskan, hur kan en 

engelska lektion se ut? 

• Språkets användning  

• Vardagen  

3. Kan du berätta hur en engelska lektion kan se ut?  

• Metoder 

• Material 

4. Om du tänker på dina kunskaper inom ämnet, vad skulle du då vilja ha för typ 

av utvecklingsstöd? Vad skulle kunna stärka dig mer och förbättra din 

personliga kompetens? 

• Utveckla dina styrkor 

• Förbättra dina svagheter 

• Önskan om skolmaterial  

• Fortbildning 
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